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ūkiški vyliūgai ne- 
Neseniai buvo susi- 

s grupelė lietuvių, 
į estų ir suomių bel
gių. Nesirūpino jie, 
geriau patarnauti A- 
ai, kovojančiai už savo 
jjūą, už laisvę visam 
oliui. Ne. Ne tai jiems 
’•
savanaudžių ir dažnai 

įs bekeičiančių grupė 
ė šlykštų skundą šalies 
ūsybei prieš Lietuvos, 
jos, Estijos įstaigas, 
j Amerika pripažįsta, 

turi nepriklausomų 
ių atstovybių teises 

elegijas. Jie skundžia, 
iška” veikla atbėgė

ję pavergtos Lietuvos.
skundikai mano, kad 
ingais skundais išgel

tę daug kartų mainy- 
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Vises > spygliuotomis tvo- 

Jei kuris lietuvis ban- 
pakalbinti savo pažį- 
ar kaimyną žydą, jis 

ūti tuojau, vietoje nu-

mėjo miško, sviesto,

Visos tos prekės e 
dabar Vokietijai h| 
geidaujamos,

įas.dygsta daug grybų, 
daug grybų yra DzMynuose leidžiama lan- 
škuose. „Sodybos" grj ims ne tik prašnekti į 
dirbimo įmonės Merk ytus žvėris, bet ir vie- 
Marcinkonyse dabar trupinį numesti. Na- 
daug darbo. Taip pat ydus ir kitus paverg- 
kai grybus džiovina ii mones laiko f;—
na žiemai.

> žymiai 
snėje padėtyje, nei gy- 
, Tokia jau nacių ,nau-
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ŠILTINĖS EPIDEMIJA LIETUVOJE
Stockholmas. — Švedijos 

laikraščiai deda pranešimus 
iš Kauno, kad Lietuvoje, 
Baltgudijoje, Latvijoje ir ki
tose vokiečių pavergtose 
„Ostlando” srityse šiltinės 
susirgimai pasiekė epidemi
jos laipsnio. Vokiečiai labai 
susirūpinę, kad šiltinės epi
demija nepasiektų vokiečių 
kariuomenės rytų fronte.

(Anglų gauti pranešimai sa
ko, kad vokiečių kariuome
nė jau daug nukentėjo nuo 
šiltinės Baltstogės, Lietuvos 
Brastos, Vidnos ir Minsko

apylinkėse).
Vokiečiai uždraudė „Ost

lando” gyventojams keliauti 
į Vokietiją. Važiuoją tarnau
tojai pasienyje nusiunčiami 
į kvarantiną.

Šiltinė ypač plečiasi žydų 
„getuose”, kur vokiečiai su
grūdo dideles minias žydų, 
sudarydami labai nešvarias 
gyvenimo sąlygas. Vien tik 
Varšuvoje nuo šiltinės kas
dien miršta 300 žydų. Ypatin
gai „getuose” daug miršta 

I vaikų.

VALSTYBĖJE NEBEBUS STREIKŲ
Washington. — Prezidento 

įstaiga pranešė, kad vyriau
sybė labai rūpinasi šalies 
gamyba, darbininkų padėti
mi ir darbininkų bei darbda
vių santykiais.

Prezidento pageidavimu, 
sudaryta 24 žmonių komisi
ja, kuri rūpinsis prižiūrėt,

kad būtų išvengta streikų. 
Komisijos sąstate dvylika 
žmonių atstovauja darbinin
kų organizacijoms ir dvyli
ka — dirbtuvių vadovy
bėms. Komisijos priešakyje 
bus vyriausybės paskirtas 
asmuo, kurs bus vyriausias 
tarpininkas.

40 MILIJONŲ VYRŲ REGISTRACIJA
Washington. — Kongrese' metų amžiaus. Tokioje gru- 

svarstomas naujo įstatymo pėje būtų 25 milijonai vy-
siūlymas, kuriuo norima su
rašyti Jungtinėse Valstybė
se visus vyrus nuo 18 iki 
64 metų amžiaus. Pramato- 
ma, kad toks surašymas pa
liestų 40 milijonų vyrų.

Siūlyme pažymėta, kad 
kariniam apmokymui ir 
karinei tarnybai būtų ima
mi vyrai nuo 19 metų iki 44

Užpuolimo Dienos Aukos Paskelbtos
RUSIJA NETURĖS ANTRO FRONTO
Washington. — Naujasis 

Rusijos ambasadorius Ma
xim Litvinov gruodžio 13 
d. priėmė spaudos atstovus, 
su kuriais turėjo ilgą pasi
kalbėjimą.

Iš anksto paruoštame pa
reiškime Litvinovas pažy
mėjo, kad Rusija nori visas 
savo jėgas paskirti Hitlerio 
legijonams sutriuškinti, to
dėl ji šiuo metu neatidarys 
antro frono — ji nesiims 
žygių prieš Japoniją. Jis pa
reiškė, kad Japonija yra 
Rusijos, Anglijos ir Jungti
nių Valstybių bendras prie

šas.
Į daugelį paklausimų Lit

vinovas neatsakė, pažymėda
mas, kad ne apie viską da
bar galima viešai kalbėti. 
Pareiškė savo įsitikinimą, 
kad Vokietija spaudžia Ja
poniją pradėti karą prieš 
Rusiją, kad Mandžurijoje 
japonai turi sutraukę daug 
kariuomenės.

Jis taip pat pareiškė savo 
didelį pasitenkinimą, kad 
Rusijos kariuomenė pasku
tiniu metu sudavė daug 
skaudžių smūgių Vokietijos 
kariuomenei.

RUSAI SMARKIAI STUMIA VOKIEČIUS
Bernas. — Čia gaunamo

mis žiniomis, rusų kariuo
menė šios savaitės pradžioje 
smarkiai pasistūmėjo pirmyn 
visame Leningrado - Mas
kvos fronte. Rusai atsiėmė 
Klino miestą, kurs yra svar-

kvieną 
karnos 

nulei- 
įlyvau- 
iraugi- 
žygiuo- 

auku- 
Laisvės 
res.

Daug užsiėmimų, 
tik žaislas, ne tik g —*—

vinąs kitų žmonių da lai paskutiniu laiku 
uždedąs ant jų peq oje išleido visą eilę į- 
sunkenybes. Tokie ?> kuriais pareikalau- 
pertekliuje gyvenas i Lietuvos jaunuome- 
tinginiai vadina trintų aukas, atliktų į- 
nių žaislai.
□----------
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LIETUVĖ

visą savinasi naciai, 
vybe žadama „grąžin

tiems, kurie bus iš- 
vokiečių tautai, kurie 
komunistai ir t.t. Bū
namų savininkai da
rn savo namuose, bet 
okėti vokiečiams auk- 
mą.

to, vokiečiai pradėjo 
^tuvius jaunus vyrus 
ilomus policijos batali- 
. Keli šimtai tokių ne
loju jau išsiųsti į ry
miečių užimton RusijosBAE & OMU

Gaminam valgius amS kur jįe fous verčiami 
niško ir lietuviško $ olicįj0s pareigas.
Čia taip pat galima, i J 5
Amerikos išdirbto f 
portuotų degtinių, vsoi »dzio 21 d._3 vai. po-

vynų ir gero
Joseph Zeida

Savininkas , 
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

lų gynėjai užpuolimo nesiti
kėjo, tačiau gynimesi paro
dyta nepaprastas atkaklu
mas, drąsumas ir pasiauko
jimas. Heroizmo parodė visi 
daliniai ir visi kariai, prade
dant viršininkais ir baigiant 
jauniausiais eiliniais kariais.

Sekretorius pulk. Knox 
drąsiai pareiškė , kad japonų 
tikslas buvo vienu puolimu 
sunaikinti visas Amerikos 
karines pajėgas Havajų sa- 
1 ose, tačiau jiems tai visiškai 
nepasisekė. Amerikos laivy- 
truputį apsilpnintas, bet jis 
nepalaužtas. Jo daliniai da
ba ieško susitikimo su prie
šo laivais.

Havajų užpuolimo įvykių 
tyrinėjimas dar neužbaigtas. 
Tuo dabar rūpinasi preziden
tas.

Knox dar paminėjo, kad 
Havajų salose japonai turėjo 
gerai organizuotą „penktąją 
koloną,” kuri tačiau jau ap
naikinta.

Washington. — Laivyno 
sekretorius Frank Knox bu
vo nuvykęs į Havajų salas ir 
vietoje ištyrė tikrąją padėtį. 
Jam buvo svarbu iš pirmųjų 
šaltinių sužinoti, kokius 
nuostolius padarė japonai, 
užpuldami Amerikos karines 
pajėgas iš pasalų, tuo pat 
momentu, kai Japonijos at
stovai tarėsi Washingtone su 
vyriausybės atstovais.

Japonų užpuolimo metu 
Havajų salose, Pearl Harbor 
apylinkėje, žuvo 2,897 Ame
rikos kariai — 2,728 jūri
ninkai ir 168 sausumos ka
riai. Laivynas neteko: kovos 
laivo „Arizona” (25 metų 
senumo); apmokymo laivo 
„Utah” (32 metų); trijų 
naikintuvų (pastatytų 1933 
metais) ir minosvaidžio „Og
lala”. Keletas laivų apdau
žyti, bet jie galės būti pa
taisyti (keli jau pataisyti). 
Sunaikinta daug lėktuvų.

Knox pažymėjo, kad sa

bus galežinkelių mazgas. Tu
rėdami Kliną savo rankose, 
rusai vėl galės atnaujinti tie
sioginį Leningrado - Maskvos 
susisiekimą geležinkeliu.

Rusų pranešimu, vokiečiai 
labai nukentėjo Valda jų 
aukštumose, kur sunaikinta 
20,000 vokiečių kariuome
nės. Visame fronte vokiečiai 
priversti trauktis.

Švedijoje gauti praneši
mai iš Vokietijos patvirtina, 
kad rusų kariuomenė pradė
jo „laukinišką” puolimą. Le
ningrado pietiniame fronte 
teko eiti ir į durtuvų kau
tynes , tačiau rusai buvę at
remti. Vokiečiai prsipažįsta, 
kad Maskvos fronte rusai 
yra kiek atgavę teritorijos, 
kad vokiečiams dar reikėsią 
atsitraukti iš kelių vietų.

LUZONO SALOJ PUOLIMAI ATREMTI
je nuskandinti. Drauge su 
nuskandintais laivais žuvo 
nemažas skaičius ir japonų 
karių.

Didysis japonų įsiveržimo 
bandymas buvo gruodžio 10 
d. Nuo tos dienos japonai 
vėl bandė kelis kartus, bet 
vis be pasisekimo.

Manila. — Amerikos ir 
Filipinų salų kariuomenės 
bendromis jėgomis sėkmin
gai atrėmė daugelį japonų 
mėginimų užimti Luzoną, 
didžiausią Filipinų salą. Sa
vo veržimuisi japonai var
tojo apie 154 įvairaus dy
džio laivus, kurie daugumo

7 Dienų Savaitėrų, kurių apie 17 milijonų 
jau yra užregistruotų pagal 
praeitų metų karinės prie
volės įstatymą.

Kariuomenės padidinimas 
pirmiausia, pramatoma, bū
tų atliekamas iš jau įregi
struotos 21-35 metų amžiaus 
vyrų grupės. Daug vyrų, 
kuriems karinė prievolė ati
dėta dėl jų atliekamo svar
baus darbo, bus dabar ima
mi kariuomenėn. Ir sveika
tos atžvilgiu bus mažiau iš
imčių.

Vyrai, sulaukę 45 metų 
amžiaus, bus skiriami neka
rinei tarnybai. Bus imami ir 
nepiliečiai, jei jie nėra A- 
merikai priešingų valstybių 
gyventojai.

Kard. Tisserant 
Pas Popiežių

Bernas. — Popiežius Pijus 
XII turėjo ilgą pasikalbėjimą 
su prancūzų kardinolu Eu
gene Tisserent, atvykusiu iš 
Prancūzijos į Romą.

Sakoma, popiežius norėjęs 
gauti tikslių žinių iš pirmų 
šaltinių apie nacių kruvinus 
veiksmus prieš prancūzus, 
kurie dideliais būriais šaudo
mi kaip užstatai.

Pranešama, popiežius ruo- 
šiąs platų pareiškimą, kuriuo 
jis protestuos prieš nežmo
niškus vokiečių elgesius.

Pagarba Žuvusiam
Lakūnui

Washington. — Kongrese 
pasiūlyta suteikti garbės me
dalį žuvusiam lakūnui, ka
pitonui Colin P. Kelly, kurs 
žuvo nuskandindamas ja
ponų didžiulį karinį laivą.

Jei siūlymas būtų priim
tas, medalis būtų įteiktas 
žuvusio lakūno našlei arba 
tėvui, kurie gyvena Florido
je. Užuojautos telegramos 
suplaukė iš viso krašto.

Neteko 5 Laivų

Detroit. — Automobilių 
gamintojas Ford jau įvedė 
savo dirbtuvėse septynių 
dienų dąrbo savaitę. Dirb
tuvės per parą dirbo pilnas 
24 valandas. Ford prisitai
kė prezidento Roosevelto pa- 

I geidavimui. ■-
Automobilių gamyba grei

tai bus žymiai sumažinta. 
Vietoj jų bus gaminami 
lėktuvai, kariuomenei rei
kalingi sunkvežimiai.

Jie Užsidaro

BILIJONAS PARAMOS UŽSIENIUI
Ne vien lietuviai gabenti 

Sibiran birželio mėnesį. Ga
benti ir žydai. Taip iš Ky
bartų išvežti Bernikeriai, 
Rachlinai, Valčianskai. Tai 
Lietuvos kariuomenės sava
norių žydų šeimos.

Bolševikai skubėjo išga
benti visus Lietuvos žmones, 
kurie mylėjo ją, kurie ją 
gynė, prie kurios jie buvo 
prisirišę.
sutriuškinant nacių, fašistų 
ir japonų militaristų jėgas.

Kai tokia vyriausybė ar 
bent jai atitinkąs tautinis 
komitetas susidarys, lietu
viai amerikiečiai, giliai tiki
me, suras galimumo ir ją pa
remti. Dabar mūsų pirmuti
nis tikslas — dalyvauti 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių gynime. Šalia to mes 
neužmirštame ir Lietuvos 
reikalų.

—•;*—
Gruodžio 14 d. Brookly- 

ne Lietuvių Tautinio Pašal
pos (LNRF) Fondo suruo
štose prakalbose sudėta au
kų 1,003 doleriai. Stambiųjų 
aukotojų eilėse pirmas vie
tas užėmė profesionalai, bi
znieriai ir šiaip gerus dar
bus turį lietuviai. Jų eilėse 
žymus skaičius ir uolių ka
talikų.

Apie profesionalų ir dalį 
biznierių daugelio kalbėta, 
kad iš jų labai sunku gauti 
dolerį Lietuvos tremtiniams 
sušelpti, svarbiai veiklai pa
remti. Gruod. 14 d. Brook
lyn© profesionalai ir biznie
riai parodė, kad jie gali ir 
stambias sumas paaukoti. 
Jie pasirodė vyriškai. Svei
kiname.

Pagaliau išsijudino Brook
lyn© apylinkės tautininkiško- 
ji visuomenė. Praėjusiais 
metais šios apylinkės katali
kų visuomenė Lietuvos rei
kalams surinko per 1,500 
dol. Ateinančių metų kvotai 
jau irgi yra keli šimtai, žo
džiu, Brooklyn© ir New Yor
ko apylinkėje didelis judėji
mas Lietuvos reikalams pa
remti.

Karžygio Mirtis

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pranešė Kon
gresui, kad šiemet nuo ko
vo 11 d. iki lapkričio 30 d. 
suteikta Anglijai ir jos są
jungininkams įvairios para
mos už 1 bil. 202 mil. dole
rių. Ši parama palietė dau
gelį valstybių

Prezidentas Roosevelt pa
žymėjo, kad Amerikos para 
ma užsieniui bus duodama ir 
toliau. Nežiūrint, kad Ame
rika užpulta, tačiau jos pa
gaminti ginklai ir kitokios 
paramos priemonės bus ski
riami Anglijai, Rusijai, Ki

nijai ir kitoms valstybėms, 
kariaujančioms prieš Japoni
ją, Vokietiją ir Italiją.

Per minėtą laiką Anglijai 
ir kitoms valstybėms pris
tatyta maisto ir kitų reik
menų: 536 milijonai svarai 
žuvies ir mėsos; 341 mil. 
svarų pieno gaminių; 87 mil. 
svarų kiaušinių; 548 mil. 
svarų vaisių ir daržovių; 6 
mil. svarų cukraus; 13 mil. 
sv. medvilnės; 121 tūkst. sva
rų tabako lapų; 30 mil. sta
tinaičių žibalo; pusantro mi
lijono tonų geležies ir plieno.

Manila. — Jungtinių Val
stybių karinių dalinių Toli
muose Rytuose vadas gen. 
MacArthur didžiu apgailes
tavimu pranešė kariuomenės 
lakūno kapitono Colin P. 
Kelly mirtį.

Kap. Kelly, 26 metų, žu
vo atlikęs didžiulį darbą. Jis 
pataikė iš lėktuvo tris bom
bas į japonų karinį laivą 
„Horuna”, 29,330 tonų. Ja
ponų laivas nuskendo.

Karinę akademiją kap. 
Kelly baigė 1937 m. Paliko 
žmoną, pusantrų metų sūnelį 
ir tėvus.

Dešimt Bilijonų 
Laivynui

Washington. — Laivyno 
vadovybės prašymu, Kongre
sas sutiko paskirti papildo
mą dešimties bilijonų dole
rių sumą. Paskyrus tokią 
sumą, Amerikos laivyno pa
jėga bus padidinta 30 nuo
šimčių.

Manoma pastatyti 166 nau
jus kovos laivus, kurių tar
pe būsią aštuoni 45,000 to
nų laivai. Pagal naują sta
tybos planą, laivyno tona
žas būtų padidintas 900,000.

Washington. — Kongresas 
be jokių ginčų pakeitė kari
nės prievolės įstatymą. Nuo 
dabar mobilizuoti kariai ir 
tautinės gvardijos nariai geli 
būti siunčiami ir už Ameri
kos teritorinių ribų.

Pakeistas karinės tarnv- 
bos laikas. Iki šiol mobili
zuoti kariai galėjo būti lai
komi kariuomenėje pustre
čių metu. Dabar laikas — 
visam karo metui ir dar 6 
mėnesiai po jo užbaigos.

Chicago. — ,,The Ameri
ca First Committee” vado
vybė pranešė sustabdanti or
ganizacijos veiklą. Taip pa
reiškė generolas Wood, or
ganizacijos pirmininkas.

Ši organizacija rūpinosi 
įtraukti ko daugiausia ame
rikiečių, kurie priešinosi 
Amerikos įstojimui į karą. 
Dabar, kai Amerika užpul
ta, kai reikalinga vienybė, 
organizacijos darbas atkri
to.

Japonai Spaudžia 
Anglų Jėgas

Singapore. — Japonų ka
riuomenės įvairūs daliniai 
padidintomis jėgomis spau
džia anglų karines jėgas 
Hong Kong saloje ir Mala
jų pusiausalyje. Hong Kong 
sala yra visai apsupta ir 
manoma, kad anglai netru
kus gali būti priversti pasi
traukti.

Singaporės uosto kryptimi 
irgi laukiama didesnio ’puo
limo. Japonams pavyko pa
siekti kelių laimėjimų Ma
lajų pusiausalio šiaurinėje 
dalyje, kur jie tvirtinasi ir 
artinasi Singaporės link.

Karaliui 46 Metai

VOKIEČIŲ IR ITALŲ PASKELBIMAI
Washington. — Gruodžio 

11 d., kai Vokietija ir Ita
lija paskelbė Jungtinėms 
Valstybėms karą, preziden
tas Roosevelt ir Kongresas 
ėmėsi skubios veiklos.

Prezidentas Roosevelt tuo
jau nusiuntė Kongresui ra
štą. Jis oficialiai pranešė, 
kad Vokietija ir Italija tos 
dienos rytą paskelbė karą 
Jungtinėms Valstybėms. Pa
žymėjo, kad pajėgos, no
rinčios pavergti visą pasaulį, 
slenka ir Amerikos krypti
mi. Kvietė imtis skubios 
veiklos prieš laukines ir bar
bariškas pajėgas. Paprašė 
pripažinti, kad Jungtinės 
Valstybės yra kare prieš 
Vokietiją ir Italiją.

Senate karui prieš Vokie
tiją pasisakyta 88 balsais 
prieš 0; karui prieš Italiją 
pasisakyta 90 balsų prieš 
0. Atstovų rūmuose už karą 
prieš Vokietiją balsavo 393 
atstovai, prieš — niekas. 
Karui prieš Italiją pasisakė 
399 atstovai, prieš — nie
kas. Respublikonė atstovė 
Rankin (iš Montanos) susi
laikė nuo balsavimo.

Karo paskelbimo rezoliu
cijos tuojau buvo įteiktos

prezidentui, kurs tuojau ir 
pasirašė.

Visoje šalyje pasireiškė 
didžiausias vieningumas. Vi
sa spauda, be jokios išim
ties, pasmerkė nacių ir fa
šistų plėšikiškus žygius, nu
kreiptus prieš Ameriką ir 
visą žmoniją.

HcCaddin salėje, Brook- 
New Yorko- Brookly- 
įtuviški laikraščiai šau
tinį lietuvių amerikie- 
įsirinkimą.
susirinkimo tikslas vie- 
ireikšti lietuvių ameri-

■ nuošir
dų paramą šalies gyni- 
darbe.
imasi, kad vietos ir a- 
iės lietuviai amerikie-

..lojalumą ir -M uy ai B”" , J * ,

JŲ ŠVENTĖMS
mis ir Degtinę Pirkit6 iBaiai atsilankys.

8OKU KRAUTlMUį sudarymas visu

HART LIQUOR STORE 
Brooklyn, N-

MUMS APTARNAUTI JVS
VČIŲ GĖRIMAIS”

kite: EVergreen 8-7047

PRISTATOME Į NAMUS

Mandagus ir Malofl
ssJSisJSs^

rt z- 
dė-

Š. Laukiama žodžio, ar 
« atsakingiems asme- 
laimčti tai. kas Lietu- 
iklauso. Jei susidarytų 
fos vyriausybė užsieny- 
Hi turėtų Jungtinių 
Ibių ir Anglijos pripa- 
J-ir Lietuva galėtų da- 
•i dižiajame pasauli- 
žvgyje, kurio tikslas 

tinti pasaulyje vergiją,

Londonas. — Šios savaitės 
pradžioje anglai Viduržemio 
jūroje sunaikino penkius vo
kiečių ir italų laivus. Du su
naikinti laivai gabeno kariuo
menės dalinius, kurie buvo 
siunčiami į Afriką.

Londonas. — Anglijos ka
ralius Jurgis gruodžio 14 d. 
sulaukė 46 metų amžiaus. 
Gimtadienį jis praleido ra
miai, drauge su žmona ir 
abiem dukrelėmis.

Gimtadienio proga karalius 
sulaukė daugybės sveikini
mų. Sveikintojų tarpe buvo 
ir prezidentas Roosevelt.

EXTRA
Rusai atsiėmė Kalinino 

miestą, 90 mylių šiaurės va
karuose nuo Maskvos. Iš šios 
apylinkės išstumta 90,000 vo- 
kiečiij karių.

Libijoje (Afrikoje) vokie
čių motorizuoti daliniai visiš
kai apsupti.

Kongresas suteikia prezi
dentui Rooseveltui nepapras
tas galias.

Japonijoje buvo žemės dre
bėjimas. Formosos saloje už
mušta 354 žmonės.

Japonai bombardavo Ha
vajuose Maui ir Johnston 
salas. Midway ir Wake sa
lų gynėjai tvirtai laikosi.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO
Federacijos pareiškimas
Kai Japonija užpuolė 

' Jungtines Valstybes ir Vo
kietija su Italija paskelbė 
Amerikai karą, Federacijos 
centro valdyba paskelbė 
svarbų pareiškimą visuome
nei, pabrėždama savo nusi
statymą be jokių rezervų 
remti krašto ir jos vyriau
sybės bei Prezidento Roose
velt© pastangas gintis nuo 
šios gadynės gengsterių — 
užpuolikų, laimėti šį karą 
ir užtikrinti pasauliui pa
stovią ir teisingą taiką. Be 
to, energingai raginama 
lietuvių visuomenė visu kuo 
dėtis laimėjimui užtikrinti. 
Šis pareiškimas išverstas 
anglų kalbon ir pasiųstas 
Prezidentui Rooseveltui, val
stybės sekretoriui Cordell 
Hull, Illinois gubernatoriui, 
Chicagos majorui ir žymes
niesiems Amerikos dienra
ščiams.

Švenčių belaukiant
Šių metų Kalėdas švęsime 

ypatingose sąlygose, kurios 
mus vers labiau susikaupti, 
negu kuomet nors pirmiau. 
Karas eina visame pasaulyje. 
Ir Jungtinės Valstybės, ku
rios tiek daug pastangų dėjo 
karui išvengti, prieš jų vy
riausybės ir žmonių norą bu
vo įtrauktos į kruvinas grum- 

- tynęs. Mūsų tėvų kraštas 
Lietuva yra priešų okupuota 
ir persekiojama. Tuo būdu 
Vokietijos naciai yra ir 
Jungtinių Valstybių ir Lie
tuvos priešai, prieš kuriuos 
turime kovoti. Dėl to šie
met būkime- taupesni. Pirk
dami dovanas, neužmirški
me svarbiausios dovanos 
Dėdei Šamui, įsigijant U. S. 
Apsigynimo Bonų, ir Lietu
vai — paaukojant tremti
niams šelpti ir k o va*i Lietu
vos Nepriklausomybei atsta
tyti. Lietuviams tremtiniams 
šelpti aukokime per Lietuvai 
Gelbėti Fondą, Nepriklauso
mybės reikalams per Fede
raciją.

Knygos ir ženkleliai
Federacijos centras išleido 

K. Baro parašytą knygą a- 
pie Lietuvos okupaciją. Pel
nas skiriamas Liet.Gelb. Fon
dui. Kaina, kaip jau buvo pa
skelbta, 35 centai. Jau beveik 
pusė išparduota. Didesnį 
skaičių imantiems, duodama 
žymi nuolaida. Raginama 
šią knygą išpirkti, kad bū
tų galima daugiau knygų iš
leisti. Juk Federacijos kon
grese nutarėme rūpintis lie
tuviškąja knyga: rašyti, 
spausdinti, platinti, skaityti.

Lietuvių Kultūrinis Insti
tutas išleido prof. K. Pak
što parašytą knygą „The 
Lithuanian Situation”. Kny
ga anglų kalba. Kaina 30 
centų. Didesniais skaičiais 
imant, duodama nuolaida. 
Labai svarbu šią knygą pla
čiai paskleisti šio krašto žy
mesniųjų politikų, visuome
nininkų, laikraštininkų ir 
kultūrininkų tarpe. Tikrai 
patriotiškai pasielgs visi tie, 
kurie didesniais kiekiais už
sisakys šią knygą ir ją į- 
teiks kaipo dovaną žymes
niems kitataučiams. Knyga 
labai naudinga ir mūsų jau
nimui įsigyti.

Esame padarę 15,000 gra
žių Lietuvos vėliavos spalvo
mis ženklelių, kurie yra duo
dami tiems, kurie Lietuvai 
Gelbėti Fondui aukoja bent

vieną dolerį. Fondo valdyba 
yra tikra, kad daug kas no
rės šį ženklelį įsigyti ir pri
sisegti prie savo krutinės. 
Dėl to Federacijos ir LGF 
skyriai prašomi tų ženklelių 
kuogreičiausiai užsisakyti.

Ir knygų ir ženklelių rei
kalais reikia kreiptis į Fe
deracijos sekretorijatą, 2334 
So. Oakley avė., Chicago, Ill.

LGF vajus
Lietuvai Gelbėti Fondo va

jus prieš šventes truputį ap
rimo Bet nesustojo. Chica
go j e ir apylinkėse jau beveik 
visur įvyko prakalbos. Kal
bėjo kun. K. Barauskas ir 
dr. P. Vileišis. Jų pastango
mis lietuviams tremtiniams 
šelpti surinkta $1,631.03. 
Kiek kurioj kolonijoj buvo 
surinkta ir stambesniosios 
aukos jau buvo paskelbta 
dienraštyje „Drauge”. Dėl 
to jos čia nebus kartojamos. 
Lietuvai Gelbėti Fondas 
priėmė i: Chicagoje buvusios 
„Tag Day” (laipkričio 1 d.) 
surinktų aukų pusę, būtent 
$862.48. Šioji rinkliava buvo 
pravesta Lietuvai Gelbėti 
Fondo ir Lithuanian Nat. 
Relief Fund bendromis pa
stangomis ir dėl to surinktos 
aukos, atskaičius išlaidas, 
pasidalinta abiejų fondų per 
pusę.

Kitos aukos LGF.: Chica
go, p. E. Samienė pridavė 
Brighton Parko skyriaus su
rengto kauliukų žaidimo pel
ną $35.52. Amsterdam, N. Y., 
P. Šlaveikis $10.00. Hins
dale, Ill., Mrs. A. Rice, $2.00. 
New Haven, Conn., Moterų 
Sąjungos apskritis $10.00. 
Seattle, Wash., A. Šlapikas 
$2.00. New York, N. Y., J. 
Bulevičius $25.00. Pitts
burgh, Pa., Federacijos ap
skritis $173.43. Rochester, 
N. Y. Federacijos skyrius 
$50.00.

Iš šių aukų lietuviams 
tremtiniams šelpti pasiųsta 
netoli tūkstančio dolerių. 
Pasiųsta Sibiran. Karui pra- 
plitus, aukų rinkimą reikia 
pagyvinti, nes mūsų tautos 
reikalai didėja. Didėja ir 
šelpimo problema.

ALRKF Sekretorijatas
2334 S. Oakley Ave., 

Chicago, Ill.

Amerikai paskelbus karą, 
šios šalies gyventojai gali 
tikėtis būti apkrauti naujo
mis pareigomis. Ne tik val
džia oficialiais įsakymais į- 
kinkys visus į darbą karui 
laimėti, bet ir atskiri as
menys ieškos patys būdų, 
kaip geriau pasitarnauti Dė
dei Šamui. Nėra abejonės, 
kad bus organizuojami bonų 
pirkimo vajai, Raudonam 
Kryžiui rinkliavos, Ameri
kos kareiviams dėžių siunti
mas ir dar kitokis veikimas, 
kuris šiandie dar neprama
tomas, bet kurs tikrai atsiras 
kuo ilgiau karas tęsis ir kuo 
daugiau bus reikalingas a- 
merikiečių pasiaukojimas.

Mes žinome iš anksto, kad 
lietuviai, visuomet tikintieji 
į laisvės ir nepriklausomy
bės prncipą, su energija ir 
nuoširdumu išpildys daugiau 
negu savo kvotą visų parei
gų, kad laimėtume sėkmin
gai pireš šios šalies užpuo
likus. Reikalinga tik, kad 
mūsų iniciatyva ir visas 
darbas būtų kiek galima už- 
rekorduota. Tai galime pa
daryti tik organizuotai.

Visuose vajuose ir visuo
se Amerikos užsimojimuose 
privalo turėti skyrius mūsų 
parapijos ir didžiulės orga
nizacijos. Tuomi mes grei
čiau pasieksime visus mūsų 
brolius ir seseris, juos su- 
žindinsim su reikalo svarba

ir be abejonės, kad iš to 
valdžia turės geresnių re
zultatų. Be to, Amerikos vi
suomenė matys, kad lietu
vių šaka yra šimtu nuošim
čių ištikima ir, karui bai
giantis, lengviau kreips atidą 
į mūsų reikalavimą išlais
vinti mūsų tautiečius Lietu
voje.

Kaip klastingai priešas at
akavo Amerikos žemę, taip 
žiauriai tas priešas dabar 
turi pavergęs ir Lietuvą. 
Mūsų pareiga yra, nesuma
žinant savo jėgų Amerikos 
labui, nepamiršti ir savųjų 
Lietuvoje. Jūsų rankos ten 
surištos. Mes gi galime vei
kti. Ir mes noriai veiksime, 
tik šis veikimas tegu palie
ka savo žymę.

Dėlto perkant bonus ar 
aukojant Raudonam Kryžiui 
ar kitai įstaigai, kodėl, kur 
būtų leistina, nepadaryti tai 
per savo skyrius? Kada pra
sidės masinis kareiviams 
mezgimas, kodėl mūsų mo
terys ir mergaitės negalėtų 
įkurti parapijose savo punk
tus? Ir panašiai kituose da
lykuose, kur tik nesiprie
šintų nustatytai 
viešai opinijai.

Taip veikiant, 
darbas, tas pats
mas bus keleriopai naudin
gesnis ir reikšmingesnis.

Arimatietis

tvarkai ir

tas pats 
pasišventi-

PASKELBIMAS SUTIKTAS RAMIAI

PARAMA SPAUDAI
Metai baigiasi. Reikia nu

brėžti planus ateičiai, ypač 
lietuvybės reikalu.

Prisiminus lietuvių išei
vijos pirmuosius vargus ir 
sulyginus uždarbius su šiomis 
dienomis, taip pat prisiriši
mą prie savo lietuviškos spau 
dos — darosi skaudu. Daug 
kur jaunimas, pamatęs lie
tuvišką spaudą, suka nuo 
jos nosį, kaip lapė užuodus 
žmogaus pėdas. Išimtį suda
ro L. Vyčiai, kurių tarpe vis 
dar galima rasti lietuviški 
laikraščiai.

Ča norėčiau pažymėti len
gvesnį būdą kultūrinėms į- 
staigoms paremti. Neužten
ka prenumeratos užsimokėji
mo.

Pasidarykime mažas „ban
kines” stiklo dėžutes su skar
diniais viršeliais, turinčiais 
skylutę. Uždėkime parašus 
su laikraščių ir įstaigų var
dais. Pasirinkime sau arti
mesnes ir meskime į tas 
žutes kad ir po 1c. Nei

dė-
ne-
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SANTA CLAUS CAN HELP AMERICAN DEFENSE! This poster, 
drawn by J. W. and W. J. Wilkinson, a father and son artist team of 
Baltimore, reminds Americans that they can help the Defense Program 
this Christmas by giving Defense Bonds and Stamps in addition to 
the usual present. Nation-wide distribution of this poster has been 
made, especially in the windows of 500,000 retail stores where Defense 
Stamps—for as low as 10 cents—are now on sale.

KARAS BUS ILGAS, BET JĮ LAIMĖSIM

Lietuviai Raud
Armijoje

PAVERGTOJI

Šiaulių laikraštis ,,Tė' 
nė” ; _ 
no lietuvių kariai, kurie

jai išsiunčia lietuvius 
eutsche Zeitung im Ost- 
praneša, kad jau iš-

aprašinėja, kaip gy is pirmas Lietuvos ka-
■ ■_ c ; :.__w ialinys į rytus, kur jis 

vo įjungti į raudonąją . s vokiečių policijos ba- 
miją.

Lietuvių daliniai
29-tą j į teritorinį korpu Qas” Vilniaus buvo

ialinys į rytus, kur jis

sudi

oą. Dienraštis „Į Lais- 
oraneša, kad tas dali- 
.Antros Apsaugos Ba

kuris susidėjo iš 
šaulių divizijų, 
pradžioje viena divizija 
vo pasiųsta į Švenčionė 
Pabradės rajoną, o kita s

^vLtaslapkr. 4 d. Vilniaus 
Gegu jos Aikštėje išsirikiavo

itantis batalijonas, o 
jočiai tautiečių, anot to 

faoraaes rajoną, o kita s^aėjo atsisveikinti 
vyklavo Varėnos poligq gav0 gimines.

ykęs Vilniaus miesto 
iras Higst pasveikino 
-oną gen. komisaro von 
įo vardu. Batalijono 

1 ant plieninių šalmų 
trikampį su Lietuvos 

tūlėmis spalvomis. Ba
ze vadu yra koks tai 

ji) gen. štabo pulkinin-
* Jo pavaduotoju yra

Gruodžio 11 d., ketvirtadie-] Vokietijos interesams at- 
nį, 8:20 vai. ryte Washing- stovauti ir tarpininkauti su- 
tone į valstybės departa- tiko Šveicarijos ministeris. 
mentą atvyko Vokietijos at- Italijos ir Vokietijos pasiun- 
stovyb. reikalų vedėjas Hans 
Thomsen ir pareiškė noro 
matytis su valstybės sekreto
rium Cordell Hull. V-bės se
kretorius 
Thomsen 
su juo 
Thomsen 
Europos 
Ray Atherton.

Thomsen įteikė 
pareiškimą, kuriuo 
mas karas Jungtinėms A- 
merikos Valstybėms. Tokį 
pat pareiškimą Berlyne vo
kiečių užsienio reikalų mini
steris Ribbentrop įteikė 
Jungtinių Valstybių atstovy
bės reikalų vedėjui.

Italijos ambasadorius prin
cas Colonna atvyko į valsty
bės departamentą viena va
landa vėliau. Jis neturėjo 
savo vyriausybės oficialaus 
pareiškimo, todėl atėjo pasi
klausti, kokia jo padėtis. 
Valstybės departamente jam 
pranešė ,kad apie Italijos pa
skelbimą karo Jungtinėms 
Valstybėms pranešė Romo
je užsienių reikalų ministeris 
Ciano Jungtinių Valstybių 
atstovybės vedėjui Wads
worth.

Italijos ambasadoriui vals
tybės departamente pareikš
ta, kad Vokietijos karo pa
skelbimo jau laukta ir taip 
pat tikėtasi, kad Italija pa
klusniai pasielgs panašiai.

jau žinojo, ko 
nori. Jis atsisakė 
pasimatyti, tad 

buvo nuvestas pas 
skyriaus vedeją

Hitlerio 
skelbia-

pamatysime, kai per atitinka
mą laiką susidarys gražios 
sumos, o iš karto paskirti 
tokią sumą būtų labai sun
ku.

Prancūzijoj ir Amerikoj 
prancūzų bažnyčios išpuoš
tos tokiais metodais.

Rašiau „Vyčiui” patarda
mas tą metodą vyčių istori
jos fondui sukelti, bet ma
no balsas buvo tyruose.

Jei aš būčiau turtuolis, 
turtą padalinčiau spaudai ir 
gerosioms įstaigoms, 
prisiglausčiau.

Kuo mes taptume, 
išeivijoje spaudos? 
brangios, numylėtos, 
rios rusų priespaudos
Sibire supilta daugybė ka
pų. Dėdės Šamo žemėje esa
me laisvi, tad ir būkime tos 
laisvės Verti!

M. A. Norkūnas

kur ir

netekę
Taip 

dėl ku- 
laikais

tinybių tarnautojai galės iš
važiuoti iš Amerikos tada, 
kai bus užtikrintas Jungti
nių Valstybių pasiuntinybių 
tarnautojams laisvas išva
žiavimas.

Apie karo paskelbimą Mus
solini italams viešai pranešė 
iš savo balkono, kurio aik-triją. 
štėn buvo suvaryti fašistai. 
Šūkaujautiems fašistams jis 
pranešė, kad nuo gruodžio 
11 d. fašistinės Italijos, 
nacistinės Vokietijos ir mi
litaristinės Japonijos tri- 
kampinė sutartis tampa ka
rine sąjunga prieš Angliją 
ir Jungtines Valstybes. Jis 
pareiškė, kad italams didelė 
garbė kovoti drauge su ja
ponais.

Hitleris karo paskelbimą 
pareiškė nacių gauleiterių 
susrinkime, įvykusiame ope
ros rūmuose. Hitleris kal
bėjo daugiau valandos. Dau
giausia laiko jis paskyrė 
šlykščiam prezidento Roose- 
velto puolimui. Jo kalba la
bai priminė 1938 metų rug
sėjo mėnesį, kai jis paskuti
niais plūdimo žodžiais puolė 
Čekoslovakijos prezidentą Dr 
Benešą.

Hitleris savo kalboje vėl 
pažymėjo, kad jis išėjo ka
riauti prieš Rusiją, norėda- 

: mas išgelbėti Europą. Vo
kiečių kare prieš rusus iš
skaičiavo tokius nuostolius: 
162,314 vokiečių karių už
muštų, 571,767 sužeistų, 33,- 
324 dingę. Rusijai jis pri
skaitė tokius nuostolius: 3,- 
806,865 belaisviai; sunaikin
ta ar paimta 21,390 tankų, 
32,541 kanuolė ir 17,325 lėk
tuvai.

(Associated Press surink
tomis oficialinėmis žiniomis, 
Rusijos fronte vokiečiai ne
teko 4,200,000 karių, kurių 
1,380,000 užmušti, o kiti su
žeisti ar nelaisvėn paimti).

Hitleris ir šį kartą nepa
miršo paminėti Baltijos val
stybių (Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos). Jis pasakė, kad šios 
valstybės pasidavė Anglijos 
įtakai ir todėl žuvo.

Šv. Nikolas, kurį vaikai 
vadina „Santa Clauss”, gi
mė Mažoje Azijoje, kur da
bar Turkija, mieste Patara 
Lycia, 400 m. ir mirė mie
ste Myra irgi Turkijoje.

Čia pat netoli stovėjo 
bolševikų artilerijos pul 
kurių patrankų vamzdi 
kiekvieną vakarą būd: 
atsukami j lietuvių diviz 
pusę. Lietuvių pulkai h 
kart buvo daugiau atmieš 
mi rusišku elementu. Į s 
bus, kuopas ir batalio: 
vis daugiau buvo įliej: 
rusai. Pora partijų rusi.> * .... / ... iriksciunas.nepatikimų kareivių ir j 
karininkių buvo paleista F. . 
išsiųsta atsargon. Ti 
nežinia, ar jie pasiekė s 
namus...

Birželio pradžioje visi 
tuvių aukštesni karinin 
pradedant pulkų vadais, 
vo išsiųsti į Maskvą, n 
į kažkokius kursus. Šio 
kimo susilaukė ir gen. 
Vitkauskas. Birželio 14 
buvo areštuota apie 20-30 
tuvių karininkų. Iš jų i 
mė ginklus, nuplėšė žf jnkraščiai: 1) apieuž- 
lus ir per Varėnos II s mą steigti mokyklose 
prekiniais vagonais kažrjas organizacijas ir a- 
nugabeno. Be karininkų, ;dimą mokiniams da- 
vo suimti ir keli pusk į tik mokytojų veda- 
ninkiai.

Biržeio 15 d. atėjo ži _l, . , . v.
kad į lietuvių pulkus vokiečių
atgabenta po 1,000-1,20* papuošimo; 3) 
vairių Maskoliuos tautų ž“ mokiniams pa- 
nių. Pagal iš korpuso «rade“s atstogų me- 
bo gautą parėdymą, pĮ»? vokiečių kariams 
dymas turėjo atvykti bj lyjama rinkti Šiltus 
lio 22-24 dienomis. Taif® liktus,Jcaippir- 

ir nebesulaukė! Visa

■ pačiu laiku iš Rygos 
is ir vienas latvių ap- 
; batalijonas.
s trys Baltijos tautos 
iai nukentėjo nuo bol- 
okupacijos, o dabar 
išlikusioj! jaunuome- 

guldys svetimoje

liai verčiami dirbti 
naciams

1 Kauno radiją buvo per- 
la keli švietimo vady-būti visiškai ir galutinai su

naikinti tarptautinio bruta- 
liškumo šaltiniai, nežiūrint 
kur jie bebūtų,” pabrėžė pre
zidentas.

Vyriausybė žinojusi, kad 
per ištisas savaites Vokieti
jos valdžia kurstė Japoniją 
pradėti karą prieš Ameriką, 
nes kitaip Japonija negalė
sianti dalyvauti karo laimė
jimų pasidalinime, kai bū
sianti taika. Už stojimą ka- 
ran naciai japonams yra pa
žadėję ne tik Ramiojo vande- | 
nyno kontrolę, ne tik visas 
Ramiojo vandenyno salas, 
bet ir pietinės Amerikos va- po vadovybė, pradedant 
1 _ 1__ YY«__ T_____ Lii ūlr,* TTnrIi, 4

Gruodžio 9 d. 10 vai. vak. 
per radiją kalbėjo preziden
tas Roosevelt. Jis kalbėjo 
atvirai, šaltai, pilnas pasiti
kėjimo. Jis pripažino, kad 
Amerika Havajų salose 
gruodžio 7 d. turėjo didelių 
nuostolių, kad galima lauk
ti liūdnų žinių apie trijų 
svarbių salų užėmimą, tačiau 
kvietė ramiai sutikti liūdnas 
ir linksmas žinias.

Japonijos užpuolimas esąs 
tik tęsinys pasaulio geng
sterių darbų, kurie paskuti
niu laiku pradėti 
metų, kai japonai 
įspėjimo užpuolė

Prezidentas 
vo visus japonų, 
ir italų užpuolimus Azijo 
je, Europoje ir Afrikoje.

Per pirmas dienas turėta g]y laimėjimai, visi rusų at- 
daug nuostolių laivais, lėk- silaikymai, visos serbų par- 
tuvais ir žmonėmis. Apie tizaninės kovos padeda ir 
viską busią pranešta tautai, Amerikai.
kai tik bus turima tikros ži
nios. ir kai toks pranešimas į v 
negalės patarnauti priešui. zymėjo, kad Japonijos pavo- 
Reikia būti atsargiems gan
dų atžvilgiu. Vyriausybė 
teiks tiksliausias žinias. Jis 
kvietė laikraščius ir radiją 
neužmiršti didelės atsakomy
bės prieš visuomenę šiais lai
kais — neskelbti tokių da
lykų, kurie nepatikrinti, ku
rie neturi rimto pagrindo.

Prezidentas pareiškė dide
lio pasitenkinimo, kad per 
paskutinius aštuoniolika mė
nesių Amerika padarė didelę 
pažangą krašto gynimo dar
be, kad per tą laiką paga
minta ir nusiųsta daug ka
rinės pagalbos Anglijai ir 
kitoms valstybėms, kovojan
čioms prieš nacių terorą.

Turėsime „ne tik ilgą ka
rą, bet ir sunki! karą”, pa
reiškė prezidentas, 
reikės daugiau 
giau gamybos, 
rėš gaminti ne 
ir visoms toms 
rios savo kariuomenėmis lai
vynu ir lėktuvais kovoja 
prieš nacius ir japonų kari
nius valdovus Amerikose ir 
visame pasaulyje.

Apsigynimo darbus 
kančiose dirbtuvėse 
būti įvesta septynių 
darbo savaitė; bus steigiama 
daugiau dirbtuvių, o esamos 
didinamos.

Prezidentas pareiškė savo 
pasitikėjimą, kad Amerikos 
gyventojai kiekviename kam
pely yra pasiruošę atiduoti 
savo įnašą laimėjimui užti
krinti, nes Jungtinės Ame
rikos Valstybės šiame kare 
nežinos jokios kitos užbai
gos, kaip tik pergalę. • „Ne 
tik japonų klastingumo gėda 
turi būti nuošluota, bet turi

rakėliuose; 2) paragi- 
mokiniams prisidėti

kapų papuošimo; 3)

nuo 1931 
be jokio 
Mandžiu- 
išskaičia- 
vokiečiu

karinius pakraščius. Japonų 
ir vokiečių strategija yra 

'bendra ir suderinta, todėl 
reikia suprasti, kad visi an-

Kalbos gale Roosevelt pa-

jaus pašalinimo neužteks, jei 
pasaulyje ir toliau galės do
minuoti Hitleris ir Mussoli
ni. „Mes laimėsime karą ir 
mes laimėsime taiką”, sakė 
prezidentas. Kalbą baigė 
jausmingu pareiškimu, kad 
mes ir aiški dauguma visos 
žmonijos tikisi laisves Die
vo globoje.

Gruodžio 7. d. Šv. Petro 
bazilikoje, Romoje, įrašyta 
į palaimintųjų skaičių Mag
dalena di Canossa, įsteigė
ja Mielaširdystės seserų or
dino. Dalyvavo apie 50,000

bu iki batalionų vadų i 
nai, buvo vien tiktai n

lojinesj^—r-- 
ir pan. visos tos do- 
uirinčios būti siunčia- 
rietimo vadybą, kuri

Be to, visi politiniai kon parduoti vokie- 
rai buvo svetimtaučiai.

--------------------- msi pasiutimas '
KETURI PATARIME ešta, kad visoje Lie-

------------ išsiplėtė pasiutimo
Katalikams rekomenc skleidžia _likę be 

jama Kalėdų šventėms 
krikščioniški patarimai:

D 
mus 
džio

2) 
kite
gas, 
laikraščius ir t.t.

3) Būkite dosnūs n(ltims metalus 
tingiems. Nelaukite dovsjūs komisaras išlei.

-i i I -r i i 11 o K o n H 11D Ir 11 £ *

iki) šunys. Ta liga 
je susirgę jau virš 

Siųsk Kalėdų sveil ®onių. Todėl gyven- 
vien tik religinio p ginami pririšti ir lai- 
paveikslėlius.
Duodami dovanas, 
geras katalikiškas 
užrašykite katalikii

įdarytus šunis ir ka
isti žmonės turi ne
darni kreiptis į Higie- 

‘itutą Kaune ar Vil

tocįėl 
lėšų, dau- 

Amerika tu- 
tik sau, bet 
jėgoms, ku-

atlie- 
turės 
dienų

K? 
im 
;ui 

xn 
rą 
na: 
rin

nuo kitų arba neduokite 
tiems laukdami nuo jų
vanų.

4) Atleiskite savo 
šams ir dovanokite 
padarytus prieš jus nĮ 
“vie.pSjX^lAUSIA KALĖ

mą, pagal kurį visi 
metalai (negeležis)

j:

3 Kiekvienam 1
Kaledij Šventėms Dovanos

KNYGOS
SARGYBA...........................................................
VISŲ METŲ APMĄSTYMAI ......................
SVEIKATA LIGONIAMS ..............................
PAMALDŲ VADOVĖLIS...............................
KRYŽIAUS KELIAI .........................................
GRAUDUS VERKSMAI .............................. .
GYVENIMO PAMATAI .............................
NUOLATINE NOVENA..................................
MOTERYSTE ......................................................
KALĖDŲ DOVANELE.....................................
ALGIMANTAS, Istorinė Apysaka, 5 tomai 
ŠV. JĖZAUS ŠIRDIES INTRONIZACIJA 
MISIJONORIAUS ROMANAS .....................
GAVĖNIOS KNYGA........................................
DEL KO AŠ TURIU BŪTI KATALIKAS .
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„AMERI
aą savo giminę, pažįstam
Suginsi, suteikdamas tokią < 

savaitę primins jo:

— tiksliausia Kalėdų < 
įvairiais atžvilgiais -

didžiausio dėmesio.

" dabar duoda labai dau; 
^pranešinėja įdomiausius

^"nuoširdžiai, gyvai eina 
^siekiančiomis Lietuvai n 

šviesios gerovės.

.1

.2

.1
-į j tih” metams kaštuoja tik 2 

Jsnf dovaną savo artimiesiei

.4 ^-Kalėdos čia pat. — Dr 
G Amerika.”

KREIPKIS:

„AMERIKUžsakymus siųsti:
„AMERIKA” 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. 18 South Ninth Street, Bro<
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
iai išsiunčia lietuvius 
eutsche Zeitung im Ost- 
praneša, kad jau iš-

lietuvių karia;»s Pirmas Lietuv°s ka- 
vo įjungti i dalinys į rytus, kur jis 
miją, is vokiečių policijos ba-

| mą. Dienraštis „Į Lais- 
praneša, kad tas dali- 
Ąntros Apsaugos Ba
las” iš Vilniaus buvo

Lietuvių
teritorinį k ,, 

r1? susidėjo gJ jnt_
diviziją. (v jtaslapkr. 4 d. Vilniaus 

pradžioje viena fe” iros Aikštėje išsirikiavo 
V0 pasiusta j jfpjj'' L-***'*’" Vinl-nliiAnco n 

Pabradės rajo^
Varėnoj

N

lis poster, 
it team of
Program 

Edition to 
has been 

e Defense

stanus oaiaiijonas, o 
(ančiai tautiečių, anot to 
tasčio, aėjo atsisveikinti 

dėti savo gimines.
kęs Vilniaus miesto

. , as Higst pasveikino
kkhieną 'kTjoną gen. komisaro von 

i atsukami j Įj^ ^^0 vardu. Batali j ono 
PR. Urturtųpijant plieninių šalmų 
kart buvo daugiu atinijo trikampį su Lietuvos 
mi rusišku elementu. ] ybinėmis spalvomis. Ba- 
bus, kuopas ir mo vadu yra koks tai 
vis daugiau buvo j]Įe šių gen. štabo pulkinin- 
rusai. Pora partiją Jo pavaduotoju yra 
nepatikimą tativią j, Krikščiūnas.
karininkių boro paiįgj o pačiu laiku iš Rygos 
issiųsta ataięoj. fj stas ir vienas latvių ap-

KR patrankų

rusai. Pora partiją 
nePatiktaų tomą i.

MĖSIM
ilutinai su- 
inio bruta- 

nežiūrint
abrėžė pre-

išsiųsta
nežinia, ar jk^Xs batalijonas.
namus.,, I Baltijos tautos

Birželio praboje ūžiai nukentėjo nuo bol- 
tuvių aukštesni^ 4 okupacijos, o dabar 
pradedant pulkų J išlikusioj! jaunuome- 
vo išsiųsti į Ma ūvas guldys svetimoje 
į kažkokius ta®. je- 

kimo susilaukė jj verčiami dirbti 
Vitkauskas. i
buvo areštuotai^ rgaun0 radiją buvo per- 
tuvių karininkų, g

turi būti užregistruoti iki 
lapkričio 15 d. Jų naudoji
mas statybai, baldams, veži
mams, indams ir t.t. drau
džiamas, negavus reicho ko
misaro leidimo.

Darbo surašymas
Kauno miesto komisaras 

išleido įsakymą, kuriuo vi
siems, neturintiems darbo, į- 
sakoma registruotis darbo 
biure, šis paraginimas esąs 
paskutinis. Prieš vengiančius 
registruotis būsią be ato
dairos imtasi žygių.

Grįžo belaisviai
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” praneša, kad į Šiaulius 
atvykę 144 lietuviai karinin
kai ir kareiviai, kurie buvę 
paleisti iš vokiečių karo ne
laisvės. Jie buvę priversti 
tarnauti raudonojoje armi
joje. Mūšiuose ties Minsku 
jie patekę į vokiečių karo 
nelaisvę, o dabar vokiečių 
kariuomenės vadovybės vėl 
grąžinti į laisvę. Šiauliuose 
juos globoja Lietuvos Rau
donasis Kryžius.

Šiaulnj mokiniai
Šiauliuose šiuo metu

kia 11 lietuvių mokyklų. Jo 
se mokosi 3,100 mokinių, o 
pamokas dėsto 83 mokyto
jai.

Marijampolę atstatys
Spaudos žiniomis, Mari

jampolėje pradėti darbai 
karo sunaikintų pastatų 
griuvėsiams pašalinti. Šalia 
to, taisomas apgadintas ga
tvių grindinys ir atnaujina
ma kanalizacija. Miestui at
statyti rengiamas naujas 
planas.

vei-

naciams

lyti keli švietimo vady- 
įplinkraščiai: 1) apie už

lūs ir per Varau 11 steigti mokyklose 
prekiniais vapas į ^as organizacijas ir a- 
nugabeno.Behrs' mokiniams C„
vo suimti ir fe p mokytojų veda-
ninkiai.

Biržeio 15 i atėjo 
kad į lietuvių pofe 
atgabenta po UKL- 
vairių Maskolijos 
nių. Pagal iš k 

_ bo gautą parėdyu 
ojo vande-, dymas turėjo a 
tik visas lio. 22-24 dienomis.

lojusi, kad 
!S Vokieti- 
j Japoniją 
Ameriką, 

a negalė- 
iro laimė- 
, kai bij
ojimą ka
us yra pa-

nugabeno. Be taiį ūdimą mokiniams d a-

«rateliuose; 2) paragi- 
s mokiniams prisidėti 
partizanų ir vokiečių 
kapų papuošimo; 3) 

inimas mokiniams pa
ti rudens atstogų me- 
vanų vokiečių kariams 
aujama rinkti šiltus 
pins daiktus, kaip pir- 

no salas,\ ir nebesiiW. ii £°Jines> —r~
icrikos va- po vadovybė, pradek PaJ}- • id_0^ tos 5^°’ 
is. Japonų bu iki batalionų raį turinčios būti siunčia- 

_ • ■ j švietimo vadybą, kuri 
todėl BeVrili'įsi isk» Parduoti vokie- 

si an- rai buvo svetimi
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VOKIEČIAI SAVINASI VISĄ TI RTĄ
Rygoje išeinantis vokiečių' kiąs, kad bolševikų įvykdyti 

dienraštis „Deutsche Zeitung 
im Ostland” paskelbė kelis 
straipsnius ir žinias, ku
riuose kalbama apie ren
giamus projektus grąžinti 
„Ostlande” privatines nuo
savybes. Iš patiekiamų in
formacijų dar neaišku, ko
kiomis sąlygomis rengiama
si eiti prie šių projektų į- 
gyvendinimo. Šių informaci
jų santraukas čia paduoda
me:

Laikraštis vienam straips
nyje rašo, kad Vokietijos 
komisaro „Ostlandui” įsaky
mu visas Sovietų Sąjungos 
turtas perimamas valstybes 
žinion. Tačiau šio turto 
tiktai maža dalis priklausiu
si pradžioje valstybei. Di
džiąją jo dalį sudaręs bol
ševikų nacionalizuotas pri
vatinis turtas. Viso turto pe
rėmimas valstybės žinion, 
kaip rašo laikraštis, nereiš-

tegija yra nai, buvo vien ffij 
Inta, 1 
tad visi an- 
isi rusą at- 
serbą par- 
padeda ir KETURI P;

švietimo vadybą, kuri

loosevelt pa- 
ponijos pavo- 
neužteks, jei 

iau galės do- 
s ir Mussoli- 
jsime karą ir 
taiką”, sakė 
Kalbą baigė 
eiškimu, kad 
Augumą visos 
i laisvės Die-

Katalikams rekoma' 
jana Mį toli į>! 
krikščioniški Biria

D sink Hafc”1’-. 

mus vien tik religinio

Eečiasi pasiutimas 
lesta, kad visoje Lie- 
i išsiplėtė pasiutimo 
kurią skleidžia likę be

Ta liga 
roję susirgę jau virš

Vilnius taisomas
Vilniuje ligšiol nugriauti 
namai, kurie per karo 

veiksmus tiek nukentėjo,
jog jų jau nebegalima pa
taisyti. Tokių nebepataiso
mų namų yra 47. Kiti ap
gadinti namai taisomi. Šiuo 
metu vykdomi pataisymo 
darbai 36 namuose. Arti
miausiu laiku bus ‘ pradėta 
taisyti dar 46 namai.

Vilniaus miesto valdyba 
išdavė leidimus 20 naujų 
gyvenamų namų statybai, 
kuri būsianti pradėta dar 
šiemet. Kitą pavasarį lau
kiama gyvos namų staty
bos. Šiuo metu esą vykdo
mi miesto pagražinimo dar
bai.

žmo- 
miesto 

vi- 
vėl

dėl

darinėja tikslius sąrašus a- 
pie tuos lietuvius, kuriuos 
bolševikai deportavo sovie
tų Maskolijos gilumon. Iš 
sąrašų surašomos atskiros 
kortelės apie kiekvieną de
portuotąjį. Į kortelę įrašo
mas vardas ir pavardė, am
žius, profesija ir kitos ži
nios. Iki šiol (lapkričio 15) 
surašyta jau 7,000 kortelių. 
Daugiausia išsiųsta valdinin
kų, ūkininkų, darbininkų ir 
laisvų profesijų žmonųi. Di
delį nuošimtį sudaro mokslei 
viai ir nepilnamečiai vaikai.

Iš ligšiol surašytų kortelių 
matyti, kad išsiųsta: 1,000 
ūkininkų, 800 valdininkų, 
800 moksleivių, 600 mokyto
jų, 500 nepilnamečių vaikų, 
300 darbininkų, virš 100 ka
rininkų, 46 gydytojai, 44 
studentai, 27 advokatai, 18 
inžinierių, 18 agronomų, 13 
vaistininkų, 19 gailestingųjų 
seserų, 18 žurnalistų 
akušerės.

Metrikų žinios
„Deutsche Zeitung im

land” rašo, kad Kauno me
trikacijos įstaigoje kasdien 
vidutiniškai užregistruojama 
15 gimimų, 10 mirimų ir a- 
pie 400 vedybų per mėnesį. 
Kauno metrikacijos įstaigoje 
esą visi Kauno bažnyčių met
rikų archyvai, pradedant nuo 
1865 metų.

Pienines dirba
Kaip pranešama, Kauno 

apylinkėje vėl pradėjusios 
veikti trys pieninės. Ryšium 
su tuo padidėjęs pieno pri
statymas Kauno mieste.

Vokiečių bankas
Kaune atidarytas vokiečių 

„Prekybos ir Kredito Ban
ko” skyrius. Banko direkto
rium paskirtas Paul Hoff
mann, kuris Nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo 
mercijos Banko Kaune 
rektorius.

Naujas tarėjas
Iš Kauno gaunama

nių, kad žemės ūkio reikalų 
tarėju, vieton atsistatydinu
sio prof. Vitkaus, Vokietijos 
generalinis komisaras pasky
rė agronomą Petronį.

Liepia spaustis
Kauno miesto vokiečių ko

misaras Cramer išleido atsi
šaukimą į gyventojus, kvie
sdamas juos susispausti bu
tuose ir užleisti laisvas pa
talpas vokiečių kariams, at
vykstantiems žiemai pralei
sti, o taip pat gyventojams, 
netekusiems butų ar šiaip 
nukentė j usiems.

Įdomus ženklelis
„Deutche Zeitung im Ost- 

land” atsispausdino įdomų 
pašto ženklą. Ženklas yra 
sovietiškas, bet ant jo už- 
spausdinta: „Nepriklausomo
ji Lietuva. 1941. VI. 23.” Tą 
užrašą liepė atspausdinti lai
kinoji vyriausybė, kuri susi
darė per sukilimą prieš bol
ševikus. Šie pašto ženklai 
kurį laiką galiojo.

Jie dabar tik vokiški.
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Ost-

nusavinimai esą manoma į- 
amžinti. Remdamasis Hitle
rio pareiškimu, kad oku
puotuose kraštuose, vado
vaujant vokiečių civilinei 
administracijai, rengiamasi 
gyvenimą tvarkyti „protin
gais pagrindais,” laikraštis 
išveda, kad vokiečių tikslas 
esąs „sovietų pavogtąjį pri
vatinį turtą palaipsniui per
vesti į privatinį ūkį.” Tad 
turto perėmimas valstybės 
žinion tesiekiąs savo rūšies 
inventoriaus surašymo.

Tačiau iš šių pastabų lie
ka neaišku, kam bolševikų 
nusavintąjį privatinį turtą1 
rengiamasi perleisti privati- 
nen nuosavybėn.

Kitoje vietoje tas pats 
laikraštis rašo, kad reicho 
komisaro įsakymas apie ! 
SR turto perėmimą valsty- , 
bes žinion esąs išleistas 1 
rugpiūčio 18 d. Laikraštis 
aiškina, kad ateityje mano
ma „principe grąžinti pri
vatinę nuosavybę.” Perėmi
mas viso minėto turto val
stybės žinion siekiąs su
tvarkyti, kad „buvusiųjų ir 
busimųjų” savininkų turtas 
dabartinių valdytojų ar lan
kytojų nebūtų aikvojamas 
ar netiksliai naudojamas. 
Tam tikslui šis turtas esąs 
registruojamas. Registraci
ja, kaip laikraštis pastebi, 
užimianti ilgesnį laiką. Tik
tai po to, kai registracija 
būsianti tvarkingai įvykdyta, 
būsią galima galvoti apie 
privatinės nuosavybes grą
žinimą. Todėl laikraštis kvie
čia „Ostlando” gyventojus ir 
tarnybines įstaigas savo 
bendradarbiavimu pagreitin
ti registracijos įvykdymą.

Laikraštis įsidėjo pasi
kalbėjimą su Estijos žemės 
ūkio vadybos (buv. ministe
rijos) direktorium Saar, ku
riame jis pareiškė, kad „y- 
ra tikra, jog bolševikiška 
žemės reforma bus panaikin- j 
ta pagal privatinės nuosa
vybės dėsnį”.

Kaip Bolševikai Valdė Lietuvą?
Jei norite žinoti, kaip bolševikai valdė Lietuvą per 

ištisus metus, skaitykite tik ką iš spaudos išėjusią knygą—

„Bolševizmo Siaubas Lietuvoje”
Kurią parašė bolševizmo teroro ištremtasis,

K. BARAS
Šioji knyga atskleidžia visas bolševikų paslaptis, jų 

valdymo metodus ir nepaprastus žiaurumus.

BOLŠEVIZMO SIAUBAS LIETUVOJE”

Turi 64-ius puslapius Kainuoja tik 35c

Knygą išledo A. L. R. K. Federacija; šios knygos gautas 
pelnas skiriamas lietuviams tremtiniams.

Knygos užsakymus siųskite:
„AMERIKA”, 222 So. Ninth Street, Brooklyn, N. Y.

ss ORO PAVOJAUS METU ELKIS TAIP
Laikykis šaltai

Svarbiausia, laikykis šal
tai. Neprarask galvos. Sto
vėk nuošaliai. Be reikalo ne- 
telefonuok. Nebėk. Nešūkau
ki.

Netikėk gandams. Žinoki 
pavojaus signalą — sirenų 
kaukimą. Klausyk, ką sako 
oro puolimo pavojaus tvark
dariai.

Būki namie
Saugiausia vieta

puolimo metu — savo namai, 
butas. Jei toli nuo namų, 
slėpkis arčiausioje vietoje. 
Šalinkis iš gatvės.

Jei 
bomba,
vandens. Visada gera turėti 
vaną pilną vandens, taip pat 
kitokius indus. Tai gali būti 
naudinga, jei sugestų van
dens tiekimas.

Jei būtų vartojamos du
jos, tuojau eiki į vidų na-

orinio

nukristų liepsninė 
pavartoki švirkšlę

d. šv. Petro 
omoje, įrašyta 
1 skaičių Mag- 
lossa, įsteigė- 
stės seserų or-

visos

iš
iš

žiniomis, 
bibliotekų 
komunistinio

2) Duodami tam 
kite geras kataliW 
gas, užrašykite ka 
laikraščius ir tt

3) Būkite dosnūs 
tingiems. Nelaukite
nuo kitų arba neduokite 
tiems laukdami nuo ji| 

vanų.
4) Atleiskite savo i 

šams ir dovanokite 
padarytus prieš jus

Išima knygas
Laikraščių 

Kauno viešų 
imtos
turinio ir žydų parašytos 
knygos. Jos sudėtos į atski
rą vietą ir galėsiančios būti 
naudojamos moksliniams ty 
rinėjimams.

raginami pririšti ir lai- 
uždarytus šunis ir ka- 
ąsti žmonės turi ne- 
odami kreiptis į Higie- 
titutą Kaune ar Vil-

Atims metalus
ietijos komisaras išlei- 

ą, pagal kurį visi 
metalai (negeležis)

___________ ET^.GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA 
ro apie 50,000 mybė viešpatauja tarp (

Kiekvienam Lietuviui
ledy Šventėms Dovanos 9 9

KNYGOS
Ų APMĄSTOMAI. . . . . . . . . . . . .
LIGONIAMS. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VADOVĖLIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

KELIAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VERKSMAI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PAMATAI.. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J NOVENA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j....................................

VANĖLĖ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S, Istorinė Apysaka, 5 tomai 
ŠIRDIES INTRONIZACIJA 

1US ROMANAS. . . . . . . . . . . . . . .
NFGA.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
PURIU BCTI KATALIKAS

savo giminę, pažįstamą, draugą maloniai nu- 
aidžiuginsi, suteikdamas tokią dovaną, kuri kiekvieną 

savaitę primins jos davėją.

’’ — tiksliausia Kalėdų dovana. Kiekvienam pri
einama įvairiais atžvilgiais — ir kaina nedidelė, ir 
verta didžiausio dėmesio.

||
•• •’q vnerika” dabar duoda labai daug žinių iš pavergtos Lie

tuvos, pranešinėja įdomiausius įvykius visame pasauly.

Anerika” nuoširdžiai, gyvai eina išvien su visomis jėgo- 
; mis, siekiančiomis Lietuvai nepriklausomybės ir jos 
’ žmonėms šviesios geroves.

®erika” metams kaštuoja tik 2 dol., tad ar rasi tinka- 
’ mesnę dovaną savo artimiesiems?

I skubėki.—Kalėdos čia pat. — Draugai laukia. — Laukia 
, ir „Amerika.”

KREIPKIS:

Avieną

.60

. . . . . . bnerika’
.1$
,Jl

.10

J#:

.10

,10

.15
„AMERIKA”

222 South Ninth Street, Brooklyn, New York
Užsakymus siųsti:

L" 222 So. 9th St, Brooklyn, Ne

Spaudos žiniomis, ligšiol 
Lietuvos švietimo vadybos 
žinioje buvusį suaugusiųjų 
švietimo institutą perėmė 
profesinių sąjungų centrali- 
nis biuras. Institute dėsto
mi ne tik bendrieji daly
kai, bet ir profesiniai.

Žemes ūkio padėtis
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” įsidėjo straipsnį apie 
dabartinę žemės ūkio padė
tį Lietuvoje. Pasak laikra
ščio, ūkininkams labiausia 
rūpįs klausimas, kada jie 
vėl atgaus nuosavybės teises 
į savo žemę. Tas reikalas 
būsiąs išaiškintas „artimiau
siu laiku.” Dabar ūkininkas 
vėl grįžęs į savo sodybą kai
po valdytojas. Naujakuriai, 
kuriuos bolševikai apdalino 
žemėmis ir kurie dabar tų 
teisių nustojo, būsią atlygi
nami tokiu būdu, jog jie ga
lėsią išmisti šią žiemą. Šiuo 
metu nesą jokių įstaigų, 
kurios spręstų ginčus tarp 
ūkininko, kurio žemė buvo 
atiduota bolševikų laikais 
naujakuriams, ir naujaku
rio, kurio gauta žemė dabar 
esanti grąžinama ūkininkui. 
Todėl kviečiama atsiskaityti 
geruoju.

Ūkininkai, dirbdami rudens 
darbus, .turėję nemažų rū
pesčių. Taip, pav., ne visi 
ūkininkai galėję nusipirkti 
mineralinių trąšų, nes kiek
vienas vagonas buvęs reika
lingas karo transporto rei
kalams.

„Dovanoja” bausmes..
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” rašo, kad Vilniaus ka
lėjimo kieme buvo paskelb
tas bausmės dovanojimas 
keliems bolševikų šalinin
kams. Jie neseniai buvę su
imti, kai buvę ieškoma bol
ševikų agitatorių. Tardymo 
metu paaiškėję, kad tai buvę 
bolševikų suklaidinti 
nes, todėl Vilniaus
komisaras, taikydamas 
suotiną amnestiją, juos 
paleidęs į laisvę.

Pienui kortelės
Paskelbtas įsakymas

pieno prekybos „Ostlande”. 
Pagal šį įsakymą, suaugu
siems žmonėms (sulig kor
telėmis) gali būti duodamas 
tiktai nugriebtas pienas.

Nenugriebtas pienas duo
damas tik tokioms žmonių 
kategorijoms: kūdikiams iki 
2 metų amžiaus 1 litras į 
dieną, vaikams nuo 3 iki 6 
metų amžiaus — trys ket
virtadaliai Itr. nuo 7 iki 14 
metų amžiaus — pusė litro, 
be to, moterims 4 mėnesius 
prieš ir 5 mėnesius po gim
dymo — pusė litro kasdien. 
Ligoniams reikia gauti gy
dytojo liudijimą.

Duos leidimus
Vokietijos komisariato ka

ro administracijos patarėjas 
Funken paskelbė, kad preky
bos, amatų ar pramonės į- 
monei atidaryti būsianti į- 
vesta leidimų (licencijų) si
stema. Pirmoje eilėje licen
cijos būsiančios duodamos 
buvusiems savininkams. Bet 
ir jie turėsią įrodyti „per
sonalinį tinkamumą”. Be to, 
duodant licencijas būsią 
žiūrima, ar įmonė reikalin
ga „viešaisiais interesais.” 
Būsią vengiama duoti licen
cijas tokioms įmonėms, ku
rios laikoms „negyvybingo
mis.” Tos bolševikų laikais 
įkurtos amatininkų artelės, 
kurios nebus likviduotos, tu
rėsiančios persiorganizuoti 
kooperacijos pagrindais. Bū
sią atsižvelgta į bolševikų 
deportuotųjų krautuvininkų, 
amatininkų bei įmonininkų 
interesus. Jų nuosavybė bū
sianti apsaugota tam atve
jui, kad, jeigu jie grįžtų, ga
lėtų vėl verstis savo senąją 
profesija.

Apie namų, žemės ir kito
kio bolševikų nusavintojo 
turto grąžinimą nieko neuž
siminta.

Tremtinių sąrašai
Spaudos žiniomis, Lietu- 

. vos Raudonasis Kryžius su-

KAUNO RADIJO 
PROGRAMOS

ras sargo namelyje.” Daina
vo Vladas Baltrušaitis ir 
Benediktas Vasiliauskas. Vie
nam koncertui dirigavo Sta
sys Šimkus. Prof. Kolupaila 
skaitė apie „Nemuną —mū
sų tėvą”, o dr. Jonas Motu
zas apie Lietuvio būdo tei
giamumus ir neigiamumus.

mo, į tokį kambarį, kur ma
žiausia langų ir durų. Stik
lą apklijuoki popierium. Už
kaišyk langų ir durų ply
šius.

Šeimoje reikia paskirti 
vieną asmenį, kurs žinotų 
visas taisykles ir geriausiai 
jas atsimintų. 

*
Užgesink šviesas

Priešo lėktuvams artinan
tis, tuojau užgesinki visas 
šviesas. Net ir žvakės švie
sa gali būti matoma iš oroxx 
per kelias mylias. Gera lan
gus uždangstyti juodu sto
ru popierių ar blankietu.

Jei duotas orinio puoli
mo signalas, uždaryki gasą.

Paruošk vieną kambarį, 
turintį mažiausia langų, sti
priausioje namo dalyje. Pa
sidėk jame maistą ir vande
nį. Sugabenk jin kėdes, 
matrasus; atsinešk kortas, 
laikraščių, popieriaus, tua
letinius daiktus. Pasiimk ne
šiojamą radiją. Būk šaltas. 
Būki namuose. Užgesink 
šviesas.

Atsigulk!
Jei pradeda kristi 

bos, gulk. Gulėdamas 
žiau trenksmo jausi,
viau skeveldrų išvengsi.

bom- 
ma- 

leng-

per

Ko- 
di-

ži-

Iš paskutiniuoju laiku 
Kauno radiją perduotos pro
gramos pažymėtinos tokios 
vietos (tų pavardžių, kurias 
jau buvome keliais atvejais 
paminėję, čia nebekartoja- 
me) : M. Lipčienė padaina
vo kelias Šuberto ir Šumano 
dainas vokiečių kalba. Balys 
Buračas pasakojo, kaip se
niau lietuviai javus kuldavo 
Dainavo dainininkė Antani
na Binkevičiūtė. Per Vil
niaus radiją grojo mandoli
nų orkestras, diriguojamas 
Vlado Ščepanskio. Dainavo 
Klementina Binevičiūtė. Bu
vo perskaitytas archeologo 
Dr. Puzino straipsnis apie 
Vilniaus pilį, o vėliau skai
tė rašytojas St. Zobarskas 
novelę „Tarp knygų.” Solis 
tų koncerte dainavo Trečio
kienė ir St. Sodeika, o vė
liau Antanas Sodeika. J. 
Balčiūnas perskaitė Tamulai- 
čio apysaką „Padangių 
paukštis”. Vakare dainavo 
Antanas Kučingis. Algis , 
Griškėnas laikė paskaitą, 
pavadintą, „Kur bėga Šešu
pė.” Per Vilniaus radiją J. I 
Kačinskas dirigavo simfo- j 
ninį orkestrą. Koncerte da-' 
lyvavo dainininkai Vladisla-. 
va Pilipavičiūtė ir Katinis. i

Dramos artistai: Kurmy- 
tė, Indrišiūnaitė, Mackevi-! 
čius, Muraška, Vasiliauskas, 
J. Petrauskas, Dineika ir kt. 
suvaidino Lessingo veikalą 
„Minna von Barnhelm”. Ka-į 
rolis Vairas (Račkauskas) 
skaitė paskaitą apie litera
tūros pradžią. Ona Mašiotie
nė kalbėjo apie „Gyvulių 
globą ir mokyklinį jauni
mą.” Vėliau dainavo: A. Di- 
čiūtė, Vencevičiūtė, J. Bab
ravičius ir Z. Survilla. An
tanas Mackevičius perskaitė 
Vaičiulaičio apysaką „Vaka-

BuyDEFENSE
BONDS 
STAMPS

Kur Pranciškus, Ten Taika,
trokšti taikos, 

užsisakyk pats ir paragink savo 
draugus ir kaimynus užsisakyti

„Šv. Pranciškaus Varpelį”, 
mėnesinį religinį Šv. Pranciškaus dvasioje 

laikraštį.

Leidžia Lietuvos Pranciškonai 
Kaina metams $1.

„Šv. Pranciškaus Varpelis” 
yra turiningas straipsniais, įdomiais aprašymais, 
apysakomis ir gausiai paveiksluotas. Jame telpa 
naujausios žinios iš Katalikų Pasaulio ir Lietuvos.

„ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO”
pirmas numeris jau pasirodė.

Adresas:

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS
1532 Magnolia St., ’ Pittsburgh, Pa.



IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Philadelphia, Pa

A. a. Antanas Užumeckis 
mirė

Lapkričio 28 d. persiskyrė 
su šiuo pasauliu Antanas 
Užumeckis. Jo mirtis su
jaudino visą Philadelphiją 
ir apylinkės lietuvių šeimas. 
Laidotuvės įvyko gruodžio 
3 d. iš šv. Kazimiero baž
nyčios į šv. Kryžiaus kapi
nes. Gedulingas mišias at
našavo kleb. kun. zI. Va- 
lančiūnas, asistavo vietiniai 
vikarai kun. S. Raila ir kun. 
Vėžis; kun. P. P. Laumakis iš 
St. Clair, Pa., buvo tvarkos 
palaikytojas. Prie šoninių 
altorių mišias atnašavo kun. 
J. Čepukaitis ir kun. E. 
Paukštis. Pamaldų metu da
lyvavo kun. Dr. V. Martu- 
sevičius, J. Mickūnas ir kai
myninių parapijų vargoni
ninkai Ant. Džikas ir P. 
Staniškis. Labai gražiai gie
dota. Bažnyčia buvo pilna. Į 
šv. Kryžiaus kapines paly
dėjo penki kunigai, trys 
vargonininkai.

Vietos kleb. kun. I. Valan- 
čiūnas pasakė turiningą pa
mokslą, iškeldamas velionio 
nuopelnus.

Grabą nešė jaunieji gra- 
boriai M. Bigenis, Eraminas, 
Krasauskas, Balinskas, Ra
manauskas, Daunis ir Danie
lius. Vadovavo velionio ilga
metis draugas Buttenklep- 
per.

Tarp skaitlingos minios 
palydovų buvo grab. Juozas 
Kavaliauskas, Sąryšio pirm. 
A. Kaniušis, lietuvių pasko
los bendrovės pirm. Marcin
kevičius, J. Pranckūnas, adv. 
Čeladinas, Broad St. Trust 
Co. prez. Hubert J. Horan, 
kroatų dr-jos pirm., Charles 
Pennmer, prezidentas, nema
žai lenkų, daugelio draugijų 
atstovai.

Palydovų tarpe buvo ir 
lietuvių baldų krautuvės 
vininkas P. Antanaitis 
žmona.

Biografija
Antanas Užumeckis gimė

pa-

ša
šu

Gapšių km., Raseinių par., 
1872 m. birželio 13 d. Jo tėvai 
Ignacas ir Amelija Sromilai- 
tė Užumeckiai. Atvažiavo į 
Ameriką 1888 m., gegužės 
17 d. Atvažiavo į Philadel
phia ir čia visą laiką išgy
veno. Tuo laiku mažai lietu
vaičių buvo atvažiavusių iš 
Lietuvos. Ant. Užumeckis ve
dė 1896 m. birželio 29 d. Le
okadiją Džesiskaitę, lenkę, 
kilusią iš Lomžinskos guber
nijos. Šliūbą davė kun. J. 
Kaulakis. Išauklėjo tris sū
nus: Medardą, Reimontą ir 
Edvardą. Medvardas ir Ed
vardas jau vedę. Medardas- 
Marris pasiliko įpėdiniu mi
rusio tėvo ir toliau ves gra- 
boriaus įstaigą.

Ant. Užumeckis tapdamas 
graboriu, vertėsi įvairiais 
darbais. Dirbo batų krautu
vėje, buvo valgykloje
tarnautoju, apdraudos agen
tu, fabrike
Tapęs 1901 m. Amerikos pi
liečiu, mokėsi graborystės ir 
1902 metais tapo graboriu- 
mi, kurio darbe buvo ligi 
1940 m., kai buvo ligos su
imtas.

Velionis Užumeckis daug 
pasidarbavo katalikybės dir
voje. Kai čia lankėsi a . a. 
arkiv. J. Matulevičius ir 
vysk. T. Matulionis, a. a. 
Užumeckio pasidarbavimu, 
buvo suruošti aukštiesiems 
svečiams iškilmingi priėmi
mai pas miesto mayorą, vieš
butyje ir Independence Hall.

Velionis priklausė visai ei
lei draugijų, klubų. Buvo 
pirmose šv. Kazimiero (ank
sčiau šv. Antano) lietuvių 
narapijos kūrėjų eilėse. Per 
10 metų buvo Draugijų Są
ryšio pirm. Neskupėjo Lie
tuvai aukų. Apskaičiuojama, 
jis yra aukojęs Lietuvai a- 
pie 1,000 dol. Turėjo du 
šaulių sąjungos medalius. Y- 
pač sunkiai dirbo 1926 m. 
J. A. V. nepriklausomybės 
150 metų sukakties iškilmė
se, kuriose dalyvavo ir lietu
viai. Po sunkaus darbo pri
kibo širdies liga. Dr. Petru-,

formanu” ir t.t.

ška ir Dr. Čeledinas rūpes
tingai prižiūrėjo jo sveikatą.

Per 40 metų priklausė L. 
K. Susivienijimui. Priklausė 
ir kitataučių draugijoms.

Pirmojo pasaulinio karo 
metu vadovavo lietuvių 
skyriui Amerikos laisvės pa
skolų pardavinėjime, už ką 
yra sulaukęs atitinkamos pa
dėkos. Buvo pirmose liet, 
tautos pašalpinio k lubo stei
gėjų eilėse. Palaikė lietuviš
kus laikraščius.

Ypač daug velionis pasi
darbavo lietuviams didžiosios 
emigracijos laikais.

Lietuvoje liko trys sese
rys. Jo brolis kun. Me- 
dertas, rusų kankintas, mi
rė 1927 m.

Šis rašytojas reiškia 
dinčiai šeimai giliausios 
uo j autos.

Kariuomenėje
Gerai žinomas jaunuolis 

Petras Burokas yra kariuo
menėje. Jo naujas antrašas: 
Peter M. Burokas, 669 Ord
nance Co., Aviation (Pur
suit), Moultrie, Ga. Būtų ge
ra pasveikinti besiartinančių 
Kalėdų švenčių proga. Nepa
mirškime savo veikėjo!

Serga
Ant. Tribulas, gyv. 219 

Wharton St., sunkiai sune
galavo. Trečia savaitė ligo
ninėje. Norintieji aplankyti, 
turėtų pasimatyti su jo na
miškiais, kurie parūpins lan
kymo leidimą.

Linkime Ant. Tribului sėk
mingai išsveikti.

Patenkinti
Visi, ypač lauko darbinin

kai, labai patenkinti šių me
tų rudenim. Daug sutaupyta 
kuro. Gruodžio 13 d. trupu
tį pasnigo, bet tuoj ištirpo.

Ištekėjo
Liucija Kernagiūtė, buvu

si šv. Kazimiero par. cho
ristė, ištekėjo už K. H. 
Megrail, 2426 No. 16 St. 
Šliūbą suteikė kun. V. Vė- 
žis. Liudijo jaunojo brolis ir 
jaunosios sesuo Stella. Po
kylis įvyko pas jaunosios 
tėvus, 243 Dickinson St.

Vestuvių pokylis buvo la
bai rimtas, gražus. Visus 
stebino jaunojo močiutė — 
grandmother savo links
mais šokiais.

liū- 
už-

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
— Būkit pasirengę, vyrai! Savanoriai stovėjo pasi

rengę ir nekantriai laukė įsakymo pulti. Girdėjosi tik 
šniokštus įtemptas alsavimas. Andrius kietai suspaudė 
savo kišeninį koltą. Kaip jis dabar pasigedo didžiulio 
Mauzerio, kurį Pomadinas jam buvo įteikęs! Mažiukas 
koltas taip toli neneša. Bet ir bus geras suglausto
je kautynėje, kuri be abejonės turės čia įvykti. Bet kas 
daryti? Iš čia pertoli įžiūrėti, kas ten darosi.

— Vyrai, eisim pirmyn. Žengti atsargiai. Slapstytis 
nėra reikalo, nes tamsu. Bet stypčiokite ant galų pirš
tų, kad neišgirstų.

Stypčiomis jie nužygiavo į kaimą. Bet pasirodė, kad 
atsargumas nereikalingas, nes kieme triukšmas vis di
dėjo. Aišku, į kaimą atsidangino bermontininkų gau
ja ir plėšia žmonių mantą, nes girdėjosi lietuvių at
siprašinėjimai, protestai ir dejavimai, sumaišyti su 
griežta vokiečių kalba ir keiksmais. Ore aidėjo pikti vy
rų balsai ir moterų klyksmai.

— Vyrai! — sušniokštė Andrius — tie neprieteliai 
plėšia žmones. Neduosim!

— Neduosim! — vienbalsiai atsakė būrys.
Jie buvo pasiryžę pulti tuojau be jokios atodairos.
— Palaukit, — tarė vadas. — Reikia apsižiūrėti.
Priėjo visai arti ir pasislėpę už tvoros pamatė klaikų 

vaizdą. Kieme sukinėjosi apie 30 gerai apsiginklavusių 
vokiečių raitelių. Vieni sėdėjo ant arklių, kiti, nulipę 
nuo balno ir atidavę žirgus raitiesiems, šnipinėjo po 
tvartus, kluonus, klėtis ir daržines, grobdami viską, kas 
buvo paranku išsinešti. Namiškiai verkdami prašė pa
sigailėjimo. Vokiečiai tik juokėsi. Vieną kitą įkyresnį 
maldautoją koja paspyrė, kitam nagaika per nugarą 
sudrožė, revolveriu pagrasino. Bet štai senukė taip 
smarkiai įsikibo į austinę staltiesę, kad vokietis ne
galėjo jos nusikratyti. Žiebė jai atgalia ranka į burną 
tokiu smarkumu, kad senukė tik sudejavo ir krito kaip 
negyva. Iš kažinkur atsiradęs karininkas smarkiai ant 
jo riktelėjo. Kareivis kažką atsakė, tur būt, labai at
kakliai, nes karininkas smogė jam kardu per galvą. 
Kareivis krito ant vietos. Kilo neapsakomas triukšmas. 
Karininką tuoj apspito keletas kareivių iškeltais kar
dais, matomai, ne juokais, norėdami jį nukauti. Kari
ninkas, mostaguodamas kardu viena ranka, kita atki-

Jaunai porai linkiu gra-' gus” mes pažįstame. Jie y- 
ra griaunanti pajėga. Bet 
kur stovi socialistiniai drau
gai?

Daugelio nuomone, socia
listas kalbės tau apie tai
ką ir tuo pat metu užpuls 
tave. Tai yra demokratijos 
priešų kelias. Gilindamies į 
mūsų socialistinių draugų 
istoriją, nuolat pastebėsime 
draugiškus žygius, o po to 
pastangas valdyti ir sunai
kinti. Ką gi gera iki 
socializmas yra padaręs 
ronto lietuviams?

žaus gyvenimo.
Laimėsime

Iki šiol užpuldinėdavo tik 
Japanese beetle”, bet dabar 
užpuolė ir tikrieji japonai. 
Mokėjom apsiginti nuo ja
poniškų vabalų, apsiginsime 
ir nuo pačių japonų. Vi
siems mums tenka būti di
delėje vienybėje su prezi
dentu Rooseveltu, pildyti 
patvarkymus, pirkti bonus 
— ir taip nubaidysime ir 
nugalėsime pasalingus japo
nus. K. D.

Bridgeport, Conn

—Dainų šventei geriausiomis 
pasekmėmis praėjus, visi da
bar laukia šv. Kalėdų. Mišios 
bus tokia tvarka: Bernelių 
mišios 6 vai. ryto; po to 9, 10 
ir 11 (suma) ; gal bus ir dau
giau. Choras rengiasi pasiro
dyti Kalėdų lietuviškomis 
giesmėmis.

— Sausio 4 d. salėj bus su
vaidinta „Ant Bedugnės 
Kranto”; vietiniai vaidinto
jai gerai studijuoja. Pelnas 
parapijai. Visi turi atminti 
šį vaidinimą ir atsilankyti.

— Kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas lankosi po parapiją. 
Parapijiečiai labai gražiai 
priima ir suteikia auką pa
rapijai.
—Muz. A. Stanišauskas ati

darė privatišką muzikos stu
diją, 387 Warren St.

— Bridgeportiečiai šiuo 
laiku labai susirūpino karu, 
kadangi čia yra didžiausios 
dirbtuvės.

— Visiems 
Dainų Šventės 
pač jungtinis
vis klausinėja, kada bus ki
ta tokia dainų šventė. Pasi
rodo, žmonės mėgsta didelį 
ir gražų dainavimą. Dabar 
choras rengiasi pre sausio 
11 d. vyks į Hartfordą. 
Linkėtina jaunimui lietuvi
škai dainuoti ir draugauti 
su parapijinių chorų są
jungos nariais.

taip patiko 
programa, y- 
choras, kad

Toronto, Ont

Paskutiniu laiku lietuvių 
eilėse pasitaikė neramumų. 
Kas gi į jų vidurį pateko? 
Mūsų komunistinius „drau-

šęs revolveri, traukėsi atgal. Subėgo daugiau karei
vių — neginti, bet pulti savo vadą. Drausmės pas ber
montininkus jau nebuvo.

— Vyrai, pirmyn! —tarė Andrius ir savo atakai dau
giau reikšmingumo priduoti, visa gerkle riktelėjo:

— Kazaken!
šešių vyrų lietuvių būrelis su riksmu, trenksmu ir šū

viais šoko į kiemą. Du, trys vokiečiai krito pašauti. Kiti 
didžiausiame sumišime, pametę grobį, ginklus ir kele
tą arklių, pėkšti, raiti, sprūdo iš kiemo ir išnyko tam
soje. Andrius priėjo prie išlaisvinto karininko ir vo
kiškai jam padėkojo už tokį darnų ryžtingumą apginti 
skriaudžiamus žmones.

— Kalbėk lietuviškai — tarė karininkas, — aš gerai 
suprantu.

Andrius krūptelėjo. Kur jis tą balsą būtų girdėjęs? 
Naktis buvo tik apytamsė, tad geriau įsižiūrėjęs And
rius suriko:

— Kapitonas von der Goltz!
Dabar tai jau karininkas krūptelėjo.
— Ar aš gerai matau? Tai — tai —
— Tai tas pats, kurį tamsta ties Soldau paėmei į 

nelaisvę ir paskui prikalbinėjai įstoti į vokiečių armi
ją. Dabar —

— Dabar pats matai, kokia tai armija — ar tai 
norėjai pasakyti? Niekšai! Man gėda vokiečių kariu 
vadintis! Tu turėjai tiesą, jaunuoli. Juokiausi iš tavo 
svajonių, bet dabar matau, kad jos gali įvykti. Tačiau 
— pamiršau tamstai padėkoti už suteiktą pagalbą. Tie 
niekšai gal būtų mane sužaloję.

— Gal būtų buvę blogiau, — tarė Andrius. —Ma
tau, kad drausmė vokiečių armijoj gerokai pakrikusi, 
kapitone von der Goltz.

— Vadink mane Galčium. Ir koks aš dabar kapito
nas? Aš jūsų belaisvis.

— Ne belaisvis, bet laisvas lietuvis, kapitone! Aš ne
manau imti tamstą nelaisvėn. Gali sveikas eiti kur nori.

Kapitonas su nuostaba į jį pažvelgė.
— Nenori mane nelaisvėn paimti? Nenori atsilyginti 

už mano griežtą pasielgimą.
Andrius plačiai nusišypsojo.
— Tamsta labai gerai su manim pasielgei, 

padarei man garbingą pasiūlymą įstoti į vokiečių 
riuomenę. .

— Ar tai pašaipa? Garbingą pasiūlymą įstoti į
kiečių kariuomenę — ha! To tik reikia, kad atsilygin
damas dabar man pasiūlytum stoti į lietuvių kariuo
menę!

— Iš tiesų, ponas kapitone, — greit pagriebė An
drius — tai būtų puikus sumanymas!

Galčius karčiai nusijuokė.
— Vae victis — deja nugalėtiesiems, ypač kada iš jų 

tyčiojamasi. Bet, pone karininke— nežinau tikrojo tam-

nes 
ka

vo-

šiol
To-

Sei-Juozas Parukevičius 
berling Rubber dirbtuvėje 
prie mašinos neteko trijų 
pirštų.

Sakalauskienė nusilaužė 
ranką ir dabar yra namie.

Danielienė galvoja išsi
kelti į So. Kingsway dalį.

Stella Navickas 
muzikos.

Ar Mary Thomas 
davo? Ar tik labai

mokosi

susižie- 
užimta?

Kas atsitiko su šv. Jono 
volley ball” komanda?

Stebėtojas

Newtown, Pa.

Juozapo Marijos Vila
Juozapo Marijos Vilos 

High School mergaičių Mari
jos Sodalicijos įsikūrimas Ne
kalto Prasidėjimo dieną įvy
ko nepaprastai įspūdingai. 
Mergaičių viso labo 25 ir jos 
visos į Sodaliciją įsirašė.

Tą dieną vakare mergaitės 
savo šventę užbaigė bendra 
puota su gražia programa. 
Daylvaujant kun. kapelionui 
puotoj ir seserims progra
moj, mergaitės rodė jauny
stės žavėjančią nuotaiką, vi
krumu ir sugebėjimu progra
mos vykdyme. Programos pa
baigoj kapelionas savo pra
kalboj nurodė mergaičių ge
ro pasiryžimo reikšmę gy
venime ir palinkėjo joms ne 
šti į pasaulį kilnią dvasią.

Pažymėtinas šios dienos 
sekantis įvykis. Viena tų 
mergaičių, negalėdama dėl 
tikybos skirtumo formaliai 
prisidėti prie kuriamos So

dalicijos, pareiškė norą bent 
dvasia priklausyti jai. Drau
gė jai uždėjo Nekalto Pra
sidėjimo medalikėlį. Mergai
tė rodė gilų ir nuoširdų 
džiaugsmą.

Kilni, skaisti siela nesu
gadinto jaunimo. Viloj moka 
mergaitės džiaugtis savo sie
loje, nereikalaudamos pasau
lio siūlomų pramogų.

Gruodžio - Dec. 19,

K. Tamošiūnas, rast. Miči 
nienė ir M. Alubauskait 
org. Jokubauskas. Nutar 
pirkti Amerikos bonų. Ni 
siųsti pareiškimai prezide: 
tui, gubernatoriui, vyskupu

Newark, N. J.

N.

Kalėdų mišios 

Švč.

lio - Dec. 19, 1941
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’IETOS
įkelta Kaina
erikos” leidėjų vado- 
- Lietuvių Universa-

i
1
v 
v

Baltimore, Md

— Gruodžio 14 d.
Vardo dr-jos vyrai turėjo 
šių metų paskutinę bendrą 
komuniją. Per . pamokslą 
nariai atnaujino pažadus ne
lankyti nepadorių paveikslų, 
neskaityti nepadorių raštų. 
Visi gavo lietuvių-lotynų 
kalbose mišių maldas. Kny
gelė kaštuoja 10c. Išleista 
kun. Dr. Mendelio rūpesčiu 
ir lėšomis. Spaudos darbu 
rūpinosi seserys kazimierie- 
tės. Galima gauti klebonijo
je: 114 W. Saratoga St.

— Vyskupo patvarkymu, 
ketvirtadieniais per visą die
ną turėsime adoracijas už 
sėkmingą šalies gynimą.

— Jaunieji lietuviai gar
siai dainuoja: „Mes brole
liai dobilėliai, Amerikos ber
nužėliai, lietuvių vaikeliai, 
ginsime šalį nuo diktatorių.”

J. K.

Hartford, Conn

sv.

Prelato sukaktis
Šį sekmadienį, gruodžio 

21 d., sukanka 40 metų, 
kai įšventintas kunigu pre
latas Jonas Ambotas. 11 vai. 
prelatas atlaikys mišias. 
Vakare parapijos mokyklos 
vaikai atliks programą.

Gruodžio 28 d. 5 vai. vak. 
rengiama pagerbimo vaka
rienė. Laukiama daug sve
čių.

Aviacijos studentas Tadas 
Špelis išvyko kariuomenėn.

LDS. apskr. metinis susi
rinkimas įvyko gruodžio 14 
d. Atstovai buvo iš Water
bury, New Britain ir Hart
ford. Valdybon išrinkta pirm. 
Dr. M. Aukštikalnis — Col- 
ney, vicepirm. Mičiūnas, ižd.

stos rango — pirmiau nei priimsiu garbingą tamstos 
pasiūlymą, norėčiau žinoti, kokia jūsų armija. Kai aš 
dariau savo pasiūlymą, tai tamsta žinojai, kas yra 
vokiečių armija. Matei ją ties Soldau. Kur yra jūsiškė?

Andrius skardžiai sušvilpė, ir iš visų pakampių subė
go jo savanoriai, kurie buvo kieme išsiblaškę, nes pa
dėjo žmonėms surankioti visur išmėtytą jų mantą.

— Štai mano kariuomenė.
Kapitono akys kiek susiaurėjo.
— Tamsta, tur būt, juokauji? Čia ne visi. Su tuo bū

reliu juk būtumėt nepajėgę nugalėti mano kuopos, ku
rioj buvo 35 vyrai.

— Čia jie visi, — patikrino Andrius.
— Tik penki? Ne, tai negalima!
— Duodu garbės žodį, kad mūsų viso tiek tebuvo.
Galčius pakraipė galvą ii' tarė po nosim:
— Peštukai tie lietuviai, kaip mane gyvą matai! Bet, 

ponas leitenante, vis dėlto ir gudrumo panaudojai. Kai 
riktelėjai „kazaken” ,tai mūsiškiai ir išbėgiojo.

— Kam gi jie bėgo? Mes jiems davėme progos vyri
škai atsispirti. Pagaliau, karo metu visokie gudrumai 
leisti.

— Ir dar kaip. Tik čia nemaža ir rizikos būta. Aš 
pats buvau pasiryžęs į jus šauti, nes gyvas nenorėjau 
kazokams pasiduoti, bet, išgirdęs lietuvių kalbą, tuoj 
supratau, kad čia ne kazokai. Bet — vyrai jūs, nėr ką 
sakyti.

Ir kapitonas palankiai, beveik tėviškai, apžiūrėjo 
penkis stambius tsavanorius, kurie jau buvo apsigink
lavę vokiškais šautuvais. Nė vienas nebuvo sužeistas, 
visi linksmi, kaip radinį radę. Dabar apžiūrėjo sužeis
tuosius vokiečius. Tas, kuriam kaptonas kardu į galvą 
smogė, buvo mirtinai nukautas. Matyt, Galčius iš šir
dies jam sudrožė. Kiti trys apysunkiai buvo sužeisti. 
Savanoriai nunešė juos į grįčią ir paliko moterims jų 
žaizdas apžiūrėti. Senukė, kuri taip narsiai gynė stal
tiesę, greit atsipeikėjo. Ji nesunkiai buvo sužeista, žo
džiu, visas žygis, tiek sėkmingas, nebuvo perdaug krau- 
geringas.

žmonės, taip netikėtai nuo plėšikų apginti, iš pradžių 
nenorėjo tikėti, kad saviškiai būtų juos išgelbėję. Pas
kui įsitikinę, kad čia iš tiesų pasirodė pirmieji Lietu
vos kareivėliai, nė nežinojo, kaip juos mylėti. Bučiavo 
juos, glamonėjo, verkė iš džiaugsmo.

— Nevalgę jūs, balandėliai! Nors kiek pasistiprinkite.
Ir bruko jiems į rankas duonos, sūrio, lašinių. Norė

jo juos ilgiau pavaišinti, bet Andrius su tuo nesutiko. Jie 
turi neužmiršt esą kareiviai ir griežtai vykdyti įsaky
mus. Jie turi grįžt į stovyklą, pranešti vadui, kas čia 
atsitiko ir laukti naujų įsakymų. įgudęs vokiškoj drau
smėj, kapitonas Galčius negalėjo atsigėrėti to jauno, 
žaliuko vado drausmingumu ir sumaniu elgesiu.

švč. Trejybės lietuv*0 taįto™! tary- g 
par. bažnyčioje per Kai’3™ r,mtai
das mišių tvarka bus toki, "kmerikos,, Prenu’ 
Bernelių mišios 12 vai. i 
durnaktį; kitos rytą — 
9:30, 10:30, 11:45 vai.

Parapijiečiai ir apylink 
tikintieji prašomi gausiai a 
silankyti.

C

r prenu- 
s kainos klausimą. L 

ma dėmesy popie- L 
rašalo ir kitų spaus- L 
reikmenių kainų pa- L 

„Amerikos” vadovy
bė padidinti „Ameri- ~ 
lėtinį prenumeratos

L. Vyčiai

L. Vyčių 29 kuopos su 
rinkime išrinkta nauja vLs 3 dol. Kas pre- 
dyba: pirm. P. Podgalsll atnaujins arba 

užsirašys iki Naujų 
renumeratos mokes- 

Je ftOO.

* ueratos mokestį taip 
„idino ir kiti laikra-
( irooklyne — „Vieny- kuri

1942 m. sausio 1 d. 
ios” metinė prenu-

(jau tretį kartą), vicepir 
K. Vaškas, užr. rašt. 
Demskytė, fin. sekr.
Pečiukonytė; ižd. J. Rem 
ka; tvarkdariai B. Kamii 
kas ir St. Mockus; korei 
J. Biekša. Sporto komitc_ 
pirm, išrinktas Petras Biu'8^1 Gadyne, 

ša. Išrinktos naujos komi 
jos. Nauji pareigūnai prac 
eiti savo pareigas saui 
mėnesį.

L. Vyčių apskrities su 
žiavimas bus Newarke si

Iii Vakarienė
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Grui 

sivieni

plikos” leidėjų vado- 
tarė Federacijos vei- 

i ruošti 
os" vakarienę, kuri 
w 18 d., sekmadie-

šio 4 d. Tikimasi gauss įdavimui
dalyvių būrio.

v ;iU 1O U., OLniiiauiL

Kuopos pavasario sok^ par saiėje.
bus gegužės 2 d.

Newarko vyčiai dėkoja , iwi 
merikai” už bendradarbis ^omj gausio 18 d. 
mą praėjusiais metais. Si 
čiame Kalėdų sveikinin irkon. 
visoms k uopoms ir jų dr 
gams. K.

Tel. HArrison 6 -1693

siūs bilietai bus po 
Visi „Amerikos”

savo darbų ir pra-

ii Seimelis l
rto apylinkės Lie
jikų Seimelis į-

B. J. Shawkonisįadienį, gruodžio 
(AšakūnasL... JąrgicLpar. salėje.

JO vai. popiet. Sei-GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS pradžia 2 vai. 

svečias kalbėtojas 
Stasys Raila, buvęs 
pavasarininkių d va j0 sav 

sukakt 
! iškilmi 

si par.
Įžaių 

gimo ' 
Branga 
dėju ]

Laisniuotas New Yorko 
ir' New Jersey valstybių

310 John Street 
Harrison, N. J.

įMobilių 
ininkams— Ot tai vyras! Gimęs karys, kaip mane gyvą 

tai.
Ir jie visi ginklais ir dovanomis apsikrovę, nužyg 

į stovyklą. Galčius, kad ir laisvas eiti kur nori, ntęio 1 d., 1942 
neatsiskyrė.

— Prie vokiečių jau nebegrįšiu, — tarė. — Ji 
mija jau nebe armija, bet palaidūnų gauja. Kada d akus ir vairuoto-1 mu.

m. Spaičys 
irti naujas įstaty- šakojo 
paliečia automo- rę naru

smei palaikyti reikia skaldyti kareivių galvos, ta 
kioj armijoj nėra man vietos. Tie jūs penki vyrai 
kių dešimtų verti. Jei didžiuma lietuvių kareiviu 
kie kaip šitie, tai garbė tokiai kariuomenei priklaį 
ti. Eisiu su jumis.

’orko valstybėje, 
sausinės atsako-

tatymą galima pa
judinant savo au- 
augioj apdraudos 

Dėl žemiausių 
omų ir lengviau- 
ssąlygų, tuojaus 
ariau pažymėtu

11CHULIS
Insurance & 
Estate

Sveiki 
kunigai. 
siulis ir 
batienė, 
Laučka 
pildė: šv 
tetas, -m 
vaujamai 
su solist 
sėlių pre 
par. va 
Stančaity 
ir pianu

Minėj in 
gražioje 
apie 150

Išgirdęs apie įvykusią su bermontininkais kau 
Apysenis gerokai susiraukė.

— Privirei man košės, vaikeli! Man reikėjo apda 
nis žvalgas pasiųsti. Kaip aš dabar iš tos painiavc 
kopsiu? Ar gi jau negalėjot susivaldyti? Šauti į or 
ką?

— Nebuvo galima, vade. Kai jie pradėjo mušti
teris ir mėgino savo vadą nukauti, tai' mes pama 
kad tai tik plėšikų gauja ir kulkomis juos pavaišii 
Būtume buvę bailiai ir niekšai kitaip pasielgę. Ša 
orą buvo netikslu, kai jie jau buvo užsimoję nul 
savo vadą, kurs, kaip paskui pasirodė, buvo lietui
laisvu noru prie mūs prisidėjo. ’

Čia parodė kariškai įsitempusį Galčių.
— Kapitonas Galčius.
Galčius atrėžė kareivišką saliutą.
— Ponas karininkas nevisai tiksliai pasakė 

pavardę. Kaipo buvusis vokiečių kapitonas aš vad 
si von der Goltz. Pakliuvęs jūsų nelaisvėn, bet iš 
jūsų drąsaus leitenanto atleistas, aš jau nebe] 
pas vokiečius, nes aš tikras lietuvis ir noriu su j 
būti. Dabar aš tik Galčius, nes tai tikroji mano pi 
dė.

— Labai malonu, labai malonu, — suniurnėjo 
senis.

Jis nė nežinojo, kaip čia apseiti su tuo išdidžiu 
kiečių karininku. Su tikruoju belaisviu visai kas kiti 
su tokiu savanoriu nėr kur dėtis. Pasiūlyti jam va 
bę, ar ką?

Ma 7-1896

Gruodži 
susirinks 
istorikai,

y 11ĮJ RAKANDŲ Ki

I1 Grand Street,
TeL EVergreen 7-8451 

^JAI GEROS RŪŠIES R2 

įsižiūrėti mūsų parduodamus— Ponas kapitonas, be abejo, norėsi savo , -musų parauocwmuh išlaikyti ir būti bent kuopos vadu? Tik mūs čir®^ ^ainas su iriomis krau 
maža... ^lengviems išmokėjimams be

Bet Galčius griežtai nuo karininkystės atsisakt«.
— Aš jums tarnausiu kaip eilinis kareivis. Jei NIEKUR NEGAUSITE PI

tarnausiu, galėsite pakelti į mane į būrininkus. Lii 
armijoj noriu pradėti nuo žemiausiojo laipsnio.

(Bus daugiau)

Kaip Petraičių Krautuvėse

TRAITIENE IR I
už rakandus, o ne už
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keiksiu, 
raštų, 

•lotynų 
. Kny- 
Išleista 
ipesčiu 
darbu 

nierie- 
jonijo- 
St. 
kymu, 
są die- 
is už 
ią.

gar- 
irole- 
3 ber
neliai, 
ariu.”
J. K.

Kalėdų Lerikos” leidėjų vado
je Lietuvių Uni versa- 

snvoii.1 T'“™ direktorių tary- 
»• * fa | savo posėdyje rimtai 

„linini xjxviJ prenu-
Jos kainos klausimą, 
lama dėmesy popie- 
Į rašalo ir kitų spaus- 
I reikmenių kainų pa- 

^Amerikos” vadovy- 
Jtarė padidinti „Ameri- 
I metinį prenumeratos

J* •’'* 
par. bažnyčioje i 
d“ rnišiij 
Berneli, „Amerikos 
dumktį; ta, J 
9:30,10:SU(N

Parapijie^ įj^ 
tikintieji p^^ 
silankyti.

Draugijos, kurios dar neiš
rinko savo atstovų, maloniai 
kviečiamos atlikti savo prie
volę. Svarbu, kad neliktų nė 
vienos lietuvių katalikų drau
gijos, kuriai nebūtų atstovau
jama.

Šv. Jurgio par. klebonas 
kun. K. Paulionis rūpinasi, 
kad visi dalyviai būtų paten
kinti. Muz. J. Brundza ruo
šia muzikalinę programą.

Šv. Jurgio Parapija

n

odžio 
netų, 
pre- 
val.

šias. 
rklos

vak. 
aka- 
sve-

.das 
nėn.

5US1- 
i 14 
iter- 
tart- 
drm. 
Col- 
ižd.

Angelu Karalienes 
Parapija

t Vyčiiį f 

,L-_ vyčių 29 
i AXxaiiUt imuiįį hjj.* 
dyba: pirm, p, 
(jau treti J 
K. Vaskas, ft. 
Demskytė, fu. 
Pečiukonytė; įjįj'j

Laukiam Seimelio
Sekmadienį, tarp Kalėdų 

ir Naujų Metų, gruodžio 
28 d., mūsų parapijos salė
je įvyks metinis New Yorko 
Apylinkės Lietuvių Katalikų 
Seimelis. Be abejonės, visos 
draugijos jau išsirinko sa
vo atstovus, tačiau pataria
ma, kad visi parapijiečiai,

L. Vyčių 29 ^>1942 m. sausio 1 d. 
rinkime išrinktjZ ikos” metinė prenu- 
dyba: pirm, p, u i bus 3 dol. Kas pre- 
(jau tretį hrti'j. atą atnaujins arba 

užsirašys iki Naujų 
irenumeratos mokes- 
$2.00.

ka, tvarkdariai B.mneratos mokestį taip 

^din0 >r kiti laikra-
Brooklyne — „Vieny- kurie tik gali, dalyvautų. 
„Naujoji Gadynė.pirm, išrinktas fotu 

ša. Išrinktos naujoj 
jos. Nauji pareik 
eiti savo pareiga s 
mėnesį.

L. Vyčių apskritis, 
žiavimas bus Netft 
šio 4 d. Tikimasi 
dalyvių būrio,

Kuopos pavasario 
bus gegužės 2 i

Newarko vyčiai fe Jril 
merikai” už bendrafe- , 
mą praėjusiais mėtį - 
čiame Kalėdų swį 
visoms kuopoms ir į; 
gams. i

rbi Vakarienė
erikos” leidėjų vado- 
ritarė Federacijos vei- 
pageidavimui ruošti 
ikos” vakarienę, kuri 
iiisio 18 d., sekmadie- 
reiškimo par. salėje.

■"ienės bilietai bus po 
Visi „Amerikos” 

įprašomi sausio 18 d. 
ii savo darbų ir pra-

ūsų Seimelis
Tel. HArrison6-l® Yorko apylinkes Lie- 

Katalikų Seimelis į-B. J. Sliawki
— (Ašakūnasl <. ■ ..

GRABORIUS-
balzajiuotojC-7v.VC11-osedzių pradžia 2 vai. 

Laisniuotas New Yi Svečias kalbėtojas 
ir New Jersey vate .Stasys Raila, buvęs 

j pavasarininkių dva 
310 John Street las.

Harrison, N, J, — - - =

Parapijos Švento Vardo 
Draugijos susirinkime, pe
reitą sekmadienį, buvo iš
kelta daug svarbių dalykų. 
Būtent, surasti būdus, kaip 
pritraukus čia augusį jau
nimą ir senesniuosius prie 
šios draugijos. Išrinkta ko
misija, kuri paruoš planą 
sekančiam susirinkimui, ku
ris įvyks antrą sekmadienį 
sausio mėn., 1942 m.

Išrinkti atstovai į būsimą 
Rytinių valstybių liet, kata
likų seimelį, būtent: V. Že- 
mantauskas, J. Tumasonis, 
J. Mykolaitis, St. Pažerec- 
kas, A. Plioplys. Taip pat 
išrinkta New Yorko Fed. 
apskrities susirinkimams at 
stovai iš šių: V. Žemantau- 
skas, S. Pusvaškis, J. Bart
kevičius ir A. Plioplys.

Šiame susirinkime rinkta 
nauja valdyba; kuri pasili
ko ta pati: V. Žemantaus- 
kas pirm., St. Pusvaškis, — 
vicepirm.; J. Mykolaitis — 
užr. sekret.; J. Tumasonis 
fin sekret 
— iždin.

Taip pat nutarta susira
šyti su šv. Vardo Dr-jos 
centru, prie jo prisirašyti ir 
į jo susirinkimus lankytis.

i 
gruodžio 13 d. surengė šeimy-1 
nišką vakarėlį,paskirtą lietu
viams vienuoliams pranciško
nams paremti. Klosevičiai au
kojo valgius. Visi atsilankiu- 
siieji buvo patenkinti.

Klosevičiai susipratę lietu
viai katalikai, išauginę gražią 
šeimynėlę. Jų duktė yra bai
gus kolegiją, sūnus dar lan
ko. Klosevičienė yra tretinin
kė, kun.J. Karaliaus, Shenan
doah klebono, sesuo.

Svečių tarpe buvo iš Maspe- 
tho, Brooklyno ir kitur. Te
gu atlygina Aukščiausias 
visiems už mielaširdingą 
darbą. Buvęs

PADEKA

Širdingai dėkoju visiems 
atsilankiusiems į suruoštą 
pramogą kun. J. Vaškiui, O. 
F. M. ir visoms, visiems, 
kurie kokiu nors būdu pri
sidėjo prie šios pramogos 
pasisekimo.

Ona Klosevičienė

M. Dailydėnas

Parap. Sodaliečių bendra 
šv. Komunija bus šį sek
madienį, 9 vai. mišių me
tu. Parapijos mergaitės pra
šomos dalyvauti bendroje 
komunijoje.

l®iekmadienį, gruodžio 
J Į^Jyygjo par^ salei e.

registrac^. ous
150 vai. popiet. Sei-

utomobilių
as! Gimęs karys, kaipuuew IvininkaBlS
:lais ir dovanomis apsikrovę, įėji '--------
iius, kad ir laisvas eiti kur Dūri,i sausio 1 d„ 1942 m.

galioti naujas įstaty- 
ečių jau nebegrįšiu, — tarė.—J? iris paliečia automo- 
rmija, bet palaidūnų gauja. Kada i ivininkus ir vairuoto- 
'eikia skaldyti kareivių galvos, tally 
•a man vietos. Tie jūs penki vyrai mį 
rti. Jei didžiuma lietuvių kaimu 
ai garbė tokiai kariuomenei priHa 
is.

Yorko valstybėje, 
finansinės atsako- 

itsitikus nelaimei.

įstatymą galima pa- 
apdraudžiant savo au- 
į saugioj apdraudos 

įvykusią su bermontininkais kauty ųoj. Dėl žemiausių 
I dos kainų ir lengviau- 

esties sąlygų, tuoj aus 
ės žemiau pažymėtu

ai susiraukė.
an košės, vaikeli! Man reikėjo a 
ųsti. Kaip aš dabar iš tos painiavos 
iu negalėjot susivaldyti? šauti i OH

ilima, vade. Kai jie pradėjo misti 
savo vadą nukauti, tai mes pa® 
ikų gauja ir kulkomis juos pa 
įailiai ir niekšai kitaip pasielgę. 
siu, kai jie jau buvo užsimoję ®® 
s, kaip paskui pasirodė, buvo lietu® 
e mūs prisidėjo.
ariškai įsitempusį Galčių.
; Galčius.
:ė kareivišką saliutą.
rininkas nevisai tiksliai pasakė J® 
buvusis i
. Pakliuvęs jūsų 
itenanto atleistas, aš jau nebegfl* 
es aš tikras lietuvis ir noriu su J® 
ik Galčius, nes tai tikroji mano P3'“

nu, labai malonu, — suniurnėjo AP

. MACHULIS
ral Insurance & 
Real Estate

56 85th Street, 

oodhaven, N. Y.

• Virginia 7-1896

vaikučius aplankys 
Diedukas, kurs juos 
apdovanos.
linksmą vakarėlį

Mes būsime šeimininkai, 
tad svarbu gausiai dalyvau
ti. Bus svečių iš kitų ko
lonijų. Iš Philadelphijos at
vyks kun. St. Raila, kurs 
turės įdomią paskaitą. Bus 
svarstomi įdomūs, gyvi rei
kalai, paliečią mus kaip ka
talikus ir amerikiečus lietu
vius. Tad gausiai dalyvau
kime.

Po seimelio posėdžių bus 
kalėdinis vakarėlis, kurio 
programą išpildys mūsų mo
kyklos vaikučiai, vadovau
jant sesutėms praciškietėms. 
Bus suvaidinti du kalėdi
niai veikalėliai. Didysis cho 
ras pagiedos kalėdinių gies
mių, o 
Kalėdų 
gausiai

I šį
kviečiami Seimelio atstovai, 
visi parapijiečiai, vyresnieji, 
jaunimas ir kiti. Įžangos mo
kestis tik 40 centų .

30 metų sukaktis
Gruodžio 14 d. L. K. Su

sivienijimo 115 kuopa minė
jo savo gyvavimo 30 metų 
sukaktį. Ta proga suruošta 
iškilminga vakarienė, įvyku
si par. salėje.

Įžangos žodį pasakė ren
gimo komisijos pirm. M. 
Brangaitienė. Programos ve
dėju buvo kp. pirm. Al. 
Spaičys. Jis vaizdžiai papa
sakojo kuopos istoriją. Mi
rę nariai pagerbti atsistoji
mu.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kunigai J. Laurynaitis, V.Ma- 
siulis ir V. Pinkus, S. Su- 
batienė, „Amerikos” red. J. 
Laučka -ir kiti. Programą 

, pildė: šv. Jurgio par. kvar
tetas, muz. Brundzos vado
vaujamas; muz. Pr. Dulkė 

, su soliste Ad. Kižiene; se- 
, sėlių pranciškonių išlavinti 

par. vaikučiai; jaunuolė 
Stančaitytė (ji dainavo ir 
ir pianu sau akompanavo).

Minėjimas praėjo 
gražioje nuotaikoje, 
apie 150 asmenų.

labai
Buvo

Gruodžio 29 d. Chicagon 
susirinks Amerikos katalikų 
istorikai, Stevens hotely.

9
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j, kaip čia apseiti su tuo išdidžiu j 
Su tikruoju belaisviu visai kas kita 
a nėr kur dėtis. Pasiūlyti jam va“0™

tonas, be abejo, norėsi saro 
>ent kuopos vadu? Tik mūs čia

žtai nuo karininkystės atsisakė 
jausiu kaip eilinis kareivis. Jei 
pakelti į mane į būrininkus. 
ėti nuo žemiausiojo laipsnio.

'Bus daugiau)

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

lūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

U. PETRAITIENĖ IR SŪNŪS

Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451 

išdirbėjai geros rūšies rakandų 
ite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Brooklyn, N. Y.

FCgJJEFENSE
BUY 
UNITED 
STATES

SAVINGS 
fBONDS 

AND STAMPS

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS I Brooklyno vyskupijoje su- 
- j organizuota nauja parapija

L. Vyčių New York - New East Meadow, netoli Mitchell 
Jersey apksrities suvažiavi
mas bus sausio 4 d. sekma
dienį, Švč. Trejybės par. sa
lėje, Newark, N. J.

do j e ragino visus skaityti 
geras knygas ir gerus laikra
ščius.

VANDENS REIKALU

New Yorko miestui ne
gresia vandens trūkumo pa
vojus, tačiau gyventojai 
prašomi vartoti vandens tik 
tiek, kiek reikia. Vandens 
vartojime reikia laikytis tau
pumo dėsnio.

Svarbu, kad kiekvienas 
gyventojas atliktų savo 
reigą.

ITALAI IŠTIKIMI

pa-

Field. Klebonu paskirtas kun. 
Ch. Sullivan.

Prelatas John Belford Šv. 
Jono Kolegijoje knygų paro-

Žmogaus širdis kaip dan
gus: kuo daugiau angelų, tuo 
daugiau vietos.

Bremer

f

New Yorko mieste priskai- 
toma apie 1,400,000 italų. 
Mussoliniui paskelbus karą 
prieš Ameriką, įvairios ita
lų amerikiečių organizacijos I

%

KALĖDŲ ŠVENTĖMS
Įvairius Vynus ir Degtinę Pirkite

K. N. KULBOKŲ KRAUTUVĖJE
SUMNER - HART LIQUOR STORE 

132-a Sumner St., Brooklyn, N.

„LEISKITE MUMS APTARNAUTI JUS
ŠVENČIŲ GĖRIMAIS”

Telefonuokite: EVergreen 8-7047

GREITAI PRISTATOME Į NAMUS

1i

ir laikraščiai tuojau parei- 
ske, kad italų kilmes ame-

Patarnavimas Mandagus ir Malonus

Panelės Vasauskaitės įga
liotos rinkti aukas Ameri
kos Raudonajam Kryžiui. 
Jos aukas renka prie baž
nyčios durų. Aukokite, kiek 
kas galite.

„Lietuviški Juodukai”
Visi raginami ruoštis pa

matyti „Lietuviškus juodu
kus”. Tai bus linksma ko
medija, kuriai vadovauja 
kun. J. Laurynaitis.

Šį linksmą vakarą rengia 
Gyvojo Rožančiaus Draugi
ja. Įvyks paskutinį šių me
tų šeštadienį, gruodžio 27 
d., Angelų Karalienės para
pijos salėje.

Po vaidinimo bus smagūs 
šokiai. Vakaro pradžia 8 vai. 
vakare, o įžanga tik 40c.

Kas atsilankys, tikrai ne
sigailės — visiems užtikrin
tas geras laikas. Nepamirš
kite gruodžio 27 dienos. Tą 
vakarą paskirkite smagiai, 
įdomiai pramogai.

Bankai ir pašto įstaigos 
praneša, kad praeitą savai
tę Jungtinių Valstybių Ap
gynimo bonai ir ženkleliai 
perkami padvigubintomis su
momis. Pavyzdžiui, gruodžio 
8 d. New Yorke bonų par
duota už 228 tūkst. dol.

New Yorko valstybėje iki 
šiol bonų ir ženklelių par
duota už daugiau kaip 75 
milijonus dolerių.

rikiečiai yra ir bus ištikimi į 
Jungtinėms Valstybėms.

New Yorko viceguberna- 
torius Poletti pareiškė, kad 
italų kilmės amerikiečiai 
tūkstančiais stoja savano
riais į kariuomenę kovai už 
Amerikos ir demokratijos 
laimėjimą.

Panašius pareiškimus pa
darė ir vokiečių amerikie
čių organizacijos.

Trumpos Žinios

43

y Dabar Laikas Pirkti
GEROS KOKYBĖS PREKES

Kokias prekes? — avalynę, — pakol kainos dar že
mos ... Per 20 metų Milčius geriausiai patenkino lietuvius 
ir kitataučius su BRIDGEWATERIO LIETUVIŲ DARBI
NINKŲ KOOPERATYVO išdirbystės batais. Tai tikra tie
sa, nes jie gamina batus — stiprius, gražius ir labiausiai 
tinkamus bile pločio ir ilgio kojoms.

NORI ATKERŠYTI 
BROLIUS

UŽ

Šios savaitės trečiadienį, 
pentkadienį ir šeštadienį y- 
ra metų ketvirčio dienos — 
pasniko dienos.

Kaip Jungtinėse Valsty
bėse gyvena viso pasaulio 
tautų mišinys, taip ir Kri
staus Gimimo šventė šven
čiama tų tautų papročiais. 
Kiekvienoje bažnyčioje, kur 
tautiškumas dar ne prany
kęs, matai tos šalies vaizdą 
Kalėdų metu.

(SUNDIALl 
I. SHOES J

Milčius laiko ir kitų pagarsėju
sių išdirbysčių avalynę; vyrams, 
moterims ir vaikams. Pasirinki
mas didelis. Milčius užtikrina, kad 
avalynės kokybe gausite jūsų pi
nigų vertę.

MILCHIUS SHOE

PAŠTO SIUNTINIŲ 
REIKALU

Pašto vadovybė paskelbė 
iki kurios dienos reikia pri
statyti paštui siuntinius, no
rint, kad jie pasiektų adre
satus dar prieš Kalėdas.

Štai sąrašas dienų, iki ku
rių reikia pristatyti siunti
nius, kad laiku pasiektų pa
žymėtas valstybes:

Gruodžio 17 — Arizona, 
California, Nevada, Oregon, 
Washington.

Gruodžio 18 — Colorado, 
Idaho, Montana, New Me
xico, North Dakota, South 
Dakpta, Texas, Utah, Wyo
ming.

Gruodžio 19 — Arkansas, 
Florida, Kansas, Louisiana, 
Minnesota, Mississippi, Ne
braska, Oklahoma, Wiscon
sin.

Gruodžio 20 — Alabama, 
Georgia, Indiana, Illinois, 
Iowa, Kentucky, Maine, Mi
chigan, New Hampshire, 
North Carolina, Ohio, South 
Carolina, Tennessee, Virgi
nia, West Virginia.

Grudžio 21 — Connecticut, 
Delaware, Maryland, Massa
chusetts, New Jersey, New 
York, Pennsylvania, Rhode 
Island, Vermont.

PARAMA VIENUOLIAMS

„Amerikos” skaitytojai ir 
jos rėmėjai Klosevičiai, gyv. 
Ridgewoode, savo namuose

Laivyno savanorių įstaigo
je įsirašė savanoriu Dr. 
John McManus. Laivyno va-' 
dovybė pasiūlė jam įstoti į( J.A.V. kareiviai pradėjo 
karo laivyną gydytoju, bet studijuoti katalikų tikybos 
Dr. McManus atsisakė. Jis dėsnius per laiškus. Laiškus 
pareiškė norįs būti paprastu 
jūrininku ir atkeršyti japo
nams už savo dviejų brolių 
mirtį.

Savanorio 
broliai buvo 
vajų salose, 
abu broliai 
riųjų japonų

rašo Izabelės katalikių mo
terų organizacija, vadovau
jant kunigams.

365 GRAND ST., Cor. Marcy Ave.,
69-21 GRAND AVE.,
56 27 CLERMONT AVE.,

SHOPS,
BROOKLYN, N. Y.

MASPETH, N. Y.
MASPETH, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

gydytojo 
jūrininkai 
Gruodžio 
žuvo nuo 
veiksmų.

du 
Ha- 

7 d. 
plėš-

CENTAI, PENKTUKAI 
BUS IŠRINKTI?

Valstybės iždo pareigūnai 
rimtai rūpinasi išrinkti iš 
gyventojų centus ir penktu
kus, nes varis ir nikelis la
bai reikalingas svarbių ap
sigynimo daiktų gamybai.

Piniginėms monetoms pra
eitais metais suvartota 4,- 
564 tonai vario. Centams ir 
penktukams pernai suvartota 
1,303 tonai vario. Manoma, 
centams ir penktukams 
gaminti bus pavartotas 
toks metalas, nei varis.

pa-
ki-

PAGERBK KARDINOLU

New Yorko miesto taryba 
pagerbė kardinolo Hayes at
minimą. Nuo šiol „Cardinal 
Place” gatvė bus žinoma 
kaip „Cardinal Hayes Place.”

Ši gatvė eina nuo Duane 
iki Pearl gatvės, arti Foley 
Skvero.

R KRYŽIAUS KVOTA

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus karinio fondo vajus 
pradėtas. New Yorko mies
tui paskirta 7,330,000 do
lerių. Ši suma taip paskir
styta: Manhattan ir Bronx 
— 6,250,000; Brooklyn — 
$700,000; Queens — $300,- 
000; Richmond — $80,000 
Vajaus vedėju Ne 
bus Leon Fraser, Trst Na
tional banko pirmininkas.

Brooklyne Raudonojo Kry
žiaus centralinė ištaiga y- 
ra 57 Willoughby Street.

Filmą „The Two-Faced 
Woman”, prieš kurios rody
mą katalikai protestavo, 
perdirbta. Komisija ją per
žiūrės.

Didžiausią pasauly Kalė
dų sveikinipią - card gaus 
prezidentas Rooseveltas. Ją 
siunčia 100,000 pietinės Ka
lifornijos katalikai su para
šais. Sveikinimas vaizduoja: 
Trys karaliai pagarbina gi
musį Kristų.

Nutarta nugriauti japonų 
namą buvusioje Pasaulinėje 
parodoje, New Yorke. Na
mas kainavęs 250,000 dole
rių pastatyti.

Brooklyno muziejuje rodo
mos nuotraukos — fotogra
fijos: senovės laikų Brook- 
lyną. Įdomu pamatyti, kaip 
seniau Brooklynas atrodė.

Kalėdų šventėm pagerbti 
Brooklynas turės pataisęs 
4 eglaites. Eglaitės bus pa
puoštos elektros lemputėmis, 
kurios degs nuo 4:30 p.p. 
iki 2 vai. nakties Kalėdų 
metu.

Karo zonoje šiuo metu yra 
1,200 katalikų misijonierių 
kunigų.

Netrukus prasidės regis
tracija automobilių; nuo 
1942 m. pradžios reikės už 
automobilių mokėti 5 dol. 
metams taksų.

Užėjus šaltesniam orui, 
visi, kurie savo namus šildo 
angliniais pečiais, turėtų ap
sisaugoti nuo dujų, kurios 
yra labai nuodingos. Saugo
kitės dujų, laikydami pe
čiaus kaminą atdarą.

L’

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
i 

(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

c
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Puiki Kalėdų Dovana
Aušros Vartų Marijos gipsinis paveikslas.

Kaina be persiuntimo 1 doleris.

mą prezidentui Rooseveltui, 
Kongresui, vyriausybei, 
garbingajai šalies kariuo
menei. Tad visi, kuriems 
tik laikas leidžia, šį sekma
dienį, gruodžio 21 d., 3 vai. 
popiet, kviečiami ir raginami 
būti McCaddin salėje, Brook- 
lyne.

Lietuviai amerikiečiai! At
likime savo pareigą! Uoliai 
dalyvaukime savo šalies gy
nimo darbe.

KALĖDŲ SVEIKINIMAI

KREIPKIS:

............... 75
.......... 1.25
$1.00 ir 50c

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

H Padovanoki Lietuvišką Maldaknygę ®
M’ Maldų Rinkinėlis..................................................$1.25 ir 1.50

Maldaknygė................
M Rožių Lietus................

Jėzus ir Aš (jaunimui)
Kalėdų proga siunčiami 

sveikinimai turėtų būti už
daruose laiškuose, jei norima 
skubesnio patarnavimo.

Svarbiausia, sveikinimus 
siųsti kiek galima anksčiau.

Dėkojame

SVARBUS MASINIS SUSIRINKIMAS
Lietuviai amerikiečiai vi

sada buvo ištikimi savo ša
liai — Jungtinėms Ameri
kos Valstybėms. Tai šalis, 
kuri teikė ir teikia visiems 
savo gyventojams plačiau
sius galimumus gyventi, 
dirbti, savo šeimas šviesiai 
ateičiai auklėti.

Šiandie, kai mūsų valsty
bė kovoja prieš šlykščius 
užpuolikus, reikalinga dar 
didesnė jos gyventojų vie
nybė. Reikalingas visų ame
rikiečių pasiaukojimas. Rei
kalingas vieningas pasiryži
mas kovai laimėti, nuo ko 
lietuviai amerikiečiai nieka
da neatsiliko, neatsiliks ir 
dabar.

Gruodžio 21 d., šį sekma
dienį, 3 vai. popiet, McCad
din salėje, So. Second ir 
Berry Sts., Brooklyne, šau
kiamas New Yorko ir apy
linkės lietuvių amerikiečių 
masinis' susirinkimas. Jį 
ruošia šios apylinkės lietu

vių amerikiečių laikraščiai: 
„Amerika”, „Naujoji Gady
nė,” „Tėvynė,” ir „Vieny
bė”. Tai laikraščiai, kurie 
visada stovėjo ir stovi išti
kimai už Ameriką, už jos 
saugumą, už Amerikos vy
riausybę. Tai laikraščiai, ku
rie be jokių nuolaidų buvo 
ir yra už laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą.

Šiam susirinkimui pakvie
sti šie kalbėtojai: New Yor
ko prokuroras Thomas E. 
Dewey, redaktoriai Juozas 
Laučka, Juozas Stilsonas ir 
Juozas Tysliava, ir SLA 
centro sekretorius Dr. M. J. 
Vinikas. Bus ir dainų prog
rama.

Programą paįvairins An
gelų Karalienės par. benas, 
kun. J. Laurynaičio vado
vaujamas.

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai amerikiečiai turės 
gražiausią progą pareikšti 
savo nuoširdžiausią pritari-

J. Karpienė, gyv. Brook
lyn, N. Y., A. Pažereckienė, 
gyv. Maspeth, N. Y., atsilan
kiusios į „Amerikos” admini
straciją apmokėjo prenume
ratas ir Intertypo Fondui 
paaukojo po $1.00. Tiek pat 
aukojo ir brooklynietė O. 
Leigienė.

Viena ilgametė „Ameri
kos” skaitytoja drauge su 
geriausiais linkėjimais šven
čių proga prisiuntė $1.00 
auką Intertypo Fondui.

Malonioms skaitytojoms 
širdingiausiai dėkojame už 
suteiktas aukas. Adm.

MIRĖ ST. MILČIUS

Gruodžio 15 d. mirė Sta
sys Milčius, avalinės savi
ninkas, gyv.6321 Grand Ave., 
Maspethe. Laidojamas gruo
džio 19 d. Liko našlė ir 
duktė.

£

Trečias Trečias
METINIS BALIUS

Rengia Šv. Monikos Moterų Našlių Draugija

Sekmadienį, SAUSIO-JAN. 4,1942
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
North 5th ir Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

PROGRAMA SU PAMARGINIMAIS

Nuoširdžiai Kviečiami Visi!
Bilietas (incl. tax) 55cPradžia 6 vai. vakare

Qt.

STORE
inc

Kalėdų Šventėms t

New York, N. Y.
Aušros Vartų parapija
Gruodžio 14 d. (tuoj po pa

maldų) įvyko skaitlingas Ro
žančiaus draugijos steigia
mas susirinkimas. Į draugi
ją įsirašė 60 narių. Valdy- 
bon išrinkta:

Kazlauskienė, šimulynienė 
ir Talačkienė. Susirinki
mai bus kas pirmą mėnesio 
sekmadienį po sumos.

Tą pat dieną įvyko ir šv. 
Vardo draugijos (vyrų) 
steigiamas susirinkimas.

Į valdybą išrinkti pirm. 
J. Sartauskas, vicepirm. A. 
Vainys, sekr. Henr. Kava
liauskas, ižd. Borisevičius.

Patarėjais J. Liubinskas, 
J. šadreika, Kaz. Kavaliaus
kas, Jatkauskas.

Reikia tikėtis, kad ši jau
nų ir energingų vyrų draugi
ja ateityje bus didžiausia 
parapijai parama. Draugijos 
susirinkimai nutarta šaukti 
kiekvieno mėnesio trečią sek
madienį, po pamaldų, para
pijos salėj. Tad, patys į petį 
vyrai, ir bus mūs ateitis!

CIVILINĖS APSAUGOS
KOMITETAI

415 KEAP ST.
BROOKLYN, N.Y.-LlC.fil7 

TEL. EV. 7-2069 
X. STRUMSKI 5

BLEND 90* 
3O’$rRAI(iHT WHISKIES 

S YRS. OLD

Qt. 2.4Zi

Pt. 1.24

BLENDED- 66 
2.0* 4 YRS.OLD 
/ O* 6 YRS.OLD

2.39 1.24

^•VATE Si0*-*

« HElLOU

VTOM.It*

Šiuo metu visoje šalyje 
organizuojami komitetai, 
kurie ragina piliečius stoti 
savo noru šalies gynimo 
talkon. Reikalingi vyrai ir 
moterys.

Lietuviai amerikiečiai, vy
rai ir moterys, kuriems tik 
laikas ir aplinkybės leidžia, 
kviečiami ir raginami stoti 
į „civilian defense” grupes, 
kur bus nurodyta, kas, kur 
ir kaip veiktina.

Williamsburgo apylinkės 
piliečiai gruodžio 17 d. turė
jo viešajame knygyne savo 
pasitarimą, kur sudarytas 
Williamsburgo gynimo komi
tetas.

Pilietybes Pamokos
SEAGRAM Visokios Rūšies
CALVERT VYNŲ
OLD OVERHOLT IMPERIAL Ir Importuotų 
CARSTAIRS 4/5 $2.65 —pint $1.66 KONIAKŲ

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

RAUD. KRYŽIUS PRADĖJO VAJŲ ___ ®-
Washington. — Preziden

tas Roosevelt gruodžio 12 
d. išleido viešą proklamaci
ją, kuria pradėtas Raudono
jo Kryžiaus karo fondo va
jus. Norima sukelti bent 50 
milijonų dolerių.

Prezidentas kviečia visus 
Amerikos Raudonajam Kry- 
amerikiečius būti dosniais

žiui, kurs tvarsto sužeistųjų 
žaizdas, priglaudžia, maiti
na ir apvelka benamius ir 
pagelbsti nelaimės ištiktie
siems.

Indija Gali Duoti 4 
Mil. Karių

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

r AI KAIP
žioji švente.
ušti žodžiai.
irėjimo keliu.
u apsižiūri.
Ida sutarimo.

LAIŠKAI LIETUVON 
NEBEEIS

Pašto vadovybė praneša, 
kad paštas nebepriiminės 
jokių pašto siuntinių (laiš
kų ir siuntinių) į Japoniją, 
Italiją ir Vokietiją. Paštas 
nepriims siuntinių ir į minė
tų trijų valstybių valdomas 
ar kontroliuojamas vietas. 
Kadangi Lietuva yra vokie
čių okupacijoje, tad, iki at
skiro pranešimo, laiškų į 
Lietuvą nebegalima siunti
nėti.

Europon (sausžemio) da
bar galima siųsti laiškus tik 
į tokias valstybes: Gibral- 
taran, Portugalijon, Ispani
jon, švedijon, Šveicarijon, 
Turkijon, Rusijon ir neoku- 
puoton Prancūzijon.

Indijos pirkimo komisijos - 
Amerikoje pirm. R. K. Shan- 
mukham pareiškė, kad Indi
ja paruoš keturių ar penkių 
milijonų kariuomenę, jei 
tik Jungtinės Valstybės su
tiks aprūpinti ją ginklais ir 
kitokiomis reikmenimis. Šiuo 
metu Indija turi apie milijo
ną apginkluotų karių.

Indijoje įvairios gamybos Į / 
šakos smarkiai plečiasi. In- > 
dai vis daugiau ir daugiau ; 
daiktų pasigamina.

1U01. JL1A- ( 

daugiau

Lakūnų Žygiai

TEISIŲ BILIAUS 150 M. 
SUKAKTIS

Gruodžio 15 d. sukako 
m., kai priimti pirmieji 
šimt Jungtinių Valstybių 
konstitucijos priedai. Šie 
priedai daugiausia vadinami 
„teisių biliumi.”

Teisių bilius užtikrina gy
ventojams visą eilę pagrin
dinių teisių ir laisvių — ti
kybos, susirinkimų, viešo žo
džio ir kitos teisės.

Vakare per radiją prezi
dentas Roosevelt pasakė kal
bą, kurioje jis pareiškė, kad 
šiandie yra didžiausias pa
vojus žmogaus pagrindi
nėms tesėms ir laisvėms.

150 
de-

PRIVALOMOS DOVANOS

Vokiečių viršininkai Nor
vegijos sostinės, Oslo mie
sto, vartotojų kooperatyvui 
įsakė paruošti 90,000 kalėdi
nių siuntinių. Tai bus norve
gų „dovanos” vokiečių ka
riams.

PRANCŪZAI UŽDARO 
DIRBTUVES

Vichy. — Prancūzijos vy
riausybė įsakė uždaryti vi
sas dirbtuves nuo gruodžio 
21 d. Jos bus laikomos už
darytos iki sausio 4 d. Už
darymo priežastimi nurody
tas anglies ir žaliavų trūku
mas.

VENGRAI KVIEČIAMI

Jungtinėse Valstybėse yra 
susidaręs „Nepriklausomos 
Vengrijos” judėjimas, ku
riam vadovauja buvęs Ven
grijos atstovas Washingto
ne, Pelenyi ir kiti įžymūs 
vengrai. Jų komitetas turė
jo New Yorke posėdį, ku
riame pasisakyta už demo
kratijų pergalę, už kovą 
prieš ašies valstybes.

Vengrų komiteto rezoliuci
joje pasisakoma už steigtiną 
laisvą Dunojaus valstybių 
federaciją.

LAIVYNAN ĮSTOJO VISA 
ŠEIMA

Chicago.—Augustas Ernst, 
42 metų , palydėjo savo 17 
metų sūnų į laivyno sava
norių p riėmimo raštinę. Jis 
turėjo pareikšti sutikimą, 
kad leidžia mažamečiui sū
nui stoti į laivyną.

Bet taip atsitiko, kad į 
laivyną įstojo abu — ir sū
nus, ir tėvas. Abu buvo pri
imti. Tėvas tarnavo laivyne 
ir aname pasauliniame ka
re.

Parėję namo pasakė apie 
savo žygį žmonai - motinai. 
Tada Mrs. Ernst įstojo sa
vanore slauge irgi į laivyną.

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

Washington. — Kariuo
menės vadovybė pranešė, kad 
gruodžio 7 d. Havajų salose 
šeši amerikiečiai jauni la
kūnai puikiai atsižymėjo 
kovoje prieš pasalingai už
puolusius japonus.

Tame nelauktame mūšyje 
leitenantai Taylor (Homing, 
Okla) ir Welch (Wilming
ton, Del.) nukovė po du ja
ponų lėktuvus. Leitenantai 
Sanders, Sterling (Hartford, 
Conn.), Rasmussen (Bos
ton) ir Brown (Texas) nu
kovė po vieną japonų lėk
tuvą. Jie kovojo prieš daug 
didesnes jėgas.

Prancūzų Laivai 
Perimti

Gruodžio 12 d. Amerikos 
vyriausybė perėmė savo ži
nion 14 Prancūzijos laivų, 
kurių bendras tonažas sie
kia per 150,000. Paimtas ir 
didžiausias prancūzų laivas 
„Normandie”, 83,423 tonų. 
New Yorko uoste stovėjo 
penki prancūzų laivai.

„Normandie” New Yorko 
uoste išbuvo nuo 1939 m. 
rudens, kai prasidėjo da
bartinis karas. Prancūzijai 
šio laivo statyba kaštavusi 
per 60 milijonų dolerių. 
Pirmą kartą į New Yorką 
atplaukė 1935 m.

Japonams Trūks 
Metalo

Žinovų tvirtinimu, šiame 
kare japonai turėsią pakan
kamai maisto, bet jiems 
greitai pritrūks metalų, ku
rie moderniame kare yra 
reikalingiausi. Tai japonai 
seniai pramatė ir todėl per 
paskutinį penkmetį didino 
vario, cinko, aluminijaus ir 
kitų metalų atsargas.

Kai Jungtinės Valstybės 
sustabdė vario prekybą, Ja
ponija pirkosi jo pietų A- 
merikoje ir Afrikoje.

Indėnai Ruošiasi
Karui

Syracuse.—Šiaurinėje New 
Yorko valstybės dalyje gyve
na apie 5,000 indėnų, kurie 
yra pasidalinę tarp šešių 
tautelių, sudarančių Iroquois 
konfederaciją. Ši konfedera
cija 1917 m. buvo oficialiai 
paskelbus karą Vokietijai. 
Jos vadai ir dabar ruošiasi 
panašiai pasielgti prieš Japo
nija, Vokietiją ir Italiją.

Tautelių „sostinė” yra On- 
ondoga Reservation. Čia šio
mis dienomis ir susirinks 
šešių indėnų grupių vadai. 
Šie indėnų likučiai vis dar 
nori palaikyti senus indėnų
papročius, turėti atskirą, ne- | 
priklausomą „valstybinį” gy- | 
venimą ir pan. i

iki, Brangūs Skaityto- 
jaukę Kristaus Gimimo 
is!
Jus skrieja „Ameri- 

leidėjų ir visų jos į- 
je dirbančiųjų nuošir- 
j sveikinimai ir ge- 
- linkėjimai. Pas Jus 

lėkingumo žodžiai.
i Jums, kurie remiate 
likote Amerikos lietu
vybę. Pagarba Jums, 
esate glaudžiai prisi- 
prie lietuvių katalikų 

Brooklyn, N. H prie lietuviškų or- 
jjų, prie patriotinės
i
buvot ištikimi Žvaig- 
Jungtinių Amerikos 

įių Vėliavai. Jūs per 
dėdas dar labiau su
it dvasioje.
-t—

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,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimi

riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE^

Juozas Cinkus
495 Grand Street,

i 
i 
c

P 
j< 
n 
L 
m 
P 
W

AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS iš g< -įneš Valstybės dabar
— 1 _   i.. n»» ~ — 1 _1 Tm TITl-vYr Tmjt.,. V— re uz savo saugumą, 

pasaulio žmonių lai- 
Brooklyn, N. 'b Artinkime savo gre- 

_________ j per įitas Kalėdas 

PACIFIKO SALOSE 340,000 JAPO^w^fc 
________________ ---------- laisve besidžiaugian- 

——————_________________________________________w • • _ •____ _  „

1937 metų Japonijos 
manache paskelbta, kad 
merikai priklausančiose 
lose Pacifike (Ramiajam 
vandenyne) yra 340,000 ja
ponų. Pietinėje Amerikoje 
priskaityta 228,000 japonų.

Havajų salose japonai sa
vo tautiečių priskaito 150,- 
000, bet tikrovėje ten tėra 
tik 41,000, Japonijos pilie
čių. Jungtinėse Valstybėse 
skaitoma 115,000 japonų, 
bet tik pusė jų Japonijos 
piliečių.

Tas pats šaltinis kitose 
vietose japonų tokį skaičių 
nurodo: Australijoje 3,000, 
Olandų Indijoje 6,500; Fili
pinų salose 25,000; įvairiose 
salose 155,000.

Rumunų Karas

al-

sa-

. i žmoniją ir vergijos 
ais jjusią Lietuvą.

metu reikalinga visų
— .į tampriausia vie-

dėjo organizuoti
rumunų” judėjimą, kurie 
slas bus remti demokra
pajėgas kovoje prieš plCJ 7štikimų~ameri-
sios asies jėgas, 
s--------------------- besąlyginis draus- 

Reside krašto gynimo 
5i3.

Telephone 
EV 7 - 1670 VI 7-

JOSEPH VASTUNAk kilmės amerikie- 
real estate iNsuRAN inge su milijonais 

and life Insurance ,frjįječįn drąsiai ir 
Mortgages Loaned and Bou„. . . ... ■ v
496 Grand St., Brooklyn, P 3UT1 ateitin. Prieš 
Residence: jdi pergalė. Spindi
87-34 90th St., Woodhaven, I J”.° nn,,i£

0.
r

pai
Cla

Ui
E 

ir 1 
dali 
prik 
dalį 
olan 
450 
Joje

Įjūri ateitin. Prieš 
adi pergalė. Spindi 

' gyvenimo saulė.
_________________ . jy Kalėdų rytą an- 

HAvemeyer 8 - 025S :3D®S žodžiai nebu- žmo. 
a l PH K R U C Taika ir ra- i

>a,TOGRAFA"”-+
65'-^ dKAND AVEJi trtvei

Maspeth, N. Y.

’ n mm. i1 lame ffiu-i
radarbius Philadel-j 

= Jy būrys su kun. St. 
s riešakyje pasiryžo

f plačiausiai pa
savo mieste ir apy-

myli 
tas

Vengrija, Rumunija, Bulga
rija, Kroatija (kurios „ne
priklausomybė” tik vokiečių 
ir italų pripažinta) paskelb
tos karo padėtyje prieš Jun
gtines Valstybes.

Vengrijos, Rumunijos ir 
Bulgarijos vyriausybės turė
jo vokiečių įsakymus ir todėl 
„nutarė” aklai juos pildyti.

Buvęs Rumunijos ministe- 
ris Washingtone Davilla pra-

LIETUVIŠKAS
RESTORANE

BAR & GRILL _ didelis lie- 
Gaminam valgius amei ,Įrag gražios
niško ir lietuviško stiį » He.
Čia taip pat galima U 
Amerikos išdirbimo ir ^PĮJU išlaikomos 
portuotų degtinių, vis iEaimynystėje mer- 

vynų ir gero alaus, riemija. Daug drau- 
Joseph Žeidi jaunimas.

Savininkas ištiesč ”Ame’ 
411 Grand Street ™s.rank^. ^es | 
Brooklyn, N. Y.

Savininkas Iphia ištiesė „Ame-

At 
sybė 
salo; 
no ] 
poni 

Pc 
rūpi] 
tuga 
kas 
atstc 
džio.

P< 
drai 

rų ir 
ri 3f

p

V

RUOŠKITĖS KALĖDOMS, 
NAUJIEMS METAMS

Įsigykite minėtus daiktus dabar, prieš Šventes

Įvairus Milžiniškas Rinkinys
SVEIKINIMO ATVIRUČIŲ

anglų ir lietuvių kalbomis

Kainos nuo 1c iki $1.00

Visos su gražiais spalvuotais kalėdiniais vaizdai 
ir linkėjimais

šame visu nuoširdų- milijo 
tugak 
desnę 
rią si 
lios ii 
ventoj 
Afrikc 
se.

Port 
Lisabo 
didumt 
jo va; 
sus vy 
maus t 
susirūp

—•E—
.’elį metų patriot!

ožeminėms jėgoms 
Nurodinėta, kad ko
legos nėra ištiki
mai, nes įsakymus 

■ itur.
iduvių paklausė.
ir nepaklausė. At
aušę gal turės

V. Atstovų Rū- 
— pavienios ir rinkiniuo 'bilių, kurs

visų komunistų 
■any įsiregistravi- 
nmo Departamen-

Didelis rikinys eglaitėms papuošalų — kalėdinių g ingai patekę ten, 
amerikiečiui 

šta, turėtų apsi- 
iar nevėlu. 
-4-

ir įvairių daiktų eglaitės papuošimui

VAIKAMS: puikiausias rinkinys plušinių dail s Departamentas 
lėlių, arkliukų, šuniukų, meškučių ir t.t. pareiškime 
įvairaus dydžio ir spalvos.

SUAUGUSIEMS: veidrodinių, medinių ir kitokių 
žūčių su saldainiais, geriausios išdirbys itetus“ Įvairūs 
saldainiai puikiose šventėms pritaikinti 5judėjimai nenei- 
dežutese. .-vieši, Valstybės

Visus minėtus daiktus galite įsigyti Jiems nesl‘

GINKŲ SALDAINIŲ KRAUTUVffi^.^ 
495 Grand St., Brooklyn, NU® iunP'an.cl° 

J 7 ĮWama. Musų 
Tel. EVergreen 4-7142

^amerikiečiai ne- 
I užsienio valsty- 
jndėjimų valdo-

RADIO PROGRAMOS: WCNW, 1600 kc„ j 
Pirm. 8:30 v. v., Ketvirt. 7:00 v. v., šešt. 6:30 vi

rW pripažįsta 
pimtinybę. Glau- 
f santykiavimas 
Riams būtinas. 
Re sutarime į- 
pingas darbas.

Am.
Ga

Ameril 
žiui pra 
jų, iš vii 
ti didelė 

Iki ši< 
suteikė ( 
mobilių 
lijono do 
New Yoi
120,000 <

Italę

Šio mė 
lai Vidur: 
milžiniškų 
nuskandin 
vus, netol 
miesto. Vi 
žuvo 5,00( 
j*'- ‘ -?
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