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AISKRYMAS gamlatu rutmį, y 
Mausiu bravoru. Parengtas

Juozas (į 
495 Grand Street,

[buvo vengta, kam 
bštasi, atėjo. Jung- 
įjstybės neišvengė 
brto pasaulinio gai- 
javo aliejaus gruo- 
[ įpylė ir pasalingi 
įriniai valdovai, už- 
Įungtinių Amerikos 
I teritorijas, naikin- 
msu laivus, mūsų 
į ir užmušinėdami 
ones.
ns militaristai pa
likinti savo valsty- 
I paskutiniu laiku 
lėlį skurdą grynai 
Įvadų gobšumo ir 
r Jungtinės Valsty- 
lys japonams, kaip 
Pavojinga pasiduoti 
Įešikų gaujos val-

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

KARAS BUS ILGAS

METAI IX. PENKTADIENIS, GRUODŽIO - DEC. 12, 1941 M. No. 50 (408) Kaina 5c.

NAUJĄ BAžMflį

■i su paskelbtu karu 
ičių pareiga labai ai
ni tad ir visų lietu- 
perikiečių pareiga. 
Is” gruodžio 9 d. lai- 
kšmingai nusako mū- 
toareigas:
[visi be jokių išsisu- 
n, kaipo Amerikos 
I einame į karą ir 
nes. Pareikalavus iš 
Jaugiau darbo —no
ksime; paprašys tur
suosime ; pašauks į 
benės eiles — eisi- 
išto laisvė ir gerovė 
lauš mūsų gyvybės 
Bysime galvas!” 
pačiu dalyku L. K. 
sijos pareiškimas yra 
tas šios laidos „A- 
antrame puslapyje.

Washington. — Senato 
sluoksniuose atvirai kalba
ma, kad karas su Japonija 
gali būti ilgas, neturint jo
kios abejonės apie jo užbai
gą, kurią vainikuos Jungti
nių Amerikos Valstybių lai
mėjimas. Demokratas sena
torius George pareiškė, kad, 
jo nuomone, karas galįs tę
stis trejus metus. Jis pa
žymėjo, kad visa valstybė 
turi suprasti padėties rim
tumą ir visas valstybės pa
jėgumas turi būti paskirtas 
gynimosi ir puolimo gink
lams gaminti.

Senatorius Taft, respubli
konas, pasakė laukiąs šeše- 
rių metų karo, kurs galįs 
kaštuoti Amerikai dviem 
milijonais gyvybių.

ILGINS DARBO 
SAVAITĘ

Amerika Gynimosi Kare Vieninga
AMERIKOS PASTANGOS UŽ TAIKĄ

• Vokiečių spauda iškelia 
nepaprastai aukštą krepšia- 
svydžio sporto klasę Pabal
tijo tautų tarpe. Laikraštis 
primena, kad lietuviai, lat
viai ir estai užima šioje 
sporto šakoje vadovaujamą 
vietą Europoje. Ypač prie . 
irepšiasvydžio išsiplatinimo 
Lietuvoje prisidėję Amerikos 
ietuviai. Laikraštis pataria»d 
r vokiečių jaunimui labiau ■ 
usidomėti krepšiasvydžiu. -J 
1 Žemės ūkio produktų kai- fej 
os „Ostlande” buvusios ra cėB.. —— 
tatytos, paimant pagrindaiEė.w^os Raudonasis Kry- 
,ytų Prūsijos kainas. Naii-L^f,eiPiasi į tautą sukel
tos kainos esančios (Osi 
uošimčių žemesnės nekaip rJ 
ytprūsiuose. šios katerį 
aliosiančios mažiausia vie- J 
erius metus.

Komisaras Lohse išleido^: J 
akymą, pagal kurį rofe J 
ų kariuomenės reikalams 
,li būti rekvizuojamos pa-^d 
Ipos žmonėms, gyvuliams 
kariniam įrengimams pa- , 
pinti. Už patalpas būsią H 
yginama. į’j 
Pasak laikraščių, visoje H 

įtuvoje du kartus per sa- .J 
tę laikomos pamaldos ui L J 
ševikų deportuotus lieto- 
s- tad
Kaip iš laikraščių maty- $ 1 
visos Lietuvos ligoninės^] 
pildytos vokiečių kariiį^i 
susirgusių rytų fronte 
Kaune buvo susirinkę kalas I 
iečiai, priklausą Vokieti- -d 
nacionalsocialistų parti- 
Provizoriniu šios parti— gi 

padalinio Kaune šefu pa- Jį#l 
tas Cramer, vokiečiu ko 
iras Kaune. Susirinkime &>1

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pareiškė, kad 
netrukus gal reikės įvesti 
septynių dienų darbo sa
vaitę, kad visos dirbtuvės 
dirbtų pilną laiką reika
lingų reikmenių gamybai.

Naujas Vyskupas

milijonų dolerių būti- 
bs pašalpos reikalams, 
fci—wsj gy ven toj ai 
hlkon. Būtų labai ge
to kiekvienas lietuvis 
lietis taptų Raudono- 
įžiaus rėmėju. Tai mu
lų pareiga.
jj organizacijos, ku- 
Bri saugius iždus, pri- 
į įsigyti kiek galima 
|U Amerikos Apsigy- 
bonų ir ženklelių. Lie- 
ęiotinos neprivalo liū
tei sūnūs pašaukti 
[inei Tėvynės gynimo 
lai. Gyvename tokius 
[kad joks pasiaukoji- 
lėra per didelis.
glauskim tamprion vie- 
įPrieš akis milžiniški 
gynimo darbai.

Vatikanas. — Naujai į- 
steigtai Pueblo, Colorado, 
vyskupijai pirmuoju vysku
pu popiežius paskyrė prela
tą J. Willgings, Helenos, 
Montanoje, vyskupijos gene
ralinį vikarą.

Denverio vyskupija pakel
ta į arkivyskupiją. -

NAUJA KARO 
PADĖTIS

ą pasakė komisaras Ren- 
kuris kalbėjęs apie', 

barties ir artimiausios 
:ies klausimus.” 
Jetuvos bibliotekos va- 
b nuo bolševikinių kny- 
Daug vertingų knygų 

ivikai išvežė Sovietų Ru- 
, o nemaža knygų su- 
no. Kai kurie Kauno 
alinės bibliotekos sky- 
jau atidaryti, 
ietuvos linų ūkis bol- 
kams viešpataujant? 

dai nukentėjo. Linai 
vežami į Rusiją ir ūki
us už linus buvo mo- 

labai žemos kainos, t 
ūkininkai linų mažai *= 
io ir šių metų linų 

mažiausiai vienu 
!u menkesnis kaip 
lėtais. 1
nkystės kooperatinės 
■ės „Linus’' valdybos 
įkas Dr. Kriščiūnas j 
į kad daugeį’ bend- j 
irnautojų bolševikai j ■ p 
ovietų Rusijos gilu- j 
to, už paimtą pre- į 

evikai nesumokėjęj 
kaip 7 milijonus į

&

ĮJJf

lia Amerikos tarptau- 
badetis nė kiek nepa- 
Įmūsų rūpin imosi Lie- 
|išlaisvinimo reikalais. 
Bentas Roosevelt gruo- 
į9 d. aiškiai pasakė, 
šiandieninio karo tiks- 
| tik Japonijos pavojui 
pinti. Karo tikslas daug 
įnis — visiškai ir galu- 
į prašalinti iš pasaulio 
autinį plėšrumą.
karas baigsis Amerikos 
Į Sąjungininkų laimėj i- 
iToks laimėjimas išva- 
prislėgtas tautas. Toks 
ijimas grąžins ir Lietu- 
laisvę ir nepriklausomy-

[velando lietuviai kata- 
t gruodžio 7 d. puikiai 
Idė. „Lietuvių Žinių” 
ktoriaus St. Gabaliaus- 
fatangomis suruoštas 
Plis mitingas sėkmingai 
lo. Kalbėjo kun. K. Ba
kas. Lietuvai Gelbėti 
*Ui suaukota 555 dol.- 
fcntai.
beš kelias savaites Cle- 
Me buvo kitas mitingas.

labai žymūs asme- 
1 bet mitingo dalyviai 
) skupesni. Jie suaukojo 
!>k pora šimtelių mažiau 
gruodžio 7 d.

sakė, kad konkuren- 
i&enaudinga?

Londonas. — Anglijos vy
riausybė pranešė Suomijos 
vyriausybei, kad Anglija 
laiko Suomiją karo padėty
je prieš Angliją. Toks pat 
pranešimas įteiktas Rumu
nijai ir Vengrijai. Visų šių 
trijų valstybių vyriausybės 
buvo pareikalautos sustab
dyti karinius veiksmus prieš 
Rusiją.

Suomija savo atsakyme pa
žymėjo, kad suomiai neve
da puolimo karo, nes jie tik 
ginąsi nuo tos pačios komu
nistinės Rusijos, kuri 1939- 
40 metų žiemą buvo žiauriai 
juos užpuolusi.

Washington. — Gruodžio 
7 d., po to kai japonai puo
lė Jungtinių Amerikos Val
stybių teritoriją, valstybės 
sekretorius Hull paskelbė 
vyriausybės pasiūlymus Ja
ponijai ir Japonijos atsa
kymą. Valstybės sekretorius 
Hull lapkričio 26 d. buvo 
įteikęs Japonijos ambasado
riui Nomura ir s pecialiam 
atstovui Kurusu J. V. siū
lymus .

Sekretorius Hull Jungti
nių Valstybių vyriausybės 
vardu buvo pasiūlęs Japoni
jai tokius susitarimo dės
nius:

1. Anglija, Kinija, Japo
nija, Olandija, Sovietų Są
junga, Siamas ir Jungti
nės Valstybės sudaro tarpu
savio nepuolimo sutartis.

2. Užtikrinamas Indo-Ki- 
nijos neliečiamumas, susita
riant dėl įvairių sąlygų pre
kybai.

3. Japonija ištraukia sa
vo kariuomenę iš Kinijos ir 
Indo-Kinijos.

4. Jungtinės Valstybės ir 
Japonija nepripažins ir ne
rems jokios kitos vyriausy
bės Kinijoje kaip tik Kini
jos respublikos tautinės vy
riausybės.

5. Abi valstybės pačios at
sisakys ir kitas valstybes 
pakvies atsisakyti nuo turė
tų privilegijų Kinijoje.

6. Abi vyriausybės suda
rys draugiškiausią prekybos 
sutartį.

7. Abi vyriausybės atšal- 
dys fondus.

8. Abi vyriausybės palai
kys piniginio vieneto pasto
vumą.

9. Abi vyriausybės neturės 
jokių sutarčių su trečia val
stybe, kurios būtų priešin
gos šiems dėsniams, kad 
Ramiajame vandenyne būtų 
taika.

10. Abi vyriausybės panau
dos savo įtaką, kad kitos 
valstybės pritartų šiems dės
niams.

Japonijos vyriausybės at
sakymas valstybės sekreto
riui įteiktas gruodžio 7 d. 
2:20 vai. popiet.

Gruodžio 7 d., sekmadienį, 
Japonijos ambasadorius No
mura kreipėsi į valstybės 
sekretorių, prašydamas pa
simatymo. Pasimatymas bu
vo paskirtas 1:45 vai. po 
piet. Nomura su Kurusu at
vyko 2:05 vai. popiet; abu 
juos Hull priėmė 2:20 vai. 
popiet.

Japonijos atsakyme Jung
tinės Amerikos Valstybės 
apkaltinamos neleidimu Ja
ponijai vykdyti „naujos tvar 
kos” Azijoje, rėmimu Čiang- 
kaišeko vyriausybės ir t. t. 
Pareiškimo gale 
kad tolimesni 
nebegalės duoti 
tarimo vaisių.

Kai sekretorius Hull per
skaitė Japonijos vyriausybės 
pareiškimą, jis .tuojau Ja
ponijos ambasadoriui parei
škė, kad savo viešajame 
gyvenime per 50 metų 
nėra matęs dokumento, 
pilno tokios netiesos.

Tuo pat momentu, 
Hull kalbėjosi su Japonijos 
atstovais, japonų karinės 
jėgos jau buvo užpuolusios 
Havajų salas ir kitas Ame
rikos teritorijos vietas.

Bendradarbių 
Dėmesiui

Ryšium su Kalėdų šven
tėmis, turėsime „Ameriką” 
spausdinti anksčiau, kad ji 
laiku pasiektų skaitytojus.

Visus straipsnius, skiria
mus kalėdiniam numeriui, 
prašome atsiųsti iki gruo
džio 16 d.

Siamas Pasidavė
Japonams

Japonai, pradėję gruodžio 
d. savo karinius veiks

pasakoma, 
pasitarimai 
jokių susi-

11 milijo-

dieną 
šiek

Sia- 
tiek 
bet

dar 
taip

7 
nąus prieš Amerikos ir An
glijos teritorijas Ramiaja
me vandenyne, puolė ir Sia
mo valstybę, kuri yra Azi
jos pietrytinėje dalyje, tarp 
Kinijos, Burmos ir Malajų 
valst. (valdo anglai). Sia
mas yra 198,189 kvadratinių 
mylių pločio valstybė, ku
rioje gyvena per 
nų žmonių.

Pirmą puolimo 
mo kariuomenė
gynėsi prieš japonus, 
gruodžio 8 d. ji sustabdė 
savo priešinimąsi. Tą dieną 
Siamo sostinėn, Bangkoko 
miestan, įžygiavo japonų 
kariuomenė. Tarp Siamo ir 
Japonijos vyriausybės pra
dėtos taikos derybos, ku
rios pasibaigusios susitari
mu. Siamo vyriausybė „su
tikus” praleisti neribotą Ja
ponijos kariuomenės 
per Siamą į Burmą 
tas dalis.

Gruodžio septintoji diena 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių ir viso pasaulio istorijo
je bus ilgai, ilgai minima. 
Tą dieną Japonijos karinės 
jėgos puolė Jungtinių Val
stybių teritorijas keliose 
vietose tuo pat laiku, kai 
Washingtone vesti pasitari
mai tarp Jungtinių Valsty
bių ir Japonijos vyriausy
bių.

Gruodžio 7 d. Japonijos 
karinės jėgos iš pasalų puo
lė Havajų salas, < Filipinų 
salas ir kelias kitas vietas 
Ramiajame vandenyne, kur 
Jungtinės Valstybės turi sa 
vo karines bazes. Valandai 
po puolimo praėjus, Japoni
jos užsienių reikalų minis- 
teris pasišaukė Jungtinių 
Valstybių ir Anglijos am
basadorius ir pareiškė jiems, 
kad Japonijos vyriausybė pa 
skelbė karą Jungtinėms Val
stybėms ir Anglijai.

Tą pačią dieną japonų ka
rinės jėgos puolė Anglijos 
karines bazes Ramiajame 
vandenyne.

Pirmą dieną japonams pa
sisekė pasiekti kai kurių 
laimėjimų. Jie sunaikino bei 
sugadino kelis Amerikos ka 
rinius laivus, sunaikino šiek 
tiek 
nių 
500, 
500.

Kai tik pranešta apie japo
nų puolimą, visame krašte 
pasiliejo didžiausio vienin
gumo nuotaika. Įvairiausių 
politinių krypčių žmonės pa
reiškė vieną ir tą pačią min
tį — Amerika užpulta, todėl 
ji turi būti ginama visomis 
jėgomis, kol jos priešas bus 
sunaikintas.

Visa spauda, be jokių iš
imčių, pasisakė už paskelbi
mą karo užpuolikei Japoni
jai. Ir tie, kurie iki šiol ne
pritarė prezidento Roosevelto 
užsieninei politikai, drąsiai 
pareiškė, kad nuo šiol visi 
krašto gyventojai turi ri
kiuotis aplink savo preziden
tą, aplink kongresą. Visi pa
žymėjo, kad japonai pirmie
ji metė kovos pirštinę, ku
ri turi būti priimta visu 
aiškumu.

Valstybės sekretorius Hull 
tą pačią gruodžio 7 d. iš-

lėktuvų. Žuvusių žmo- 
skaičius siekė apie 1,- 

sužeistų irgi apie 1,-

kiekį 
ir ki-

Pagalba Anglams 
Nebus Sulaikyta

MASKVA DŽIAUGIASI LAIMĖJIMAIS

leido pareiškimą, kuriame 
pažymėjo, kad vyriausybė vi
ską padarė taikai užtikrinti, 
tačiau japonų vyriausybė pa
norėjo karo, tad lieka į tai 
tinkamai atsakyti.

Gruodžio 8 d., pirmadienį, 
12:30 vai. per pietus, pre
zidentas Roosevelt atvyko į 
bendrą Kongreso posėdį, ku
riame dalyvavo senatoriai ir ■ 
atstovų rūmų nariai. Prezi
dentas pasakė kalbą. Ji bu
vo labai trumpa. Tęsėsi tik 
šešias minutes, bet jo kal
boje nepaprastai turiningai 
ir aiškiai nusakyta valstybės 
padėtis. Prieš prašydamas 
Kongresą paskelbti karo pa
dėtį tarp Jungtinių Valsty-4* 
bių ir Japonijos imperijos, 
savo pareiškimą prezidentas 
Roosevelt baigė tokiais žo
džiais:

„Pasitikėdami savo gink
luotomis pajėgomis, savo 
žmoniii neribotu pasiryžimu, 
mes pasieksime neišvengia
mos pergalės. Taip padėk 
mums, Dieve.”

Prezidentui baigus kalbą, 
senatoriai ir atstovų rūmų 
nariai išsiskirstė į savo at
skirus posėdžius. 1 vai. po 
piet senatas 82 balsais prieš 
0 priėmė karo paskelbimo 
rezoliuciją. 'Atstovų rūmai 
tokią pat rezoliucją priėmė 
1 vai. 10 min. popiet 388 
balsais prieš 1. Prezidentas 
rezoliuciją pasirašė 4 vai. 10 - 
min. Tad oficialiai Jungti
nės Amerikos Valstybės sto
jo karan prieš užpuolikę Ja
poniją 1941 m. gruodžio 8 
d. 4 vai. 10 min. popiet.

Amerika ir Anglija stojo 
karan 
poniją 
džio 7 
skelbė
dija ir Costa Rica respubli
ka. Jų pavyzdžiu pasekė 
Kanada, Pietų Afrika ir vi
se eilė Pietų Amerikos re
spublikų. Gruodžio. 9 d. 
Japonijai, Vokietijai ir Ita
lijai karą paskelbė Kinija.

Japonai Havajų salų puo
lime pasirinko pačią reikš
mingiausią Oahu salą, kur 
yra svarbusis Pearl uostas. 
Oahu sala yra 598 kvadra
tinių mylių pločio tvirtovė. 
Ten yra viena didžiausių 
pasaulyje lėktuvų stočių — 
Hickam Field. Oahu sala 
beveik pačiame Ramiojo 
vandenyno viduryje. Tik ją 
užėmę japonai galėtų tikė
tis sėkmingai užpuldinėti 
lėktuvais ir laivais Ameri
kos pakraščius Ramiajam 
vandenyne. Nuo Oahu salos 
iki San Francisco miesto a- 
pie 2,100

Havajų 
Honolulu 
gynimosi
ščiai kalnuoti ir 
ku juos pereiti, 
kariniai įsitvirtinimai labai 
dideli.

Japonai savo lėktuvus į 
Havajų salų aplinkumą, ma
tyti, atgabeno dideliais lėk
tuvus išvežiojančais laivais. 
Manoma, kad bent vienas 
lėktuvus gabenąs laivas sto
vėjęs apie 400 mylių nuo 
Havajų salų.

Honolulu mieste bombar
davimas prasidėjo 7:55 vai. 
ryte, jų laiku, kai daugu
mas gyventojų dar ramiai 
miegojo. Bombardavime 
lyvavę tarp 50 ir 150 
tuvų. Puolimas tęsėsi 1 
ir 15 minučių. Keletas 
ponų lėktuvų nušauta.

prieš plėšikišką Ja
ne vienos. Dar gruo- 
d. Japonijai karą pa- 
olandų valdoma In-

Washington. — Iš Baltų
jų Rūmų gruodžio 8 d. pa
skelbtas pareiškimas, kad 
Jungtinių Valstybių pagal- 
baAnglijai, Rusijai ir jų są
jungininkėms ir Turkijai 

bus duodama ir toliau, ne
žiūrint Japonijos užpuolimo. 
Pareiškime pažymėta, kad 
vokiečiai tikėjosi Japonijos 
užpuolimu atitraukti Ameri
kos pagalbą Anglijai, bet 
taip nebus.

Rusų apskaičiavimu, vo
kiečiai per pirmus penkis 

rusus 
jau netekę šešių milijonų 
karių — sužeistų, užmuštų 
ir nelaisvėn paimtų.
si 10 milijonų karių — su-

(Tuo pat laiku vokiečiai 
pranešė, kad nuo birželio 
22 d. iki šiol Rusija neteku- 
žeistų, užmuštų ir nelaisvėn 
paimtų).

Maskva. — Rusijos spau
da ir radijas šios savaitės 
pradžioje pranešė ,kad pa- karo mėnesius prieš 
siekta naujų didelių laimėji
mų prieš vokiečius Maskvos 
—Leningrado ir pietų fron
tuose. Daug padėję ir dide
li šalčiai, kurie šiuo me
tu siaučia Rusijoje.

NACIAI ATSISAKO NUO MASKVOS SIKORSKIO SUSITARIMAI RUSIJOJE
Berlynas. — Vokietijos 

kariuomenės pranešėjas vie
šai paskelbė, kad šią žiemą 
vokiečiai nebesitiki paimti 
Maskvos, kuri paliekama pa
vasariui, nes šiuo metu ka
riniams veiksmams daug 
kenkianti ir labai šalta žie
ma.

(Iš Maskvos pranešta, kad 
rusų kariuomenė pradėjo

Lietuvos tremtinių masi
niam sušelpimui kliudo dar 
nepakeista Rusijos vyriausy
bės pažiūra. Rusijos vyriau
sybė vis dar laiko lietuvius 
tremtinius Rusijos piliečiais 
Štai priežastis, kodėl Ameri
kos Raudonasis Kryžius iki 
šiol negalėjo parūpinti lie
tuviams Sibire pašalpos.

Iki šiol Lietuvai Gelbėti 
Fondas ir atskiri asmenys 
yra sušelpę ištisą eilę trem
tinių, kurių adresai Sibire 
žinomi, kurie kreipėsi. Rei
kia ruoštis tam laikui, kai 
keliai bus prieinamesnį. Vi
sada geriau, kai iš anksto 
esi pasiruošęs.

Krymo pasiau-
Kaukazo pusės,

kontrataką 
salyje nuo 
taip pat puolama ir nuo Se
vastopolio pusės.

Vokiečių kariuomenės va
dovybė skelbia, kad Mas
kvos aplinkumoje šalčiai to
kie dideli, kad net benzinas 
užšąlą, užšąlą aliejus. Ka
riniai veiksmai turėsią būti 
tik vietinio pobūdžio.

Graikams Badas
Ankara. — Turkijoje gau- 

nomis žiniomis, Graikijoje 
siaučia didelis badas, kurs 
kasdien nusineša į kapus apie 
200 gyvybių. Gatvėse vaiz
dai labai baisūs —jos pilnos 
alkanų žmonių, pilnos elge
tų.

Amerikos saugumas yra 
kiekvieno piliečio reikalas. 
Ginkime savo šalį visomis 
galimomis priemonėmis.

Apsigynimo Bonai ir žen
kleliai labai praktiška prie
monė savo šaliai pagelbėti.

Imperatorius
Neatsake

Gruodžio 6 d. prezidentas 
Roosevelt buvo nusiuntęs 
japonų imperatoriui asmeni
šką laišką - pareiškimą, 
kuriame kvietė Japonijos 
imperatorių Hirohito pasi
stengti, kad tarp Japoni
jos ir Jungtinių Valstybių 
būtų išlaikyta taika. Savo 
rašto gale prezidentas Roose
velt nurodė, kad jų abiejų 
yra aukščiausia pareiga rū
pintis savo šalių žmonių 
gerove ir taika.

Vietoj atsakymo į prezi
dento Roosevelto gražų, tai
kingą laišką, gruodžio 7 d. 
Tokio mieste paskelbtas ja
ponų imperatoriaus iškilmin
gas pareiškimas, kuriame 
Japonijos vardu skelbiamas 
karas Jungtinėms Valsty
bėms ir Anglijai.

Karas bus ilgas, sunkus, 
pasaulinis, bet jį laimės A- 
merika.

Maskva. — Lenkijos vy
riausybės užsienyje minis- 
teris pirmininkas gen. Si
korskis turėjo ilgus pasita
rimus su Sovietų Sąjungos 
komisarų tarybos pirmininku 
Stalinu ir abu pasirašė 
tarpusavio susitarimą. A- 
biejų valstybininkų pareiš
kime pasisakoma, kad Ru
sijos ir Lenkijos tikslai ka
re yra vienodi — nugalėti 
ir sunaikinti hitlerinę Vokie
tiją. Taip pat pareiškiama, 
kad tarp abiejų valstybių 
yra draugiški santykiai, kad 
abi 
rems

Sikorskio garbei Stalinas 
iškėlė puotą, kurioje pasi
keista kalbomis. Kaip Sikor
skis spaudos atstovams pra
nešė, Stalinas savo kalbos 
gale taip pareiškęs:

„Mes norime stiprios Len
kijos, stipresnės nei kada 
nors ji yra buvus.”

Sikorskis drauge su Len
kijos kariuomenės Rusijoje 
vadu generolu Anders išvy-

ko apžiūrėti lenkų karių da
linių. Rusijos vyriausybė 
pažadėjo greičiau ir turtin
giau aprūpinti lenkų kariuo
menę.

Darbo

mylių, 
sostinė 

turi 
sienas,

valstybės viena kitą 
ir viena kitai padės.

Washington. — Gruodžio 
7 d. Washingtonan atvyko 
Maxim Litvinov, naujasis 
Sovietų Sąjungos ambasado
rius Jungtinėms Valsty
bėms. Gruodžio 8 d. jis jau 
įteikė savo paskyrimo raš
tus prezidentui Rooseveltui 
ir turėjo su juo 40 minučių 
pasikalbėjimą. Prieš pasima
tymą su prezidentu, Litvi
novas lankėsi pas Valsty
bės sekretorių Hull, su ku
riuo kalbėjosi visą pusvalan
dį.

Hull atsisakė bet ką pasa
kyti apie galimus Sovietų 
Sąjungos žygius ryšium su 
Japonijos įstojimui karan 
prieš Jungtines Valstybes.

ir uostas 
natūralias 
nes pakra- 
labai sun- 
Amerikos

da- 
lėk- 
val.
ja-
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

VISOS JĖGOS PERGALEI
Plėšikiški Japonijos diktatorių žygiai prieš Jungti

nių Amerikos Valstybių teritoriją, saugumą ir vėliavos 
garbę žaibo greitumu sutelkė visus amerikiečius glau- 
džiausion vienybėn. Nuo Atlanto iki Pacifiko, nuo Nia
garos krioklio iki Panamos kanalo giliai įsmigo ameri
kiečių krūtinėse vieningas pasiryžimas — Visos jėgos 
pergalei! Viskas Jungtinių Valstybių apsaugai! Mintys 
ir darbai savo šalies gerovei ir ateities laisvam pasau
liui!

Plėšrieji užpuolikai, žemiausios rūšies gengsteriai, 
gruodžio 8 d. gavo J. A. V. vieningą, nepalaužiamą atsa
kymą. Tą atsakymą Valstybės vardu tarė prezidentas 
Rooseveltas ir Kongresas. Tokio vieningumo, kurs pasi
reiškė gruodžio 7 ir 8 d.d., mūsų šalis vargu ar kada 
nors anksčiau buvo pasiekus. Japonijos trumparegių mi-' 
litaristų gauja ir jos ašiniai sąjungininkai Europoje — 
naciai ir fašistai — skaudžiai apsiriko, jei tikėjosi rasti 
susiskaldžiusią, nepasiryžusią, nepasiruošusią Ameriką.

Šalies gynimo darban visi amerikiečiai stoja didžiau
siu pasiryžimu ir nesugriaunamu tikėjimu, kad perga
lė priklausys tik Amerikai, kovojančiai už tiesą, už tai
ką, už savo žemių neliečiamumą, už dorovinę tvarką pa
saulyje, už savo niekada nesuterštos Daugiažvaigždės Vė
liavos garbę. Gynimosi ir teisėtos kovos žygin lietuviai 
amerikiečiai įsijungia be jokių rezervų.

Lietuviai amerikiečiai turi dėl ko kovoti. Amerika 
priėmė lietuvius emigrantus atviromis rankomis. Ji su
teikė caristinių ir kaizerinių žandarų persekiotiesiems 
šiltą prieglaudą. Ji leido jiems laisviausią veiklą šioje 
šalyje Lietuvai išlaisvinti. Didžiojo karo metu Ameri
ka, padėdama Sąjungininkams laimėti didžiąją kovą, su
darė sąlygas ir Lietuvos žmonėms išsikovoti laisvą ir 
nepriklausomą gyvenimą. Amerika buvo viena pirmųjų 
didžiųjų valstybių, kuri pripažino Lietuvai visišką teisę 
gyventi, pilnai laisvu ir nepriklausomu valstybiniu gyve
nimu.

Amerika leido iš Lietuvos kilusiems žmonėms ir jų 
naujajai kartai, šioje šalyje gimusiems, atlikti įvairiau
sius ž ygius Lietuvos gerovei. Amerika visą laiką palaikė 
nuoširdžiausius santykius su Lietuva. Amerika buvo pir
mutinė valstybė, kuri pasmerkė Lietuvos okupaciją. A- 
merikos, o ne kurios kitos šalies, prezidentas lietuvių a- 
merikiečių delegacijai pareiškė, kad Lietuva vėl bus lais
va ir nepriklausoma.

Amerikiečiai lietuviai šioje šalyje naudojosi ir 
naudojasi tokiomis pat teisėmis, kaip ir milijonai kitų 
amerikiečių. Amerikiečiai lietuviai nežinojo ir nežino jo
kios sau išskirties, kuri juos būtų padariusi žemesniais 
Amerikos gyvenime. Amerikiečių lietuvių jaunimas me
keno nekliudomas garbingai atlieka savo pareigas savo 
šaliai, kuri jam teikia plačiausius galimumus.

Amerikiečiai lietuviai be jokių apgailestavimų stoja 
savo šalies gynimo didžiajan žygin. Jie puikiai supran
ta, kad savo šalies gynimas ir jos gerovei darbas nėra 
ypatingas pasiaukojimas.' Tai yra šventa privilegija, yra 
tai nepaprasta teisė, kurią visi tinkamiausiai panaudo
sime.

Amerikos Lietuvių Katalikų Federacija, gyvuojanti 
per 35 metus ir jungianti visas lietuvių amerikiečių ka
talikų organizacijas bei atskirus asmenis, visada buvo 
ištikima Amerikos Garbingajai Vėliavai ir viskam, kam 
ji atstovauja. Ir šiandie, svarbiausioje Amerikos gyveni
mo valandoje, Federacijos vadovybė be jokių svyravi
mų kviečia • visus Federacijos narius, visus amerikiečius 
lietuvius katalikus burtis dar stipriau aplink šalies Pre
zidentą ir visą vyriausybę. Federacija bendradarbiaus 
visuose žygiuose, kurie tik bus skiriami ir reikalingi ša
lies gerovei.

Stodami šalies gynimo talkon, gerai žinome, kad A- 
merika kovoja gerą kovą. Tos kovos pasisekimui priva
lome nieko negailėti. Eikime Raudonajam Kryžiui į pa
galbą — šiandie Raudonojo Kryžiaus darbas ypatingai 
brangus ir remtinas. Kiek kas galime ir pajėgiame, pir
kime Jungtinių Valstybių Gynimosi Bonus ir ženklelius. 
Didžiausiu tikslumu uoliai atsiliepkime į šalies vyriausy
bės prašymus, pageidavimus ir įsakymus.

Reikšdami pagarbą Jungtinių Amerikos Valstybių 
kariuomenei, visiems jos daliniams, didžiuojamės, kad jos 
garbingosiose eilėse yra ir bus tūkstančiai amerikiečių 
lietuvių. Daug jų pralies kraują, neteks gyvybės, bet jie 
žus neveltui. Amerikiečiai kariai užtikrins Amerikai ir 
visam pasauliui laisvės saulę, kurios spindulių nebepa
jėgs užtemdyti jokie diktatoriai, žmonijos didžiausi ne
prieteliai.

Giliai tikėkime, kad Amerika ir Anglija, drauge su 
savo Sąjungininkais, nušluos nuo žemės paviršiaus plėš
riąsias tamsybių galybes. Griuvus nacių, fašistų ir 
japonų militaristų ašiai, bus išlaisvintos visos pavergtos 
tautos, tarp jų ir Lietuva. Amerika šiandie kovoja ne tik 
už savo saugumą. Ji kovoja už tvarkingesnį pasaulį, 
kuriam nebebūtų žinoma baimė, nekalto kraujo liejimas, 
vergija ir skurdas. Turime tik džiaugtis, kad esame pi
liečiai tokios šalies, kuriai rūpi viso pasaulio šviesi atei
tis.

Federacijos Centro Valdyba kviečia visą lietuvių ame
rikiečių katalikų visuomenę giliai budėti šalies sargybo
je ir atlikti pareigas. Būdami vienybėje_ su prezidentu 
Rooseveltu, su visa valstybe, tikrai laimėsime. Pats vy-

A. A. KUN. IG. ZIMBLIUI ATMINTI

„Ne visas mirsiu,” rami
nos Romos Poetas, „prakil
nesnioji mano dalis amžius 
gyvuos.” Tas garsusis Ro
mos poetas, Horacijus, ra
minosi pasistatęs sau pa
minklą, kur kas tvirtesnį ir 
pastovesnį ‘ už kiečiausią, 
tvirčiausią marmuro ar žal
vario paminklą, nes jis sa
vo dainomis įsikūrė sau 
vietą, pasistatė sau pamink
lą žmonių širdyse. Taip jis 
norėjo, taip ir buvo. Retas 
kuris žino ką apie tą poetą 
ar jo gyvenimą, vienok visi 
mokiniai bei studentai pažį
sta jį ir supranta jo dva
sią, jo troškimus, jo svajo
nes iš jo poemų, iš jo dai
nų. Iš tikrųjų, ne visas jis 
mirė, prakilnesnioji jo dalis 
amžius gyvuos.

Ką tas poetas pasiekė 
savo dainomis, tą a. a. tėve
lis Ignas Zimblys pasiekė sa
vo kuklumu, savo vargingu 
gyvenimu, savo mielaširdys- 
tės darbais. Nors dar šian
dien visi Philadelphijos lie
tuviai atsimena a.a. tėvelį 
Zimblį, nors visi vargšuoliai 
ilgai pasiges jų geriausio 
prietelio, draugo, nors tas 
gražaus marmuro paminklas, 
kuris taip gražiai ir iškil
mingai buvo praeitą sekma
dienį pašventintas, ilgai sto
vės, ilgai žmonėms primins 
tėvelį Zimblį, vienok, mažu 
pamažu, žmonės pamirš, ak
mens statula, marmuro pa
minklas apdils, jo atmini
mui parašas nubluks. Bet, 
kaip poetas bedainuodamas, 
raminosi, jog ne visas mir
siąs, taip ir a. a. tėvelis 
Ignas Zimblys būtų galėjęs 
ramintis, nes „prakilnesnioji 
jo dalis amžius gyvuos.”

A. a. tėvelis Zimblys am
žiną paminklą pasistatė 
žmonių širdyse, kurias jis 
meile ir mielaširdyste už
kariavo, užviešpatavo.

Tas brąngus marmuro ir 
puikaus stiliaus paminklas, 
kurį mes, Ričmondiečiai pa
statydinome, a. a. tėveliui 
Zimbliui atminti, neša mums 
garbės, rodo, jog mes nors 
kiek įvertinome ir įvertina
me savo tėvelį, liudija ir lai
duoja, jog norime nors 
kaip išreikšti savo dėkingu
mą. Tai iš tikrųjų gražus, 
tikrai lietuviškas ačiū.

Džiugu buvo matyti, kiek 
daug žmonių susirinko prie 
a. a. tėvelio Zimblio kapo 
ir kaip su tokiu pamaldu
mu dalyvavo akmens šven
tinimo apeigose. Dabartinis 
šv. Jurgio parapijos klebo

nas, a. a. tėvelio Zimblio į- 
pėdinis, kun. Dr. Vitas J. 
Martusevičius pašventino pa
minklą. Po tam, kun. J. Ki- 
dykis, jėzuitas misijonierius 
pasakė gražiai pritaikintą 
tokiai iškilmei pamokslą. Vi
sos akmens pašventinimo 
apeigos buvo tiek gražios, 
kiek graudžios. Ne vienam 
akys surasėjo, ranka sudre
bėjo, kai, baigiant pašventi
nimo apeigas visi, it vienas, 
sukalbėjo keletą maldelių už 
savo taip numylėtą tėvelį, 
kuris, visi žinome, niekados 
visas nemirs, bet prakilne
snioji jo dalis amžius gy
vuos žmonių širdyse.

Visiems mums besiklau
sant pamokslo, besimel
džiant ir kalbant „amžiną 
atilsį”, visi Amerikos radi
jai skelbte skelbė kovą, ka
rą. Keista priešingybė: mes 
meldėme „amžiną atilsį”, sa
vo numylėtam ganytojui, tė
veliui Zimbliui, o tuo pačiu 
kartu visi radijai ir laikra
ščiai skelbė mums apie mai
štą, marą, badą ir karą. Ir 
be tų akmens pašventinimo 
apeigų, visi mes žinojome 
ir jautėme, jog tai buvo 
Švenčiausios Panelės Nekal
to Prasidėjimo išvakarės. 
Tai iš tikrųjų dvejopai skau
di priešingybė.

Sunku suprasti, kodėl turi 
būti karai, žmonių skerdy
nės, sunku suprasti, kodėl 
aukščiausias Dievo tvari
nys, tobuliausias Viešpaties 
rankų darbas, sutvėrimas, 
žmogus turi, vėliavų ir šūkių 
lydimas, savo brolių lavo
nais nuklotu keliu keliauti sa- 
vižudystėn.

Sunku suprasti, sunku su
vokti, sunku rasti bent kokį 
išaiškinimą. Bet mes žinome 
jog, anot lietuviškos patar
lės, žmogus šaudo, bet Die
vas kulkas gaudo; visi mes 
suprantame ir nusilenkę pri
sipažįstame, jog mūsų keliai 
ne Dievo keliai. Žionme, jog 
mūsų Viešpats teisingas, bet 
ir gailestingas. Už tai mes 
šiandien galime su visais a- 
merikiečiais dainuoti: „Lai
mink, Dieve, Ameriką”, bet 
taipgi galime ir turime pridė
ti savo giesmę, savo vilties 
giesmę: „Panele Švenčiau
sioji, gelbėk mūsų pasisavin
tą, mūsų antrą tėvynę, sau
gok mūsų vaikus, mūsų sū
nus, mūsų brolius, mūsų my
limuosius, kurie jau stovi ar 
rytoj stos į karo lauką”, Tai
kos Karaliene, melskis už 

, mus!
: Juozas Pavėsis

riausias šalies vairuotojas, Prezidentas Roosevelt, aukš
čiausios pagalbos siekia Dievuje, Kurin krypsta mūsų 
maldos, prašydamos palaimos. Laimink, Dieve, Ameriką 
ir jos gynėjus!

A. L. R. K. Federacijos Centro Valdyba.

„PABALTIJIS PO SVASTIKA”
Švedų laikraštis „Da- 

gens Nyheter” atspausdino 
savo korespondento iš Ber
lyno straipsnį, pavadintą 
„Pabaltijis po svastika.” Iš 
to straipsnio seka, kad Vo
kietijos generalinio komisaro 
Lietuvoje paskirtoje genera
linėje taryboje yra įvykusi 
krizė. Būtent, esą atsista- 
dinę trys generaliniai tarė
jai: prof. V. Jurgutis, prof. 
B. Vitkus ir J. Matulionis. 
Kiti šaltiniai skelbia, kad 
esanti atsistatydinusi visa 
generalinė taryba, betgi lig- 
šiol negauta šios žinios tie
sioginio patvirtinimo.

Žemiau pateikiame „Da- 
gens Nyheter” straipsnio 
santrauką:

Straipsnyje rašoma, kad 
nuo lapkričio 1 dienos oficia- 
line valiuta Pabaltijy laiko
ma vokiečių markė, o. ne 
maskoliškas rublis. Jau vie
na ši smulkmena, sako auto
rius, aiškiausiai parodo visą 
pasikeitimą, kuris įvyko 
per paskutinius metus ten, 
kur „anksčiau buvo estų, 
latvių ir lietuvių respubli
kos ir sovietų provincija—i 
Baltgudija.” Toliau tame 
straipsnyje nurodoma, kad 
daugelis vokiečių, išsikrau- 
sčiausių iš tų kraštų į Vo
kietiją, dabar vėl grįžta at
gal, kaip reicho pareigūnai. 
Kai kurie jų užima vietas 
ir Vokietijoje, kaip, pav., 
pats Alfredas Rosenbergas. 
Dr. Theodor von Rentein, 
kuris dabar yra generalinis 
komisaras Lietuvai, buvęs 
kadaise Tartu universiteto 
studentas, savanoris aname 
didžiajame kare, S. A. na
rys Berlyne, jaunimo vadas 
Hitler-Jugend organizacijoje, 
vėliau užėmęs aukštas vie
tas maitinimo įstaigose. Pa- 
baltiečių gi inteligentija, ku
ri tūkstančiais išvyko į Vo
kietiją, krašto atstatymo 
darbams nenaudojama, šio
je srityje kaip tik esą kuo 
daugiausia sunkaus darbo, 
nes bolševikai išgabeno į Ru
siją daug turto, gyvulių, 
mašinų ir darbo jėgų. Es
tijoje, pav. iš 353 garlaivių 
su 219.000 tonų talpos, te
liko vos 4, bendro talpumo 
10,000 tonų. Iš 111 garvežių 
te n pasiliko tik 33; iš 3,400 
prekinių vagonų — 750 ir iš 
350 keleivinių vagonų — ne 
daugiau kaip 36. Iš kitų Pa
baltijo valstybių maskoliai 
gal tiek išvežti nesuspėjo, 
bet vis dėlto ir ten žalos pa
daryta be galo daug.

Apie valstybinę santvarką 
tose srityse korespondentas 
sako, kad Vokietijai svar
bu esą iš Pabaltijo kraštų ir 
Ukrainos gauti galimai dau
giau maisto, riebalų, skys
tojo kuro ir 1.1. Darbai šia 
kryptimi tuoj būsią sutvar
kyti ; gi politiniai klausi
mai atidedami į šalį. Nega
lima esą nė svajoti, kad 
vokiečiai sutiktų tas tris 
respublikas atstatyti senose 
formose. Vokietijos spaudoje 
atvirai pabrėžiama, kad na
cionalinė vienybė Pabaltyjy 
buvusi tik iliuzija, nes ten 
trūkę „jungiančio principo, 
etoso ir jėgos, kuri vieny
tų.” Tautiniai simboliai, vė
liava ir tautos himnas dabar 
jau pašalinti ir Kaune ra- 
dijaus signalas— „Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais 
turime ir mirti”, daugiau ne
benaudojamas.

Toliau autorius tiekia pa
vyzdį, kaip rašo istoriją vo
kiečių spauda: „Pabaltijo 
valstybės, kurios caro galy
bei sugriuvus, užgimė su 
vokiečių pagalba, per 20 
metų savo gyvavimo nemo
kėjo prisitaikinti įvykių 
raidai. Tokia realybės pa
jautimo stoka privedė tuos 
kraštus 1940 metais prie 
bolševikų baisenybių. Ant
rą kartą jos su vokiečių 
ginklų pagalba atsipalaido- 
jo nuo Maskvos įtakos. To 
pasiekta ne be didelių nuo-

valdy- 
dabar 

galima 
„Deut-

stolių. Tačiau galima tikėtis 
ir spręsti iš visa ko, kad 
trumpo bolševikų viešpata
vimo pakako tam, kad at
vertų akis visoms Pabaltijo 
tautoms.”

Šiuo metu, korespondento 
žodžiais, Pabaltijo kraštuose 
viskas panaudojama įrody
mui, kokį vaidmenį vaidino 
Vokietija tų kraštų kultū
riniame gyvenime nuo ordi
no iki Hanzos laikų, kaip 
tos tautos visa tai užmir- 
šušios ir veikusios kaip An
glijos pagelbininkės, o tam 
tikrais atvejais, ištisais me
tais, buvusios net nusista- 
čiusios prieš vokiečius.

Kas dabar vyksta Pabal
tijyje, galima esą laikyti 
plataus masto socialiniu pa
keitimu. Pagal bolševikų į- 
statymus, ūkininkų žemė, 
pramonininkų įmonės ir pan. 
priklausė valstybei. Ūkinin
kai ir namų savininkai buvo 
tik nuomininkai bei 
tojai. Kaip vokiečiai 
žiūri į tą reikalą, 
matyti iš laikraščio
sche Zeitung im Ostland” 
programinio, vedamojo 
straipsnio. Korespondentas 
ištisai cituoja vokiečių ar
gumentaciją, kad, vokiečių 
kariuomenei Pabaltijo kraš
tus užimant, ten nebebuvę 
jokios nuosavybės ir viskas 
priklausę Sovietų Sąjungai. 
Vokietija laikanti visą tur
tą užimtuose kraštuose karo 
grobiu, perėjusiu reicho 
nuosavybėn. Kai Vokietija 
ten nori vėl įvesti laisvą 
privatinę nuosavybę, niekas 
negalįs kelti net kurių tei
sinių pretenzijų. Mašinas, į- 
rankius ir t.t. manoma grą
žinti nemokamai ar sumo
kant jų vertę. Patalpos ir 
trobos būsiančios užleidžia- 
mos už nuomą...

Pagal šitokią galvoseną, 
tęsia toliau koresponden
tas, Pabaltijo kraštuose yra 
tik sovietų turtas ir neturį 
jokio turto gyventojai, ku
riems reicho komisaras, Vo
kietijos vardu, dalina ar iš
nuomoja turtą. Privatinis 
turtas grąžinamas tik ama
tininkams, smulkiems pra
monininkams (iki 20 darbi
ninkų) ir smulkiems pirk
liams. Tačiau naujoje san
tvarkoje nėra nusistatyta 
grąžinti atgal turtą kiek
vienam, kas jį turėjo prieš 
rusų invaziją. Pirmučiausia, 
turtas nebus grąžinamas 
žydams; vokiečių komisa
rams suteiktos plačios tei
sės rišti klausimą, kiek buvę 
savininkai tinka tam, kad 
jiems turtas būtų grąžintas. 
Amatuose taisyklė vykdoma 
tokia, kiek amatininkas su
geba; tačiau negali būti už
miršta ir ištikimybė rei
chui.

Žydų judomas ir nejudo- 
mas turtas paimtas valsty
bės naudai. Žydai gali pasi-

Kalėdų Šventėms Dovanos

laikyti tik naminius i] 
būtinus asmeniniam vai MOTINA
mui, ir pinigais ar va 
bės poperiais — iki 
markių. Rygoje ir Vii 
yra jau įrengti ghetto, 
tverti spygliuotomis i 
mis ir saugojami dien 
naktį. Kas bandytų 
spygliuotą tvorą susisf gyvulį ta sąlyga, kad 
su žydais, būtų nušauta ^i jį prižiūrėtų, pat 
perspėjimo. Daugelis žy jui, balandžių porelę, šui 
ghetto dirba mieste; į d;
ir atgal jie privalo eit jkinti kokį negerą palii 
kiuotėje. Žydų turtas t3,' ' 
naudai tų,

ARTIMO MEILĖ

(Tęsinys)

Gerai padarytų motina, 
godama tokiam vaikui

katinuką. Jei norime

j, tai visuomet turimi 
kurie jį perjuos pusės stelbti tą pa 

taigi, dažniausia Gestap neleisdami jam pasu 
Dėl šitokios tvarkos 0 ^.^os Pus^s turi 

Zj J, Matui Priesin?4 tam palm 
ir prof. Jurgutis, kurie ® ^a(^nas» i

Dėl šitokios tvarkos 
Lietuvos tarėjai.

dradarbiavo su genera 
komisaru, atsistatydino

5 kitaširdis, negana bai 
už nuožmumą, nele

fesorius Jurgutis, akinti gyvulių nei skna 
valstybės banko valdyt reikia (
nesutikęs perduoti slapti jam kuodaugiau; 
valstybės policijai žydi0?08 veikti P1
nigų, kurie buvo padėt1?8*’ padėti kitiems, 
tuvių bankuose, ir bn ipti.jasigaileti, ką slauj 
nybių, juose deponuotų, 
du tarėju buvo tos nu 
nės, kad žydų turtai 
būti laikomi dalimi lie

globoti.
Išmokykite vaiką kiekv 
me menkiausiame gyviu 
je matyti dievo padarą. I

tautos turto, nors jis į] šakokite apie sv. Prane 
mamas iš žydų. Ir žemiAsižietį, kurs taip mylė 
kiot arėjas Vitkus atsis^ pasaulį,^kad žoleles 
dinęs.

Universitetai
Apkarpyti

rulėlius vadindavo brolis 
seserimis.
„Visų pirštai į save ri< 
' - sako patarlė. Sti 
ilsias artimo meilės pr: 
s yra ta įgimtoji kiekv 
m žmogui savimeilė, ki 
t kūdikyje jau pasirot 
s tepradėjęs valdyti ra 

tiesia j; 
obdamas nuo kitų blizg 
: vos tešvepliodamas, j 

man, man! du<

Jau anksčiau buvo 
kad vokiečiai neleidžia 
maliai veikti Kauno irf.es, jau jis 
niaus universitetams, 
žinias dabar patvirtina 
no radio pranešimas, kia: 
Vytauto Didžiojo unive;ok!
tas Kaune priima stud Tos piktžolės nesiliauk 
tik į III, V ir VII šiuomet naikinusios. J 
trą. Medicinos fakulteb skite vaiko ardyti žai 
dicinos skyriuje veiką del to, kad jam tai i 
V, VII ir IX seme b, manyti, kad jis p: 
Vilniaus radijas paskelt ką žinąs geriausiai. Ž 
niaus universiteto rėkte dte, kad jis nesigirtų 
prof. M. Biržiškos pr ddidžiuotų tėvų turtu 
mą, kad to universite ~
manitarinis, teisių, eko|dapsirėdęs naujais rub 
nių mokslų, matematik 
kulteto fizikos, chdjių ^draugų.
skyriai šiemet turi ti^leiskite valgant rink 
V ir VII semestrus.
matikos fakulteto miš
kystės skyriuje veikiaUf ar kiti jau pasiė

štesne tarnyba, dar

įiekintų menkai apsi

Ižiausią gabalėlį, nei p 
m grobstyti valgį, :

semestras. Matomai ti 
si atidaryti I semest įjįe visur 
kituose fakultetuose, 
skelbiama, kad priii 
prašymai į I semestr 
pie kurio atidarymą 
pranešta vėliau.

ar visiems užteks. R 
ir visuon 

styti apie kitus: gal k 
reikalauja, gal ko atn< 
ką paduoti, kur nubėg 
Reikalaukite ir raginki: 
1 jis retkarčiais išsiž 
y kokios pramogėlės d 

po meilės; pav. kad n 
bladet” skelbia, kad ti< žaisti ar nevažiuotų 

y ■ ■j, o geriau pabūtų pr
Latvijoje {RČio tėvo, ar kito n;

Švedų laikraštis

mis iš Berlyno žiniomi 
tuvoje ir R 
bos ir amatų įmonės, 
jusios iki 20 darbii 
generalinio komisaro ' 
dekretu esančios gr 
mos jų bu v. savinih ^ndagumo sąvoka visi 
jei jie nėra žydai ar 1 tvirta,_ bet kiekvienoj 
nistai. Tasai dekretas if. - 
kas nepaskelbtas E; ,^a labai skirtinga. _ 1 • V 1 *• • ■ X «•» M XI « —kur administracijos a 
tas dar neveikia.

NEVIENODAS

e, rasėje ir tautoje t

ibete išeinančiam svečii 
pečių užmetama balt 

J inė skara, kuri jam tui

KNYGOS
SARGYBA ............................................................
VISŲ METŲ APMASTYMAI ......................
SVEIKATA LIGONIAMS ..............................
PAMALDŲ VADOVĖLIS................................
KRYŽIAUS KELIAI .........................................
GRAUDUS VERKSMAI ..................................
GYVENIMO PAMATAI ..................................
NUOLATINĖ NOVENA..................................
MOTERYSTĖ ......................................................
KALĖDŲ DOVANĖLĖ ..................................
ALGIMANTAS, Istorinė Apysaka, 5 tomai 
ŠV. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJA
MISIJONORIAUS ROMANAS .....................
GAVĖNIOS KNYGA........................................
DĖL KO AŠ TURIU BŪTI KATALIKAS

1.

’’aujoje Zelandijoje svei 
Utis trinamasi nosimis 
■?os salose, reikšdama; 
arbą, vienas iš bendra 
ivių nusilenkia iki pa 
«s ir užsideda ant savi

• ;»s antrojo koją.
•Etinės Himalajų kalni 
. gyventojai sveikinda 
,i iškiša liežuvį ir rodi 

’is. Javos salos gyven 
' i. reikšdami didžiausi: 
■ ^ba, atsuka į svečią nu 
< Į Čia sveikinantis pa 
M galvą, kaip daro 
kopoje ir kitur, laiko 
Pažeminimu.

_ kitikę du kinai, važiuo- 
- rikšomis, sveikinasi tik1 rikšomis, sveikinasi tik 

t o jei vienas iš ji
Į pėsčias, tai važiuotasai 
j® ir pasiūlo savo rikšą 
H tas siūlymas nepri- 
^s, lygiai kaip negali- 

Užsakymus siųsti: Driimti ir brangenybių,

AMERIKA” 222 So. 9th St, Brooklyn, N. Y
Priimti ir brangenybių

jomis susižavėjimą, 
kteringas dar vienas
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bitini

iau galima tikėtis 
iš visa ko, kad 

dševikų viešpata- 
iko tam, kad at- 
visoms Pabaltijo

M. Pečkauskaitė.

MOTINA AUKLĖTOJA
ARTIMO MEILĖ

(Tęsinys)mis j ^1 
naktį į 
špygai 
su iykL. 
perspėk! gyvulį ta sąlyga, kad jis 
ghettoVf1™ ii prižiūrėtų, pavyz- 
ir atpjh balandžių porelę, šuniu-

I katinuką. Jei norime iš
skinti kokį negerą palinki- 
k tai visuomet turime iš

Jjnos pusės stelbti tą palin- 
Dė! jįjį |mą, neleisdami jam pasirei- 

Lietuvog ą|ti, o iš kitos pusės turime 
ir prol Ardyti priešingą tam palinki-

Įui dorybę. Vadinas, jei vai
ls kitaširdis, negana bausti 
I už nuožmumą, neleisti 
linkinti gyvulių nei skriaus- 
j kitų vaikų, bet reikia dar 
įtiekti jam kuodaugiausia 
togos ir raginti veikti prie
igai; padėti kitiems, su
lipti, pasigailėti, ką slaugy- 
Bgloboti.
■ Išmokykite vaiką kiekvie- 
fcme menkiausiame gyvunė- 
|je matyti dievo padarą. Pa- 
Bsakokite apie šv. Pranciš- 
fc Asižietį, kurs taip mylėjo 
|są pasaulį, kad žoleles ir 

Milelius vadindavo broliais 
seserimis.
„Visų pirštai į save 

■ — sako patarlė, 
ausias artimo meilės 
s yra ta įgimtoji kiekvie
nu žmogui savimeilė, kuri 
jt kūdikyje jau pasirodo, 
os tepradėjęs valdyti ran
ges. jau jis tiesia jas.

Gerai padarytų motina, do
rodama tokiam vaikui ko-:u, korespondento 

abaltijo kraštuose 
audojama įrody- 
vaidmenį vaidino 
.ų kraštų kultū- 
venime nuo ordi- 
zos laikų, kaip 
visa tai užmir- 

likusios kaip An- 
bininkės, o tam 
jais, ištisais me- 
os net nusista- 
š vokiečius, 
r vyksta Pabal
ta esą laikyti 
to socialiniu pa-1 
gal bolševikų į- ’ 
ikininkų žemė, i 
4 įmonės ir pan. 
Istybei. Ūkinin- 
savininkai buvo du tarėju fcj 
ikai bei valdy- nes, kai k 
vokiečiai dabar būti laiko?’-1 
■eikalą, galima 
craščio „Deut- 

im Ostland” 
vedamojo 

korespondentas 
i vokiečių ar- 

kad, vokiečių 
’abaltijo kraš- 
ten nebebuvę 

ybės ir viskas 
etų Sąjungai, 
anti visą tur- 
<raštuose karo 
įėjusiu jeicho gobdamas nuo kitų blizgu-

do radio įia: 
Vytauto fe; jok! 
tas Kaime p r- 
tik į m,Iji įekuomet naikinusios.
trą. Mediči iskite vaiko ardyti žaidi- 
dicinos abrie ią del to, kad jam tai ne- 
V, VU ir 5 nka, manyti, kad jis pats 
Vilniaus!^ jską žinąs geriausiai.
niaus univsėa.’ jkite, kad jis nesigirtų ir 
prof. M te Besididžiuotų tėvų turtu ar 
mą, kad toEatikštesne tarnyba, darbu, 
maniiaiMšą d apsirėdęs naujais rūbais, 
nių mokslę.nra niekintų menkai 
kulteto te 
skyriai šiemet iz

kiuotėjdf 
naudai 
taigi, dJ|

dradarbd 
tornisam. J 

fesorius S 
valstybės d 
nesutikę d 
valstybės •']

tuvių fej

nes, kad j

tautos fe. 
mamas jį n 
kiot arėjas h

kad vokietiiį 
maliai veiki t

Cai Vokietija žinias dafe^ 
įvesti laisvą 

avybę, niekas 
,et kurių tei- 
į. Mašinas, į- 
manoma grą- 
ai ar sumo- 

Patalpos ir 
os užleidžia-

į galvoseną, 
r.oresponden- 
raštuose yra 
tas ir neturį 
ventojai, ku- 
jmisaras, Vo- 
dalina ar iš-

Privatinis 
nas tik ama-j 
ilkiems pra-( • ........
iki 20 darbi- .
Ikiems pirk- u 
naujoje san- . - -

ie"£'.a
naujoje san-

V. CĖSNA

ŠIANDIENINE KELIONE DŽIAUGSMAS Palmyros Laiškai

ries-
Stip- 
prie-

; vos tešvepliodamas, jau 
man, man! duok,

Tos piktžolės nesiliaukite
. Ne

Žiū-

apsivil-

miškio, kad ligoniui nebūtų 
tiek nuobodu. Už tokį pasi
šventimą pagirkite ir pamy
lėkite, kad jis pajustų 
džiaugsmą savo širdyje. Tas 
džiaugsmas ragins jį ir to
liau taip daryti.

Siuntinėkite vaiką lanky
ti sergančio draugo, duoda
mos jam nunešti ligoniui 
kokią dovanėlę — gėlių 
puokštę ar obuolį. Raginki
te, kad jis pats sugalvotų, 
kuriuo būdu jis gali pada
ryti džiaugsmo namiškiams 
ir pažįstamiems, neišskyrus 
nei vieno.

Susipykus jam su kuo, 
liepkite kuo greičiausiai su
sitaikinti; užgavus ką, at
siprašyti. Paaiškinkite, kad 
pats Viešpats to reikalauja 
sakydamas: „Tegu nenusi
leidžia saulė ant jūsų supy
kime.” Vadinas, nereikia 
pykti ilgai, bet tą pačią die
ną, saulei dar nenusileidus, 
susitaikinti. Meiliai para
ginkite vaiką pasimelsti ir 
už tą, su kuo jis buvo su
sipykęs, kad tas atleidimas 
ir susitaikinimas būtų vi
siškas ir jo 
tų apmaudo 
krislelio.

Neleiskite 
kitus, ypač
visokius vargšus. Jei vaikas 
tai padarė, liepkite atsipra
šyti ir nubauskite. Nepra
leiskite nepabarusios ir ne- 
nubaudusios nė 
kiamojo žodžio.

Stenkitės, kad 
būtų susiraukęs,
tartum niekuomet nieku ne
patenkintas. Pratinkite vi
sados būti meiliam, lyg sau
lė. Papasakokit jam pasa
ką apie Saulytę, kurią del 
to taip ir praminė žmonės, 
kad savo meilumu ir giedru
mu visus linksmino, lyg 
saulė.

Kad ž mogus būtų ir ge
ros širdies, ir sąžiningas, ir 
dorovingas, jei j is kiauras 
dienas vaikščioja paniuręs 
ir susiraukęs, lyg juodas 
debesys, sunku yra visiems 
su juo gyventi.

Daug lengviau pakeliami 
gyvenimo vargai ir nelai
mės, jei visi šeimos nariai 
yra kits kitam malonūs, 
moka tarti meilų žodelį, pa
linksminti kits kitą, padrą
sinti.

Pažadinkite vaike noro 
būti tokiu saulės spindulėliu, 
sklaidančiu rūką nuo visų 
kaktų.

(Bus daugiau)

širdyje nepalik- 
nė menkiausio

vaiko išjuokti 
senius, luošus,

vieno kei-

vaikas ne
suniuręs,

įsių .draugų.
Neleiskite valgant rinktis 

V ir VU sanesk džiausią gabalėlį, nei pir- 
------------ j am grobstyti valgį, ne-matikos fakutes am grobstyti valgį, ne- 
kystės skyriuje r: įrint, ar kiti jau pasiėmė 
semestras, te ar visiems užteks.

si atidaryti Iss nkite
kituose faknlteta ląstyti apie kitus: gal kas 

, i o reikalauja, gal ko atneš- 
prašymaiįl® , ką paduoti, kur nubėgti.

Pra-
visur ir visuomet

turtą kiek-
turėjo prieš

Pirmučiausia, 
grąžinamas

čių komisą- bladet”"skelbia. bi

pranešta vėlia

Švedų laitai

piaeios tei- misišMyBa .i0- t-v0 
lą, kiek buvę tuvoje ir Latvį?  

Reikalaukite ir raginkite, 
ad jis retkarčiais išsiža- 
ėtų kokios pramogėlės del 
ieno meilės; pav. kad ne
itų žaisti ar nevažiuotų j 
nr, o geriau pabūtų prie 

, ar kito na-

a tam, kad bos ir amatų it-K 
tų grąžintas, jusios iki 20 
klė vykdoma 
itininkas su- 
gali būti už- 
:imybė rei-

NEVIENODAS MANDAGUMAS

i ir nejudo- 
itas valsty- kur administnop 
ai gali pasi- tas dar neveikia.

generalinio kneJ5 ______
dekretu esančios I h - ■
mos jų imv. ssw pa tvįrta, bet kiekvienoje 
jei jie nėra aiyje; rasėje ir tautoje ta
nistai. Tasai dtp j^oka labai skirtinga.
kas nepaskelbtas1

Mandagumo sąvoka visur

salyje, rasėj e ir tautoje ta

Jų Šventėms Dovanos

KNYGOS
PAISTYMAI 
rONIAMS 
lOVĖLIS 
JAI..............
KSMAI 
LITAI 
•VENA..........

Mes esame pakeleivingi — 
mūs ryšulėliai jau tušti, 
o visi mūsų keliai vingiais 
ir šunkeliais teišpuošti.

Žengi, ir vėl kelelis naujas, 
vėl kryžkelė, o kur pasukt? 
Nuilso kojos, kaista krauja, 
ir žaizdos ant pėdų basų.

— Sustok! Ir neik į ten kur jie ves, — 
vadovais jie skirti ne mūs!
Ak, Viešpatie, Gerasis Dieve, 
parodyk kelią į namus.

Šeimininkėms
KŪČIŲ STALO PATIE

KALAI

Šutintos Silkės

Išmirkyti silkes 24 vai. 
ar daugiau. Mirkimo laikas 
priklausys nuo silkių sūru
mo. Nulupti odą, išimti kau
lus, nupiauti uodegas ir gal
vas. Silkes supiaustyti į ke
turias dalis.

Skauradoje sutušinti ge
ras kiekis supiaustytų svo
gūnų su alyva, pipirais, 
cukrumi ir pamidorų sunka. 
Giliame inde perdėti eilė 
paruoštų silkių, jas užpilti 
dar verdančia mase. Ant 
tos masės vėl perdėti eilė 
silkių ir vėl užpilti paruo
štais svogūnais su alyva. 
Taip daryti, kol bus suvar
totos visos silkės ir visa 
paruoštoji masė. Masės turi 
būti tiek daug, kad užtek
tų perpilti visas silkes ir 
kad užbaigus perpilimą, jos 
atrodytų apsemtos.

Taip paruoštos silkės, ne 
tik kad tinka Kūčių sta
lui, bet jos gali ir ilgenį 
laiką stovėti šaltoje vieto
je.

Silkių Ruliadas
Gerai išplauti keliuose 

vandenyse, iš viršaus ir vi
dury, silkes, paskui per 24 
valandas mirkyti, dažnai 
mainant vandenį. Nupiaus- 
tyti galvos ir uodegos, iš
imti ašakos ir pridėti šiaip 
padaryto kamšalo: smulkiai 
sukapoti keli obuoliai su 
svogūnais ir pipirais, kitais 
prieskoniais. Tuo kamšalu 
pridėtos silkės suvinioti, ap
rišti siūlu, sudėti į stiklo in
dą, perdedant svogūnais, la
peliais ir užpilti pervirintu 
ir ataušintu actu. Duodant 
į stalą nuimti siūlai ir sil
kes aplieti alyva.

rinimui įspausti keli lašai cit
rinos, įberti žiupsnelį cuk
raus.

Iš išvirtų baravykų gali
ma padaryti virtinėliai, ku
rie labai tinka prie buro- 
ėklių buljono. Reikia * alie
juje pakepinti keletas smul
kiai supiaustytų svogūnų, į- 
piaustyti virti grybai, patu- 
šinti. Praaušus — įmaišyti 
kiaušinį. Druska ir pipirai 
vartojami pagal skonį. Taip 
paruoštą masę galima var
toti, kaip kamšalas virtinė- 
liams.

Kiekvienas žmogus trok
šta džiaugsmo ir turi teisės 
džiaugtis. Džiaugsmas yra 
gyvenimo reiškinys, gyveni
mo jėga ir gyvenimo vertė. 
Džiaugsmas yra būtinas kū
no ir sielos sveikatai, kūno 
ir dvasios gyvybei.

Džiaugsmas žmogui kaip 
saulės šviesa augalui. Tai 
nėra vien poetiškas pasaky
mas. Dažnai matome, kaip 
džiaugsmas gyvina, o liū
desys marina žmogų. Jau 
vaiką rūpestis slegia, o 
linksmumas jį nušviečia ir 
atgaivina. Ligoje, negalavi
muos linksmumas stebuklus 
daro. Išmintingi gydytojai 
tai žino ir brangina šiuos 
sielos vaistus.

Anglų gydytojas Weber 
auklėj imasi džiaugsmui va
dina svarbiausiu sveikojo 
gyvenimo reiškiniu. O 
džiaugsmą laimėti ir išlaiky
ti esą galima griežtu parei
gos jausmu ir aistrų suvar
žymu. Daugiausia tam pa
dedanti valia.

Jis aiškina taip: džiaugs
mas ir viltis paskatina kvė
pavimą, gausiau plukdo 
kraują į smegenis ir tuo 
būdu geriau maitina nervų 
ląsteles. Dvasinė sloga su
mažina kvėpavimą ir šir
dies veikimą, trukdo krau
jui plaukti į smegenis ir 
gimdo kūno veikimo sutri
kimus.

Taip džiaugsmas ■ veikia 
kūną ir dvasią: išplečia 
krūtinę, palengvina širdies 
darbą, lygiai kaip kvėpavi
mas tyrame ore, o tuo bū
du sugyvina visą dvasios 
gyvenimą. Tada žmogus ne
pažįsta ligų, o jei ir tenka 
susirgti, ligą lengvai nuga
li.

Džiaugsmas — tai tyrasis 
oras kūno ir dvasios gyvy
bei. Kolumbą ir jo nusimi
nusią įgulą iš visiškos ne
vilties ir begalinio nuovar
gio staiga atgaivino asafra- 
so laurų kvapas, kurį at
nešė vėjas nuo žemės. Taip 

■ dažnai atgaivina ir sugyvi
na džiaugsmo kvapas.

Tikrasis džiaugsmas, kurs 
teka iš skaidraus šaltinio, 
yra gyvybės gaivintojas, 
neįkainuojama auklėjimo jė
ga, stiprus darbo padėjėjas 
ir svarbus visuomeninis vei
ksnys. Bet tik tikrasis dva
sios, o ne juslių džiaugs
mas.

Kartais džiaugsmas žmo
gui atneša dvigubai jėgų, 
kilnina jo norus ir veiki
mą, daro jį tvirtą ir drą
sų. Džiaugsmas dažnai gim
do didelius sumanymus ir 
kilnius darbus. Jis padeda 
lengvai nugalėti sunkeny
bes ir kliūtis. Džiaugsmas 
kilnina, ragina siekti gėrio, 
grožio ir tiesos, sulaiko nuo 
žemo gyvuliško gyvenimo ir 
žadina gerus palinkimus. Jis 
teikia malonumo ir žmoniš
kumo.

Džiaugsmas žmones skati
na draugauti ir audžia kil
nius draugiškumo ryšius. Jis 
išlaiko ir maitina šviesiąsias 
pažiūras ir veja tamsiąsias.

Džiaugsmas tai laivo bu
rės. Kas moka jomis nau
dotus pagauna ir priešin
gą vėją, ir kelionė daros 
greitesnė.

Kapucinas La Pairie apie 
džiaugsmą taip atsiliepia:— 
Džiaugsmas daug reiškia do
rybei, darbui, draugijai, žo
džiu, visam kam, kas gera... 
Jei tavo širdis plaka džiau
gsmu, tavo dvasia bus vai
singesnė ir budresnė, tavo 
elgesys malonesnis, tavo 
sveikata tvirtesnė ar ne to
kia silpna, tavo pamaldu
mas nuoširdesnis, tavo do
rybė mielesnė.

ar sutinku būti jo amžinąja 
drauge-žmonele.

Palmyrėle, Tu neįsivaiz
duoji, kaip aš Henriką my
liu! Myliu platoniškai, ide
ališkai. Aš būčiau su juomi 
begalo laiminga, bet pagal
vok apie mano nelaimingą 
sesutę... Viena jos gaila, an
tra: bijau jos pavydo ir 
keršto, nes puikiai žinai ko
kia ji, kai užpyksta. Patark, 
Mieloji, ar man nepaisyt se
sers ir tekėt už Henriko?

Su viltimi ir meile —
Abejinga Nijolė.

Mieloji Palmyra,

Žinai, kad mes dvi sese
rys. Elė vyresnė, o aš dviem 
metais jaunesnė. Elė myli 
triukšmą ir vaikinus. Apart 
visų padaužų, ji susirado 
puikų vaikiną — žymios 
profesijos žmogų, kurs apie 
metai laiko lanko mūsų na
mus ir smarkiai flirtuoda
vo su Ele.

Aš, kaip visuomet, būda
vau nuošali. Dažnai savo 
kambarėlyje užsidariusi, bet 
pasitaikydavo progų ir il
gesnei valandai saliono sve
čių kompanijoj pabuvoti, 
kur būdavo mano sesuo E- 
lė ir jos artimiausias sim
patija Henrikas.

Vos mane sesuo supažin
dino su Henriku, pajutau jo 
akis neatsitraunkiančias. Jis 
pametė mano seserį ir žmo
gus tiek prisikankino ligi 
prisimušė prie manęs; nes 
nenorėjau sesers laimę su
ardyti, kuomi ji visą laiką 
didžiavosi. Bet, subarta tė
velių, pradėjau su Henriku 
artimiau susibičiuliauti. Ak, 
Palmyra, šis žmogus tikra 
mano svajonė. Puikios orien
tacijos, jausmingas, gražus, 
inteligentas, pasiekęs aukš
to mokslo, nerūko ir svai
giųjų nevartoja. Jis man 
kalba apie šeimyninę laimę, 
nuo ko aš stačiai svaigs- 
tu. Bet, Dieve... Ta sesutė! 
Ji viską nujautė. Pametė vi
są triukšmingą gyvenimą ir 
kompaniją, sėdi namuose, kai 
Henrikas ateina, ji ką nors 
ant manęs išranda: tai aš ne
gerai susišukavusi, tai nesko
ningai apsirengus, tai ne vie
toj sėdžiu, ir tą vis sako 
Henriko akyvaizdoje, nuo ko 
aš raustu, ir kaip sugelta 
šalinuosi, pabėgu. Tada se
suo turi progos, viena pa
silikti su Henriku.

Henrikas pradėjo sure
tinti lankymąsi į mūsų na
mus. Vengia sesers. Retkar
čiais atėjęs, kalba man gi
lios meilės išisreiškimus ir 
apie begalinį ilgesį be ma
nęs. Paskutinį kartą paliko 
klausimą, kad apsigalvočiau,

ATSAKYMAS:

O, Tu naivutis mano kū
diki! Dar klausi, ar tekėt už 
Henriko?! Žinoma nelauk. 
Nepraleisk progos! Telaimi
na Dievas Tavo takelį! Tu 
visuomet buvai mano širdy 
tyruoju žiedu, aš tikiu, kad 
ir Tavasis Henrikas neapsi
rinka.

Sesutė Elė gana smarki. 
Paliūdės — ir vėl susiras 
naujų draugų, naujų simpa
tijų. Aš manau, kad ir šio- 
kią-tokią pamoką gavo: kad 
koketės, flirtininkės mote
rys, tai tik laikinas vyrų 
žaislelis. Šeimos fundamen
tas reikalauja pastovios, pa
tvarios uolos, o ne triukš
mingų praūžiančių audrų.

Nebijok jos pavydo nei 
keršto. Moteris rimta ir pa
stovi kerštingesnė. Tokios 
lakūnėlės kaip Elė, skrai
dančios nuo vienų prie kitų 
— mažai pavojingos. Ką 
šiandien pasiryžta — rytoj 
užmiršta. Gal dar Tamsta 
nespėsi nusiimti nuotakos 
šydrą, o jau ji turės kitą 
vaikiną. §

Būk laiminga, Nijolyte, 
tik kai ištekėsi, nepamesk 
rašiusi. Dažnai grožiuosi Ta
vaisiais besiskleidžiančiais 
kūrinėliais.

Tavo Palmyra

Kopūstų Virtinėliai

Kaip atskiras kūčių stalo 
patiekalas gali būti kopūstų 
virtinėliai. Jie geriausiai tin
ka gamint iš rūgintų kopūstų. 
Rūgintus kopūstus rei
kia sumesti į verdantį vande
nį ir pavirinti kelias minu
tes. Nusunkti. Kepti ilgesnį 
laiką skauradoje, kur jau 
anksčiau buvo kepinami su
piaustyti svogūnai aliejuje. 
Pridėti prieskonius. Kai ko
pūstai pasidarys tamsiai ru
svos spalvos, jie jau tinkami 
virtinėlių kamšalui. Priesko
nių tarpan tinka įbarstyti 
žiupsnelis kmynų.

Tešla virtinėliams: ketu
riems puodukams miltų rei
kia imti du kiaušiniai, žiup
snelis druskos ir vandens 
tiek, kad galima būtų iš
minkyti liuosą tešlą. Ją rei
kia plonai iškočioti, supiau
styti kvadratėliais ar stikli
nės didžio ritinėliais, dėti 
kamšalas į vidų, kraštus ge
rai užlipdyti, sumetus į ver
dantį vandenį, virti 15 min. 
Geriausiai — ta vieną išė
mus paragauti, ar jau tin
kamai išviręs.

Prie virtinėlių, Kūčių me
tu, galima duoti aliejaus 
padažas, aliejuje kepinti 
svogūnėliai.

Minčių Žiupsnelis

Juoktis Sveika

DIRBKIME
Amerikos padangėje slan

kiojo artėjančio karo debe
sys, tačiau tikėjomės — gal 
bus išsikalbėta, išsiaiškinta 
ir tie debesys nuslinks, pa
likę mūų kraštą nepaliestą 
tos baisios nelaimės.

Sekmadienio popiety tren
kė visu smarkumu žinia: 
Japonija kariauja su Ameri
ka.

Visa eilė moterų praleido 
tą naktį nemiegoję. Dauge
lis lietuvių motinų jau ap
verkė savo sūnus, kurie šiuo 
metu kario uniformoje.

Smūgis d idelis. Prieš akis 
stovi žiauri tikrovė, kuri 
pareikalaus naujos kančios, 
pasišventimo, darbo, gilaus 
paties reikalo supratimo.

Šioje valandoje reikėtų 
kuo mažiausia Misterijos ir 
perdėtų aimanavimų. Lietu
vės amerikietės pareigos pa
didėja. Ji, kaip amerikietė, 
vienu ar kitu būdu turės 
stoti Amerikos gynimo dar
ban.

Nauji rūpesčiai užgula vi
sų pečius, bet lietuvė mo
teris turėtų viską sutikti 
karžygiška drąsa, kitiems 
palengvinančiu pasiaukoji
mu.

Šioje šalyje mūsų di
džiausias rūpestis buvo Lie
tuvos žmonių likimas, kova 
dėl Nepriklausomos Lietu
vos, vargstančių lietuvių 
gelbėjimas. Džiaugėmės lai
me, kad galime čia laisvai 
dirbti tą darbą tėvų žemei, 
kurio nebegali daugelis kitų 
kraštų ir Lietuvos lietuvės.

Amerika kariauja. Aukos 
tūkstančiais skaičiuojamos. 
Tas mums daug pasako. O 
vistik nenuleiskime bevilti
škai rankų, nemeskime Lie
tuvos reikalų į šalį.

Dirbkime ir dirbkime dar 
daugiaus — Amerikai ir Lie
tuvai !

Lietuvė

Tiktai Švarūs

Motina vaišino savo skait
lingus svečius, kaip staiga, 
vaiko balsas iš viršaus pa
sigirdo: — Mama, mama...

Motina: — Ko nori vai
keli?

Vaikas: — Maudinėje aš 
tik švarius rankšluoščius te
matau. Ar man pradėti 
vartoti vieną iš jų?

Kepta silkė

Pamirkytas silkes nuvaly
ti, išimti kaulai, supiausty
ti į tris dalis. Rūgintus ko
pūstus sumaišyti su gerų 
kiekių alyvos. Randelio 
dugne dėti eilė kopūs
tų, eilė silkių ir vėl 
kartoti tol, kol bus viskas 
suvartota. Reikalui esant už
pilti šiek tiek alyvos ir 
kepti karštame pečiuje.

Troškinta Žuvis

Alyvoje pakepinti keli 
smulkiai supiaustyti svogū
nai, sudėti smulkiai supiau
styti kopūstai, citrinos sun
ka, piaustyti džiovinti bara
vykai, druska, pipirai, cuk
rus (pagal skonį) ; leisti kiek 
pavirti. Vėliausiai sudėti pa
ruošta žuvis, gerai indas 
uždengti ir tušinti kol ko
pūstai ir žuvis bus tinka
mai suminkštėjus.

Kaip dažnai žmogus gali 
nežinoti visų tų kalbų ir 
gandų kurie liečia jo asme
nį ir skraido lengvai iš lū
pų į lūpas. Visas miestas 
gali kritikuoti ir diskusuo- 
ti jo pasielgimus, ir jei jis ne
turės artimo draugo, kuris 
jį perspėtų, jis visai nieko 
nežinos. Balzakas

kinų papročių pavyzdys. 
Vieną kartą didelė draugi
ja kinų aplankė šventyklą, 
stovėjusią vieno turtingo ki
no žemėje. Šis kinas pa
kvietė visus lankytojus pas 
save pietų. Visi, prasimanę 
įvairiausių priežasčių ir at- 
siprašinėdami, atsisakė. Li
kosi tik vienas to kino gi
minaitis. Svečias išsėdėjo 
pas tą kiną kelias valandas; 
pietų niekas nedavė. Paga
liau išalkęs jis paklausė šei
mininką, kurgi valgis. Tada 
šeimininkas jam atsakė:

—Norėčiau žinoti, iš ku- 
šeimos tu esi kilęs. Aš 
mandagus, ir pakvie- 
tave pietų, o tu esi 
nemandagus, kad pri-

Taip kaip tu

Duktė: — Mamyt, ar 
man jau taip būtina veidas 
prausti?

Motina: — Žinoma, duk
ružėle, o kaip tu manai? 

i Duktė: O kodėl aš nega
liu užsidėti tik pudros, 
taip kaip tu darai?

Atkirto

Vyras: — Aš valgau, bet 
man atrodo, kad tie tavo 
kepti blynai persunkus.

Žmona: — Jau čia tai tu 
klysti. Receptų knygoje aiš
kiai parašyta, kad jie leng
vi kaip plunksna.

Tibete išeinančiam svečiui 
int pečių užmetama balta 
šilkine skara, kuri jam turi 
atnešti laimę.
Naujoje Zelandijoje svei

kinantis trinamasi nosimis. 
Tongos salose, reikšdamas 
pagarbą, vienas iš bendra
keleivių nusilenkia iki pat 
žemės ir užsideda ant savo 
galvos antrojo koją.

Pietinės Himalajų kalnų 
dalies gyventojai sveikinda
vęs iškiša liežuvį ir rodo 
dantis. Javos salos gyven
tojai, reikšdami didžiausią 
pagarba, atsuka į svečią nu
garą. čia sveikinantis pa
lenkiant galvą, kaip daro
ma Europoje ir kitur, laiko
ma pažeminimu.

Susitikę du kinai, važiuo
ja rikšomis, sveikinasi tik 
išlipę, o jei vienas iš jų 
eina pėsčias, tai važiuotasai, 
išlipa ir pasiūlo savo rikšą. 
Žinoma, tas siūlymas nepri
imamas, lygiai kaip negali
ma priimti ir brangenybių, 
kurias šeimininkas tuojau 
siūlo pasiimti, jei tik pa- 

;|reiškė jomis susižavėjimą. 
j Charakteringas dar vienas

Geriau kad žmonės mus 
pažintų tokius, kokiais mes 
esame, negu kad tokius, ko
kiais nori būti.

Ro šefu gold

W.........................
storinė Apysaka, 5 tomai 
HES EVTRONIZACIJA 
ROMANAS...............
rA...............................
[U BOTI KATALIKAS

Jzsakymus siųsti:
>22 So. 9th St, Brooklyn, N. L

rios 
esu 
čiau 
toks
imi mano kvietimą.

Bet, mes irgi dažnai taip 
elgiamės. Argi iš mandagu
mo nekviečiame ,.truputį 
pasėdėti” nors ir visai ne
malonius svečius? Tik gal 
toks skirtumas, kad mes 
tokių nemalonių svečių į a- 
kis neišplūstame, bet už tat 
jiems išėjus, dažnai 
riausiai apkalbame ir 
šmeižiame.

Kaip pasisveikinimo 
mų, taip ir priėmimų 
ra įvairių įvairiausių.

įvai- 
ap-

for-
—y-

Burokėlių Buljonas

Gerai nuplausti kelius 
džiovintus baravykus, už
pilti verdančiu vandeniu, 
pridėti druskos, pipirų, la
pelių, svogūnų ir kitų prie
skonių. Virti, kol grybai ir 
svogūnai suminkštės.

Atskirai nulupti nevirtus 
burokėlius, nuplauti ir su
tarkuoti. Burokėlius sudėti į 
koštuvą, per juos perpilti 
verdančią sunką nuo grybų. 
Gerai užkaitinus—dar kartą 
perpilti. Buljono skonio page

Žmogus kuris drįsta eiti 
gyvenimo keliu vadindamas 
kiekvieną daiktą jo tikru 
vardu, vargiai praeis ramiai 
pro šalį. Jis tuojau bus ap
šauktas, kaip bendras visų 
priešas No. 1.

Halifaxas.

Heroizmas išreiškia trium
fuojančią sielos pergalę bai
mei: baimei skurdo, baimei 
kančios, baimei ligos, bai
mei vienatvės ir mirties.

Amiel

Tris dalykus gyvenime 
aš daugiausiai mylėjau, bet 
pilnai negalėjau jų supras
ti, tai: tapyba, muzika ir 
moteris.

Fontenelle

Jei žmonės ištikrųjų ži
notų kaip sunkiai aš turė
jau dirbti, kad atsiekčiau 
ir mažiausią pažangą darbe, 
tai jie nesakytų: kaip ste
bėtinai gražu!

Michelangelo

Vyras vyrui

Jonas: — Ar burtininkė 
tau pasakė visą teisybę a- 
pie tavę?

Petras: — Taip. Bet tą 
patį mano žmona man kar
tojo kasdien.

Tai bent atmintis

Stasys: — Mano žmona 
turi biauriausią atmintį.

Zigmas: — Ji užmiršta 
viską?
Stasys: — Priešingai! Vi

ską kuo puikiausiai atsi
mena.
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Iš TOLIAU IR IS TOLI

Chicago, Ill Hartford, Conn

iškilmių-’

Bridgeport, Conn metu

pasirodymai sutikti ir pa
lydėti didžiausiu pritarimu.

kleboną, 
sulauku- 
metų su-

jerikos” bičiuliai St. 
sė ir P. Ikamas, gyv. 
lyn, N. Y. atsilankę į 
jstraciją apmokėjo „A- 
os" prenumeratas ir

laikraščiui, 
laiku labai

pa- 
me- 
Ba- 
Ko-

lavinti aviacijoje, 
gabų aviacijos ir 

mechaniką Antaną 
kuris šiuo

KOS LIETUVAI IR 
„AMERIKAI”

JETOS

35 metų sukaktis
Gruodžio 7 d. Broocktono 

lietuviai gražiai pagerbė šv. 
Roko parapijos 
kun. Joną Švagždį, 
sį kunigavimo 35 
kakties.

Par. salėje įvyko 
ga vakarienė su įvairia pro
grama. Gausiai dalyvavo a- 
pylinkės kunigai, miesto va
dovybė. Parapijiečiai atsilan
kė labai gausiai. Programai 
vadovavo kun. Dr. J. Vaš
kas, Marianapolio kolegijos 
rektorius.

Sveikintojų tarpe buvo 
kun. Dr. K. Urbonavičius, 
kun. Pr. Virmauskis, kun. 
A. Petraitis, prof. Dr. K. 
Pakštas, kun. J. Vaitekūnas, 
rašytojas Ant. Vaičiulaitis, 
„Amerikos” redaktorius J. 
Laučka, „Darbininko” red. 
A. Kneižys ir kiti.

Visi linkėjo kun. J. Švag- 
ždžiui dar ilgai naudotis 
gausiomis Dievo malonėmis.

Providence, R. I o 7
Minėjo sukaktį

Gruodžio 7 d. šv. Kazimie
ro par. salėje vietos lietu
viai minėjo D. L. K. Gedimi
no mirties 600 metų sukak
tį. Minėjimą atidarė Federa
cijos skyriaus pirm. Ed. Čio- 
čys. Programą vedė kleb. 
kun. J. Vaitekūnas. Kalbas 
pasakė rašytojas Ant. Vaičiu
laitis, Dr. Rakauskas, M. L 
C. ir ,,Amerikos” redakto
rius. Lietuvai Gelbėti Fon
dui surinkta apie 50 dol.

Par. choras, L. šerantai- 
tės vadovaujamas, sugiedo
jo-himnus ir keletą lietuvi
škų dainų.

Labai gražios nuotaikos į- 
nešė Bostono vaikučių gru
pė su savo vedėja Ona I- 
vaškienė priešakyje. Vaiku
čiai — berniukai ir mergai
tės — buvo tautiškai apsi
rengę. Jie šoko, dainavo, 
grojo ir deklamavo. Jų visi

Prakišo...
Didelis Kęstučio klubas 

gruodžio 7 d. turėjo susirin
kimą, kuriame 1942 me
tams išrinkta nauja valdy
ba. Visiškai apsivalyta nuo 
komunistų, kurie norėjo pa
grobti nuo komunistų, kurie 
norėjo pagrobti vadovaujan
čias vietas. Komunistai vi- 
viškai prakišo. Nė vienas jų 
nepateko valdybon. Valio su
sipratusioms lietuviams.

Konferencija
Gruodžio 14 d. socialistų 

įsteigta Demokratijos ir Lie
tuvos Nepriklausomybės są
junga turės konferenciją. 
Laukiama, kad socialistai su
darytų fondą Lietuvos gel
bėjimo reikalams.

Koncertas
Sausio 18 d. Sokol salė

je įvyks didysis „Draugo” 
koncertas. Jam smarkiai 
ruošiamasi.

L. Vyčių Chicagos apskr. 
choras mini 25 metų sukak
tį. Chorui vadovauja L. 
mutis, Jr.

Prisiminiau ir savo padėtį, 
netekus brangaus prietelio, 
kun. Dr. J. Navicko, ku
riame turėjau viltį — pa
sunkėjus mano vargams, ti
kėjausi prisiglausti. Kartus 
liūdesys spaudė ašaras, bet 
žinau, kad Dangiškasis 
Tėvas suras naujų priete- 
lių.

Jūsų sveikinimas, bran
gūs Vyčiai, buvo man kaip 
motinos suraminimas. Kiek
vieną dieną atsimenu jus 
savo maldose.

M. A. Norkūnas, 
Box 371

Lawrence, Mass.

Švč. Panelės Marijos Glo
bos moterų draugija turėjo 
gruodžio 7 d. savo susirinki
mą. Išrinkta nauja valdy
ba. Pirmininke E. Taterū- 
nienė ir vicepirm. K. Bar- 
čaitienė vėl išrinktos. 
Ižd. Dulbienė pasitraukė, jos 
vieton išrinkta Medzevičie- 
nė.

Nutarta pirkti Amerikos 
gynimosi bonų už 750 dol.

Pirm. E. Taterūnienė bu
vo susižeidus koją, gulėjo 
ligoninėje ir dar nėra pil
nai pasveikus. Linkime jai 
veikiai visiškai išsveikti.

Rep.

Ši- Baltimore, Md.

Lawrence, Mass
L. Vyčiams

Iš širdies gelmių dėkoju 
mane sveikinusiems gruo
džio 1 d., mano gimtadie
nio proga, sulaukusį 72 me
tų. Dėkoju už telegramas L. 
Vyčių centro valdybai ir jos 
nirm. Pr. Razvadauskui, N. 
Anglijos apskr. ir pirm. Br. 
Kudirkai, 52 kp., Elizabeth. 
Tegu Dangaus Galybė atly
gina vyčiams už tai.

Brangus L. Vyčiai, tą die
ną Jūsų sveikinimas man 
buvo didžiausias suramini
mas, priminęs man gražią 
dainą, kurią ir dainavau — 
„Mano sieloj šiandie šventė.”

Dieną praleidau prislėg
tu ūpu, prisiminęs liūdną 
Lietuvos padėtį, neturėda-

— Jau antrą sekmadienį 
par. salėje paveikslais aiš
kino mišias. Žmonės gausiai 
lankosi.

— Pirmadieniais ir antra
dieniais daug žmonių lanko
si į Stebuklingo Medaliko 
novenos pamaldas.

— Praeitą sekmadienį bu
vo rinkliava Katalikų Uni
versitetui. Ir per novenos 
pamaldas buvo prašyta au
kų. Suaukota 1,600 dol.

— Šį sekmadienį buvo rin
kliava raupsotiesiems.

— Švč. P. M. Nekalto 
Prasidėjimo dieną žmonės 
gausiai klausė mišių. Žmo
nėse gyvas tikėjimas.

— Mirė gal seniausias čia 
lietuvis, Juozas Bursevičius, 
90 metų. Buvo kilęs iš Pun
sko apylinkės. Jam bedirbant 
gatvėje užkrito ant galvos

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Jiems buvo svarbu sulaužyti sąjungininkų fron

tas pirmiau, negu Amerika bus .pilnai pasirengusi. 
Tad 1918 metų vasaros pradžioj vokiečiai 
padare milžinišką puolimą Paryžiaus fronte. Rodėsi, 
kad nieks jų dabar nesulaikys. Vokiečių vadai nepada
rys 1914 metų klaidų. Šį kartą Paryžius bus paimtas.

Tačiau vokiečiams teko dar kartą Paryžiaus pasie
niuose nusivilti, šiuo kartu lemiantį, smūgį suteikė 
jauna, pilna entuziazmo amerikiečių armija, iš kurios 
nieko rimto nesitikėta. Bet Dėdės Šamo kariuomenė 
netikėtai pasirodė narsi ir ryžtinga. Pirmieji kruvini su
sirėmimai su vokiečių gvardija išėjo amerikiečių nau- 

' dai. Kautynėse ties Chateau Thierry iš jūrininkų (ma
rines) brigados mažai kas gyvas teišliko, bet vokiečiai 
buvo nugalėti. Iniciatyva perėjo į sąjungininkų ran
kas. Vokiečiai pažingsniui buvo stumiami atgal. Neįlau- 
žiamoji Hindenburgo linija buvo pralaužta ir vokiečių 
armijoj pasireiškė demoralizacijos pradai.

Tokių įvykių akivaizdoj vokiečių valdžia darėsi lie
tuviams atidesnė—bėdoje ir mažas prietelius paranku 
turėti. Iš esmės vokiečiai, žinoma, buvo priešingi Lietu
vos nepriklausomybei, bet apsimetė esą palankūs lie
tuvių siekimams ir leido Jiems apie savivaldą svajoti, 
statydami sąlygą, kad lietuvių tauta privalo būti vo
kiečių talkininkė. Suprantama, lietuviai permatė vokie
čių sumetimus, bet savo ruožtu apsimetė esą jiems 
prietelingi ir, nugalėdami statomas kliūtis, pažingsniui 
ėjo prie išsilaisvinimo.

Stovyklos vyriausybė nė nesvajojo, kad tie dalykai 
lietuvių belaisviams būtų žinomi. Ir patys belaisvių vir
šininkai mažai apie tuos dalykus tesusivokė, o kad ir 

J būtų gerai žinoję, tai iš lietuvių pastangų būtų tik nu
sijuokę. Jiems tik vienas dalykas terūpėjo: kad vo
kiečių kariuomene dėl prasidėjusių nuolatinių pralai
mėjimų visiškai nesusmuktų. Tad žinias apie sąjungi
ninkų laimėjimus ko stropiausiai slėpė. Kitu kuo ne
sirūpino. Toks vokiečių nusiteikimas daug lietuviams 
belaisviams pagelbėjo. Kontrabandos keliu jie gauda
vo žinių apie tautinį lietuvių sąjūdį. Belaisvių širdys ne
kantriai virpėjo. Jie ištroškę laukė, kada nelaisvės pan
čiai sutruks ir bus galima saviškiams padėti. Net Ka- 
zelėko nusiteikimas pakitėjo. Jis pasidarė daug atides-

j « * —

nuo vežimo verdanti smala, 
kuri nudegino ausį; prisidė
jo dar viena liga, ir mirė 
senukas.

— Albertas Karalius tar
nauja Havajų salose, lai
vyne. Jo tėvas ir serganti 
motina giliai susirūpinę.

J. K.

Palaidojo Dr. Mindaugį 
Vincą Mikolainį

Gruodžio 3 d. iš lietuvių 
švč. Trejybės parapijos baž
nyčios buvo iškilmingai pa
laidotas Mind. V. Mikolai- 
nis. Šv. Mišias atnašavo 
pral. Ambotas asistuojant 
diakonui kun. Guerin ir sub- 
diakonui kun. Hayes. Kun. 
Vilčiauskas buvo apeigų ve
dėjas. Dalyvavo santuarijoj 
Vyskupas Henrikas O’Brien, 
kunigai: Cornelius Teulings, 
Myron Miller, Joseph Cun
ningham, Thomas McMahon 
Charles Hewitt, Petras Kar
tonas ir Jonas Kripas.

Kūnas tapo palaidotas šv. 
Jono kapinėse, Brooklyn, 
N. Y. Velionis daktaras 30- 
ties metų, bet jau buvo 
užėmęs svarbias pareigas. 
Jisai buvo šv. Pranciškaus 
ligoninės vyriausias aneste
tikas. Seniau praktikavo, 
bet pasitraukė dėl ausų silp
numo. Mokytojavo šv. Juo
zapo Kolegijos kurse. Pasi
žymėjo kaipo rimtas, teisin
gas profesijonalas. Buvo 
praktikuojantis pavyzdingas 
katalikas ir tikras Lietuvos 
sūnus. Paliko nuliūdime 
žmoną lietuvaitę (Biržiety- 
tę) ir sūnelį Mindaugį Vin
cą, sesutę Aldoną ir moti
ną. Reiškiame visiems užuo
jautos.

„Catholic Transcript” pa
reiškė, kad reikia didžiuotis 
jojo gražiu, katalikišku, 
mokslišku, džentelmenišku 
pavyzdžiu. Jojo gabumai, bū
das darė kredito lietuviams. 
Tai viena iš daug priežas
čių, kodėl lietuviai šioje ša
lyje taip daug pasižymėjo a- 
merikiečių tarpe.

Turime pasakyti, kad jam 
buvo laiko ir noro pasilikti 
lietuviu. Jis v isados nešiojo 
savo lietuvišką vardą Min
daugį ir pavardę. Vėliaus 
daug patarnavo lietuviams,

nis lietuvybės idėjai. Gal dėlto, kad, nebesant Pilvučio, 
ginčai dėl revoliucijos nutrūko, ir Kazelėkas nebeįtari- 
nėjo lietuvybės vadų bedieviškuose užsimojimuose.

Pilvučiui iš kalėjimo pabėgus, Andrius pradžioje bu
vo smarkiai dabojamas, tačiau, laikui bėgant, jo sar
gybos griežtumas savaime atlyžo, daugiausiai dėl pa
ties Andriaus ramaus ir net pavyzdingo elgesio. Jis 
veikiai suprato, kad tvarkiu užsilaikymu greičiausiai 
galima vokiečių pasitikėjimas įsigyti. Tad elgėsi taip 
rimtai, kad vokiečiai pradėjo jį net gerbti, ypač už jo 
sąžiningumą ir punktualumą. Andrius įtemptai dirbo, 
nes tik tuo būdu galėjo sunaudoti kūno energiją ir 
užmiršti sunkią savo padėtį. Maistas buvo labai pras
tas, bet jam, tokiam geram darbininkui, sargai kartais 
duodavo kiek daugiau pavalgyti. Retkarčiais leisdavo ir 
su saviškiais pasimatyti. Tada Andrius godžiai grobstė 
žinias iš Lietuvos ir rezgė savo planus. Dėstyti juos ki
tiems nebuvo nei tinkamos progos, nei laiko, bet ręt- 
karčiais numesdavo kokį žodelį, bet to užtekdavo su
prasti, kad, patogiai valandai išmušus, jis aktyviai da
lyvaus Lietuvos atstatyme. Pagaliau ir kiti belaisviai 
apie tai svajojo.

Su lenkais daugiau nebeteko matytis. Jų santykiai 
visiškai nutrūko. Navrockis kažkur dingo. Nė Bezicko 
niekur nesimatė. Buvo kalbama, kad juodu išsiprašė 
į kitą stovyklą, kad lietuviai jų nesužalotų. Bet ir 
lietuviai buvo pakrikdyti ir jų pačių tampresnis san
tykiavimas kaip ir nutrūko. Kiekvienas atskirai savo 
dūmą durnojo.

Praslinko vasara, atėjo ruduo. Ir štai lapkričio 11 
d. žaibo greitumu praskambėjo žinia: paliaubos jau pa
darytos! Karas pasibaigė!

Laisvės kovotojai
Ir vėl jie visi susirinko, šiuo kartu, kaip laisvi Lietu

vos piliečiai savo tėvynę vaduoti. Trūko tik Kazelėko ir 
Pilvučio. Susibūrė kol kas į vieną kuopą, nes savanorių 
buvo labai mažai. Iš buvusių belaisvių vos keletą eili
nių kareivių susigraibstė.Apysenį išsirinko kuopos vadu, 
nors ir labai nuo tos garbės jis purtėsi, nes nenorėjo at
sakomybės pasiimti. Nieks jos nenorėjo. Savanoriui 
daug patogiau pasiimti šautuvą ir eiti kur įsakomas, 
negu strateginius planus išdirbinėti. Apysenis iš pri
gimties buvo kuklus ir nenorįs vadovauti, bet, slaptu 
balsavimu išrinktas, negalėjo išsisukti ir, piktai protes
tuodamas prieš draugų „klastas”, sunkiai atsidusęs, 
pasiėmė vado pareigas.

— Aš būsiu tik būrihinkas, — griežtai pareiškė. — 
Karininku būti nesugebu ir nenoriu. Kai kuopa kiek 
paūgės, aš automatiškai iš vadovybės išstoju. Daugiau
sia iki 49 karių. Kai atsiras 50, aš jau nebe vadas. Gir
dite?

ir be abejo, daugeliui dova
nai patarnavo. Lai jis ilsis 
Viešpatyje, Kurį mylėjo. Lai 
jo trumpas gyvenimas lieka 
gyvu pavyzdžiu mūsų vi
siems lietuviams profesijom 
nalams.
Parapijos Bazaras pasisekė

Pereitą mėnesį įvyko 
rapijos mokyklos salėje 
tinis parapijos bazaras. 
žaras pasisekė gražiai,
misija buvo smarki ir darb
šti. Daug aukojo lietuviai ū- 
kininkai, miesto ir apylin
kės lietuviai biznieriai, dau
gelis darbavosi, skaitlingai 
visi atsilankė, taip kad kle
bonas Ambotas ir komisija 
labai dėkoja visiems ir vi
som, kurie kuriu nors bū
du prisidėjo prie bazaro pa
sisekimo. Automobilį laimė
jo numeris Nr. 23848. Lai
mingą bilietą turėjo Petrai- 
tienė, 81 Florence St., Man
chester. Sveikinam!

Bazarą rengė visos para
pijos draugijos. Pirmininka
vo Simonas Gaučias, dirbo 
virtuvėje Barolienė, prie pi
nigų kun. Vilčiauskas ir Pe- 
trukevičienė.

Žinutės
Pereita sekmadienį lietu

vių klubiečių salėj, Lawrence 
St. buvo gražus priėmimas 
mūsų naujiems lietuviams 
daktarams. Anksčiau parap. 
salėje buvo surengta dakta
rui šupiui, o dabar pats dak
taras Supis su komisija ruo
šė priėmimą naujus: daktarą 
specialistą Ažuką (Allen) ir 
dentistą Dr. Krikščiūną. Sa
lė buvo pilnutėlė.

Kalbomis sveikino pral. 
Ambotas, kun. Kripas, Dr. 
Ažuko tėvai ir sesuo, Dr. 
Krikščiūno dėdė Krikščiū
nas veikėjas iš Washington 
Depot, dr. Matas Aukštikal
nis ir dentistas Žemantaus- 
kas—abu iš Waterbury, šei
mininkė Elyosienė, Pilkaus
kas ir vakaro vedėjas adv. 
Mončiūnas. Dainavo V. Kau- 
nietytė ir Vailionienė, a- 
kompanuojant Čeponytei. 

M. Kripui akompanuojant, 
sūnūs Jonas ir Mykolas Kri- 
pukai deklamavo ir dainavo. 
Vakarienės pabaigoje kalbė
jo daktarai Supis, Ažukas ir 
Krikščiūnas. Hartfordas lai
mingas savo profesionalų

skaičiumi. Turime dar vieną 
naują dantistą Alb. Povilo- 
nį, kuris aukštesnius moks
lus eina Yale Universitete. 
Lai lietuviai remia savuo
sius lietuvius biznierius ir 
profesijonalus ir lai profe- 
sijonalai ir lietuviai biznie
riai teisingai patarnauja lie
tuviams! To linkime Hart- 
fordui ir kitoms lietuvių ko
lonijoms.

Daugiau šešių pėdų— Ta
das Špelis, baigė aukštus 
aviacijos mokslus. Manoma, 
jam teks vykti į pietus, stu
dentus 
Turime 
orlaivių 
Mašiotą, 
yra Floridoje.

Hart- 
tilto 

tarpe

Baisi nelaimė ištiko 
fordo naujo didžiulio 
statytojus. Sužeistųjų 
yra ir vienas lietuvis, Pet
ras Budrūnas iš Sprinfield, 
Mass. Kur tų lietuvių dabar 
nerasi?

Ligoniui Vytautui Levišau- 
skučiui, ilgą laiką išbuvu
siam ligoninėje, buvo su
rengta didelė vakarienė. 
Lawrence St. didžiulė salė 
buvo perpildyta. Liko daug 
pelno vaikinui, kuris gana 
ilgai serga. Tikrai gražus 
krikščioniškas darbas. Vy
tautas buvo veiklus Vyčių 
tarpe.

Brundzams buvo surengta 
siurprizo puota, 25 metų 
vedybinio gyvenimo proga. 
Sveikino vietos kunigai, gi
minės bei prieteliai.

Drau- 
metų 
lietu- 
Daly-

Gyvojo Rožančiaus 
gija šventė savo 30 
gyvavimo sukaktuves, 
vių parapijos salėje, 
vavo ir aukojo draugijos:
Šv. Jono Evangelisto—$10, 
Šv. Elžbietos D-ja $5, Mo
terų Sąjungos D-ja $5, Mo
terų Gildąs $5, Vyrų Klubas

Marijos
D-ja $5, Lietu - 
$5, Darbininkų 

Lietuvos Legijo- 
Moterų Auxilia-

Sodalicija 5,$5, 
Tretininkų 
vos Vyčių 
LDS. $5, 
nierių $3,
ry $5, Susivienijimo (kata
likų $5, šv. Cecilijos cho
ras $1, Terryville Gyvojo 
Rožančiaus D-ja $11, Man-

— Gerai, gerai! — visi vienbalsiai pritarė. — Išug- 
dyk mūsų pulką iki 50, tada pažiūrėsim.

— Nė vienu žmogum virš 49! — energingai riktelėjo 
Apysenis. — Ir kokia kvailybė vadinti tai pulku. Kuo
pa, daugiau nieko.

Visi nutylėjo, savo galutinį nuosprendį minty palai
kydami. Jų buvo tik 25, ir tokį būrelį pulku vadinti iš 
tiesų vaikiška. Bet vadui reikia pagelbininko. Kuopa 
tai kuopa, bet ir ji rimtos organizuotės reikalinga. Va
das gali būti nukautas ar sužeistas, tai kas tada jį pa
vaduos? Taigi, vienbalsiai išrinko Patašką ir Storpirš
tį, buvusius puskarininkius, vado pagelbininkais. žo
džio „karininkas” tyčia vengė ir diplomatiškai leitenan
tais juos pavadino.

— Kokie čia leitenantai, kai vadas tik būrininkas? 
— purkštavo Apysenis.

Jis, mat, įtarė, kad jeigu jo padėjėjai leitenantai, tai 
jį gali kokiu kapitonu ar net pulkininku praminti. At
spėjo, kad jie tą mintį kaip tik ir turi. Bet staiga jo 
veidas nušvito.

„Puiki mintis! Ir ko gi aš čia pavydžiu? Tegu bus 
leitenantai. Kai kuopa išaugs iki 50 vyrų, tai man, 
būrininkui, bus lengva jiems, leitenantams, viršininkys
tę atiduoti. Ha! ha!”

Apysenis liovės protestavęs ir visi buvo patenkinti. 
Bet čia pat prikibo prie Andriaus. Užsipuolė ir jį jau
nesniuoju leitenantu padaryti. Rusų armijoj Andrius 
yra buvęs tik eilinis, bet jo drąsus ties Soldau žygis 
buvo visiems žinomas. Be to, visi belaisviai negalėjo 
atsidžiaugti, kaip jis apdaužė Bezicką. Dėl to Andriaus 
populiarumas kaip ant mielių iškilo. Dabar, išmušus 
valandai dėl tėvynės laisvės kovoti, jie būtinai norėjo 
pastatyti Andrių priekin, nes numanė, kad jis turi ir 
kario narsą ir vado sumanumą. Andrius ilgai ir neveid
mainingai nuo tos garbės gynėsi. Jam daug lengviau 
būtų kariaut, negu planuot, bet kadangi jaunesniojo lei
tenanto pareiga nebuvo štabinio pobūdžio, tai jis galų 
gale ir sutiko būti jaunesniuoju būrininku, ne karinin
ku.

— Na, dėl vardo nesiginčysim, — tarė Apysenis. — 
Vadinkis kaip nori, tik gerai rikiuok, penkis vyrus, ku
riuos tau duosiu, ir padaryk juos tokius drąsuolius kaip 
pats.

Penkių vyrų vadas. Maža tai armija, bet Andriaus 
širdis džiaugsmingai suplasnojo. Jo būreliui teks eiti 
pirmaeilinės žvalgybos pareigos. Kiek čia galimybių! 
Tačiau kas tuojau reikėjo veikti, nuo ko pradėti, tai 
nei Andriui, nei jo draugams nebuvo dar aišku.

Priešas ir buvo ir nebuvo. Tai bermontininkai. Lie
tuvos priešais jie dar nebuvo pasiskelbę. Priešingai, jie 
sakėsi apgiųsią Lietuvą nuo vis artėjančio bolševi
kiško siaubo. Bet tariamai gindami mūsų tėvynę, ber- 

.montininkai patys elgėsi kaip lietuvių neprieteliai,

_______

Chester Gyvojo Rožančiaus 
D-ja $10. Sesutės Pranciškie- 
tės sveikino telegrama, taip 
pat ir T. Mitchelienė iš Na
shua, N. H.

Programos metu dainavo 
O. Vailionienė, Al. Teraila, 
J. Maciunskaitė, V. Kaunie- 
tytė, M. Kripas. Kalbėjo 
pral. Ambotas, kunigai: 
Kripas, Vilčiauskas, Pankus 
ir daug kitų. Vakaro vedė
ju buvo J. Mončiūnas.

Sveikinu
čiaus d-ją, kuri yra daug 
pasidarbavusi Dievui, para
pijai ir tautai. 1

Gyvojo Rožan- jlntertypo Fondui au
st. Pocienė $1.00 ir 

nnas $5.00. 
oniems aukotojams šir
miai dėkojame už su- 
paramą 

i ji šiuo 
inga. 
suteiktos 
„Amerikai”, nebuvo 

šti ir Lietuvos rieka- 
P. Ikamas Lietuvos 
imo Fondui aukojo $3.- 
. Pocienė $1.00. 
žus pavyzdys ir ki- 
Kalėdų švenčių proga 

inti svarbiausius ir 
iausius reikalus lietu- 
jvenime. 0 tie ir yra: 
as paramos savo spau
di kovoja už Nepri-

Šiemet Moterų Gildąs rū
pinasi per Kalėdų šventes 
aplankyt ir apdovanoti pašal
pos reikalingas šeimy
nas. Tai gražus darbas, ku
ris jau daugelis metų kaip 
varomas šioje apylinkėje.

PADKK MISIJONIERIAMS!

gražios pa-

Veltui ieškosi kilnesnio tik
slo, kaip remti misijų apašta
lavimo darbą.

Ar žinai, kad misijų tikslas
— Meilės misija!

Visus, kuriems tas pasiau
kojimas glūdi arti širdies. ,mą Lietuvą ir prisi- 
kviečame prisidėti prie t?in a prįe aukotojų skai- 
brangaus darbo.

Gal nežinai, kiek dav" "
Ii pagelbėti misijonieri*‘T”' 
visai menkos vertės dabAė

Lietuvos Gelbėjimo
i
lietuvis šiuos reikalus 
štų, kas gi juos he

liais, nuotrupomis. Taupvp | ^ų?!
pašto ženklelius, įvairius bli
zgučius, be vertes senus pini
gus, pasenusį auksą ir kitką, 
kurie kasdien ir kiekviename 
name, mokyklose ar įmonėse 
be vertės mėtosi. ___

Visa tai surinkęs pasiųsk g §v Jurgio D-jos su-
Mission Club, Marian Hills

Seminary, Hinsdale, Illinois.

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shawkonis
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJ AS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valstybių-

310 John Street 
Harrison, N. J.

Adm.

ILŠEVIKAI GAVO 
SMŪGĮ
______

džio 3 d. įvyko prieš-

imas. Tik perskaičius 
o susirinkimo protoko- 
Jackus padarė pasta- 
id pažymėtas nutari- 
dųsti delegatus į bol- 
šauktą konferenciją 

srauja metinio susirin- 
nutarimui nesikišti į.

šeimininkavo kaip tinkami ir plėšė žmonių mantą be 
atodairos ir pasigailėjimo. Antantės buvo jiems įsakyta 
trauktis iš Lietuvos tuojau, bet jie vis delsė, teisinda
miesi, kad dar ne visai pasiruošę, kad demobilizacija 
ima laiko, kad blogi keliai ir t.t. Tuo tarpu nerangiai 
neva traukdamiesi, bermontininkai užimdinėjo stra
tegines pozicijas. Jų apsukrus vadas Bermont Avalov, 
ne tai žydelis, ne tai rusas, ne tai vokietis, iš vienos pu
sės susižinojo su veikiainčiu Estijoj „baltųjų” rusų 
vadu Judeniču, kurs rengėsi pulti „raudonąjį” Petro
gradą; gi iš kitos — uostėsi su vokiečiais, žadėdamas 
jiems Lietuvą užkariauti. Sąjungininkai negalėjo su
vokti tikrojo Bermonto tikslo ir kol kas jį pakentė 
kaipo atspirtį prieš bolševikus. Bet jo armija susidarė iš 
vokiečių, taigi, pagal paliaubų sutartį turėjo būti lik
viduota. Stambi ginkluota vokiečių jėga Lietuvoj Są
jungininkams buvo nepageidaujama, ypač dėlto, kad 
bermontininkų vadas buvo avantiūristas, kuriuo nega
lima pasitikėti. Tad jam buvo įsakyta iš Lietuvos iš
sikraustyti. Bet ir Tarybai patarta bermontininkų ne
pulti ir kantriai laukti, kol jie gražumu išsikraustys. 
Lietuvos Taryba buvo kantri, bet žmonių nusiskundi
mai dėl bermontininkų groboniško sauvaliavimo buvo 
tiek griežti, kad ir kantrybės jau pritrūko.-žmonės pa
tys pradėjo sukilti ii’ organizuotis. Savanorių būriai pla
čiu tinklu apsupo bermontininkų armiją. Visi laukė tik 
patogios priekabės ofensyvai pradėti.

Tokio įsitempimo momentu susiorganizavo ir Apyse
nio kuopa. Savanoriams niežėjo rankos pulti tuos 
žmonių skriaudikus, bet Tarybos įsakymas užsilaikyti 
kol kas ramiai, laikė juos tarsi nekantrius žirgus ant 
apinasrio. Visiems buvo aišku, kad bermontininkai 
geruoju nepasitrauks ir užims visą Lietuvą. Kaip čia 
ką pradėjus?

Andrius gavo įsakymą išvykti su penkiais vyrais pa
sižvalgyti, ar nėra apylinkėj bermontininkų ir ar jie 
plėšia žmones, ar ramiai užsilaiko. Andrius apžiūrėjo 
savo komandą. Jam teko smarkiausi vyrai, tik. deja, jų 
ginklai buvo prasti ir nevienodi: kas su šautuvu, kas su 
ragotine, kas su revolveriu. Vienas turėjo rankinę gra
natą. Tačiau dėl to menko apsiginklavimo jie neliūdė
jo, tikėdamiesi vokiečius užpulti ir iš jų ginklų prisi
grobti. Jie išvyko jau sutemomis ir tylomis nusėlino į 
artimąjį kaimą.

Sustojo pakrūmėj kiek atstu nuo trobesių ir atidžiai 
klausėsi. Nieko ypatingo negirdėti. Paprastas ūkio 
triusinėjimas vakaro metu prieš einant gultų. Bet štai 
kiek palūkėjus, pasigirdo garsesnis bruzdesys, tarsi ark
lių kanopų dundėjimas. Suaidėjo griežtas balsas, lyg 
kariška komanda, paskui klegesys ir triukšmas. And
rius reikšmingai pažvelgė į savo būrį.

(Bus Daugiau)

smarkūs ginčai. D-jos 
dauguma pareiškė, 

rm. Kairys, kuris ne- 
dr-jos metinių susi- 
ų nutarimų, būtų 
ntas nuo vadovavimo 
Irimui. Ginčai tęsėsi 
ros valandos, kol bol- 
ką pirmininką „iš- 
ino” iš pirmininko so- 
isirinkimą tada vedė 
m. V, Karaktinas. 
iii dr-jos pirmininku 
as Ambrozaitis, o bol-

t Namus Dabar
laudokite dar esančio- 
jgomis įsigyti namus 
is kainomis. Turime 
r didesnių gražių mo- 
iij namų sekančiose a- 
se: Richmond Hill, 
wen, Cypress Hills, 
ew York, Ridgewood, 
>b, Bay Ridge ir ki
limus pamatyti nieko 
los. Rašykite, telefo- 
■ arba asmėniai kreip- 
lojaus —

' M a c h n 1 i s
Estate — Laisniuotas 

Brokeris
iSt., Woodhaven, N.Y. ] 
I Virginia 7-1896

FTUVIŲ RAKA?

ir 417 Grand Street,
Tel. EVergre

IŠDIRBĖJAI GEROS 1 

'šikite pasižiūrėti musų p 
palyginkite kainas sų l

Duodame lengviems išmol

JŪS NIEKUR NEG 
Kaip Petraičių 

11. PETRAITIE P
Jūs mokėsite už rakandi



rime dar vieną 
ą Alb. Povilo- 
štesnius moks- 
j Universitete, 
remia savuo- 
biznierius ir 
ir lai profe- 

etuviai biznie- 
patarnauja be
linkime Kart
ais lietuvių ko-

iių pėdų— Ta- 
aigė aukštus 
sius. Manoma, 
,i į pietus, stu- 
ti aviacijoje, 
ų aviacijos ir 
aniką Antaną 
is šiuo metu

chest«r Iki
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pat ir t 3'1 
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7ETOS ŽINIOS

OS LIETUVAI IR 
„AMERIKAI”

Angelu Karalienes 
Parapija Korespondentų Pranešimai

iė ištiko Hart- 
didžiulio tilto 
žeistųjų tarpe 
lietuvis, Pet- 
iš Sprinfield, 
lietuvių dabar

šiemet^,1 
pinasi peiįj 
aplankyti^ 
posreikalį 
nas. Tai 
ris jau da^ 
varomas šioje$

PADĖK

Veltui ieškok 
slo, kaipremtitj

autui Levišau- 
laiką išbuvu- 
je, buvo šu
lė vakarienė, 
didžiulė salė 

a. Liko daug 
, kuris gana 
Pikrai gražus 
darbas. Vy-* 
reiklus Vyčių

Ar žinai, fed 
■ Meilės 1̂ 
Visus, kurį-

uvo surengta 
:a, 25 metų 
enimo proga. 
š kunigai, gi
leliai.

Drau- 
metų 
lietu- 
Daly-

kviečame prįj Į 
brangaus date Į 

Gal nežinaiu I 
Ii pagelbėti gi 
visai menkos?.! 
liais, nuotą-J 
pašto ženklffe J 
zgučiū^beiutįJ 
gus, pasenuą^J 
kurie kasdieniai 
name, mokylkgd 
be vertės mete 

' Visa tai sĖį

Mission (Mtj' 
Seminary, Hį

nerikos” bičiuliai St. 
nė ir P. Ikamas, gyv. 
flyn, N. Y. atsilankę į 
listraciją apmokėjo „A- 
[os” prenumeratas ir 
jjntertypo Fondui au- 
|st. Pocienė $1.00 ir 
Imas $5.00.
loniems aukotojams šir- 

■|ausiai dėkojame už su- 
| paramą 
B ji šiuo 
inga.
Įsiteiktos

„Amerikai”, 
šti ir Lietuvos rieka- 
P. Ikamas Lietuvos 

|imo Fondui aukojo $3.- 
LPocienė $1.00.
ižus pavyzdys ir ki- 
| Kalėdų švenčių proga 
kinti svarbiausius ir 
mansius reikalus lietu- 
wvenime. O tie ir yra: 
has paramos savo spau- 
ruri kovoja už Nepri
einą Lietuvą ir prisi
us prie aukotojų skai- 
| Lietuvos Gelbėjimo

Šį sekmadienį, Šv. Vardo 
Dr-jos bendra Šv. Komuni
ja įvyks 9 vai. mišių metu. 
Tuoj po šių mišių įvyksta, 
parap. salėje, 
sirinkimas. 
kviečiami visi 
rai prisidėti
draugijos ir naudotis teikia
momis Dievo malonėmis tai 
draugijai.

Elizabeth, N. J

Tel. HAnįfflt-2

laikraščiui, 
laiku labai

gražios pa- 
nebuvo

[lietuvis šiuos reikalus 
štų, kas gi juos be- 
įintų?!

Adm.

ILŠEVIKAI GAVO 
SMŪGĮ

.nčiaus 
ivo 30 
ktuves, 
salėje, 
j draugijos:
įgelisto—$10, 
>ja $5, Mo- 
D-ja $5, Mo- 
Vyrų Klubas L 
'šcAahcųa 5, 
ja $5, Lietu- 
i, Darbininkų 
jtuvos Legijo- 
)terų Auxilia- 
nijimo (kata- 
Cecilijos cho- 
yville Gyvojo 
ja $11, Man-

B. J.™

rižio 3 d. įvyko prieš- 
Įs šv. Jurgio D-jos su
sinąs. Tik perskaičius 
;o susirinkimo protoko- 

i|Jackus padarė pasta- 
ad pažymėtas nutari- 
Įiųsti delegatus į bol- 
į šauktą konferenciją 
Srauja metinio susirin- 
įDutarimui nesikišti į

GRlBOm-

LaisniuofeNffls 
ir Neff Jas’® ų

BanisaJl

ševikas paleistas „atsargom” 
Kiti valdybos nariai palikti 
tie patys. Susirinkimas at
metė bolševikų konferenci
joje dalyvavusių raportus ir 
praeitame susirinkime išrin
ktus delegatus atšaukė.

Dėl tokio žygio bolševi
kai pradėjo dr-jos narius 
gąsdinti policija ir bausmė
mis, bet nariai nepabūgo, tik 
pasijuokė iš bolševikų veid
mainiavimo. žinoma, jei dr- 
jos nariai būtų taip pasielgę 
bolševikų „rojuje”, tai bū
tų ir „sieną” pamatę kaip 
kad bolševikai elgėsi Lie
tuvoje, kai ją valdė.

Bolševikai daro daug ne
smagumų net mūsų pašalpi- 
nėse draugijose. Reikia lie
tuviams daugiau domėtis dr- 
jų veikimu, uoliai ir gausiai 
lankyti susirinkimus. Nelei-' 
skim raudonkakliams musu’karai vyksta kiekvieno 
draugijų ir lietuvių vardo j tradienio vakarą Grand 
teršti! .radise salėje, Brooklyne.

Pradžia 8 vai. vak. Įžanga 
45c asmeniui. Laimėjimui 
skiriama 900 dol.

smarkūs ginčai. D-jos 
dauguma pareiškė, 

rm. Kairys, kuris ne- 
dr-jos metinių susi- 

nutarimų, būtų
ntas nuo vadovavimo 
kimui. Ginčai tęsėsi 
ros valandos, kol bol- 
iką pirmininką „iš
imo” iš pirmininko so- 

vedė. . , . x., 77777.įsirinkimą tada
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ota. Stambi ginkluota ■vcn. Cypress Hills,
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nontininkų vadas buvo avantiinte “^ 
i pasitikėti. Tad jam buvo jsab'QJ ' 
austyti. Bet ir Tarybai 
i — -------- - - . - .
uvos Taryba buvo kantri, bet 
dėl bermontininkų groboniško sy- ,, 
griežti, kad ir kantrybės jau 

pradėjo sukilti ir organizuotis. 
tinklu apsupo bermontininku 
įgios priekabės ofensyvai pradėti-

,į naudokite dar esančio- 
ogomis *sisyti namus

ir didesnių gražių mo-

ish, Bay Ridge ir ki- 
Namus pamatyti nieko 
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tuoj aus —

P. M a c h u 1 i s
Estate — Lai sn i uotas 

Brokeris

mėnesinis. su- 
Susirinkiman 
parapijos vy- 

prie mūsų

Parapijos vaikučių lietu
vių kalbos ir tikybos pamo
kos būna: antradienio ir 
ketvirtadienio popiečiais nuo 
nuo 4 iki 6 vai.; šeštadie
nį nuo 9 iki 12 vai. Moko 
sesutės Pranciškietės. Be 
to,antradienio vakarais bū
na Amerikos pilietybės pa
mokos. Gelbstima įsigyti 
Amerikos pilietybės popie
rius.
7

Pamokos tęsiasi 
iki 8 vai. vakare.

Parapijos laimėjimų

nuo

va- 
an- 
Pa-

4 • IReporteris.

Apreiškimo 
Parapija Maspetho Žinios

su-
14

L. K. Susiv. 135 kuopos 
sirinkimas bus gruodžio 
d., 1941 m. tuoj po Sumos, 
Apreiškimo Par. Salėje, No. 
5th ir Havemeyer Sts. Visi 
nariai privalo dalyvauti, nes 
bus renkama kuopos valdy
ba 1942 metams ir svarsto
mi kiti kuopos reikalai. 
Taipgi pageidaujama, kad 
visi nariai pilnai užsimokė
tų savo duokles už 1941 me
tus. Valdyba.

Šv. Vardo draugijos me
tiniame susirinkime gruodžio 
7 d. buvo gausus būrys na
rių. Aptarta daug svarbių 
reikalų, pranešta atskaita iš 
draugijos pramogos, perrin
kta valdyba pasiliko ta pa
ti. Visi nariai vienbalsiai bal
savo , kad komitetas gerai 
darbuojasi. Valdybą sudaro: 
pirm. Kaz. Baltrušaitis, vice 
pirm. J. Skarulis, ižd. V. 
Zaukus, knygų prižiūrėtojas 
F. Puskunigis, turto rašti
ninkas A. Juodzevičius, už
rašų raštininkas M. Mikolai- 
tis,.

Šį sekmadienį, gruodžio 
14 d., bus šv. Vardo dr- 
jos bendra Komunija, 8 vai. 
Mišių metu. Po Mišių bus 
pusryčiai par. salėje. Prašo
mi visi dr. nariai dalyvauti.

Valdyba.

SUUSILAUKĖ DUKRELES

Pereitą savaitę įvyko 40 
vai. atlaidai. Altoriai buvo 
gražiai išpuošti rūpestingų 
sesučių ranka. Bažnyčia 
gausiai lankyta. Choras, 
varg. Vismino vadovybėje, 
gražiai giedojo.

Gruodžio 7 d. Rožančiaus 
dr-jos susirinkiman atsilan
kęs kun. J. Balkūnas svei
kino nares ir suteikė po 
gražia dovanėlę iš Chica- 
gos.

Nutarta ruošti blynų ba
lių vasario 8 d.

Sąjungiečių s u s i r i nkime 
gruodžio 9 d. nutarta vasa
rio 1 d. ruošti našlių balių.

Visos draugijos pasiruošu
sios dalyvauti Apylinkės Sei
melyje, kurs bus gruodžio 
28 d.

Gruodžio 8 d. sodalietės 
minėjo savo metinę šventę. 
Tenka apgailestauti, kad jų 
mažokai. Turėtų būti trigu
bai daugiau. Reikėtų įtrau
kti į sodalietes ir jaunesnes 
nei 16 metų. O.

NAMŲ SAVININKŲ 
DĖMESIUI

P.

ryba imsis visa enuergija 
vykdyti a gyveniman Seimo 
užsibrėžtus darbus.

Lietuvą vokiečiams oku
pavus, pavojus Lietuvos ne
priklausomybei nė kiek ne
sumažėjo. Kova dėl išvadavi
mo mūsų Tėvynės iš nacių 
priespaudos ir atsteigimas 
pilnos valstybinės nepriklau
somybės reikalauja iš patri- 
jotingų lietuvių išeivijoj dar 
spartesnio ir stipresnio dar
bo. Kanados Lietuvių Tary
ba dės visas pastangas, kad 
įtrauktų į šį darbą visus ge
ros valios lietuvius, neatsi
žvelgiant į jų politinę kryp
tį.

Kanados Lietuvių Tary
ba gyvuoja! Jos nieks ne
išardė! Ji pradeda dar spar
čiau dirbti kilnų ir garbin
gą lietuvių tautos darbą. 
Tegu kiekvieno gero lietuvio 
aukščiausais tikslas būna ne 
vadovybės siekimas ir tuš
čios garbės troškimas, bet 
nuoširdus ir rimtas darbas 
padėti savo broliams ir se
serims Lietuvoje!

Kanados Lietuvių Taryba.

tik 14 balsų, dar vis skai
tė save teisėtu pirmininku 
ir visaip trukdė naujam Sei
mo išrinktam pirmininkui 
eiti savo pareigas. Tik po 
keleto susirinkimų, pagaliau 
jis sutiko užleisti Kundro
tai pirmininko vietą. To
kioms varžytinėms einant, 
aišku, visas Tarybos darbas 
turėjo užsikirsti. Tarybos 
ekstra susirinkime, įvykusia
me lapkričio 16 d., vadovau
jama taip vadinamų sociali
stų grupė denmonstratyviai 
apleido Tarybą. Iš Tarybos 
pasitraukė Toronto lietuvių 
socialdemokratų ir SLA kuo
pų atstovybės. Su jais išėjo 
ir iždininkas J. Yokubynas '

Pasitraukus iš Tarybos 
dviejų organizacijų atstovy
bėms, Kanados Lietuvių Ta
ryba neiširo. Joj pasiliko dar 
4 organizacijos, kurioms teks 
tęsti pradėtąjį darbą. Į 
pasitraukusio iždininko J. 
Yokubyno vietą išrinktas ge
rai žinomas Toronto lietuvių 
parapijos veikėjas Feliksas 
Collins; pirmininko ir sek
retoriaus vietose pasilieka 
Seimo išrinkti P. Kundrotas 
ir K. Burė.

Naujai persiorganizavusi 
Taryba pradėjo pilnai veik
ti tik nuo lapkr. 16 d. Per 
šį taip trumpą laiką nesu
spėjome išlyginti visų rei
kalų, kurie buvo pakrikdyti 
dviejų mėnesių vidujinės 
kovos. Viską darome, kad 
ko skubiausiai susitvarky
tume ir vėl pradėtume dirbti 
bendromis jėgomis.

Nauja Taryba stato pir
moj eilėj sureguliavimą iš
leidimo „Nepriklausomos 
Lietuvos.” Šis darbas rei
kalauja iš mūsų daug pasi
šventimo, laiko ir finansų. 
Mes kreipiamės į visus „Ne
priklausomos Lietuvos” pre
numeratorius ir rėmėjus bū
ti kantriais ir palaukti, 
kol viskas susitvarkys ir 
Tarybos organas pradės iš
eidinėti kaip prieš Seimą. 
Sutvarkius šį reikalą, Ta

Parapijos Bazaras
Metinis parapijos bazaras 

įvyko lapkričio 28, 29 ir 
30 dd. Jo tikslas buvo — 
parapijinės lietuviškos mo
kyklos patobulinimas ir pa
rapijos palaikymas. Bazaro 
pasisekimas nepaprastai di
delis. Nors dar viskas nėra 
suvesta, bet drąsiai galima 
tvirtinti, kad gryno pelno 
bus gal 2,200 dol.

Ir taip pajamų būta: va
karais padaryta 1,581.18; 
lentelėmis $117.00; vaikučiai 
lentelėmis $117.00; vaikučia 
padarė $175.00. Viso labo 
$2,436.62.

Ypatingo uolumo bazaro 
rengime parodė draugijos. 
Jos iš anksto prieš bazarą 
išsirinko sau aukų rinkėjas, 
pasidalino rajonais ir parė
jo beveik visą parapiją ir 
rinko įvairiais daiktais ir 

i pinigais. Šv. Ono draugijos 
rinko Izabelė Lukšienė su 
Veronika Krantauskiene ir 
surinko $144.00, Stanislava 
Juozapavičienė su Alena Sa 
vickiene — $27.00. Amžino
jo Rožančiaus surinko Elzb. 
Litvinienė su Aniele Žemai
tiene ir surinko $113.75. Tre
tininkai Ona Milukienė su 
Agota Degutiene viso 94.- 
50. Maldos Apaštalystės 
kuopos Aleksandra Karvo- 
jienė ir Antanina Jankunie- 
nė viso $41.37. Rožancavos 
Magdalena Kirvilevičienė su 
Petronėlė Kirsliene surinko 
$32.60. Viso draugijos surin
ko $453.22. Be to, draugijos 
nuo savęs aukojo: Maldos 
Apaštalystės, Lietuvos Vy
čiai ir Rožancavos Draugi
jos po $15.00, o Amžinojo 
Rožančiaus ir Tretininkai po 
$10.00. Be to, asmeninių ki
tų aukų surinkta $663.43.

Malonu paminėti vardus 
tų, kurie didesnes aukas da
vė:

Po $10.00: Stanislovas Ma
tulaitis, Antanas Grigalas, 
Ignas Budreckas, Juozas A- 

, kulionis, Pranciška Budrec- 
kien, Baranauskas, Adolpas 
Bražinskas, Jurgis Katilius, į Edwardas Petrikas; po $5.00: 
Pranas Goberis, Jonas Luko 
šius, Dr. Albertas Degutis, 

. Dr. Vilimas Blažys, Anta- 

. nas Motejūnas, Kazys Hai- 
! ka, Stanislovas Rimgaila, 

Jonas Biekša, Juoazs Bara
nauskas, Petras Gedminas, 
Jonas Noruišs, Radavičienė, 
Lithuanian Liberty Hali, 
Juozą Skaudas, John Mc
Guire, Mykolas Beržanskis, 
Jonas Degutis, Pranas Mi
liukas, Steponas Agentas, 
Mrs. Mažronas, Benediktas 
Šidla, Martinas Budreckas, 
Andrius Kirvilevičius, Vladi
slava ir Povilas Kirvele- 
vičiai.

Aukos žymia medžiaga: 
Chick Murowski, Anna Ry
an (Griebliuniūtė), Mykolas 
Salyklis, Mrs. Pivonienė, 
Duda, Jonas Juozaitis.

Labai malonu buvo pažy
mėti tuos visus kilnius au
kotojus, kurie tiek daug 
prisidėjo prie bazaro sėkmin
gumo. Reikėtų čia suminėti 
pavardes tų, kurie kaip bi
telės dirbo- viso bazaro me
tu. Bet vietos stoka nelei
džia to padaryti.

Visi džiaugėsi bazaro pa
sekmėmis, o ypatingai džiau
gėsi kleb. kun. J. Simonai
tis.

Garbė Elizabethui už rėmi
mą savo mylimos parapijos 
ir mokyklos. Tai pilnai gali 
būti pavyzdžiu kitoms para
pijoms.

negalėsim matyt. Lie- 
brangus! Ateik, pama
tą kaimelį ar miestą, 
tu gimei, tikrai būsi

Vargšė maža mūsų tėvų že
mė kenčia, svetimieji trem
pia tuos gražiuosius vaizdus, 
ir laidoja svetimus kūnus 
mūsų tėvų žemėje, o mūsų 
brolius išsklaidė po svetimus 
kraštus, kurių nė kapo nie
kad 
tuvi 
tyk 
kur
patenkintas.

Novena
Šv. Marijos Nekalto Pras. 

Novena, kurią lietuvių ir 
anglų kalba vedė kun. P. 
Malinauskas, marijonas, pa
sibaigė gruodžio 8 d. Newar- 
kiečiai tikrai buvo paten
kinti šio jauno ir gražių 
pamokslų sakytojo marijo
no gražiais pamokymais. Vi
sus vakarus lankėsi daug 
žmonių; gausiai priėmė šv. 
Komuniją.

Philadelphia, Pa.

Atlaidai
Gruodžio 14 d. per sumą 

šv. Kazimiero par. bažnyčio- i 
je prasidės 40 valandų at
laidai. Klebonas kun. Ig. 
Valančiūnas kviečia 
parapijiečius gausiai 
lankyti.

Mirė
Gruodžio 1 d. mirė

Juškauskienė. Palaidota gr. 
4 . iš šv. Kazimiero par. ba
žnyčios, 
sūnų 
kurių 
rietė.

Pilietybes Pamokos

visus 
atsi-

Ona

Gražiai išleista knygutė 
„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Knygutės 
kaina 35c.

Paliko nuliūdime 
karį ir tris dukteris, 
viena sesuo kazimie-

KANADOS LIETUVIŲ 
TARYBOS PAREIŠ

KIMAS

Katalikų „Ali - America” 
1941 m. No. 1, footbolo ko
mandoje yra trys lietuviai, 
būtent: Alf. Blozis (George
town universiteto) ; Vincas 
Banonis (Detroit univ.); Jo
nas Grigas (Holy Cross 
univ. - kolegijos). No. 2 
komandoje yra — Juozas 
Mikšis (Loyola univ.).

,kurie
Aną savatię, ryte, netoli 

Central Parko ir 71 gatvės 
atsirado avis. Iš kur ji ir 
kaip ji pateko ton vieton 
niekas nežino.

taip kilnų ir 
sukėlusį tiek 
ir vilties ka-

so-
or-

Brooklyno Lietuviai Craboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Giaborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia Notary Public

423 Metropolitan Avė., 660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770 Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Garszva
Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

Grabo rius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz 
(Radzevičius)

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Skalius 
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Laidotuvių Direktorius 
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464 « —

Estate of A. t
VERONICA R.

F. Valantiejns
VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 -41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

Kanados lietuviai 
domėjosi Lietuvos vadavimo 
veikla ir rėmė Tarybą, 
skaudžiai nusivylė kai kurių 
žmonių darbais. Kai kurie 
buvę Tarybos pareigūnai sa
vo raštais nustebino daug lie
tuvių, rėmusių 
brangų darbą, 
daug atgaivos 
nadiečiuose.

Jau ne kartą vadinami 
cialistai, sukūrę kokią
ganizaciją ir nepasidalinę 
vadovybe, bando ją griauti; 
ne kartą įstoję į kitas or
ganizacijas ir sukėlę jose 
triukšmą pabėgo. Per eilę 
metų šie triukšmadariai kė
lė ergelius, koliojosi tarpu
savy per spaudą ir niekino 
kiekvieną dorą veikėją, ku
ris kitaip protauja. Visi 
jiems nepatinkamų žmonių 
kandžiojimai, pigios rūšies 
šmeižtai taip įgrįso toron- 
tiečiams, kad jų organizaci
jos pradėjo smukti ir jų pa
sitikėjimas visuomenėje ma
žėti.

Ką jie padarė jaunimo są
jungoj, sūninės draugijoj, 
vaikučių mokyklėlėj ir pa
rapijos salėj, tą patį ryžosi 
padaryti ir Taryboje. Deja, 
visur ir visuomet jie pra
laimėjo, pralaimėjo ir da
bar. Jų pastangos sugriauti 
visą Tarybos darbą nuėjo 
veltui.

Po Kanados Lietuvių Sei
mo, kuris įvyko rugpiūčio 
30 ir 31 dienomis, ta pati 
grupė ambicingų asmenų, 
nepatenkintų Seimo nutari
mais ir Centro Valdybos iš
rinkimu, su „Naujienų” 
dienraščio pagalba, pradėjo 
ardymo darbą. Aiškiais su
metimais, visa šmeižtų ata
ka buvo atkreipta prieš Sei
mo išrinktą sekretorių, nes. 
jų manymu, diskreditavus 
sekretorių ir privertus jį re
zignuoti, 
grobti 
vėliau 
kitais.

Šios
parodžiusių jokio rimto dar
bo, praeity intrigos persime
tė iš „Naujienų” į visas Ta
rybos organizacijas. Pačioje 
Taryboje buvęs pirmininkas 
A. Frenzelis, Seime gavęs

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos prieš metinis susi
rinkimas įvyks penktadienį. 
gruodžio-December 12 d. 8 
vai. vakare, grab. Shalins- 
Šalinsko įstaigoj, 84-02 Ja
maica Avenue, Woodhaven,

Alicija (Pelkauskaitė) ir 
Adolfas Akelaičiai gruodžio 
8 d. tapo laimingais tėvais 
— susilaukė sveikos, gražios 
dukrelės.

Motina sveiksta Jamaica li
goninėje, o dukrelė sparčiai 
auga.

Ad. Akelaitis yra Lietu
vos Amerikos Eksporto Im
porto bendrovės vadovybės 
narys, atvažiavęs į New Yor- 
ką iš Lietuvos 1938 m. pa
vasarį.

85St., Woodhaven, N.Y. 
okio įsitempimo momenfti®^^j el. Virginia 7-1896 
kuopa. Savanoriams niežėjo ______________ ____
nių skriaudikus, bet Taiytos p-----------------------------

jetuvių rakandų krautuvė oju nepasitrauks ir užims vn i x «-

.. JM* 
įdrius gavo įsakymą 
Įgyti, ar nėra apylinkėj 
i žmones, ar ramiai užsil^0:^^^ 
komandą. Jam teko smarkiais ■ ,04.4-

buvo prasti ir nevienodi: hr 417 Grand Street,
ine, kas su revolveriu Vienas 
Tačiau dėl to menko apsiginu Sįį$ 
.-ėdamiesi vokiečius užpulti 
. Jie išvyko jau sutemomis ir. 
ijį kaimą. , .J
;ojo pakrūmėj kiek atstu nuo $ 
si. Nieko ypatingo te#. 
ėjimas vakaro metu pries ei®® pis 
įlūkėjus, pasigirdo garsesnis on^ - 
lopų dundėjimas. Suaidėjo 
1 komanda, paskui klegesys 
ikšmingai pažvelgė į savo 

(Bus Daugiau)

JK1U pitenipunu — ... i
kuopa. Savanoriams niežėjo .ra®“ s

ims

uvu uiaau u 
kas su revolveriu Vienas

h

Šiame susirinkime adv. 
Kl. Vokietaitis raportuos iš 
svarbios konferencijos, įvy
kusios gruodžio 4 d. Alba
ny, N. Y Bus įvairių pra
nešimų, įdomių diskusijų ir 
pasitarimų namų savininkų 
reikaluose. Visi namų savi
ninkai yra kviečiami daly
vauti 
me.

minėtame susirinki-
Valdyba

Pranciškaus kolegijos

, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS
lūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Šv.
studentai, Brooklyne, pasi
žadėjo siųsti Kalėdinius 
sveikinimus tik su tikybi
nėmis kortelėmis - atviru
kais.

Pereitą sekmadienį, Brook
lyn© diecezijos bažnyčiose 
buvo Padorumo Legijono 
pažadai, nelankyti nepado
rių teatrų ir tų vietų, kur 
rodomi žemos moralės pa
veikslai, filmos.

Baltimore j e arkivyskupas 
pranašauja, kad netrukus 
Hitleris ir Stalinas galį susi
taikyti ir tuomet Sovietai at
sisuktų prieš JAV.

Koresp.

Newark, N. J

Paveikslai!
Gruodžio 14 d. 6 vai. 

kare par. salėje bus rodomi 
„Lietuvos grožio vaizdai,” ti
krai labai gražūs, ir bran
gūs kiekvienam lietuviui.

va

bus galima už- 
Tarybos aparatą ir 

lengvai apsidirbti su

vaikišku žmonių, ne
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| KALĖDŲ ATVIRUTĖS |
M Gaunamos lietuviškos ir angliškos. Gražus pasirinkimas.
& .

S Puiki Kalėdų Dovana 1
Aušros Vartų Marijos gipsinis paveikslas.

Kaina be persiuntimo 1 doleris.

KREIPKIS: .

.......... 1.25 $
$1.00 ir 50c

„AMERIKA”
222 South Ninth Street, Brooklyn, New York

Padovanoki Lietuvišką Maldaknygę ’
Maldų Rinkinėlis......................................................$1.25 ir 1.50 -J
Maldaknyge .................
Rožių Lietus.................
Jėzus ir Aš (jaunimui)

1 šių Naujų Metų.”
O. Giraitiene iš Newark, 

N. J., šalia čekio pridėjo prie
rašą: „Prisiunčiu tris dole
rius. $2.00 už laikraščio ,,A- 
merikos” prenumeratą, $1.00 
— Intertypo Fondui.”

E. Toteriūnienė iš Bridge
port, Conn., taip pat prisiun
tė $1.00 auką Intertypo Fon
dui.

A Stankus, gyv. Phila
delphia, Pa., per K. Dryžą 
prisiuntė mokestį už „Ame
rikos” prenumeratą ir $1.00 
auką, Kalėdų švenčių proga.

Kazys Dryža, nuoširdus ir 
uolus „Amerikos” bendradar
bis, siųsdamas savo Kalėdų 
sveikinimus, drauge įdėjo 
$2.00 auką.

„Amerikos” laikraščiui ti
krai bus laimingi Nauji Me
tai, jei ir daugiau skaity
tojų nepamirš „Amerikos” 
savo dosnia parama.

Adm.

JAPONAI IŠLAIPINTI SALOSE
Manila. — Amerikos ka

riuomenės vadovybė praneša, 
kad gruodžio 10 d. japo
nams pavyko išlaipinti dalį 
savo kariuomenės Luzano 
salos šiaurinėje ir vakarinė
je dalyse. Luzano sala yra 
didžiausia Filipinų salų šei
moje. Joje yra ir sostinė, 
Manilos miestas.

Japonams pavyko užimti 
Vigano uostą. Kelis kartus 
jų veržimasis atstumtas, 
padarius didelių nuostolių. 
Uostą užėmė, kai japonams 
pavyko nuleisti didelį para
šiutininkų dalinį.

Japonams pasisekė ir Ma
lajų pasiausalyje, kur gruo
džio 10 d. jie užėmė Kotą 
Bahru uostą.

LIETUVIŲ LAIMĖJIMAI ARGENTINOJ

kol vietos lietuviai 
aktingais katali-

bus ir
statybai

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

ORINIO PUOLIMO 
PAVOJAI

Gruodžio 9 d. New Yor- 
ko miesto gyventojai du 
kartu buvo sirenomis įspė
ti apie galimą pavojų iš o- 
ro. Pirmas įspėjimas pada
rytas 1:25 vai. popiet, o 
antras 2:41 vai. popiet 
Mokyklų mokiniai buvo tuo
jau paleisti į namus, o da
lis nuvesta į apsaugos vie
tas. Bet jokių priešo lėktuvų 
nesulaukta.

Tą patį vakarą buvo į- 
vairių gandų. Sakyta, kad 
joks priešo oro puolimas 
New Yorko miestui negrėsė, 
kad čia buvo padaryti tik 
bandymai, kaip miesto gy
ventojai sutiks pavojų, jei 
tokis tikrai kada bus.

Apsaugos vadovybė iš 
anksto pataria visiems gy
ventojams laikytis ramiai, 
šaltai, eiti savo pareigas, 
klausyti nurodymų, nepasi
duoti baimei.

Pavojaus ženklą duos gais
rininkų sirenos — po kiek
vieno ilgo švilpimo vienas 
trumpas; toks signalas tę
sis penkias minutes, įspė
damas, kad galima tikėtis 
priešo. Kai pavojus bus 
praėjęs, sirenos kauks trum
pais garsais, trumpais švil
pimais.

škumas, pasitarimas, savi- 
šalpa, rėmimas bažnyčios, 
parapijos, lietuvybės ir kitų 
gerų darbų. Moterų našlių 
draugija yra bene pirma vi
soje Amerikoje.

Misijonierius kun. Jakai
tis, dalyvaudamas šios 
draugijos bendruose pusry
čiuose šv. Monikos dienoje, 
1940 m. geg. 4, taip pasa
kė: „Per 30 metų kunigavi
mo daug apvažinėjau ir ma
čiau, bet našlių draugijos 
dar niekur neradau, tai pir
ma tokia draugija.”

Valdyba yra veikli, o ir 
visos narės dirba iš vieno 
kaip seserys. Per ketveris 
metus turėta daug parengi
mų.

Pereitą penktadienį įvyko 
svarbus ssuirinkimas; daly
vavo daug narių, priimta 
daug gerų nutarimų.

Baliaus bilietai plačiai 
paskleisti ir platinami. Bus 
graži programa su dainomis 
ir kitais įvairumais. Kas 
nori linksmai ir smagiai- 
laiką praleisti, šių dienų 
vargus ir nelaimes valan
dėlei pamiršti, tegu ateina 
sausio ketvirtą, į linksmą 
balių, visiems paskirtą. Na
šlės jus kviečia, maloniai 
laukia, jaunus ir senus „at
eikit” šaukia.

E. V.

TŪKSTANČIAI STOJA
SAVANORIAIS

Dar Kongresas nebuvo o- 
ficialiai paskelbęs karo Ja
ponijai, bet gruodžio 8 d. 
armijos ir karo laivyno nau
jokų savanorių ėmimo įstai
gos buvo apgultos savano
rių - jaunuolių ir pagyve
šių vyrų. Būriai savanorių 
turėjo laukti ištisas valandas, 
kol galėjo paduoti aplikaci
jas.

Pranešama, kad gruodžio 
8 ir 9 d.d. visame krašte 
tūkstančiai savanorių vyrų 
žygiavo į kariuomenės cen
trus, stodami karinėn tar
nybon, paskirdami savo gy
vybę už Amerikos laisvę ir 
visišką laimėjimą.

Šv. Jurgio Parapija

Tėvai marijonai, turėję 
Amerikos lietuvių paramą, 
pernai gegužės mėnesį pra
dėjo pirmosios Argentinoje 
lietuvių bažnyčios ir mokyk
los statybą. Darbas jau bai
giamas. Vienuolių naman, 
kuriame laikinai
mokyklos patalpos, marijo
nai pereis gyventit per Ka
lėdas.

Bažnyčios mūro darbai ir
gi jau užbaigti. Geležiniai 
sparai jau uždėti; dabar yra 
dengiamas raudonų čerpių 
(tiles) stogas. Bažnyčios 
vidaus darbai užtruks apie 
keturis mėnesius, tai bus už
baigta apie Velykas.

Statyba yra atliekama 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
pagelba. Vietos lietuvių pri
sidėjimas yra labai menkas, 
ne tik dėl jų vargingos pa
dėties, bet ir dėl jų nelemto 
tikybinio apsileidimo. Mūsų

į galą, 
susiru- 
vidaus 

kadangi 
atsargos fondas 
aptuštėjo.

misijonieriams dar teks ilgą 
laiką dirbti labai sunkiose 
sąlygose, 
pasireikš 
kais.

Einant
misijonieriams tenka 
pinti dėl bažnyčios 
darbų užbaigimo, 
statybos atsargos 
smarkiai aptuštėjo. Todėl į 
marijonai misijonieriai dar 
kartą kreipiasi į visus geros 
širdies lietuvius, prašydami 
atsiųsti bažnyčios užbaigi- j 
mui greitos pagelbos.

Kadangi gruodžio mėnesį 
misijonieriai pereina gyventi 
į savo namą, tad jiems rei
kia rašyti naujuoju adresu:

Padres Marianos
Mendoza 2220,

Villa Porvenir, 
Bs. Aires, Argentina

ANGLAI NETEKO DIDŽIŲJŲ LAIVŲ

JAUNOS DRAUGIJOS
SMARKI VEIKLA

PASKUBĖJO SU 
AUKOMIS

Svarbi Vakarienė
Šį sekmadienį, gruodžio 

14 d.,-6 vai. vak., par. sa
lėje įvyksta L. K Susiv. 134 
kuopos 30 metų sukakties 
vakarienė.

Visi maloniai kviečiami da
lyvauti.

Iš Londono pranešama, 
kad Stalag koncentracijos 
stovykloje, Vokietijoje, be
laisvių tarpe tikyba taip 
atgijo, kad kiekvieną dieną 
būna laikoma 70 mišių. Šio
je stovykloje yra daugumo
je prancūzai.

Londonas. — Laivyno va
dovybė paskelbė, kad gruo
džio 10 d. netoli Singapore, 
Tolimuose Rytuose, japonai 
nuskandino du karinius lai
vus: „Prince of Wales”, 35,- 
000 tonų ir „Repulse”, 32,- 
000 tonų. Abu nuskandinti 
laivai buvo beveik patys di-

K.,

džiausi Anglijos kariniai ko
vos laivai.

„Prince of Wales” buvo pa 
statytas tik prieš 4 metus. Į 
Tolimuosius Rytus jis at
plaukė tik praeitą savaitę. 
Japonai skelbia, kad abu 
laivai nuskendo nuo lėktuvų 
bombų smūgių.

KALIFORNIJOJE ORO PUOLIMAI?

AI KAIP
do kailį.'..
uja tvarka” 
įas tikslas, 
jie gabeno.

Ente:
Oftlc

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn, N.
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Prieš ketverius metus 
Brooklyne, Apreiškimo pa
rapijoje, pritariant kleb. 
kun. N. Pakalniui, įsteigta 
šv. Monikos Moterų našlių 
draugija. Steigėjos buvo J.- 
Misevičienė, E. Vaitekūnie- 
nė, P. Draugelienė, R. Ka- 
šėtienė, M. Krašauskienė.

Tikslas: Bendras draugi -

Rožė Butauskienė iš W.
Torrington, Conn., rašo:

„Siunčiu $5.00, dalį už „A- 
merikos” prenumeratą, kitus 
skiriu kaip mažą auką už tą 
gražų darbą, kurį „Amerika” 
varo lietuvių katalikų tarpe.

Tuo pačiu linkiu Tamstai 
ir visam „Amerikos” štabui 
laimingų Kalėdų ir geriau-

San Francisco. — Gruo
džio 8-10 d.d. šiame mies
te buvo keli orinio puolimo 
pavojų įspėjimai. Buvo pra
nešta, kad atlekia 
lėktuvai. Gruodžio 8 
San Francisco buvo 
apie 30-60 lėktuvų, 
jaus signalas duotas

japonų 
d. virš 
atlėkę 
Pavo- 

6:20 v.

vak. Amerikos kariuomenės 
lėktuvai tuojau pakilo į pa
danges ir priešo lėktuvai 
nulėkė atgal.

Gruodžio 9 ir 10 d. vėl 
buvo keli įspėjimai. Mokyk
los buvo ištuštintos. Gyven
tojai laikėsi ramiai.

Rūšies

Tautiniame Manila, Filipi
nų salose, universitete teisių 
skyriuje pakviesti mokyto
jais kunigai jėzuitai.

Anglijoje prasidėjo areš
tas Suomijos, Rumunijos ir 
Vengrijos piliečių.

Brooklyne ir Queens ati
daroma 50 vietų kataliky
bės pamokoms nekatali- 
kams.

LIETUVIŲ IŠTRĖMIMO VAIZDAI
rašytojas
(Tarulis)
paskaitą 

vaiz

net traukinius. Nustoti vil
ties, kad tie nelaimingieji 
vėl sugrįš į Tėvynę, prele
gento įsitikinimu, negalima.

t Kalėdų Šventėms
!■ ‘

415 KEAP ST.
R.OOKLVN, N.Y.- LIC.827 
TEL. E V. 7-2069

*X. STRUMSKI5

BLEND 90* 
3o*straigmt whiskies 

5 YRS. OLD

Qt. 2.421
Pt. 1.24,

blended- 84‘ 
Z O* 4 YRS.OLD
I O' b YRS.OLD

2.39 1.24

STOSI
iric

v HEiLOuT

SroM.inc

Geriausia į japonų užpuo
limus atsakyti skubiu Jung
tinių Amerikos Valstybių 
Apsigynimo Bonų ir ženkle- 
lių pirkimu. Bonai ir ženk
leliai parduodami kiekviena
me banke, kiekvienoje paš
to įstaigoje. Ženkleliai gau
nami ir daugelyje krautu
vių.

SEAGRAM Visokios
CALVERT VYNŲ
OLD OVERHOLT IMPERIAL Ir Importuotų 
CARSTAIRS 4/5 $2.65 —pint $1.66 KONJAKŲ

Italijoje stoka maisto 
privertė kai kuriuos krautu
vininkus išnaudoti -savo 
klientus lupant nuo jų už 
maistą nepaprastą kainą. 
Spalių mėn. buvo 6,592 skun
dai. Apskųstieji rasti kalti.

Keli lašai citrinos pagrei
tina saldžios grietinėlės su
plakimą.

Žurnalistas ir 
Juozas Petrėnas 
laikė per radiją 
„Lietuvių ištrėmimo
dai.” Prelegentas vaizdingai 
pasakojo apie bolševikų ne
išpasakytus nekaltų lietuvių 
kankinimus, visai nepaisant 
jų politinių nusistatymų, 
socialinės padėties, amžiaus, 
mokslo ir kitų kvalifikaci
jų. Daugelis išvežtųjų Mas- 
kolijon susideda iš darbi
ninkų, tarnaičių, amatinin
kų, smulkių ūkininkų, mok
sleivių, senelių (jų tarpe y- 
ra 80 metų amžiaus, sergan
tis paraližu). Iš turimos 
medžiagos apie išvežtuosius 
galima padaryti išvadą, 
kad bolševikai trėmė iš 
Lietuvos visus susipratusius 
lietuvius. Išvežimo tiklas 
buvo išnaikinti nacionalinį 
liaudies susipratimą. Masi
nis ištrėmimas birželio 13- 
14 d. užkaltuose lentomis 
vagonuose, be vandens, be 
maisto, be šviežio oro, su 
mažais vaikučiais t ir net su 
lavonais, buvo atliekamas 
ant greitųjų ir be jokio pa
sigailėjimo. Atsiminimai a- 
pie tuos žvėriškus veiksmus 
pasiliks neužmiršti būsimo
se kartose, kaip ryškūs ru
siškų barbarų žiaurumo žy
giai. Matę pripuolamai iš
gabenimo scenas Kauno sto
tyje tvirtina, kad daug vai
kų jau čia buvo atskirti nuo 
motinų ir sukimšti į atski
rus nuo tėvų vagonus ar

GVINĖJOJE SĄLYGOS 
NEBLOGOS

Amerikos kariuomenės pa
skirtos dalys jau pasiekė 
olandų valdomą Gvinėjos 
koloniją, Pietų Amerikoje. 
Ryšium su šiais įvykiais 
plačiai paskleista gandų, kad 
Gvinėjoje labai pavojingos 
sąlygos gyventi. Nurodyta, 
kad vietiniai gyventojai pik 
tai nusiteikę baltųjų atžvil
giu, kad ten labai daug nuo
dingų gyvačių, kad lengva 
apsikrėsti įvairiomis ligomis 
ir t.t.

Prof. Kahn, kuriam Gvi
nėja gerai pažįstama, prane
šė ,kad Gvinėjoje gyvenimo 
sąlygos visai pakenčiamos ir 
geros. Žiauriausi vietiniai 
gyventojai yra negrai buš- 
menai, kurie nemėgsta bal
tųjų, bet jie nepavojingi, 
jei žinai, kaip su jais elgtis.

Queens apskrities preky
bos rūmai apdovanojo bron
zinėmis lentelėmis Šv. And
riejaus Avelino 1 
Flushing, L. I. ir Šv. 
rieliaus par. mokyklą, 
gražiausius pastatus 
metais.

evikiški vyliūgai ne 
Neseniai buvo susi- 
grupelė lietuvių, 

estų ir suomių bol- 
I Nesirūpino jie, 
eriau patarnauti A- 
, kovojančiai už savo I ]ajįr 
ą už laisvę visam jg g.

’ i Ne. Ne tai jiems Balt^ 

tose
i „Ošti 
į susirj 
jos k 
susirt 
dėmi j: 
kariui 

(Ang 
ko, k; 
nė jai 
šiltinei 
Brastc

jvanaudžių ir dažnai 
bekeičiančių grupė 
šlykštų skundą šalies 
;bei prieš Lietuvos, 
: Estijos įstaigas, 
Amerika pripažįsta,

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS— VAKARIENE (
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKIT1

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Tel.

S.
st

■ o atstovybių teises
5 įgijas. Jie skundžia, 

ika” veikla atbėgė- 
ravergtos Lietuvos, i 
iiindikai mano, kad) ! 

sis skundais išgel-
Geriausias pasirinkin lilUg kartų mainy- 

Tuščios jų pastan- 
13 tušti jų melagingi

VA
Wasl 

įstaiga 
sybė la 
gamyba 
mi ir d 
vių san 

Prezi( 
sudaryt 
ja, kur

-4—
Muje naciai žiauriai 

■ ?i visais gyventojais.
1 [žiauriai jie elgiasi 

tos žydais.

' oje žydai ne tik su- 
pienininkyste ir gyvulnį " “
ste. 1 
mėjo miško, sviesto, 1 
ir pan. produktų eks s...............
Visos tos prekės es į kuris lietuvis ban- 
dabar Vokietijai laba kalbinti savo pažį- 
geidaujamos.

KARO MUZIEJAUS SUKAKTIS
v ■ — izdarus „getus . Jie

Prieš karą jos p į nuo bet kokio su- 
: su lietuviais. Jie 
spygliuotomis tvo- 40 N

kiti 
Apra- 

skyriai ir kampe- 
naujausias Muzie- 
raudonojo teroro 

Jame, pasirodo,

Per Kauno radiją buvo 
paskelbtas laikraščio „Į Lai
svę” straipsnis, pavadintas 
„Mūsų tautos Romuvai 20 
metų.” Straipsnis pašvęstas 
Karo Muziejaus 20 metų su
kakčiai. Jo šeimininkas nuo 
pat įsikūrimo yra generolas 
Nagius. Toliau sekė smulk
esnis Muziejaus aprašymas, 
suminėti žymesnių paveiks
lų apibudinimai, valdovų at
vaizdai, pažymint ta proga, 
kad „vieni jų iškėlė, 
nusmukdė Lietuvą.” 
šyti visi 
liai. Pats 
juje esą 
kampelis.
jau yra eilė naujų paveik
slų. Įdomesnis ir įspūdin
gesnis esąs Petravičiaus ta
pybos „Raudonasis maras 
1940-41 metais.” Tame kam
pelyje yra iškabinti ir kai 
kurių nukautų lietuvių pa
veikslai.

Prie Muziejaus kiekvieną 
rytą ir vakarą atliekamos 
vėliavos iškėlimo ir nulei
dimo apeigos. Jose dalyvau
ja Lietuvių Invalidų draugi
jos nariai. Invalidai žygiuo
ją prie liepsnojančio auku
ro ir, eidami pro Laisvės 
statulą, nusiimą kepures.

VOKIEČIAMS REIKALIN
GOS PREKES

Švedų laikraščiai „Dagens 
Nyheter” ir „Aftonbladet” 
paskelbė žinutę iš Berlyno 
apie Dr. J. Winschuh, „Deut
sche Allgemeine Zeitung” 
redaktoriaus ekonominiais 
kausimais pareiškimą užsie
nio spaudos atstovams, kad 
muitų sienos tarp Pabaltijo 
valstybių ir Vokietijos bū
siančios greit panaikintos.

Toliau redaktorius kalbė
jęs, kad Pabaltijo valsty
bės trumpu laiku įrodysian- 
čios, jog jos turi didelės 
reikšmės Vokietijai ir Eu
ropai. Tie kraštai turį stip
rų žemės ūkį, žinomą savo

kaimyną žydą, jis 
tuojau, vietoje mi-

• Lietuvos mij. 
dygsta daug grybų, 
daug grybų yra Dzūki 
škuose. „Sodybos” gryl 
dirbimo įmonės Merki bet ir yie- 
Marcinkonyse dabar 
daug darbo. Taip pat 
kai grybus džiovina ir 
na žiemai.

j sese leidžiama lan- 
i ne tik prašnekti į

i 3 ir kitus paverg
ia laiko žymiai 
■epadėtyje, nei gy- 
okia jau nacių ,nau- 

Daug užsiėmimų,
tik žaislas, ne tik ne — 
vinąs kitų žmonių dai paskutiniu Į^iku 
uždedąs ant jų pečių 
sunkenybes. Tokie j 
pertekliuje gyvenanč: 
tinginiai vadina triūs' 1 aukas,, atliktų į- 
nių žaislai.

-4.

Wash 
svarstor 
siūlymai 
rašyti J 
se visus 
64 metų 
ma, kad 
liestų 4(

Siūlyn 
karinian 
karinei 
mi vyra:

Ne. \ 
Sibiran 
benti i

•išleido visą eilę į- 
kuriais pareikalau- “Clibl 
Wiivhg nanmiAmp-Lietuvos jaunuome-

akų darbus vokie
tės naudai. Mer- 
Įsakyta mėgsti irTelephone Res , ,

ev 7 - 1670 vi 13 drabužius, kurie
JOSEPH VASTUJ^dovan0s vokie'
REAL ESTATE INSURj MeL 

and LIFE INSURANl
Mortgages Loaned and E negrąžinama
496 Grand St., Brooklyn nusavinta nuosavy- 
87-34 90th st., Woodhaven^ savinasi naciai. 
............................................... ė žadama „grąžin- 
—............-.— aus, kurie bus iš-

HAvemeyer 8 - 02 cečių tautai, kurie 
nunistai ir t.t. Bu- 

imnmU’U A t? savininkai da- 1 01 OGRAr iavonamuose; bet 
65 - 23 GRAND AVE j vokiečiams auk-

Maspeth, N. Y.

R A L PH K R U

i
•okiečiai pradėjo 

................................ . jaunug yynjg 

LIETUVIŠKAS $ policijos batali- 
šimtai tokių ne
jau išsiųsti į ry- 

^užimton Rusijos 
jie bus verčiami 

•s pareigas.

RESTORAN
BAR & GRILL

Gaminam valgius am 
niško ir lietuviško s 
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbimo 
portuotų degtinių, '121 i 3 vai no 

vynų ir gero

Rachlin 
Lietuvo 
norių ž 

Boise 
benti vi 
kurie n 
gynė, p 
prisirišę 
sutriušk 
ir japom 

Kai to 
bent jai 
komitetą 
viai ame 
me, sura 
remti. Di 
nis tik 
Jungtinių 
bių gynii 
neužmirši 
reikalų.

Gruodži 
ne Lietuv 
pos (LN 
štose pra] 
<ų 1,003 < 

aukotojų 
tas užėmė 
znieriai ir 
bus turį 1 
žymus sks 
talikų.

Apie pre 
biznierių 
kad iš jų 
dolerį Liet 
sušelpti, sv 
remti. Gru 
lyno profes 
riai parodė 
stambias s 
Jie pasirodė 
kiname.

Pagaliau i 
lyno apylink 
ji visuomei 
metais šios 
kų visuomei 
kalams sur 
dol. Ateinam 
jau irgi yra 
džiu, Brookb 
ko apylinkėj* 
mas Lietuvo 
remti.

ISCpll ZiClC Torko- Brookly-

Savininkas S laikraščiai šau- 
411 Grand Stree stuvių amerikie- 
Brooklyn, N. Y Cną.

~ ^mo tikslas vie-
- lietuvių ameri-

ir nuošir-

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
Įvairius Vynus ir Degtinę Pirki

-..V. j- 
bažnyčią, f

Gab-Įg 
kaip, g 
1941 t

Trobai nudegus, ar nevėlo- 
kai kasti šulinys?

šalies gyni-

M vietos ir a- 
^ai amerikie-

K. N. KULBOKŲ KRAUTUVĖ,
SUMNER - HART LIQUOR STORE 

132-a Sumner St., Brooklyn, 1
„LEISKITE MUMS APTARNAUTI JUS

ŠVENČIŲ GĖRIMAIS”

Telefonuokite: EVergreen 8-7047
GREITAI PRISTATOME Į NAMUS

? Patarnavimas Mandagus ir Mal

Gausybės už-

Jnia žodžio, ar 
Ogiems asme- 
’ iai. kas Lietu
vei susidarytų 
W)ė užsieny- 

Jungtinių 
Aglijos pripa- 
"A galėtų da- 

pasauli- 
’ kurio tikslas 
Myįe vergiją,
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