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. ’artėjome naujus 1942 
iš. Jų išvakarės nebuvo 
gios visam pasauliui. Nė 
as kampelis nebuvo ra- 
^(Nebuvo ramūs ir ame-

* nes ir mūsų kraš- 
X A;. žemiausios rūšies

šviesiai žiūrime į 
s naujus metus. Tikėki- 

| šiais metais tikrai sū
rės Jungtinių Valstybių 

| mglijos ir jų sąjunginin- 
iajėgos. Užpuolikai, dau- 
3 tautų pavergėjai susi- 
:s tinkamos pamokos.
)42 metais gal nesu- 
:sime pergalės. Bet tik- 
šiemet bus galutinai pa- 
ošta pergalei už taiką, 

teisingumą, už naują, 
jsnį rytojų Amerkai 
,m pasauliui.

ir

merikos katalikų vysku- 
ir vėl atsiminė Lietuvą, 
odžio mėnesį per Popie- 
Pijų XII Lietuvos, Lat- 
s ir Estijos žmonėms su- 
ti nusiųsta 20,000 dol. 
ielio-liepos mėn. išimti- 
Lietuvos žmonėms su- 

ti nusiųsta arti 60,000

ietuvos šelpimo reikalais 
ii sielojosi Kunigų Vie
ši ir Federacijos ribose 
iąs Lietuvai Gelbėti Fon- 
Palaikymas artimų san- 
ų su Amerikos Katalikų 
nyčios aukštaisiais gany- 
is davė gražių vaisių.

Kvių katalikų visuome- 
^Jotinę pareigą pernai 
"ta? SU P^numu-

| *n racijos centras siūlo ir
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PAVERGTOJE LIETUVOJE
(Šios žinios gautos oro pa

štu iš Portugalijos. —Red.)

Sušaudė
Švedų laikraštis „Dagens 

Nyheter” paskelbė žinią, kad 
Šiauliuose karo valdžios 
sprendimu sušaudyti du Lie
tuvos piliečiai: Zigmas Rimša 
ir Stasys Vilkūnas, kurie ne
va prisipažinę vedę špionažą 
sovietų Rusijos naudai prieš 
Vokietiją.

Paskirti agronomai
Visoms Lietuvos apskritims 

paskirti apskričių agronomai. 
Agronomų pavardės tokios: 
Alytaus—Prockys, Biržų — 
Šukys, Kauno —Sadūnas, Kė
dainių P. Valatka, Utenos— 
Bričkus, Marijampolės —Ag
linskas, Mažeikių — V. Dai
lidė, Panevėžio — Indreika, 
Raseinių — Andrašiūnas, Ro
kiškio — Neniškis, Seinų — 
Jakūnas, Šakių — Laukaitis, 
Šiaulių — Mykolaitis, Šven
čionių — Malčiūnas, Taura
gės — Ruksevičius, Trakų— 
Norkūnas, Ukmergės— Sko- 
rubskis, Zarasų — Mikelevi
čius, Vilniaus — M. Grauž- 
lys, Vilkaviškio — Gilvydis, 
Kretingos — Butkys.

Dar pranešama, kad Suval
kų apskrities agronomu pa
skirtas Tautvydas. Kaip rei
kia suprasti šios paskutinės 
apskrities agronomo paskyri
mą, lieka neaišku, nes Suval
kai, žlugus Lenkijai, buvo 
priskirti prie Vokietijos.

iė? iškilmingai minėj jus veikė j?
nepriklausomybei jai; po varis privalo būti išti- 

kiai. Visi fc’hėrikei-sava mintu 
priminkit&iais ir darbais. Už 

—tuvio netaktą gali 
skauuzi-ci..^ nukentėti šimtai 
lietuvių, kad ir Amerikos pi
liečių.

uvos
•»•*•»/■» o-irojrfo----Vijoki

riene?vTKomanauskas,

ti išimtinai Amerikos 
dona j am Kryžiui.
andie mūsų visų parei- 
lirmoje eilėje rūpintis sa- 
krašto — Jungtinių A- 
ikos Valstybių — gyni- 
Visos mūsų pajėgos A- 
ikos gynimui, saugumui 
įergalei.
iską skirdami Amerikai, 
žmirškime, kad tuomi pat 
ėsime ir mūsų tėvų bei 
;ėvių žemei — Lietuvai.
Jungtinės Valstybės ir 

ijija laimės šį karą, kel- 
Lietuva vėl laisva ir ne- 
dausOma.

aponų barbariškumas vi- 
te nuogume parodytas 
odžio 27 d., kai jų lėktu- 
siautė virš Manilos mie-

Šis istorinis miestas, 
pinų sostinė, paliktas ne
imąs. Iš jo iškelta kariuo- 
lė, išgabenti priešlėktu- 
ai ginklai, žodžiu, palikti 
miesto gyventojai. Apie į 
trim dienom iš anksto bu- 
pranešta japonų kariuo- 
lės vadovybei.
let japonų generolai pa
tino Amerikos j)raneši- 
Jie gruodžio 27 d. palei- 

iebesis savo lėktuvų. Lak- 
lėktuvai virš Manilos vi- 
žemai. Mėtė bombas. Tar- 
10 kulkosvaidžius į sau- 
3 vietos ieškančius begink- 
i žmones. Naikino bažny- 
5. istorinius pamatus.
Jž trumparegių generolų 
tęs, deja, turės atsakyti 
i japonų tauta. Japonai, 
p pažymėjo Churchill, 
is tokią pamoką, kurios jie 
zisas pasaulis niekada ne- 
airš.

Lietuvoje naujos nelaimės. 
Naujas kančių kelias. Toks 
įprastas lietuvių tautai. Per 
daugel šimtmečių išbandytas. 
Priespaudos, vargo, skurdo 
kelias. Tačiau visada pasi
baigiąs nauja viltimi. Pava
sarį tūkstančiai išgabenti 
Rusijos gelmėsna. Birželio 
gale šimtai mirė, kad Lietu
va vėl būtų laisva. Liepos 
mėnesį geriausių lietuviij 
patriotinius pasiryžimus su
trempė naujas okupantas. 
Gruodžio mėnesį Lietuvą už
puolė dėmėtoji šiltinė.

Kaip pranešama, iš Švedi
jos, dėmėtoji šiltinė tirštai 
skina Lietuvos žmones. Ba
žnyčios, mokyklos, viešosios 
salės uždarytos. Visame kra
šte šiurpi baimė. Siaučia mir
ties giltinė drauge su ją at
vedusią naciu.

Bet lietuvių tauta iškęs ir 
naują pabaisą. Nieks nesu
naikins tautos, kai jos viltis 
gyvybės Dievu j e.
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Jirdėti, kad iš darbų 
tųjų nepiliečių tarpe 
ietuvių. Skundžiasi, 
ja atleistieji. Bet kas gi 
Las? Organizacijose, spau- 
j; ir kitur visur ir visuo- 

raginta — tapkite pilie- 
3...

at- 
yra 
de-

iais karo laikais kiekvie-

Lietuviai amerikiečiai A- 
merikos gynimesi dalyvauja 
visomis jėgomis. Daug jau
nimo kariuomenėje. Merginos 
stoja Raudonojo Kryžiaus 
pirmosios pagalbos kursuos- 
na. Draugijos perka bonus.

L. K. Susivienijimas pirko 
bonų už. 50,000 dol. Moterų 
Sąjunga už 10,000 dol. Fede
racijos centro valdyba už 
300 dol. Įvairios vietinės 
draugijos ir klubai už įvairias 
sumas.

Būtų gera, kad kas nors 
suregistruotų, kokios lietuviu 
amerikiečių draugijos ir už 
kokias sumas Apsigynimo 
Bonų nupirko ir dar nupirks. 
Turime žinoti, kokiomis prie
monėmis dalyvaujame didžia
jame žygyje Amerikai apgin
ti ir visam pasauliui laisvę, 
teisingumą ir taiką užtikrin-

Priverstini darbai
Per Kauno radiją buvo per

skaitytas (Kauno miesto komi 
saro vokiečio priminimas apie 
anksčiau paskelbą ,,Darbo jė
gų panaudojimo potvarkį”, 
pagal kurį visi gyventojai 
nuo 15 iki 60 metų amžiaus 
privalo dalyvauti priversti
nuose darbuose Už šio pa
rėdymo nevykdymą grąsina- 
ma 
iki 
iki

Kauno mie- 
krašto, 5) 
ir 6) Pane-

bausmėmis — kalėjimu 
6 savaičių ar pinigais 

1,000 markių
Leidžia telegramas

Nuo lapkričio 3 d. Lietu
voje vėl visuotiniai leistas te
legramų susisiekimas. Tele
gramos gali būti rašomos ar
ba lietuvių, arba vokiečių 
kalba, šifruotos telegramos 
nepriimamos. Telegramos žo
dis kaštuoja 15pfenigių.

Maisto kortelės
Spalių mėn. Vilniaus mies

te išduota 162,482 maisto kor
telės. Žydai į tą skaičių neį
eina.

Nuo gruodžio 1 d. maisto 
kortelės- įvestos visoje Lietu
voje.

Nauja apygarda
Lietuvoje sudaryta nauja 

apygarda, kurios priešakiu 
atsistos vokiečių komisaras. 
Jos centras yra Panevėžys. 
Į ją įeina Panevėžio ir aplin
kinės apskritys. Lig šiol visos 
tos apskritys įėjo į Šiaulių a- 
pygardą, bet praktika pa
rodė, kad ši apygarda vienam 
vokiečių komisarui yra per 
didelė.

_ r'
—Tpkimbū'dudabar'LdCuTvar 
suskirstyta į 6 apygardas: 
1) Vilniaus miesto, 2) Vil
niaus krašto, 3) 
sto, 4) Kauno 
Šiaulių krašto 
vėžio krašto.

Radijo Pranešimai
Per Vilniaus radiją daina

vo Vilniaus valstybinės fil
harmonijos choras, diriguo
jamas Antano Ilčiuko. Per 
Kauno radiją dainavo Stasio 
Gailevičiaus vyrų sekstetas. 
Popietiniame koncerte daly
vavo smuikininkas Povilas 
Matukas, pianistė, Aldona 
Dvarionienė ir operos solis
tas Antanas Kučingis. Iš 
Kauno arkikatedros trans
liuotas pamaldas atlaikė 
prelatas Jokubauskas. Arti
stas Vladas Varnas skaitė 
apysaką „Našlaitė”. Daina
vo Liepa.

Sugriauta Kelmė
Kelmėje sugriauta 90% 

visų namų. Miesto centras 
yra visiškai sugriautas. 
Taip pat nukentėjo visos 
prekybos įstaigos. Todėl gy
ventojų aprūpinimas maistu 
buvęs ypatingai sunkus. Pre
kybininkams nieko kito ne
belikę, kaip atidaryti krau
tuves užsilikusiuose namų rū
siuose. Kooperatyvui pavy
kę savo namą šiaip taip ap
lopyti. Iš sugriautų namų bu
vę galima daugiau ar mažiau 
pataisyti tiktai du. 

i
Šiaip žmonės gyvenę dau

giausia rūsiuose. Bet užėjus 
šalčiams, jų padėtis pasida
rė nebepakenčiama. Ištisos 
šeimos gyvenančios viename 
kambaryje. Statomi trys di
deli barakai, kuriuose galės 
sutilpti 30 šeimų.

Tauragėje Taisymai
Tauragėje iš 1,500 namų 

sugriauta 802. Iš 13,000 gy
ventojų šiuo metu mieste 
tepasiliko 7,900. Apgadinti 
namai esą taisomi.

Dalyvauki krašto gynime. 
Pirki Apsigynimo Bonus ir 
Ženklelius.

Linkime Laimingesnių 1942 Metų
CHURCHILL DAR SUGRĮŠ

Washington. — Anglijos 
ministeris pirmininkas Chur
chill, viešėjęs pas preziden
tą Rooseveltą visą savaitę, 
šios savaitiės pradžioje lan
kėsi Kanadoje. Šiomis die
nomis jis vėl laukiamas Wa
shingtone, kur tęs svarbius 
pasitarimus su prezidentu 
Rooseveltu.

Gruodžio
kalbėjo Senato rūmuose vi-

'H
26 d. Churchill

Prel. J. Amboto 
40 m. Sukaktis

Hartford, Conn. — švč. 
Trejybės par. klebonas, pre
latas kun. Jonas Ambotas, 
gruodžio 21 d sulaukė kuni
gavimo 40 metų sukakties. Jis 
atlaikė iškilmingas 'mišias, į 
kurias buvo atsilankęs J. E. 
vysk. Henry O’Brien. Pamok
slą pasakė kun. M. Pankus. 
Vysk. O’Brien pasakė gražų 
sveikinimo žocį.

Vakare pn latą pagerbė 
mokyklos vaikučiai. Gruo
džio 28 d. įvy <o didžiulė va
karienė. Atsilankė svečiai ku
nigai Valanti* jus, Karkaus- 
kas, Gradeckas, Puidokas, 
Gauronskas, Bogušas, Ra
žaitis, Ad. Mokūnas, Kariū
nas, ZanayįšiusJ čejfttorius. 
TfdgrįmĘ''‘Kr F 
pas. Dalyvavo choras, solis
tai.

siems Kongreso ir vyriausy
bės nariams. Savo kalboje 
pareiškė, kad karas bus sun 
kus, bet nėra jokios abejo
nės, kad^trikampinė nacių, 
fašistų ir japonų militaristų 
ašis bus sutrempta. Jis pa
žymėjo, kad pavergtos tau
tos bus išlaisvintos. Džiaugė
si pasitarimais su preziden
tu Rooseveltu.

Po kalbos Churchill susi
laukė daug sveikinimų. Svei
kintojų tarpe buvo ir A- 
merikos Lietuviu Katalikų 
Federacijos vadovybė, kuri 
savo telegramoje sveikino 
Anglijos ministerį pirminin
ką, pa-sidžiaugdama jo kalba, 
primindama lietuvių visišką 
paramą Sąjungininkams ir 
pareikšdama viltį, kad po 
pergales nebus užmiršta ir 
Lietuva.

Katalikų Vyskupų
Parama

Detroit. — J. E. arkiv. 
Mooney, Amerikos katalikų 
vyskupų administracinės ta-

POPIEŽIUS UŽ VISŲ TAUTŲ LAISVĘ
Vatikanas. — Kalėdų iš

vakarėse popiežius Pijus XII 
pasakė per radiją kalbą, ku
ri skirta visam pasauliui. Dar 
kartą Jo Šventenybė kvietė 
kariaujantį pasaulį grįžti 
talkon, paremton teisingumu 
ir dorovės dėsniais. Jis krei
pėsi į drąsos, pramatymo ir 
sąžinės žmones atstatyti pa
saulį, kuris naujoje, geres
nėje santvarkoje turės rem
tis tokiais dėsniais:

1. Valstybių užpuolimas 
sustabdomas; visos tautos, 
didelės ir mažos, turi teisę 
į laisvą ir nepriklausomą gy
venimą. 2. Jokia valstybė

neturi ekonominio turto 
monopolio. 3. Ginklavimesi 
sustabdamo bet kokia pir
menybė. 4. Tautinės mažu
mos valstybėse apsaugomos 
nuo persekiojimų. 5. Užtik
rinama tikybos laisvė; ti
kintieji niekur nepersekio
jami.

Popiežius pareiškė pasau
liui, kad Bažnyčia pasiruo
šusi bendradarbiauti poka
rinio pasaulio naujosios 
tvarkos, doroviniais pagrin
dais paremtos, sudaryme. Jo 
kalba daug kur sutikta di
džiausiu palankumu.

LIETUVOS ATSTOVO PAREIŠKIMAS

rybos pirmininkas, nusiuntę ~ Jai Yra reikalinga pagalba, 
prezidentui Rooseveltui visų 
vyskupų vardu platų pareiš
kimą.

feafedarT^DaXA!0rada
ĮA1 tfuy o 1 puikiai A'eži- 

aeritui šaiies gynimo ua be. 
Jų ■ patriotinis pareiškimas 
priimtas labai šiltai.

Gruodžio 20 d. P. Žadeikis, posakiu, „kad suverenumo 
Lietuvos Atstovas Vašingto teisės ir nepriklausomybė tu
ne, padarė Amerikos spaudai 
sekantį pareiškimą:

„Lietuva, kaip dauguma 
kitų Europos tautų , šiandien 
yra vokiečių pavergta. Kad 
Lietuva galėtų atsikelti ir 
vėl atsistoti jos teisėtoje 
vietoje laisvųjų tautų tarpe,

Besigrumdama su savo ne
laimėmis,-Dietųva ryžtingai 
bandė pati atsispirti, bei jo 
pastangos nepavyko dėl dau- 
-gęliopai didesnės užpuoliko 
pajėgų persvaros - Nors Lie
tuva yra nedidelė valstybė ir 
jos geografinė padėtis nėra 
pavydėtina, ji betgi griežtai 
atsisako būti gyva laidojama

rėš būti grąžintos toms tau
toms, kurioms per prievartą 
tos teisės ir laisvės buvo at
imtos.”

Prezidento Roosevelto pra
našinguose žodžiuose:

„Mes laimėsim karą ir mes 
laimėsim taiką po karo.

,Didelė dauguma žmonijos 
yra mūsų pusėje. Daugelis 
tautų kariauja šalia mūsų.

įsos jos trokšta -maldauja 
pasisekimo,, ^ęt'ujnes^.

stodami už mūsų pačių ide
alus, tuo naciu stovime ir už 
jų Ideai^S, — 'luualf vnus A 
jų viltis, Dievui padedant, 
yra laisvės pergalė,”— visa 
kenčiančioji žmonija randa 
įkvėpimo, kuris pasuks liki
mo ratus laimingąja krypti
mi ir kiek tai liečia Lietu
vą, — ji trokšta šio pasau
linio konflikto metu būti su ta 
žmonijos dalimi, kuri kaujasi 
prieš agresijos piktadarystę.

„Amerika, pavergtųjų kra
štų viltis, ėmėsi ginklo, kad 
save apgintų nuo nuožmaus 
ir klastingo tri-kampinės A- 
šies siaubimo ir kad apsau
gotų brangintinus kilnius i- 
dealus, kaip: demokratijos 
principus, keturius laisvės, 
laisvai sudarytų tarptautinių 
sutarčių taurumą, jūrininky
stės laisvęę ir laimingesnį 
visų tautų rytojų, apibudintą 
aštuoniuose Atlanto Deklama
cijos posmuose.

Šia proga vardu mano vy
riausybės pareiškiu gilią so
lidarumo užuojautą ir įsiti
kinimą, kad Amerikos gink
luotų jėgų pastangos atsieks

RUSIJOJE VOKIEČIAI ATSTUMIAMI ” ” flfc
Bernas. —Čia gaunamos ži

nios tvirtina, kad visame 
fronte Rusijoje vokiečiai at
stumiami, padarant jiems di
delių nuostolių. Stambiausio 
laimėjimo rusai pasiekė Kry
mo pusiausalyje, 
atsiėmė Kerčios ir 
jos miestus.

Maskvos fronte
savo atstūmimą teisina šal
čiais. Krymo pusiausalyje 
jokių šalčių nėra, tad ir jo
kio pasiteisinimo nenurodo-

kur jie 
Teodosi-

vokiečiai

ma. Kerčios miestas vokie
čiams buvo labai svarbus. 
Jį vokiečiai užėmė didele kai
na. Iš jo buvo patogus ke
lias į Kaukazą.

Kryme šiuo metu rusai 
spaudžia vokiečius Sevasto
polio miesto link. Maskvos 
fronte vokiečiai kasdien at
stumiami. Sakoma, kad 
Krymo puolimams planą pa
ruošęs pats komisarų tary
bos pirmininkas Stalinas.

FILIPINŲ SALOSE ARŠIOS KOVOS
Manila. — Luzone, di- ' Abiejų pusėje, puolėjų ir gy- 

džiausioje Filipinų saloje, kur 
yra sostinė, Manilos mies
tas, japonai šios savaitės 
pradžioje vykdė labai dide
lius puolimus. Japonams pa
vyko iškeldinti savo kariuo
menę keliose vietose ir ap
rūpinti tankais. Gruodžio 31 
d. japonų kariumenės keli 
daliniai pietuose buvo apie 35 
mylios nuo Manilos.

Amerikiečių ir filipinų 
riai, generolo MacArthur 
dovybėje, gynėsi ir gina
siog karžygiškai. Jiems ten
ka grumtis prieš daug dide
snes japonų jėgas.

Gruodžio 30 d. Filipinų 
prezidentas Quezon pradėjo 
naują ketverių metų termi
ną. Ta proga atsiuntė sveiki
nimus prezidentas Roose
velt, pareikšdamas pasigė
rėjimą, kad filipiniečiai did
vyriškai gina savo šalį.

nėjų, nuostolių nemažai. Y- 
pač japonai turi didelių nuo
stolių. Savo veržimąsi jie 
dengia bombnešiais. Filipi-

va turi turtingą istorinę pra
eitį, kuri sudaro jos dvasinio 
lobyno žymią dalį, — ji taip
gi turi pasiryžimą ir suge
bėjimą gyventi nepriklauso
mai, neįžeisdama savo kai
mynų teisėtų reikalų.

Lietuva, kartais vadinama 
žemdirbių Respublika, yra 
natūralinė demokratija; ji 
nedvejodama jungia savo a- 
teitį į kooperaciją su demo
kratijų sąjunga, kuri dabar 
kovoja dėl laisvės ir savygar- 
bos. Lietuvos pirmiausias ir 
vyriausias tikslas yra nusi
kratyti vokiškojo pavergimo 
ir grąžinti suverenines tei
ses Lietuvos tautai.

„Lietuvių tauta savo išsi
laisvinimo viltį remia kiek
vienos tautos teise būti šeimi
ninku savo gimtosios šalies, 
gentkarčių ginamos ir reik-

ka- 
va- 
tie-

niečiai keliose vietose pasi- .gmingu Atlanto Deklaracijos laimėjimo tikslo.” 
rodžiusius Amerikos lėktų- ■ - ■ . —

šaukimais — didesniais, nei j PERGALĖS KARUI 50 BILIJONŲ DOL, 
kanuoliij ir bombų bildesiais.

Japonai skelbėsi užimsią 
Manilą gruodžio mėnesio 
gale, bet Naujų Metų išva
karėse tebebuvo amerikiečių 
ir filipiniečių gynėjų ranko
se.

Manilos mieste barbarų 
japonų bombos sunaikino ke
lias katalikų bažnyčias, ka
tedrą, domininkonų vedamą 
kolegiją, universiteto rūmus. 
Gen. MacArthur pareiškė, 
kad už neginamo miesto 
barbarišką puolimą tinkamu 
laiku bus atitinkamai japo- 

I nams atlyginta.

VOKIEČIAI UŽPULTI NORVEGIJOJE
Londonas. — Šios savaitės 

pradžioje anglų laivai buvo 
nuvykę į Norvegiją, kur 
jie puolė Stavangerio uos
tą. Keli vokiečių laivai su-

naikinti, jų karinė bazė iš- 
bombarduota, paimta nelai- 
svių. Gausus skaičius norve
gų išvyko drauge su ang
lais.

Washington. — Preziden- tų pajamų sąmatą. Pašalpos 
tas Roosevelt pareiškė, kad * 1 ‘----------- '---- ’-------- ’
ateinančiais metais lėktuvų, 
tankų, kanuolių ir kitokių 
ginklų gamybai- turės būti 
paskirta apie 
lerių. Tokia 
50 nuošimčių 
pajamų.

1941 metų 
nesį karo pabūklų gamybai 
išleista 17 nuoš. valstybės 
pajamų, o iki metų galo bu
vo matyta išleisti 27 nuoš.

Ryšium su pergalės 
reikalinga gamyba, 
kitokia šalies gamyba 
būti sumažinta. 

Sausio 6 ar 7'd. 
dentas Roosevelt atvyks į 
praneš apie valstybės padė
tį. Viena diena po to jis at
siųs paruoštą naują biudže
tą — valstybės reikalams 
skiriamų išlaidų ir numaty-

40 bilijonų do- 
suma sudarys 
visų valstybės

lapkričio me-

karui 
įvairi 
turės

prezi-

ir kitokios neapsigynimo rei
kalams išlaidos turės būti 
sumažintos, tačiau darbinin
kų reikalai bus apsaugoti.

Anglijoje pusė visų vals
tybės gyventojų pajamų ski
riama karo vedimo reikalams 
Panašiai bus elgiamasi 
Jungtinėse Valstybėse.

Lak. Lindbergh
Savanoriu

Washington. — Kariuome
nės aviacijos vi ršininkas ga
vo lakūno Charles E. Lind- 
bergho laišką, kuriuo jis siū
losi karinei tarnybai. Jo pa
reiškimas svarstomas ir ma
noma, kad Lindbergh bus 
priimtas į aktyvią tarnybą.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

TVIRTI PASIRYŽIMAI
Naujų Metų pradžioje, sveikindami „Amerikos” skai

tytojus, bendradarbius ir visus rėmėjus, prašome priimti 
mūsų nuoširdžiausius linkėjimus. Drauge ir padėką už teik
tąją talką praeityje. Ir gilų pageidavimą, kad ir ateityje 
taip artimai bendradarbiautume visi.

Ir šiais naujais — 1942 —metais „Amerika” laikysis 
seniai išbandytų dėsnių. Ji bus nepajudinamai uoli Katalikų 
Bažnyčiai, nepalaužiamai ištikima Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms, nepalenkiamai budri Lietuvių Tautos sargybo
je. Tokie mūsų pagrindiniai dėsniai. Toks mūsų kelias.

Nežinome, kokių sunkumų visa amerikiečių spauda 
sulauks. Karo metas reikalauja ypatingo atsargumo, todėl 
įsteigtas cenzūros komitetas. Bet dabartinė padėtis rodo, 
kad įvairiomis kalbomis leidžiami laikraščiai neturės kry
žiaus kelių. Visi supranta, kad karo metu reikia vengti abe
jotinos vertės žinių, kurios gali būti naudingos priešui.

Numatomė, kad reikės grumtis su finansinėmis sunke
nybėmis. Viskas brangsta, tad teko ir laikraščio prenume
ratos mokestį šiems metams padidinti. Iš širdies džiaugia
mės, kad mokesčio padidinimą visi skaitytojai sutiko labai 
rimtai. Neatsirado nė vieno, kuris dėl pabrangintos prenu
meratos būtų atsisakęs laikraščio. Daug skaitytojų pareiš
kė, kad jie suprantą laikraščio reikalingumą, tad mielai ben
dradarbiaus laikraščio vadovybei.

Šia pačia proga pasisakome visomis jėgomis stovėsią už 
Amerikos lietuvių katalikų glaudų, galingą vieningumą. Bū
sime už visų Jungtinėms Amerikos Valstybėms ištikimų 
ir Nepriklausomos Lietuvos siekiančių lietuvių bendradar
biavimą gyvybiniais reikalais, žodžiu, ir toliau būsime kū
rybinio darbo rėmėjai, skatintojai, skelbėjai, vykdytojai.

Visiems Laimingesnių Naujų 1942 Metų.

Kun. Dr. Juozas B. Končius, 
šv. Kryžiaus parapijos, Mt. Carmel, Pa., 
klebonas, šių metų sausio 6 d. sulau
kiąs kunigavimo 25 metų sukakties. Gar-' 
busis jubiliatas yra Kunigų Vienybės 
šelpimo komisijos ir moksleiviams remti 
„Motinėlės” draugijos pirmininkas, „A- 
merikos” bendradarbis ir rėmėjas, kelių 
veikalų autorius. Sveikindami kun. Dr. 
J. Končių, linkime jam geriausių Dievo 
malonių.IŠ MŪSŲ VEIKIMO CENTRO

Gruodžio 12 d. L.R.K. Fe- ium of the Lithuanian Catholic 
deracijos Centras išsiuntinė- Press, the national support of 
jo svarbų pareiškimą aukš- your people to our beloved Pre- 
tiems valdžios narpicrūnomc sirtprit in rlofonco nf nnn

SVARBIOJI TALKA
keliolika diem1 ’

Sausio - JaMg|Q

irių vaikui, išeina po Jungti
nių Amerikos Valstybių di
dinga laisves Vėliava į mū
šio lauką nedrebėdamas, pa
siryžęs, nepermaldaujamas, 
kietas ir tvirtas. Šitie nar
suoliai ginklu kovoja už sa
vo krašto laisvės apgynimą, 
sustiprinimą ir pavergtų tau
tų išlaisvinimą, o namie pa
silikę gražiu darbu ir aukos 
dvasia.

Nežiūrint, kad Amerikos 
lietuvis turi daug visokių 
reikalų savo krašto — A- 
merikos gynime, bet jis, tu
rėdamas jautrią ir gražią 
širdį, nieku būdu negali pa
miršti ir tų savo brolių lie- 
vių, kurie šiandien nacių y- 
ra pavergti, o antri ištremti 
į tolimą ir šaltą Sibirą. To
dėl jis randa būdų ir gali
mybių nuo savęs duonos 
kąsnelį ar vieną kitą centą 
nutraukdamas, sušelpti ir 
tuos brolius lietuvius, kurie 
dabar yra ištremti į Sibiro 
pusnynus. Nevienas jautrus 

i ir taurus lietuvis jau yra į- 
nešęs gražią duoklę į Lietu
vai Gelbėti Fondą, jo sunkiai 
uždirbtas centas ne vienam 
lietuviui tremtiniui Sibire y- 
ra nušluostęs ašaras ir vie
ną kitą išgelbėjęs, bent tuo 
tarpu, nuo bado.

Visiems tauriems ir gera
širdžiams Amerikos lietu
viams Lietuvai Gelbėti Fon
das už aukas reiškia gilias 
simpatijas ir sako: ačiū, a- 
čiū.

1941 metų puslapiuose 
aiškiai parašyta: Amerikos 

I lietuviai labai daug parodė 
-------- s nuošir

dumo lietuviams tremtiniams 
Sibire.

Atverčiam 1942 metų nau
ją puslapį. Jame bus ne tik 
surašyti lietuvių veikla, pa
sišventimas Jungtinių Ame
rikos Valstybių reikaluose, 
bet taip pat bus tuojau įra
šyta, kad N. N. lietuviš- i 
koji kolonija sėkmingai pra- , 
vedė aukų vajų lietuvių ;

tiems valdžios pareigūnams. 1 sident, in defense of our country visokiausiais būdais

Kai Amerikos Raudonasis Kryžius^ Th'

Į pareiškimą ir prie jo pri
dėto laiško gauta atsakymų, 
kurių pažymėtini šie :
Prezidento p no-- >it0:

v President’s 
. ,, vour let- ,permit me, m the • ,

name, to thank you for y __e
ter with the enclosed stat

i-^ncns of patriotic support
p-adeio savo karo fondo"vajų. Užsimota per trumpą laiką' which haye been received from 
sukelti 50 milijonų dolerių. Pradžia jau labai graži. TaFkoTNrte many, many loyal citizens m 
šauksųiąy visur 1žįar. ’ > pritafifiiR ally

Raudonasis Kryžius pirmiausia rūpinsis Amerikos gv- g^/er, 
nėjų karių reikalais. Jų saugumas, jų patogumai, jų atspa-,courat° cmy ou

_ „ _____ omDriVippin hpndrn našiau- tne American people.

and our democratic way of life.
The people of the world deter

mined to remain free now fight 
side by side in a concerted ef
fort to defeat a common ene
my. While our nation has en
tered this war unwillingly, we 
do with full confidence of 

o, ite victory because our 
ultimo is a J’ust one- ■ 
cause rfeeP gratitude to the

NAUJO INTERTYPO F0< v
Kalėdų proga „Amerika” gavo daū^'sreikjj • mm 

tuščių. Daug jų buvo palydėti aukomis Naujo InW 
dui. Giliu dėkingumu čia minime skaitytojus, 
ir Naujų Metų proga taip gražiai atsiminė „Amerč t r 
jums, gerieji Lietuvių Amerikiečių Katalikų Spanįlcrbliry^ tonu, 
liai! ____

Čia seka aukotojų sąrašas:
K. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y.
F. Zeller, New York, N. Y.
J.
S.

Lanai 
kienė 
Vaitk 
Statk 
nė, J 
Augy

rūmas daug priklausys nuo visų amerikiečių bendro pasiau
kojimo. Raudonasis Kryžius pirmasis įvairiausiame karių 
pagalbos darbe. Jo gelbstinti ranka kariui tvarsto žaizdas, 
užvelka šiltesnį drabužį, patiekia švarią lovą, paguodžia ir 
sušelpia kario artimuosius.

Raudonasis Kryžius visada ten, kur didžioji pagalba 
reikalinga. Jis nežiūri, koks asmuo pagalbos vertas. Jam vi
si Ivgūs. Visos tautos geros. Visi įsitikinimai pagerbiami. 
R. K. dirba per parą visas 24 valandas.

Lietuviai amerikiečiai stoja Raudonojo Kryžiaus talkon 
visu nuoširdumu. Būtu gera, jei galėtų susidaryti atskiri 
daliniai, turį teisės veikti lietuvių amerikiečių vardu. Stoda
mi didžiojon talkon, neužmirškime ir lietuvių tautos. Dirb
dami ir padėdami Amerikos Raudonajam Kryžiui paruoši
me tinkamą dirvą ir Lietuvos žmonų pagalbai.

RŪSTESNI VĖJAI?

Jungtiniu Amerikos Valstybių, Anglijos ir jų sąjungi
ninku vadovybės paskutiniu laiku turėjo visa eilę pasit?ri
mu. Washingtone kelias dienas su prezidentu Rooseveltu ta
rėsi Anyliios ministeris pirmininkas Churchill. Tuo pat ma
tu Maskvoie su Stalinu šnekėjosi Anglijos užsienio reikMv 
ministeris Eden. Kinijos laikinoje sostinėje tarėsi Amerikos 
Kinijos ir Anglijos atsakingi aukšti pareigūnai.

Washingtone pranešta, kad pasitarimai lietė ne tik karo 
vedimo planus. Tartasi ir apie būsimą pokarini gyvenimą, 
anie naują santvarką pasauliui. Trikampės plėšikiškos ašies 
užgrobtu valstybių atstovai užtikrinti, kad jų valstvbėms 
bus atstatytos nepriklausomvbės. Tačiau šalia to užtikri
nimo prikergta ir viena pastaba.

Aiškinama, kad Amerikos ir Anglijos tikslas nėra tik 
atstatyti „visą eilę neekonomiškų suvereninių valstvbiu 
kurios sukurtos Versaliuje.” Toliau sakoma, kad Amerika ir 
Anglija remia nepriklausomų valstybių atstatymo dėsni, bet 
jos taip pat reikalauja, kad tos valstybės bendradarbiauti! 
ir „gal atsisakytu nuo kai kuriu savo suvereninių teisiu e- 
konomiškai sveikos ir militariškai saugios Europos gero
vei.” Jau yra paruoštas Roosevelto-Churchillio naujas iš
kilmingas pareiškimas, bet jis dar viešai neskelbiamas.

Ką tik paminėti pranešimai iš Washington© lyg kvepia 
rūstesniais vėjais mažesnėms valstybėms. Lengva pasakyti 
kad ne visos po pirmo pasaulinio karo sukurtos ar susikūru
sios valstybės buvo ekonomiškai pajėgios. Bet kur įrody
mai? Jei pavyzdžiu imtume Lietuvą, Latviją ir Estija, tai 
prieš mus gražus paveikslas. Šių valstybių gyventojai žy
miai geriau gyveno nei milžiniškos Rusijos, nei Italijos, nei 
Jugoslavijos žmonės. Ne valstybės didume glūdi jos ekono
minis pajėgumas, jos kultūrinis lygmuo, jos kūrybinis su
gebėjimas.

Kad ir švilpia rūsteni vėjai, Lietuvos draugai neturi nu
siminti. Tai tik skatins sparčiau dirbt, akyliau stebėti, ap
sukriau ateities prošvaisčius pažinti ir suprasti. Atsakingi 
Lietuvos asmenys turi apsišarvuoti nesugriaunamais įrody
mais, kaip Nepriklausoma Lietuva buvo pajėgi valstybinio 
ūkio tvarkyme, stiprinime, iš karo griuvėsių ir vergijos 
krašto atstatyme.

Very sincerely yours,
M. H. McINTYRE,

Secretary to the President”.
Gubernatoriaus Green:

„I wish to acknowledge your 
letter of December 12, offering 
the support of your people in this 
emergency.

I appreciate very much jour 
prompt and generous offer and 
trust you will advise the mem
bers of the American Lithuanian 
Roman Catholic Federation that 
I accept their offer with grati
tude- Spontaneous offers of sup
port to lhe government, such as 
yours, are most encouraging in 
these critical hours and are an 
inspiration to public officials, 
who feel sure they indicate the 
sentiment of a people now firmly 
united and resolutely facing the 
task before us.

Sincerely yours,
DWIGHT H. GREEN,

Governor.”

>deracijos veikla 
L Federacijos 22 sky- 
metinis susirinkimas į- 
gruodžio 21 d. choro 
iriuose. Kun. J. Bogu- YUSį 
Raibėjo maldą. Pirm, vii

Vaitkevičius, Blissville, N. Y. 
Cerebiejus, Maspeth, N. Y. 
Sprainaitis, Paterson, N. J. 
Urbanavičius, Bridgeport, Conn.

Dumšienė, Waterbury, Conn. 
Gustavičienė, Brooklyn, N. Y.

Komp. Al. Aleksis, Waterbury, Conn. 
Jonas Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.

Ramanauckas, Reading, Pa.
Marsh, Bronx, N. Y.
Lukoševičius, Brooklyn, N. Y. 
Varneckienė, Brooklyn, N. Y. 

Bačenienė, Kearney, N J. 
Galčius, Maspeth, N. Y. 
Svilienė, Ozone Park, N. Y. 

Urš. Wenckus, Great Neck, N. Y.
Jokubauskas, Waterbury, Conn. 
Štreimikis, Brooklyn, N. Y.

Usevičienė, Brooklyn, N. Y. 
Barbšienė, Brooklyn, N. Y.

Pr. Milas
K. Poderis, Brooklyn, N. Y. 
Ant. Daukantas, Brooklyn, N. Y. 
A. Kaulis, New York, N. Y.
P. Lenk, Ozone Park, N. Y. 
P. Kubilius, Maspeth, N. Y. 
Ag. Thompson, New York, N. Y. 
J. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y. 
El. Brusokienė, Brooklyn, N. Y. 
J. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.
M. Simonavičienė, Brooklyn, N. Y. 
Ant. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y.

Dautartienė, Bronx, N. Y. 
Kavaliauskas, Bronx, N. Y. 
Matiskis, Bayonne, N. J.
Skrodenis, Brooklyn, N. Y. 
Sharry, Brooklyn, N. Y. 
Mikalauskas, Brooklyn, N. Y.

Radwinskiene, New York, N. Y. 
Lelienė, Brooklyn, N. Y.

A. Zajankauskaitė, Brooklyn, N. Y. 
F. Kalinauskiene, ' SSK^įty, N. J.
J. Laskevičius, B> Y.
B. Skardžiūtė, Gre . Y.
S7Zagreckaitė, Hc
K. Lenienė, Broo1 
P. Franceson, Brt 
EI. Vaitekūnienė, Brooklyn, N. Y.

Černiauskas, Brooklyn, N. Y. 
Banaitis, Nesconset, L. L 
Mecunienė, Bayside, N. Y. 
Petraitienė, Bronx, N. Y. 
čižauskas, Brooklyn, N. Y.

Petras Tumėnas, New York, N. Y.
J. B. Seckus, Philadelphia, Pa.
O. Lazaunikienė. Great Neck, N. Y. 
H. Savickienė. Elizabeth, N. J.
K. Tapikas, Bridgeport, Conn. 
J. Lushis, Easton. Pa.
A. Navard, Brooklyn, N. Y.
S. Zurlis, Linden, N. J.
J. Saulis, Pittsburgh, Pa.
P. Beganskas, Brooklyn, N. Y. 
Ant. Gobis, Amsterdam, N. Y. 
A. Minkienė, Jersey City, N. J. 
P. J. Montvila, Brooklyn, N. Y. 
W. Daunis, Waterbury, Conn.
A. Mažeikienė, Richmond Hill. N. Y.
N. Putinienė, Brooklyn, N. Y. 
M. Ašmantas, Linden, N. J. 
F. Yasus, Brooklyn, N. Y.
P. Peikus, Richmond Hill, N. Y.
M. Kilmoniutė, Mattapan, Mass. 
A. Kaminskienė, Brooklyn, N. Y.
A. J. Klimaitis, Bridgeport, Conn. 
EI. Tarnauskienė, Maspeth, N. Y.
B. Karalienė, Maspeth, N. Y.
E. Vaicekauskienė, Woodhaven, N. Y. 
Pr. Ražickienė, Brooklyn, N. Y.
K. Žvinienė, Brooklyn, N. Y. 
Fr. Puskunigis, Brooklyn. N. Y. 
J. Muckus, Brooklyn, N. Y.
M. Karaktynas, Woodhaven, N. Y.
J. Viršilas, Brooklyn. N. Y. 
V. Lukas. Newark, N. J. 
M. Vizbarienė, Brooklyn, N. Y. 
Pranas Pūkas, Philadelphia, Pa.
A. P. Krikščiūnas, Washington Depot, Conn.
P. Bagočiūnas, Maspeth, N. Y. 
A. Šidlauskas, Jersey City, N. J.
J. Aleksy, Great Neck. N. Y.
D. Skuja, Newark, N. J.
A. Gerulis, Kearny, N. J.
V. Daubaras, Brooklyn, N. Y.
F. Gražienė, Brooklyn, N. Y.
U. Mikulskienė, Brooklyn, N. Y.
T. Stučienė, ” ”
M. Kanapinskienė, Brooklyn, N. Y.
P. Augustinas. Maspeth. N. Y.
A. Pakinkis, Brooklyn, N. Y.
Mrs. T. Mažonis, Brooklyn, N. Y.
Mrs. E. Galčius. Long Island City 
O. Keturakienė. Brooklyn, N. Y.
V. Vaičiūnienė, Brooklyn, N. Y.
O. Balsienė, Forest Hili, N. Y.

M.

P.

J.

P.

M.

M.

M.

čnember? of the American Lith- Į tremtinių Sibire reikalams 
uanian Roman Catholic Federa-1 kad N. N. lietuvis įnešė Lie- 
tion for their loyal cooperation tuvai Gelbėti Fondan vienos 
and with best wishes for a joy- Į dienos uždarbį, ir t.t. ir t.t. 
bus Christmas, I remain,

Sincerely yours,
EDWARD J. KELLY, 

Mayor.”

Mayoro Edward J. Kelly:
,,Thank you most sincerely for 

your letter of December 12. I 
want to commend the American 
Lithuanian Roman Catholic Fe
deration for its patriotic action 
in pledging, through the med-

A.L.R.K. Federacijos pa
reiškime Prezidentui Roose- 
veltui buvo pažadėta ir mo
ralinė parama kovoje su A- 
merikos užpuolikais. Mūsų 
visuomenė savo duotąjį žo
dį išlaiko. Vyriausybės pla
nams teikiama visokeriopa 
parama: perkami Apsigyni
mo Bonai, Taupymo Ženklai, 
aukojama Amerikos Raudo
najam Kryžiui. Miestuose 
organizuojasi lietuvaičių vie
netai Am. Raud. Kryžiaus 
visokiems siuvimo, nėrimo ir 
kitokiems darbams.

Atsižvelgiant į tai, kad 
1942 m. ypatingu rūpestin
gumu turėsime minėti Lietu
vos Nepriklausomybės šven
tę (vasario 16 d.), Federa
cija siūlo, kad visas to mi
nėjimo pelnas būtų pavestas 
Amerikos karo reikalams 
ir renkamos aukos Ameri
kos Raud. Kryžiui arba ki
tam panašiam tikslui.

A.L.R. Federacijos 
Sekretorijatas.

Lietuvai Gelbėti Fondas ti
ki, kad 1942 metų knygos 
puslapiai dar ryškiau kalbės, 
kad Amerikos lietuvis tikrai 
turi gražią ir savo artimųjų 
vargus ir nelaimes atjaučian
čią širdį.

Lietuvai Gelbėti Fondas 
sveikina visus Amerikos lie
tuvius su Naujais Metais ir 
linki, kad 1942 metai būtų 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių pergalės ir laimėjimų 
metai. Taip pat kviečia visus 
lietuvius į talką padėti mū
sų broliams lietuviams trem
tiniams Sibire ir Lietuvai 
atgauti Laisvęę ir Nepriklau
somybę.

L. G. Fondas
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, Ill.LIETUVOS ŽINIOS
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Tai jau geriau skamba. Bet 
id, nuvertę bolševikus, su es 
Prasmegę buržujai! — išspi

ATVERČIAME NAUJA PUSLAPI
Europa jau trečius metus 

pergyvena karo baisybes. 
Europos žeme įmirkusi nuo 
kraujo, našlaičių veidai ne- 
nudžiūva nuo ašarų.

Jungtinės Amerikos Vals
tybės 1942 metus irgi suti
ko karo fronto, kuriame ir 
Amerikos lietuviai kaunasi 
ne tik už savo krašto — 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių laisvę ir pergalę, bet 
taip pat ir už pavergtų tau
tų išlaisvinimą, iš kurių bai
sūs diktatoriai yra išplėšę 
brangiausią turtą — laisvę 
ir nepriklausomybę.

Amerikos lietuviai turi 
daug rūpesčių ir darbų sa-

vo krašto gynime. Gyvena
masis momentas iš Ameri
kos lietuvio pareikalavo dar 
didesnio pasiaukojimo, nes 
eina aršios kovos tarp lai
svės ir vergijos, tarp tikro
jo žmoniškumo — demokra
tijos ir diktatorių siautimo. 
O laimi tas, kuris nieko 
nesigaili, visku rizikuoja, ge 
rai veikia ir ryžtingai ko
voja, o ypač moka sunkiau
siose valandose neprarasti 
dvasios pusiausvyros, ir rea
liai žiūrėti į gyvenimą. Ko
vų metu svajotojams ir iš- 
tyžėliams nėra vietos.

Šiandien Amerikos lietu-xinivjinus IICIU- HU V lt 

vis, kaip dera garbingų ai-1 mutes.

Iš Kauno radi j aus pas
kutiniųjų dienų programos 
pažymėtinos tokios vietos: 
Feliksas Šimkūnas skaitė 
paskaitą apie Nevežę. Kal
bininkas Jurgis Talmantas 
paminėjo kai kuriuos netai
syklingumus liet. kasdie
ninėje kalboje. Kauno jau
nųjų teatro vaidintojai su
vaidino Jurašiūno parašytą 
vaizdelį „Mašinisto duktė.”

Koncerte dainavo Kudo- 
kaitė - Misiuravičienė. Dra
mos artistas Antanas Mac
kevičius skaitė Antano Vai- 
čiulaičio apysaką „Praloštas 
smuikas”. Prof. Kolupaila 
skaitė apie Nerį-Viliją. Dra
mos artistas Kubertavičius 
perskaitė vyskupo Motiejaus 
Valančiaus „Senovės aukš
taičių vestuvių aprašymą.”

Aleksandro Kačanausko ku
rinių koncerte dalyvavo 
smuikininkas Izidorius Vo- 
siliūnas, operos artistai Ju
zė Augaitytė ir Kazys Gu
tauskas. Dramos artistas 
Petras Šimkus skaitė Anta
no Vienuolio feljetoną „Kū-
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Newtown, Pa. Lietuviai perka Defense 
Bonds

miero par. salėje. Jis papasa- džiąsias šventes. Jų vietas Jacobs yra mūsų jaunieji be
kojo savo pergyvenimus bol- užpildo kitataučiai, kuriems tuviai, lanką High School

KaiLyrojuSj kurie 
kimine „Ameriką,
Kataliku Spaudu iterbury, Conn. Lanauskas, P. Romanaus- 

kiene, Uršulė Žilinskienė, B.
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onn.
Y.

’ederacijos veikla
K. Federacijos 22 sky- 
metinis susirinkimas į- 
gruodžio 21 d. choro 

ariuose. Kun. J. Bogu- 
tkalbėjo maldą. Pirm, 
eksis pareiškė, kad 
nkimas šauktas tikslu 
irti, kaip mes visi ga- 
ėm geriau prisidėti A- 
:os gynime.
n. J. Bogušas kalbėjo 
Amerikos padėtį ir pra- 
:ad visi lietuviai prisi- 
savo krašto gynime, 
ami bonus, remdami 
. Kryžiaus vajų. Iš- 
a komisija, kuri dar-

Vaitkevičius, O. Šmotienė, E. 
Statkūnienė, Isabelė Orintie- 
nė, Juozas Alenskis, Juozas 
Augys, Pranas Kuzminskis, 
Zigmas Karalius, Antanas 
Yuskis.

Viso suaukota 71 dol.
Rūtos draugija turėjo ka

lėdinę pramogą. Publikos 
buvo daug. Atsilankė Kalė
dų diedukas su dovanomis. 
Komisija pavaišino visus sve
čius gardžia kava ir pyra
gaičiais. Komisija taria šir
dingą ačiū visiems daly
viams.

S. Dumšienė.

Bridgeport, Conn.
s tuo reikalu. Nauja 
rba išrinkta: Dvasios 
,s kun. B. Gauronskis, 
, Al. Aleksis, vicepirm. 
is Bernotą ir Magdale- 
brinauskienė, prot. rašt.

Alubauskaitė, fin. 
Marcelė Andrekytė, ižd. 

is Jokubauskas, tvarkd. 
Jkeptimas, koresp. S. 
šiene.

Kalėdų šventė praėjo la
bai iškilmingai. Lietuvių ba
žnyčioj bernelių mišios buvo 
6 vai. ryte; atnašavo kleb. 
kun. J. V. Kazlauskas. Jis 
ir pasveikino parapijiečius 
šventėmis, Choras vad. A. 
Stanišauskui, gražiai giedo
jo mišias ir lietuviškas Ka
lėdų giesmes. Solo išpildė

įme susirinkime Lietu- 
Gelb. Fondui aukojo: 
vojo Rožančiaus drau- 
$15.00; po 1 dol. aukojo: 
ialena Lizauskienė, Te- 
Čepurnas, Morta Krun- 
ch, J. Subachas, Kaz. 
sparis, Ch. Tomašaitis, 
iradinskis, M. Petraus-

Al. Dulbytė, O. Radvilaitė, 
J. Bernotas; smuiku grojo 
Bakūnas. Žmonių per visas 
penkias mišias buvo gau
siai. Miestas, nors ir karo me
tu, buvo išsipuošęs gražiomis 
Kalėdų eglaitėmis. Daug 
žmonių buvo išvažinėjusių į 
savo miestus.

Juozapo Marijos Vila
Juozapo Marijos Vilos 

Mokyklos studentės prieš 
Kalėdų šventes paruošė at
sisveikinimui gražią Kalėdų 
programą. Savo programo
se jaunos mergaitės rodė 
skaidrios sielos dvasią, tuo 
pačiu vyresniesiems teikė 
džiaugsmo ir malonumo. Jų 
ruošiamose pramogose vy
rauja kilnus idealizmas. Ide
alai — veiksmo apdaruose, 
idealai kalbose ir perstato
mose sąvokose.

Jeigu jų reiškiamoji dva
sia džiugina stebėtojus, tai 
pats pasiruošimas ir prog
ramos vykdymas be abejonės 
studentėms daro geros įta
kos.

Tegu mūsų studentės gai
vina savyje kilnią dvasią, i- 
dealų pamėgimą; tegu neša 
į pasaulį tiesos ir šviesos 
meilę.

Programai pasibaigus, at
vyko laukiamas Kalėdų Se
nelis. Jis įėjo į vidų nešinąs 
ant pečių maišą dovanų, ku
rias dalindamas senelis 
studentėms krėtė šposus. 
Mergaitės, gavusios tikėtų 
ir netikėtų dovanų, džiau
gėsi, jomis gėrėjosi. Besida
linant dovanų įspūdžiais, 
atėjo vėlus laikas; mūsų 
studentės džiaugsmo kupinos 
išsiskirstė poilsiui ir saldaus 
miego. N.

So. Boston, Mass.

^Petronėlė Laurinaitis, 
’tas, kun. J. Bogušas, 

Uncija Jesaitis, M. 
fęnė, B. Juodaitė, Ona 

Ona Kačergienė, 
jus, V. Visockis, M., 
įienė,’ V. Romanauskas, 

liūnas, J. Abudauc 
Kairys, Jonas Bar- 

fe, Kazimieras Pranu- 
pert Jonikas, Alice Jo- 
B, M. Šambarienė, A. 
enė, Elena Kauneckie- 
milia Augienė, Petro- 
raitkūnienė, J. Gailius, 
švila, J. Luinas, Aleks.

Šį sekmadienį, sausio 4 d. 
parapijos salėje bus vaidi
namas veikalas „Ant Bedug
nės Krašto”. Visi matykite 
šį gražų lietuvišką pamoki
nantį, juokingą veikalą. Vaf- 
dintojai yra vietiniai parapi
jos veikėjai; pelnas parapi
jai; po vaidinimo bus šo
kiai. Visi peikite ir kitiems 
priminkite, kad atslankytų.

Edvardas Tamošiūnas pa
skirtas policininku, Kazys J. 
Tatarūnas paskirtas gaisri
ninku. Sveikinam šiuos jau
nus lietuvius, pradėjusius 
eiti svarbias tarnybos par
eigas.

Art. Stoškiūtės koncertas
Artistės Stoškiūtės kon

certas bus vasario 8 d., 3.30 
vai. po pietų, Jordan Hall, 
Bostone. Artistei pagelbės 
žymus pianistas ir vyrų 
kvartetas, susidedąs iš muz. 
R. Juškos, Dr. J. Antanėlio, 
A. Barausko ir p. Juodaičio. 
Tai bus tikra meno šventė.

Visas' pelnas- - ei-s-LietuvJ’r 
Gelbėti Fondui. Kleb. kun. 
Virmauskio pastangomis, su
darytas didelis komitetas ir 
vedamas koncerto rėmėjų— 
sponsors” vajus, kurį pra
dėjo pats klebonas su $100.- 
00 auka. Jį seka draugijos, 
profesionalai, biznieriai ir 
šiaip idealistai.

Kilus karui, lietuviai jau
nuoliai pradėjo gausiai stoti 
laivynan ir kariuomenėn, o 
senesnieji pradėjo pirkti De
fense Bonds. Šios draugijos 
nutarė pradžiai pirkti po 
'1,000.00: šv. Jono Ev. BĮ. 
Paš. D-ja, Liet. Piliečių D-ja 
ir Lietuvos Dukterų Po Globa 
Mot. Šv. D-ja. Be abejo, nė 
viena draugija (žinoma, iš
skiriant penktakojų komuni
stų valdomas draugijas) ne
liks nepirkusi apsigynimo bo- 
nų.

Nauja Valdyba
Lietuvių Piliečių Draugija, 

prie kurios priklauso per 
600 įvairių pažiūrų lietuvių 
Amerikos piliečių, gruodžio 
18 d. turėjo savo priešmeti- 
nį susirinkimą, kuriame iš
sirinko naują, valdybą:

Pirm. adv. J. Grigalių, 
(Bostono miesto legalio de
partment narį), vicepirm. 
adv. J. Cunį (Suffolk Coun
ty Dist. Atty, štabo narį), 
prot. rašt. J Lėkį, fin sek.
K. Mereškevičių, ižd. A. J. 
Namaksy, tvarkd. V. Pap
lauską; direktoriais: Dr. A.
L. Kapočių, V. Jakštą, J. 
Arlauską, Pr. Razvadauską 
(L. Vyčių Centro pirm.), V. 
Amsie, J. L. Petrauską ir 
P. Jankų.
Direktorių kandidatų sąra

še buvo ir adv. F. J. Bago- 
čius, bet jam nepavyko gau
ti reikiamo balsų skaičiaus.

Draugija nutarė pareikšti 
prez. Rooseveltui lietuvių 
lojalumą. A.

Los Angeles, Cal.

ševikų okupacijoje.
Jis papasakojo daug įdo

mių dalykų. Būtų gera, kad 
kapitonas savo įspūdžius 
parašytų laikraščiuose ir at
skira knyga išleistų. Jis 
daug patyręs, mokslus ėjęs 
Lietuvoje, Prancūzijoje ir ki
tose šalyse, plačiai keliavęs. 
Jis katalikas, tikrai garbės 
vertas vyras, sunkiu darbu 
pasiekęs aukšto laipsnio ne
priklausomoje Lietuvoje.

Prel. J. Maciejausko pra
šymu, prakalbon susirinku
sieji sudėjo svečiui kuklią 
kalėdinę dovaną. Linkime 
kapitonui gražiausio pasise
kimo ir laimingai sugrįžt į 
išlaisvintą Lietuvą.

Čia vis yra svečių. Dabar 
vieši J. Ramanauskas, atvy
kęs iš Brockton, Mass. Jis 
yra gausiai aukojęs lietuviš
koms įstaigoms palaikyti. Y- 
ra daugiau svečių iš ryti
nių ir vidurinių valstybių.

Lietuvių šv. Kazimiero pa
rapija po truputėlį auga. Tu
rime vilties, kad ji užaugs 
į didelį kūną.

Čia turime du lietuvius ku
nigus — prelatą J. Macie- 
jauską ir kun. Malakauską.

Kitą kartą ir vėl gal teks 
pranešti, iš mūsų kampelio. 
Lietuvių būrelis pradeda at
busti iš ilgo miego. Turime 
viltį, kad ateityje susiras 
daugiau tikrų lietuvių bro
lių. Dieve, mums padėk.

J. K. M.

Baltimore, Md.

mūsų kunigai teikia visus 
patarnavimus. Nemažai pa
rapijiečių gyvena toli nuo 
savo bažnyčios, o vis dėlto 
retai ją aplenkia. J. K.

Per Kalėdas parapijiečiai 
bažnyčiai suaukojo 650 dol., 
neskaitant paprastos rink
liavos.

Albertas Karalius, šv. Al
fonso lietuvių par. mokyklos 
alumnas, tarnauja Havajų 
salose, Amerikos armijoje. 
Atsiuntė tėvams laišką. Jis 
sveikas, linksmas. Sakosi 
nieko nebijąs, bažnyčioje pa
simeldžiąs už save ir savo 
namiškius.

Dr. Urlakis kariuomenė
je. Netrukus bus jo -vedy
bos.

Laikraščiai per šventes su- 
sitrukdė: „Amerika” gauta 
pavėluotai. Taip pat ir dien
raštis „Draugas”.

Toronto, Ont.

Gruodžio 21 d. choras ir 
jo draugai turėjo labai sėk
mingą vakarienę. Vyravo vie
ningumas ir draugiška dva
sia. Panaši pramoga įvyks 
Naujų Metų išvakarėse.

Per Bernelių Mišias šv. 
Jono Krikštytojo bažnyčia 
buvo perpildyta. Choras 
giedojo labai gražiai. Mūsų 
maža bažnyčia tikrai buvo 
maži rūmai Karaliui mažoje 
prakartėlėje.

(Bet kodėl jų pavardės taip 
iškraipytos? Red.)

Gruodžio 28 d. po piet 
vaikučiai turėjo savo jaukią 
pramogą.

Ar Elena Billis tikrai rim
tai domisi vienu škotu?

Petras Jacobs pastebėtas 
rimtai besišnekant su Elena 
Kazlauskaite.

Visiems laimingų Naujų 
Metų.

Observatorius

Philadelphia, Pa.

Gruodžio 21 d. šv. Kazi
miero par. salėje įvyko šv. 
Vincento labdarybės dr-jos 
susirinkimas. Pirmininku y- 
ra S. Mažeika. Nauju iždi
ninku yra kun. St. Raila. 
Jis papasakojo apie suvar
gusius, kuriuos reiktų su
šelpti. Paskirstyta 53 dol.

Ši draugija verta para
mos, nes ji dirba tikrai šven
tą labdarybės darbą. Vie
na moteris paaukojo labda
rybei 100 dol. Pasakyta: 
„kokiu saiku suvargusiems 
saikėsi, tokiu ir tau bus at
matuota.”

Sausio 11 d. draugijos 
naudai ruošiama kortų ir 
kauliukų žaidimo pramoga, 
par. salėje. Bus rodomi ir 
judomi paveikslai. Įvairių 
dovanų aukojo kun. St. R., 
Talačka, Kernagienė, Au- 
gunienė, Pupšienė, Peldžienė, 
Kundrotienė.

Jonas Kaulosky ginčijosi 
su šalygtviu ir nulužo ran
ką. (

Per Kalėdas daug kur šal
čių laikas, sniego pusnys 
siaučia. Bet pas mus šilta, 
saulutė šviečia, gėlės žydi, bet prieš Kalėdas buvo at- _ ---------
laukai žaliuoja. Jei ne karo šalę. 
padėtis, būtume maudėsi.iū-' -M1Se-t6-s 
rose. Bet re J? ^.įlT
arai rielaimv' 'pergyventi. h 1------

Nors mes g yvename, kaip 
sakoma, pasaulio pakrašty, 
bet, mūsų laimei, čia mus 
retkarčiais suranda Lietuvos 
broliai. Prieš Kalėdas čia 
lankėsi kapitonas P. Laba

Gruodžio 20 d. čia buvo 
net griaustinis pasibaladojęs,

| Minėtos 
bažnyčia buvo 
puošta. Čia daug pasidar^a- 

, šv. Vardo 
vyrai ir seselės kazimierie- 
tės. Visi džiaugėsi išpuošta 
bažnyčia.

Čia daug lietuvių klajūnų,

Ant. Justis įkvėpimo nuo- 
Edna 

Ant jos 
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James McElveen, Birmin
gham, Ala. norėjo įstoti į jū
rininkus, bet buvo nepriim
tas kaip bedantis. James tu
ri 18 metų amžiaus, bet dan
tų dar neturėjo.

tinis žiedas

Juozas Goberis k _ e • • i • • 
nėję. Ber. Denyse^JlO Lietuviai Grabonai
ŽUVO. 'i ____ 

menėšių““mekas rieatsišaukė.
nauskas, buvęs Lietuvos lai- kurie paprastai lanko kita-
vyno viršininkas. Gruodžio taučių bažnyčias, o į savo Matus, Jonas Grube, Pranas

Wallace Mildon, Stanley Mrs. Garramore gavo dei
mantą sau ir šiomis dieno-

21 d. jis kalbėjo šv. Kaži- bažnyčią ateina tik per di- .Hoday, Henry Halas ir Ed. mis jį pardavė už 5,250 dol.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Tai jau geriau skamba. Bet ir čia turime pareikš
ti, nuvertę bolševikus, su eserais nesidčsime.
Prasmegę buržujai! — išsprūdo pro Pilvučio dan-

Matai, jau tamsta karščiuojiesi, o pasižadėjai 
mums pilną laisvę apsispręsti, —nusišypsojo Vais

5ot, Conn

as. •
Bet kad jūs nieko nesuprantate! štai kas mane iš 
lusvyros išvaro — riktelėjo Pilvutis. — Duok jiems 

, ?, o jie spardosi.
Bet laisvę jau mes turim! — tarė Bitinas.
Bolševikai jus pavergs, jei su mumis nesidėsite! 

?kit, jau jie čia pat. Kas jus apgins?
.i sakydamas, Pilvutis dar nieko nebuvo matęs, bet 
durys staiga atsidarė, ir j vidų įsiveržė šeši gink- 
vyrai, kurių vienas greitai prišoko prie stalo ir 

iebė Pilvučio revolverį.
• Rankas aukštyn! — riktelėjo vadas.
si skubotai iškėlė rankas. Ateiviai iškratė jų kiše- 
ar neras ginklų, bet ginklų nieks neturėjo. Vadas 

itelėjo:
• Surišt jiems rankas!
akymas buvo išpildytas. Dabar buvo aišku, kad čia 
ikrieji bolševikai. Iš išvaizdos tai lyg lietuviai, ne 
jažįstami, ne tai nepažįstami. Veidai lyg matyti, 
lą Vaišmantas tikrai pažino. Tai lenkuojantis mies
tas, netolimas jo kaimynas.
ilvutis tiesiog sustelbo. Nė žodžio negalėjo pratarti, 
ga įsižiūrėjęs į vadą, jis suriko:
- Michailov-Mikulis!
asai nė akimi nemirktelejo. Po valandėlės sausai at-

- Galėčiau tave ignoruoti, Pilvuti, bet nėra reikalo, 
geriau, kad tave pažindamas, be jokios klaidos, ga- 

ireštuoti kaipo niekšą kontr-revoliucijonierių.
- Aš kontr-revoliucijonierius? — suriko Pilvutis. — 
as daugiausiai revoliucijai pasidarbavo?
tichailov-Mikulis sardoniškai šyptelėjo.
n Gal ir dabar revoliucijai darbavaisi, kai prikalbi- 
I šituos buržujus nuversti sovietų valdžią?

Jie, matomai, buvo besiklausą už durų. Pilvutis pa
matė, kad jiems neišsimeluosi. Tad pykčiu užsidegęs, 
šovė tiesiog Mikuliui į akis:

— Tai tu, Mikuli, esi kontr-revoliucijonieriška kiau
lė! Mes eserai aukštai iškėlėm revoliucijos idėją, tik 
jūs suterštom rankom viską suvoliojot kontr-revoliuci- 
niam purvyne ir grąžinote carizmą!

— Girdite, tovariščiai? — kreipėsi Mikulis į savo 
draugus.

— Girdim! Girdim! Ant sausos šakos jį! — visi su
riko.

— Jis to neišvengs. Bet turime pirmiau padaryti teis
mą. Jis jau prisipažino, bet kas daryti su tais dviem 
buržujais?

— Visus ant vienos šakos! — riktelėjo miestelėnas.
— Tai lengva pasakyt, tovarišč Padleckij, bet kur 

prieš juos įrodymai? Revoliucinis teismas privalo būti 
nepaliečiamai teisingas.

Miestelėnas net išsižiojo iš nuostabos.
— Kur įrodymai?! Ar gi jie, mums klausantis, nepa

reiškė, kad, nuvertę bolševikus, nesusidės su eserais?
Vaišmantas su Bitinu tylėjo — ką bekalbėti su tais 

žmonėmis? Tik jiems buvo neaišku, už ką bolševikai 
prieš juos kerštauja? Skriaudos, rodos, niekam nepada
rė. Ir pats lenkuojantis miestietis, reikalaująs juos ant 
sausos šakos pakarti, pirmiau būdavo toks švelnus, pil
nas pagarbos ir Vaišmantui ir Bitinui. Iš kur pas 
juos atsirado ta kraugeringa pagieža?

Vaišmantas atidžiai peržvelgė jų veidus. Tai papras
čiausi kaimiečiai, dvarokiško tipo, apsimetę akyplėšiš- 
ko pramuštgalviškumo kauke, bet buvo matoma, kad 
ta rolė neįprasta jiems vaidinti. Žiopliškos burnos, akys 
neišdrįsta žiūrėti kitam į akis. Buvo jau įsikaušę, ir tik 
tas jų drąsą palaikė. Tačiau šūkis „buržujus išpjauti,” 
taip skambus teorijoj, buvo ne taip jau jaukus, kada 
prieita prie praktikos. Nei iš šio, nei iš to nekaltus 
žmones žudyti — tai net išsikaušusiems padaužoms bu
vo perdaug. Tas driskius eseras tai atkaklus akyplėša. 
Užtempti jį ant sausos šakos būtų visai teisinga, bet ši
tuo du ponu tai, rodos, be reikalo nuteista. Tiesa, jie 
bužuliai, bet vis dėlto...

Bitinas lyg suvokė jų mintis ir pajuto, kad čia gali 
būti progos juos įtikinti.

— Vyrai! — jis tarė: — už ką jūs norite mus nužu
dyti? Ar už tai, kad mes lietuviai? Bet ir jūs lietuviai. 
Ar už tai, kad mes apsišvietę ir kiek geriau apsirėdę? 
Bes mes ir jus norime apšviesti ir jūsų būklę pagerin
ti. Mes ne kokie čia ponai, tik kilę iš žmonių inteligen
tai. Bet ir jūsų vadas toks pat baltarankis, juodo dar
bo niekad nedirbęs. Jis taip pat apsišvietęs, o kad 
apdriskęs, tai tik tyčia, kad jus lengviau apgautų. Jis 
jums įkalbėjo, kad mes buržujai, bet jis pats niekuo 
nuo mūs nesiskiria. Tad jei būtinai užsispyrėte visus in

teligentus žudyti, tai pradėkite nuo jo, nes jis toks pat 
kaip mes!

Kaimiečiai susižvelgė. Ta nauja mintis tiek aiškiai 
buvo išdėstyta, kad prasiskverbė pro storą jų smegenų 
klodą. Iš tiesų, kuo jis geresnis? Toks pat „tiligentas- 
buržulis”. Jei jau ponus pjauti, tai visus sykiu!

Ir naujai iškeptieji bolševikai vogčiomis viens į kitą 
žvalgėsi. Momentas buvo kritingas. Bet ir Mikulis ne
snaudė. Per jo galvą žaibo greitumu persmelkė mintis, 
kad pavojinga kurstyti tamsuomenę prieš inteligentus. 
Jie gali padaryti bandymą ant jo paties kailio. Reikia 
veikti skubotai.

Ilgai nelaukdamas, jis prišoko prie Bitino.
— Tylėk, nepraustaburni buržujau! Ne, tai —
Ir užsimojo revolveriu. Bet miestelėnas buvo greite

snis. Visu stambaus kūno svoriu jis sugrūdo kietą 
kumščią į Bitino panosę. Iš nosies pasipylė kraujo sro
vė.

— Nedrįsk, prakeiktas litvine, užgaulioti mūsų vadą!
Atsirado dar vienas žtarėjas. Tai nelietuviškai tam

sus ilganosis, pakiebęs berniokas, apsitaisęs rusvu nu
dėvėtu burnosu. Griežta nelietuviška tarsena jis švep- 
telėjo:

— Taip tau ir reikia, bieloručka. Matai, ką reiškia 
revoliucijai priešintis. Ką į tai sakysi? Ha, ha, ha!

Bitinas nieko negalėjo atsakyti. Jis prunkštė iš 
burnos kraują.

Trys prieš tris. Situacija išgelbėta. Trys likusieji 
bolševikai neišdrįso nieko pradėti ir klusniai pasidavė 
vado įsakymams. Greit susirikiavę, jie vedė surištus 
belaisvius miško link. Tuojau nužiūrėjo tinkamą vietą 
už kalnelio, pagiry. Sustatę nuteistuosius į eilę, išrišo 
jiems rankas ir liepė kastis duobes laidotuvėms. Klai
ki pareiga kapus sau kasti. Kiek paniurę bolševikai su
stojo aplinkui ir su nuogastaujančia nuostaba žiūrėjo į 
nuteistųjų darbą. Miestelėnas išsiėmė buteliuką ir kiek
vienam davė patraukti. Nuotaika kiek pasitaisė. Mė
ginta šnekučiuotis, pajuokauti. Daugiausiai juokų krė
tė iš kruvinos Bitino nosies.

— Buržujus lieja kruvinas ašaras—iš nosies! Ha, ha, 
ha! — mėgino juokauti Padleckis.

Juokas buvo gramozdiškas, bet vienas kitas nusi
šypsojo. Mikulis nejuokavo. Jis buvo piktas ir griežtai 
įsakė belaisviams paskubėti su kasimu.

— Sparčiau dirbkit, buržujai! Sunku sau grabas 
kasti—ką? Nebijokit, viskas tuoj bus baigta. Net) 'tas 
gausite kulką į pakaušį!

Staiga lyg aidas į tuos žodžius pasigirdo šūvis — 
vienas, kitas, trečias, ir toliau ėjo klaiki sausa tarškė- 
sena. Belaisviai krūptelėjo ir griebėsi už pakaušių — 
ar jau? Bet ne. Tai ne bolševikai šaudo. Miestelėnas 
kaip stovėjo, taip ir susmuko ant žemės. Mikulis susi

rietė ir nusitvėrė už kojos. Kiti stovėjo lyg nulieti ii4 
pastyrusiomis akimis žiūrėjo iš kur kulkos atlekia. Iš 
ten nieko nesimatė, tik kalvoje, iš anos kalnelio pusės, 
blizgėjo šautuvų liepsna. Šauliai, tur būt, kur griovyje 
pasislėpė. Belaisviai dėl saugumo sukniubo į gilokai jau 
iškastas duobes. Staiga iš užkalnio iššoko apie 20 
ginkluotų vyrų, kurie, prisitaikę iš šautuvų, pusiau 
bėgte žygiavo pirmyn.

Visi bolševikai iškėlė rankas.
— Nešaudykit, pasiduodam! — riktelėjo ilganosis.
Užpuolikai jau nebešaudė, bet laikė šautuvus paran

kiui. Buvo jau aišku, kad tai Lietuvos kareiviai.
— Kas čia vyksta? — piktai paklausė jų vadas. — 

Norite sušaudyt nekaltus žmones? Jūsų laimė, jei to 
dar nepadarėte!

— Ne, ne, ne! Viskas tvarkoj! Mes dar gyvi! — iš
šoko iš duobės krykštaujantis Pilvutis. Nugi kas čia? 
Andrius?! Šimtą kartų valio buržujiškam didvyriui, 
mūsų išgelbėtojui!

Ir nutvėrė Andrių į glėbį. Pribėgo ir Vaišmantas su 
Bitinu. Džiaugsmui ir dėkingumui nebuvo galo. Kaip 
vienas kito buvo pasiilgę! Kaip maloniai glamonėjo ir 
bučiavo savo išgelbėtoją!

— Kaip tik laiku pribuvai, brolau! — džiūgavo Vaiš
mantas. — Kaip tatai atsitiko? Iš kur sužinojai apie 
mūsų nelaimę?

Andrius plačiai šypsojosi.
— Jau esate prityrę, kad nelaukiamas atsilankau. Šį 

kartą, dėkui Dievui, labai reikalingai. Sužinoti buvo 
lengva. Mus pasiekė gandai, kad bolševikai jau at
vyksta į šitą apylinkę, tai vadas ir pasiuntė mane su
žinoti, kaip čia viskas. Nereikia nė minėti, kad skubė
jau. Vykau, žinoma, pirmiausia į jūsų sodybą. Ten iš 
tarnų sužinojau, kad bolševikai išsivedė jus surištus 
į mišką. Nereikėjo man pasakoti, kokiu tikslu. Kad vi- 
jomės, tai vijomės! Bet skubotai reikėjo spręsti klausi
mas, kaip jus išgelbėti. Jei pasirodysim nešaudę, tai jie 
jus pirmiau nugalabys, negu mes artyn prieisime. Tad 
reikia vieną kitą pašauti, įvaryti jiems baimės, ir tada 
pasiduos. Mūsų planas, kaip matote, pilnai pavyko. Bet 
kas daktarui? Jūsų burna visa kruvina. Ar gi tai būtų 
nuo mūsų kulkos?

.— O, ne! — linksmai atsakė Bitinas. — Tai šis po
nas kumščia mane pavaišino.

Ir parodė į gulintį ant žemės miestelėną.
— Žvėrys! — sušniokštė Andrius. — Mušti nuteistą 

mirti belaisvį! Bet jis jau, tur būt, atsiėmė savo užmo
kestį.

Visi sužiuro į išdrikai gulintį Padleckį. Jis buvo vie
toje nukautas. Kulka peršovė pakaušį.

— Aiški Dievo bausmė, — suniurnėjo Bitinas. — Ki
tiems taikė ir pats gavo — į pakaušį.

(Bus daugiau)
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Philadelphijos Žinios
Šv. Kazimiero Par. Pastogėje

Pas Sodaliečių Pirmininkę |šv. Sakramentu Kolegijos 
(mūsij uždaviniai, nuveikti koplyčioj.

darbai, gražūs planai). Tai gal tamsta galė
tum trumpai nusakyti Soda- 

Seniems metams slenkant tikslus ir uždavinius, 
amžinybės sąskaiton ir Nau- jr vjsos sodales galėtų 
jiems prisiartinant, draugi- pasinaudoti tomis žiniomis? 
jos daro savo veikimo apy- — Kaip daugeliui žino- 
skaitą. Norėjau pasikalbėti ma, Sodalių pradžia laikoma 
su veikliausios _ parapijoj xvia (1563). Tais laikais
draugijos - Sodaliečių pirmi- tėvas jėzuitas Leontius vie- 
ninke. Gavęs progos prade- noj Bejgjjos mokykloj pra- 
Jau: dėjo platinti pamaldumą į

— Rodos, Tamsta naujai švč. Paną Mariją. Vienoj 
išrinkta Sodaliečių pirminin- klasėj buvo įrengtas mažas 
kė, bet jau patyrusi soda- Dievo Motinos altorėlis, 
lietė, galėtum suteikti žinių prie kurio dažnai rinkdavosi 
iš savo veiklos. Kiek girdė- mokiniai, bendrai melsdavo- 
jau, Tamsta sodaliečių veikla Si jr skaitydavo dvasinį 
sielojies; ne pirmą kartą ta- skaitymą. Tokiuose susirinki- 
pai mergaičių vadove, gerai muose būdavo ir tėvas Leon- 
pažįsti sodalių gyvenimą ir tius, kurs kartais pirminin- 
žinai sodaliečių uždavinius kaudavo, pasakydavo kelius 
ir tikslus.

• ria kiekvienai turėti savo 
nuodėmklausį ir nekeisti jo 
be reikalo, nes tik Dvasios 
Vadas gali geriau vesti so- 
dales tobulybės ir šventu
mo keliu.

— Ar yra nurodyti Soda- 
lijai koki patariami geri 
darbai?

— Turime ir tai, kad tik

— Jei ne daugiau, tai 
bent bažnyčioj viskas lietu
viškai. Maldas prieš susirin- 

į kimus ir po susirinkimų 
taip pat lietuviškai kalba- 
me. Šiaip pasitarimus daro
me angliškai, bet nebijome 
pakalbėti ir lietuviškai. Gal
vojom pradėti mokytis lietu
vių kalbos, bet aplinkybės 
dar neleido to padaryt. Ke- 

1 lios sodalietės išmoko lie
tuviškai, mokydamosios lie
tuviškų vaidinimų.

— Prisiminėte lietuviškus 
vaidinimus. Gal daugiau su
teiktum žinių lietuviško te
atro klausimu?

— Lietuviškų teatrų vai
dinimas yra sodaliečių tra-

Iš Port Richmondo Padanges

Gruodžio 21 d. mirė Do
micėlė (Žogelytė) Buinaus- 
kienė, gyv. 4701 Tacony St. 
Palaidota gruodžio 26 d. šv. 
Domininko kapinėse iš šv. 
Jurgio par. bažnyčios. Ve
lionė Amerikon atvyko 
prieš 30 su viršum metų. 
Paliko nuliūdime vyrą Stasį, 
sūnų Stasį, marčia Aleksan
drą ir anūką Stasį.

Per Kūčias pas savo mo
tiną našlę viešėjo jūrininkas 
Aleksandras Vidikauskas.

Ona Čeledinienė Kalėdų 
sveikinimams vartojo grynai 
lietuviškas patriotines atvi
rutes, kurias ji pati ir nu
piešė Tai gražus pavyzdys 
lietuvių jaunuomenei.

„Evening Public Ledger” 
gruodžio 16 d. pranešta, kad 
šv. Andriejaus par. nupirko 
buv. protestantišką bažnyčią 
prie ū9 ir Wallace gatvių. 
Čia dabar bus lietuvių šv. 
Andriejaus bažnyčia.

nutarta panaikinti 
rių sus-mo” vardą 
lis ir J. RutkaustasM\ 
susirinkimų tij I L) 
Tartasi rengti pd. 
pakelti dr-jos nutaž#^ . .
ti naujų narių. ApjJ r< Ijo ir A
vėl kalbama metiaiaU^^'"' ■ •• k 
sirinkime, sausio jvos" a^iW mo 25 
čią mėnesio šeštai m dabar nuosir-(reįkšnii 
Federacijos skyrių XLasi, kad pAmeri-;^ Kai 
išrinkti Jonas Na^Lienė sa^018 d,\lė fra 
Jonas Rutkauskas, ^Liaip^86^'

Grab. J. KavaliausJLerikos” 
lošė lažybas, tad pa^^ausio A8 d. sekma h aitui 

tapti dr-jos nariu, j vai. 
nariu įsirašė Simo^ galyėje.

ETOS Z
^Wf****

nariu jsirase bimo^galyeje. jai
Chicagos at- valiauskas. Draugija ^įvairinta s0‘lstU aai.“ 
vaišaitė, ku- gai vedama. įjir bendru visų dalyvių

Čia viešėjo iš < 
vykusi Liza Norvaišaitė, 
ri buvo atvykus pas savo 
brolį. Keliems vietiniams at
vežė net linkėjimų nuo Elzb. 
Samienės. L. Norvaišaitė sa
vo grožiu, išmintinga, gražia 
ir skambia kalba ne vieną 
čia

Vieno darbuotojo rūpes
čiu, lenkų „Ameryka-Echo” 
turėjo pranešimą apie a. a. 
Užumeckį, o kitas lenkų laik
raštis turėjo eilėraštį a. a. 
komp. Č. Sasnauskui ir 
komp. J. Žilevičiui pagerbti.

I dicinė praktika. Čia mes tu- 
Vaidiname 

visokius veikalus, mes per
sirengiame vyrais ir jų par
tijas gerai atliekame. Vai
diname savo parapijoj, bet 
kartais ir kitur pasirodome. 
Taip neseniai vaidinome 
Brooklyne, vaidinsime Ches-

mes galėtumėm atlikti. Taip r*me patyrimo.
patariama ryte ir vakare su
kalbėti 3 Sveika Marija, iš
klausyti šv. Mišių darbo 
dienomis, kasdien mąstyti 
kelias minutes religines tie
sas ar atlikti dvasinį skai
tymą. Patariama kalbėti

me. Norime paskatinti visas 
nares pasidrąsinti ir išreik- 

Išti savo nuomones. Rodos, 
religinių vaidinimų, nors labai pagirtina sutvarkyti į- 
publika labiau mėgsta len- vairias komisijas, pav., Li- 
gvo turinio - komedijėles, teratūros, Misijų, Kat. Ak- 
bet mes turime rodvti kil- +-+■

sužavėjo.
Richmondo Padauža

,T v. . .žodelius, po to visi pagie- savo geru 2u-
— Nežinau, ar as galėsiu Modavo, religinių Marijos gar- džiais traukti prie Bažny- 

.—L buvo cios atsalusius ar paklydu- 
šv. Panos sius, daryti gailestingumo

tinkamai atsakyti į klausi- bei giesmių. Vėliau 
pradėjo kalbėti p. pradėta kalbėti

dalį rožančiaus ar Marijos Galvojome parengti
Valandas, daryti sąžinės są
skaitą. Dalyvauti mirusios 
sodalietės laidotuvėse, mels- 
sodalietės laidotuvėse, mels
tis už jos vėlę. Sodalietės 
turi visą laiką apaštalauti

> geru pavyzdžiu, žo-

gvo 1 . ____ _
bet mes turime rodyti kil-’cijos, ir tt. Tuo ‘būdu, kiek- 
nių pavyzdžių. Norėtum tu- vienos komisijos atstovaujan- 
rėti ir savo mergaičių cho- ti narė kas mėnesį per su-

PERSPĖJIMAS

---------------- - lavini u- •
VIEŠĖJO į šiol bilietų paltimme 

___  ašie nuoširdūs veikėjai:
Seržantas Alb. Kerjlikulskienė, S.^Subatie- 

buvo parvykęs paviM Brangaitienė, V. Jie- 
.j . \ V RoRrnčaiHcBuvo ir daugiau lietuvį 

rių. Visi gerai nusitl 
Norintieji su Alb. M 
gium susirašyti, prašoj 
sinaudoti šiuo adresu: Šį 
Sgt. Albertas Kernagis,

■nskas, K. Baltrušaitis, 
julienė, P. Milašauskas, 
aižius, 0. Sijevičiene, 
ižauskas, V. Daubaras, 
įįaSi J. Paulauskienė, 
Slivinskienė, P. Montvi-

Dai 
Pec 
0. 
Ja1
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Tūlas Lawrence S. Brig- Q. Battery 166, F. A. Caf P- Lukoševičius. .
įlmu, nau uao i —

K į netrukus dar padidės, kin
B rodo, kad darbas tu- ces

Tekie Balcninaite, kukli, nu- Marijos Valandos. Iš to ga- darbų. Mes turime stengtis 
sizemimisi, susirupmusi pir- jima suprasti, T ’ ~ '
mininkė. — Aš jau buvau k__ _ t
dIillSnhp?n-US P™7nke’. Jas yra ugdyti gilį pamal- lių mergaičių.
mininkė. — Aš jau buvau

dėl abejoju ar beįstengsiu į- 
nešti ką nors naujo į taip 
gyvą ir sudėtingą veiklą. 
Be to, buvusi pirm. p. S. Ker- 
nagytė ir visa valdyba labai 
gražiai vadovavo, todėl man 
dar daugiau rūpesčio kelia, 
kad galėčiau palaikyti jau 
gerai įjudintą veiklą. Aš 
rimtai abejoju, ar man pra
dėti eiti tas pareigas, ar ge
riau užleisti kitoms, naujoms 
jėgoms.

Bet juk ne tamsta viena

•*>

’ kad. ^v- Pa" išugdyti savo charakterį, 
nos Marijos Sodalijos tiks- kur žibėtų tarp kitų nesoda-

dumą, ypač į švč. Paną Ma
riją. Tai grynai religiniai ir 
dvasiniai Sodalijos tikslai ir 
uždaviniai.

Sodalijos religinį bažnyti
nį charakterį parodo ir ta 
aplinkybėj kad ji yra ka
noniškai Popiežių įsteigta, 
laikas nuo, laiko gausiais 
atlaidais apdovanota. Soda- 
licija yra Bažnyčios globoje, 
kaip ir kiek"’* P^ojįja.

— Ar nei

—Bet norėčiau paklaus
ti, kaip Sodales supranta ir 
vykdo tokius 
gijos tikslus,

1 pareigas.
— Nenoriu 

ar pažeminti, 
pasakyti, kad 
Ne visos supranta savo kil
nų pašaukimą ir įvertina tą

kilnius Drau- 
uždaviinus ir

nieko užgauti 
tačiau turiu 
yra spragų.

. relį, bet čia sutinkame kliū- 

. čių, neturime pašalinių pa- 
gelbininkų, pačios visos už
imtos, dirbame ar dar moko
mės.

— Kad nesugadinčiau Ka
lėdinės nuotaikos savo įky
riais klausimais, tai jau bus 
paskutinis — ar negalėtum 
pasakyti savo ateities planus 
ir sumanymus Sodaliečių 
veiklai palaikyti?

— Turiu keletą sumanymų 
savo mintyje, bet daugiau 
norėsiu gauti iš narių. To
dėl visų prašysiu įvairių pla
nų, pasiūlymų iš kurių ir nu- 
pinsime ateities darbų planą. 
Šiuo tarpu pasiryžusi laiky-

sirinkimą paduotų apyskaitą 
iš praėjusio mėnesio, supa
žindintų su naujais būdais 
veikti.

Laikui bėgant, surinksime 
pagirtinas knygas ir katali
kiškus laikraščius bei žurna
lus, kuriais bendrai galėsi
me pasinaudoti. Išmoksime 
bendradarbiauti Kat. Akci
jai išplėsti įvairiais paskel
bimais ir originaliais pieši
mais. Misijų atžvilgiu, būsi
me uoliai pasiruošusios 
vairioms aukomis.

manas, šiuo metu gyvenąs 
Pittsburghe, siuntinėja atsi
šaukimus, ypač lietuviams. 
Tikintieji perspėjami — jis 
neturi nieko bendra su Kata
likų Bažnyčia.”

Tokį pranešimą paskelbė 
Philadelphijos 
pijos la kraštis 
lie Standard
gruodžio 26 d. numeryje.

Lietuviai turėtų žinoti, kad 
L. S. Brigmanas Katalikų Ba
žnyčioje neturi jokios vie
tos, todėl tinkamai pasielki
te. _ ____

Shelby, Mississippi kimb kad šis garbės są-
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Gruodžio 28 d. Interna^ ---- ~
nal Institute įvyko kalėį> sekmadienį, sausio 4 
programa, kurioje dalyvį vai. popiet, šv. Jurgio 
įvairios tautos. Neatsiliktos salėje, New York avė. 
lietuviai, kuriems atstovfark, N. J., įvyks L. Vy- 
,,Lietuvių Moterų Taryba New York - New Jer- 

„ v apskrities suvažiavimas.
Sa e. buv0 Pi na .wo posėdžio bus rodomi į- 

Kiekviena tauta turi t w je 
papročius ir savotiškai i L

'Tlebrubja”'^JQig.§. todėl si

ARPE
. lusiolO d., šeštadienį, L. 

rinkę programos apskritis pagerbs
parode, kokius papwLg^ My. 
vartoja jų aJLs^ovaujai*Ęemežį.Tą dieną 8 vai 
kraštas.

Pirmiausia pasirodė Sk|zabethe, ruošiama 
dinavų mergelės, apsirėdę# vakarienė ir pasi- 
gomis baltomis suknionUmas. Šia vakariene 
žaliais vainikais ant galiai nori pareikšti sa- 
viena mergelė reprezentaity b# M. Kemė- 
šv. Luciją, kurios švei^irdžiam vyčių drau-

— Kalėdų atj 
yra parvažiaj 
Seminari 
rnka?—

•stogų proga 
■ę iš Šv. Karolio 

li^bs klierikai J. Bu- 
'ir P. Statkus.

'A _ Kun. S. Mažeika iš 
Tamaqua, Pa., per šventes 
svečiavosi pas savo tėvelius.

šv. 
kun. 
geib.

------- ------------sykiu su parapijiečiais gp*ia 
gratitucle ro ihA'' 

aiškinsimu 
ziurT^l "’svarbiausias savo (tikslą^ pareigas, 
pareigas, lengva širdimi ap- n 
leidžia bendrą Komuniją, ne
lanko susirinkimų, ne visa
da rodo gerą pavyzdį, savo 
elgesiu nesiskiria iš kitų 
mergaičių... Jos pamiršta, 
kad taip darydamos negau
na jokių malonių ir dar ki- 

daiyvaujant soaaneuių mmu- toms blogą pavyzdį duoda ir 
tuvėse, sukalbant Viešpaties metą šešėlį ant visų soda- 
Agelas, prie mirštančio, da- jių. Bet dauguma ištikimos 
lyvaujant konferencijose, iš- įr uolios Sodales, garbė joms, 
klausius šventų mišių darbo < — Kokios mergaitės pri- 
dienomis, padarius sąžinės klauso prie Sodalių?

— Dabar daugiausia pri
klauso jaunesnės mergaitės, 
nors Sodalija yra dėl visų, 
norinčių gerbti Mariją ir 
siekti tobulybės. Bet kaž ko
dėl čia vyrauja 
dvasia, kad jei esi 
amžiaus, tai jau 
būti sodale. Prie 
gali priklausyti ir 
sios.

— Ką gera yra 
sios Sodalietės? 
klausiau jau gerokai 
gintos pirmininkės.

— Nenorėtum girtis, 
manome, kad mes daug ge
ro padarėme. Pirmiausia, 
mes per savo draugystę pa
laikome gyvą parapinį ir lie
tuvišką gyvenimą. Tik pa
galvok, gerasis, kaip atro
dytų parapinis gyvenimas 
be sodalių. Mūsų dauguma 
gieda chore, mes ruošiame 
lietuviškus vaidinimus, ren
kame visokias aukas para-

. t.-------- “ t paonyzusi laiKy-
didžiulę naudą. Gal dėl to .tis tokio afeties darbo plano: 
nėr-—■L-’— .....____  1 -^^fcyiename susirinki-

xai^erikos Raudonasis Kryžius Tb< of patriotic support 1 uItim-s a j^,cone; Paliečių
...............-................

______  , _ ; jos dalyvauja 
Raudonasis Kryžius pirmiausia rūpinu.

nėjų karių reikalais. Jų saugumas, jų Patrbūtų naudinga, 
rūmas daug priklausys nuo visų amenkiecii|s taį jau ži- 
kojimo. Raudonasis Kryžius pirmasis JvajusirinkimU) įn_

__To o-pihstint 
ti tik žiūrėtojos, o geriausios 
pagelbininkės ir bendradar- 

. bes, mėginu perkalbėti su
sirūpinusią pirmininkę. Tam
sta ir gerai pasiruošusi to
kioms atsakingoms ir nelen
gvoms pareigoms.

— Tamsta įspėjai, — ra
miau prašneko p. Teklė, — 
jei visos kartu ir sutartinai 
dirbsim, tai man bus leng
viau ir susilauksim gražių 
vaisių. Mūsų šiemetinė Val
dyba yra kombinuota, jei 
taip būtų galima pasakyti — 
pusė vyresniųjų, pusė jaune
sniųjų. Prie vyresniųjų pri- 
siskaitau save, Elžbietą Rim- 
deikaitę; jaunesnės: Eleono
ra Jablonskytė ir Onytė 
Rimgailaitė, sekretorė. Man 
atrodo, kad visos pasiryžu
sias bendradarbiauti Soda
liečių šeimos labui.

— Kiek ilgai dirbi Soda- 
lijoj, — įsiterpiau į pradėtą; 
pasikalbėjimą.

— Gerai, kad neklausi, 
kiek man metų, nes mer
gaitės, sako, nemėgsta skai
čiuoti metus... Aš tai nepai
sau. Žinau, kad metai įra
šo daugiau išminties ir pa
tirties į mergaičių gyveni
mą. Sodalietė esu nuo pra
dinės mokyklos, bus apie 12 
metų.

— Kur buvo geriausiai iš- 
vystitas sodaliečių veiki
mas?

— Geriausia sodalių veik
los mokykla man buvo 
Chestnut Hill Kolegijoj, čia 
mes giliausiai buvome įsi
gyvenusios į tos šventos 
draugijos, religinės brolijos 
dvasią, uždavinius. Tiksliai 
užlaikėme visus sodaliečių 
įstatus, mūsų susirinkimai 
būdavo religinio pobūdžio, 
kiekvieną mėnesį skirtingi. 
Kalbėdavome rožančių, Ma- 

j rijos Valandas, skaitydavom 
j šventą Raštą ir p., po 
' to būdavo palaiminimas

strufecijųarim .t.t, bet dėl
kitų tikrai būtų naudinga

Visuotini atlaidai gaunami
dalyvaujant sodaliečių laido-

sąskaitą, aplankius sergan-| 
čias sodales, sutaikius susi
pykusius ; atlaidus galima 
skirti ir už mirusius. Soda
liečių altorius yra priviligi- 
juotas vienoms šventoms 
mišioms už mirusią sodalę. 
Mes gauname ir daug kitokių 
malonių, kurdų čia ir neiš
skaičiuosi.

— Bet jei. tiek daug gero 
gaunate, tai, tur būt ir, ne
mažą maišą pareigų nešate 
būdamos sodalietės, ar ne- 
persunkūs pasidaro tie neši
mai? — paklausiau nusišyp- 

jsodamas. Bet Teklė kalbėjo
I vis tiek rimtai ir atsakingai, 
kaip ir pridera Sodalių Pir- 
minnkei.

— Tiesa, mes turime parei
gų, bet jos neslegia, kaip 
kokia našta, nes mesYš Mari
jos meilės ir savo dvasinio 
gyvenimo pagerinimo pasiry- 
žomes būti Marijos dukteri
mis, todėl ir nė viena ne-

2. Drausminsime Sodales, 
kad visos atliktų savo šven
tas pareigas.

3. Norime bendrauti su 
kitomis Brolijomis ir Drau
gijomis, kad kartu daugiau 
nuveiktum) Bažnyčiai, para
pijai ir kraštui.

4. Norėtumėm suorgani
zuoti apylinkės sodaliečių 
šventę - susivažiavimą.

Laikydamasis žodžio dau
giau nebeklausti, padėkojau 
ir baigiau savo paskalbėji- 
mą. Bet palikau su viltimi, 
kad pačios sodales daugiau 
parašys į 
ir įvairių 
veiklos.

,Ameriką” žinių 
minčių iš savo

Kazimiero parap. kleb.
I. Valančiūnas ir pyėt 
kun. Vėžys išreiškiviia-

lxC£ L4.ZjU.OJ <X u.' 4/ uUOll g, 
kun. St. Railai ir linki grei
tos ir stiprios sveikatos.

Šv. Andriejaus parapijos 
kleb. kun. J. Čepukaitis šio
mis dienomis sunkiai ser
ga; prašo parapijiečių mal
dos už jų dvasios vado pa
sveikimą.

— Visiems gerai žinoma sv. lociją, aunuj, >fiia Slžilnė viešėjo I gruodžio 13 d. yra suj^ętary

klaidinga
vyresnio 
nebegali
Sodalių 

ištekėju-

St. Rasa

KALĖDŲ DIEDUKO 
ATSILANKYMAS

nuveiku- 
pa- 

įvar-

bet
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dejuoja ir nesikratome tų pa- pijai palaikyti, mes padeda- 
reigų. Svarbiausia mūsų pa-1 me visokiems parapijos pa-
reiga ir uždavinys ypatingu 
būdu gerbti šv. Paną Mari
ją, sekti, Ją visu savo gy
venimu, įsigyti Marijos do
rybių. Kad tai galėtumėm 
įvykdyti, mes turime laiky
tis Sodaliečių Statuto, tai
syklių. Bent kartą į mėne
sį atlikti išpažintį, priimti 
Komuniją, tą patį turime at
likti didžiosiose Kristaus 
ir Marijos šventėse. čia 
turiu pažymėti, kad Vado
vybė turi dažniau eiti iš
pažinties ir Komunijos, kad 
rodytų narėms gerą pavyz
dį. Sodalijos Statutas pata-

rengimams. Svarbiausia, mes 
palaikome gyvą religinę, lie
tuvišką dvasią mergaičių 
pasaulyje, o per mus ir kiti 
tampa geresni, aktyvesni. 
Užtenka prisižiūrėti į tas 
mergaites, kurios nepriklau
so Sodalietėms, jos dažnai 
apsileidžia religiniai, nueina 
pas kitataučius ir taip žū
na katalikvbei ir lietuvybei. 
Be Sodaliečių viskas kitaip 
atrodytų.

— Čia prisiminei lietuviš
kumą, ar daug ko lietuviš
kai turite Sodalių Draugijoj, 
ką manote daryti ateityje?

Iš New Philadelphijos 
gauname žinių, kad kun. S. 
Muzūra turėjo sunkią ope
raciją Wills Eye Hospital, 
Philadelphijoj. Jo parapijie
čiai ir draugai kunigai siun
čia linkėjimus greitai pa
sveikti ir meldžias Aukš
čiausiojo palaimos ir ypa
tingos maldos savo myli
mam klebonui ir draugui.

Kun. St. Raila didžiai gai
lisi negalėjęs dalyvauti Liet 
Katalikų New Yorko Apy
linkės Seimelyje, kurs jis 
buvo pakviestas su paskaita 
apie svarbiuosius šios die
nos reikalus. Kadangi sir
go, tad tiki, kad šv. Jurgio 
parap. klebonas kun. K. Pau-

Gruodžio 23 d. atsilankė 
Kalėdų Diedukas pas šv. 
Kazimiero mokyklos moki
nius. Visi suėjome į salę ir 
laukėm jo ateinant. Štai ir; 
jau čia! O koks juokingas! jlionis su veikėjais pasiten- 
Su triūba, su skambalu, L ' ‘ 
dar kuo — su didžiausiu 
maišu ant pečių. Gerieji 
vaikai tik į barzdą turėjo 
pabučiuoti, o negeruosius— 
Diedukas purtė, mušė, net 
ir ausis tempė.

Turėjome labai linksmą 
laiką su juo. Diedukas šoko 
su seselėmis, taipgi su ma
žais vaikučiais. Neužmiršo 
ir visus apdovanoti ir ku
nigus, seseles, vaikus, ir 
varg. J. K. Mickuną ir P. 
Kisielių.

Šv. Kazimiero mokyklos 
vaikučiai širdingai dėkoja 
kun. I. Valančiūnui, jo pa- 
gelbininkams kun. Vėžiui ir 
kun. St. Railai už pakvie
timą Kalėdų Dieduko mūsų 

, mokyklon su gražiomis 
■ vanomis.

ir kino jojo dvasiniu prisidė
jimu — karšta malda Seimo 
pasisekimui.

do-

BENDROS ŽINIOS

KALĖDOS

sv.

Iškil- 
kleb.
pa

ir

laikė
Valančiūnas;
kun. V. Vėžys
J. Burokas ir Pr.

Girdėta, jog sodalietės kal
basi apie įvairius sumany
mus, kuriuos žada pareik
šti ateinančiame susirinki-

Išaušus Kalėdų rytui, 
Kazimiero parap. tikintieji 
gausiai susirinko išklausyti 
Bernelių Mišių ir pasveikinti 
Gimusio Kūdikėlio, 
mingas mišias 
kun. I. 
tarnavo 
klierikai 
Statkus.

Klebonas pasakė pamoks
lą apie Kalėdų reikšmę ir 
ypatingai skatino tikinčiuo
sius nenuilstančiai melsti 
taikos, taip laukiamos pa
sauliui šiais liūdnais metais.

Tikrai, jau ne vienas iš 
mūsų patyrėm ty]’1 ir pa
slėptą skausmą, aptuksiantį 
Kalėdų debesuotą dangų. Su 
Bažnyčios Valdovu ir Tėvu 
darbuosimės ir melsimės 
stiprybės ir ištvermės.

Sofija Remeižienė 
pas savo mamytę ir gimines 
Girardvillėje.

— Matėsi mūsų „kareivė- 
ių”. Choristas Kaz. Baltru- 
<onis buvo parvykęs iš Camp 
Dix; visas choras jo laukė 
Kalėdų rytą? Jiems nepa- 
dė. Taipgi buvo parvažiavęs 
Stellos Kernagytės brolis 
Albertas. Kadangi Petras 
Burokas tarnauja Georgia 
valst., tad negalėdamas par
važiuoti ir pasveikinti sa
vo draugus choristus, 
siuntė visiems didžiausį lin
kėjimą. Kas nematė 
Kalėdas, ateikite į choro 
kambarį ir pamatysite.

— Kažin ar varg. J. Mic- 
kūnui patiko, kad choristai 
neprašyti užsiprašė patys sa
ve ir atsilankė taip anksti 
Kalėdtų rytą? Jiems nepa
rodyk. Bet jie tik norėjo pa
linkėti „Linksmų Kalėdų.”

— Ar girdėjote, kad 
jau neužilgo bus choro šo
kiai? Sausio 25 d. — Ne
užmirškite dienos.

— Viena iš mūsų sodalie
čių, kuri vaidino Brooklyne, 
gavo nuo vieno brooklyniečio 
Kalėdų pasveikinimą, bet ji 
nepadėjo savo antrašo ir ta 
panelė negalėjo jam linkėji
mą nusiųsti... Gaila, kad nė 
viena iš artisčių jai negalė
jo pagelbėti tame reikale. 
Pastaba: Vyručiai, kai siun
čiate atvirutę, neužmirškite 
ir savo antrašo...

— Jau ir vėl važiuoja so
dalietės su savo „Moterims 
Neišsimeluosi,” bet šį kartą 
pas savo kaimynus — Ches- 
teriečius. Buvo kelios abejo
jančios, bet viena, kuri yra 
gyvenusi Chesteryje, užtikri
no, kad visoms patiks Ches- 
teris ir Chesterio—?

Visiems laimingų Naujų 
Metų!

at-

per

Tik

VYRŲ VEIKLA

su jų kalėdinėmis iškilmėri 
Taipgi viena iš jų pagiedl 
šv. Lucijos giesmę.

Lenkų grupė parodė, k] 
Lenkijoje praleidžia Kį 
vakarą. Visi susėdę j 
valgiais apdėto stalo į 
kurio matėsi ir plotke.i®^s dienomis paminėta 
pagiedojo lenkiškai ke^°s” skaitytojų Pra 
giesmes.

- BUd°„tir neimtu Automobiliu išvardinti užimtų aaug 1 v
tos. Nepaprastai gražų
zdą padarė parengtas 4 MnimmS 
liejus”. Sirijiečių ta^

ją Motiną Marjią. *ti »ąu)aS 
, ,, ;> Kuris paliečia automekuklaus e lej s1 j| L 3^^ įr 7^0^ 
nos tautos >r Yorko valstybėj
po žvakę prie Kud keto 
zaus giedojo savo tautoj
ledinę giesmę. Čia ^ėtąįstatymu galima p 
ir l*etuves’ “E10 : ^ gti apdraudžiant savo a’ 
dziusios tautiškais dr^j. apdrau|i() 
žiais pagiedojo M žemiaus
„Sveikas Jėzaus G‘™hudos kainą ir lengvia 
ir „Gul šiandieną . mokesties sąlygų, tuoja 
jaudino paskutinis "įkitės žemiau ažymė 

į kada visi programos _

urnas ir vyresmejii 
lai kviečiami sausio 10 
Raukyti į Elizebethą. P

L Vytis \

IŽIŲ SUKAKUS

Aš.

viai sustojo aplink šv. į 
mynėlę ir drauge pagiecj. r. MACHULIS

Šiam pasirodymui General Insurance & 
prisidėjo Moterų Tar?| Real 
pirm. Ona čeledinienė iiĮ 
Grigaliūnienė. Program 0606 85th Street, 
dalyvavo: O. Čeledinienė Woodhaven,N.Y. 
Grigaliūnienė, C. Rollins Tel. Virginia 7-1896 
Varževičiūtė, C. Žvigaitfe-— 
T. Balčiūnaitė.

Moterų Taryba savo t irTITVIU D IĮ 
rinkimus turi kas mėnesį LIE L U V1Ų HAi 
me institute, kur yr8| 
tautinės grupės. Lietuvio! 
terų Tarybos susiriR 
vedami lietuvių kalboje ■ 
rėš dabar renka lietuvi* 
knygas, kurias ateityj* 409 ir Graūd stre 
dės didžiajam Philadelp“: TeLEl
viešame knygyne, kadj IŠDIRBĖJAI GEI 
giau žmonių galėtų susip pasižiūrėti mi 
ti su lietuvių literatui A palyginkite kainai 
tikslas kelti lietuvių 
tarp kitataučių, kad 
giau pažintų Lietuvą ir 
vius.

Duodame lengviems

Gruodžio 20 d. įvyko 
Vardo Dr-jos susirinkimas. 
Kun. S. Railos pasiūlymu

sv

JŪS NIEKUR
Kaip Petį

M. PETRAI!
Skaityk ir Platink 

„Ameriką”
Jūs mokėsite už ra
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ETOS ŽINIOS
,rta panaikinti 1 
jus-mo” vardą, x >*>* »* i***1, * i** >**
r J. Rutkauskas 1 
•inkimų tvarte 
asi rengti 
Iti dr-jos nutaikj 
uju narių. Apie t,
<albama metiniu ’LATINA BILIETUS 
kime, sausio 17 į ---------------
mėnesio šeštadia Amerikos” artimieji bi- 
racijos skyrių at$ a* Jau ^a^ar 
rti Jonas Navicį 
! Rutkauskas.
ib. J. Kavaliausku 
ažybas, tad pasiįL 
dr-jos nariu, uj 
įsirašė Simonai 

įskas. Draugija tvrf, 
ėdama. I

VIEŠĖJO

nuošir- 
i rūpinasi, kad „Ameri- 
’ vakarienė sausio 18 d. 
žiausiai pasisektų. 
Amerikos” vakarienė į- 
s sausio 18 d. sekmadie- 
6 vai. vak., Apreiškimo 
; salyėje. Jos programa 
paįvairinta solistų dai— 
lis ir bendru visų dalyvių 
lavimu.
[i šiol bilietų paltinime 
ašie nuoširdūs veikėjai:

antas Alb. Keru Mikulskienė, S. Subatie- 
parvykęs pavk M. Brangaitienė, V. že-parvykęs pavii" “ : l \ “

ir daugiau lietuviltauskas, K. Baltrušaitis, 
isi gerai nusitlcaruliene, P. Milašauskas, 
ieji su Alb. KeiGalčius, O. Sijevičienė, 
susirašyti, prašomi Čižauskas, V. Daubaras, 
oti šiuo adresu: S Nikas, J- Paulauskienė, 
bertas Kernagis, 
tery 166, F. A. Ca|r P. Lukoševičius.

Mississippi

Slivinskienė, P. Montvi-

kime, kad šis garbes šą
li. ,s netrukus dar padidės.

ižia rodo, kad darbas tu- 
gerų davinių.IV'ĖS DALYTAV 

DŲ PROGRAM
---- i YČIŲ SUVAŽIAVIMAS 

ižio 28 d. Interm 
titute įvyko kalė
la, kurioje dalyi 2 vai. popiet, šv. Jurgio 
tautos. Neatsilik
, kuriems atstofrark, N. J., įvyks L. Vy- 
ų Moterų Taryb 
juvo pilna žmo 
a tauta turi s 
s ir savotiškai

Tv/mfes, todėl s 
ogramos ūaiytf;

kokius papų 
jų atstovauja

sekmadienį, sausio 4

os salėje, New York avė.

New York - New Jer- 
I apskrities suvažiavimas, 
p posėdžio bus rodomi į- 
pūs paveikslai apie šv. 
įių auką.
lausio 10 d., šeštadienį, L. 
^ių apskritis pagerbs sa- 
Idvasios vadą, kun. My- 
I Kemežį. Tą dieną 8 vai.

|Winfield Scott viešbu- 
tusia pasirodė Skfelizabethe, ruošiama 
nergelės, apsirėdęjpga vakarienė ir pasi- 
>altomis suknionlnnimas. šia vakariene 
ainikais ant gaiščiai nori pareikšti sa
rgelė reprezentaįgarbą kun. M. Kemė- 
ją, kurios šve^uoširdžiam vyčių drau-
13 d. yra sujufl 

odinėmis iškilmėj 
iena iš jų pagiedpniai kviečiami sausio 10 
bs giesmę.
grupė parodė, kf 

e praleidžia K|
Visi susėdę f 

apdėto stalo Į 
atėsi ir plotkelf 
o lenkiškai ke

Juoširdžiam vyčių drau- 
vaduu

arimas ir vyresnieji

ilankyti į Elizebethą.
L. Vytis

ADŽIŲ SUKAKTIS

omis dienomis paminėta 
įerikos” skaitytojų Pra

• v • 4- J _ _ ki Automobiliu ;i užimtų daug *
Savininkamsaprastai gražų 

irė parengtas J
Sirijiečių tai 

vaizdavo Dangis 
ią Marjią. Prie 
Betliejaus ėjo į 
tos ir uždegdai 
prie Kūdikėlio 

lojo savo tautos 
esmę. Čia pasir įįngfą įstatymą galima pa- 
ės, kurios., aps apdraudžiant savo au- 

. tautiškais dn saugioj apdraudos 
giedojo Jtetuds npanijoj. Dėl žemiausių

Iraudos kainų ir lengviau-

u sausio 1 d., 1942 
dės galioti naujas įstaty- 
3, kuris paliečia automo- 
ų savininkus ir vairuoto- 

New Yorko valstybėje, 
link finansinės atsako- 

bės atsitikus nelaimei.

m.

Jėzaus Gimusis [ ‘_ -
Šiandieną”. Vi mokesties sąlygų, tuojaus 

paskutinis vaizc .įpkįtes žemiau pažymėtu 
i programos di 'ra§u__

XaX^pa^J. P. MACIU LIS 
pasirodymui di 

Moterų Tary 
a Čeledinienė ir 
ienė. Program 
: O. Čeledinienė, 
ienė, C. Rollins, 
ūtė, C. Žvigaityt 
naitė.
Taryba savo si 

turi kas mėnesį i 
itute, kur yra 
grupės. Lietuvių) 
ybos susirinki! 
etuvių kalboje. 1 

■ renka lietuvis! 
curias ateityje 
a. j am Philadelphi 
cnygyne, kad d 
įių galėtų susipaž 
avių literatūra, 
eiti lietuvių vai 
taučių, kad di 
ntų Lietuvą ir liei

rasų —

General Insurance & 
Real Estate

8656 85th Street, 
Woodhaven, N. Y. 

Tel. Virginia 7-1896

no ir Anastazijos (Šlikaitės) 
Kadžių . vedybinio gyven- 
mo 25 metų sukaktis. Šiam 
reikšmingam įvykiui atžymė
ti, Kadžių vienturtė dukre
lė Frances suruošė tikrai 
netikėtą puotą tėvelių na
muose. Atsilankė giminės, 
artimi draugai.

Kadžiai nuoširdžiai dėko
ja už sveikinimus ir dova
nas Urbonams, Aštašaus- 
kams, Bačiuškienei, Kazlau
skienei, P. Dailydėnui, V. 
Dailydėnienei, Stakėnienei, 
Pečkaičiams, Unguraičiams, 
O. Dirsienei, Mr. ir Mrs. 
Javin ir kitiems.

P. Kadžius yra kilęs iš 
Lėno, Ukmergės apskr., A. 
Kadžienė iš Šukelių (Ramy
galos par.). Juodu susituokė 
1916 m. lapkričio 19 d. An
gelų Karalienės par. bažny
čioje. Jie ilgamečiai Apreiš
kimo par. nariai. Duktė Fran
ces dalyvauja CYA veikloje, 
bendradarbiauja „Annuncia
tor” mėnraščiui, kuriam pa
rašo gražių eilėraščių.

Ilgiausių Kadžiams metų!
Pažįstamas

savo sūnumi, lakūnu Įeit. A- 
leksandru, kurs išsiųstas į 
kitą vietą.

— Per Kalėdas viešėjo 
kariai Dr. Al. Stalkus, B. 
Petrulis, J. Valantiejus, A. 
Mileris, A. Blieka, P. Če
pas.

— Mot. Sąjungos kuopos 
susirinkimas bus sausio 6 d. 
vak. O. P.

Angel ų Karalienes 
Parapija

Apreiškimo 
Parapija
Sąjungietės

Moterų S-gos 29 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvy
ko gruodžio 17 d. Pranešta 
apie pasidarbavimą par. ba- 
zare, kur sąjungietės 
savo skyriaus padarė 
200 dol.

Jubiliejinė vakarienė 
žiai pasisekė. Šiuo 
kuopa turi 7 ligones, 
rias nutarta apdovanoti ka
lėdinėmis/ dovanomis. Kuk
lia dovanėle, Kalėdų proga, 
apdovanotos ir seselės 
mininkonės. 
skirta 
ta 10

Po 
šinta. 
A. Jankienė. 
skirstė gražioje nuotaikoje.

Rep.

prie 
per

gra- 
mėtu, 

ku-

do-
Parapijai pa- 

25 dol., bazarui auko- 
dol.

susirinkimo pasivai- 
Užkandžius paruošė 

Narės išsi-

Vyrų dėmesiui
Šv. Vardo vyrų 

svarbus susirinkimas 
sekmadienį, sausio 4 d., tuoj
po sumos. Visi nariai ir vi
si vyrai maloniai kviečiami 
atsilankyti.

dr-jos 
bus šį

Maspetho Žinios
— Per Bernelių Mišias 

bažnyčia buvo pilna maldi
ninkų. Seselių pranciškiečių 
rūpesčiu, bažnyčia buvo pui
kiausiai išpuošta. Choras 
varg. A. Vismino vadovybė
je gražiai giedojo. Mišias 
laikė kleb. kun. J. Balkū- 
nas. Pamokslą pasakė ir 
sveikinimus pareiškė kun. P. 
Lekešis.

— Gruodžio 16 d. Bago- 
čiūnų sūnus Alfonsas buvo

FC^įpEFENSE

BUY
UNITED
STATES

ŲLJ?/ SAVINGS 
kWSoNDS 

v.'l AND STAMPS

jos širdingi linkėjimai —lai
mingų ir sveikų Naujų Metų 
visiems!

ORO PAVOJAUS METU ELKIS TAIP

Kalėdos
Kalėdų naktį per Bernelių 

Mišias mūsų bažnyčioje bu
vo labai iškilminga. Klebo
nas pasveikino visus parapi
jiečius. Choras varg. Pr. Dul
kės vadovybėje puikiai pasi
rodė.

Solo „Tylumoj, tamsumoj” 
giedojo S. Kažemėkas: cho
ras pritarė murmurandu. Vy
rų choras giedojo „Kyrie”, 
visas choras — „Gloria”. So
lo dalis išpildė A. Kizienė. 
Įvairias mišių dalis giedojo 
mišrus choras ir vyrai atski
rai. Beethoveno „Sanctus” 
giedojo Kizienė, Lašaitė, 
Šertvietytė, Kažemėkas ir 
Mažeika. Lietuviškas giesmes 
solo giedojo Pr. Stankūnas. 
Duetus giedojo V. Tamkiūtė 
ir M. Dapkevičiūtė, A. Kizie
nė ir E. Lašaitė. Choras pa
giedojo naują kun. Andriuš- 
kos giesmę.

Per sumą ir 12:15 vai. mi
šias giedojo E. Lašaitė, V. 
Tamkiūtė, Ig. Bujokas, Ne- 
meikšis ir garsiojo Dono ka
zokų choro solistas Jurkevi
čius. Jiems gražiai akompa
navo varg. P. Dulkė.

Būtų malonu kas sekmadie
nį bažnyčioje girdėti tokį gra
žų giedojimą. G.

''Naujų 1942 metų pra
džioje Šv. Vardo draugija 
pradėjo naujus darbus. Nau
jo veikimo planavimo-komi
sija yra jau sudarius pro
jektą, kuris sekančiame dr- 
jos susirinkime, sausio 11 
d., bus svarstomas. Dabar 
laukiama šio susirinkimo.

Gyv. Rožančiaus draugijos 
bendra šv. Komunija bus šį 
sekmadienį, sausio 4 d., 9 
vai. mišių metu. Po mišparų, 
4 vai. p.p., bus procesija 
ir po to susirinkimas parapi
jos salėje. Narės 
dalyvauti.

prašomos

draugijos
27 d. pa-

Šv. Rožančiaus 
vakaras gruodžio 
rap. salėje pavyko. Žmonių 
buvo gana daug. Programą 
Dildė par. klubo nariai. Vai
dinimas pavyko; žmonės tu
rėjo daug juoko iš čia augu
sio jaunimo ir ju lietuviškos 
kalbos. Jeigu toki ,.vodevi
liai” būtų rengiami dažniau, 
tuomet ir vaidintojai geriau 
priprastų. Daugiau tokių pra
mogų!

parvykęs iš laivyno praleisti dovanos, 
savo gimtadienį.

— Gruodžio 21-22 d.d. į 
Virginią buvo išvykę A. K. 
Navickai. Jie atsisveikino su

Parapijos laimėjimų va
karai būna antradieniais. 8 
vai. vak.. Grand Paradise 
salėje. Duodamos gražios

PASKUTINIS KVIETIMAS

New York, N. Y
Gruodžio 7 d. mirė Stasys 

Dautartas, turėjęs pavojingą 
dusulį nįuo sunkaus darbo. 
Paliko nuliūdime našlę Mi- 
koliną, pusseserį Talačkienę 
ir pusbrolį Anufrą Ciniką. 
Prieš mirtį paskutinius dva- 
nius patarnavimus suteikė 
kun. J. Gurinskas. Iškilmin
gai palaidotas šv. Raimundo 
kapinėse iš Aušros Vartų 
par. bažnyčios. Jis palaidotas 
šalia save sūnaus.

Velionio žmona Mikolina 
dėkoja visiems draugams, 
kaimynams, giminėms, ypač 
šv. Jono ir šv. Izidoriaus 
draugijoms už komitetus 
prie velionio kūno budėti ir 
už greitą pomirtinių išmo
kėjimą, grab. Šalinskui 
gražų patarnavimą.

NAUJOJ VIETOJ

uz

sa-Jurgis Tumasonis, Jr., 
vanoris iš Alabama, praneša, 
kad jis iš Maxwell Field 
perkeltas laikinai į Dothan, 
Ala., 
vyks

Jo 
tami
kėjimus — laimingų Naujų 
Metų.

iš kur po 6 savaičių 
į Maultrie, Ga.
tėvai, draugai ir pažįs- 
siunčia jam gerus lin-

MIRĖ J. KARPI S

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiij

Lietu

r Platink 
Ameriką.” Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

PETRAITIENE IR SŪNUS

Atvažiuoja du autobusai 
iš New Jersey Į našlių balių 
sausio 4 d. Jau viskas pri
rengta. Dainininkės turi pa
sirinkusios dainas, šokikė— 
šokius. Dovanos supirktos, 
alus, užkandžiai užsakyti; sū
riai sudžiovinti. Muzikantai 
tik laukia su žibančiais in
strumentas. Ir dar yra kai 
kas prirengta. Bet kas? Čia 
paslaptis. Kai ateisite, pama
tysite.

Visi kviečiami. Jauni - se
ni, o labiausiai našlės ir naš
iai. Smagus laikas visiems 
užtikrintas. Brooklyno naš
lės nesnaudė, į draugiją su
sispaudė, sumanė balių su
rengti, ir kviečia visus ateiti.

Balius bus šį sekmadienį, 
sausio 4 d., 6 vai. vak.

Šis yra paskutinis užkvieti-

Gruodžio 20 d. mirė Jur
gis Karpus, 59 metų am
žiaus. Velionis kilęs iš De
gučių, Marijampolės. Ame
rikoje išgyveno 37 metus. 
Didesnę pusę savo amžiaus 
velionis gyveno Brooklyne, 
513 Cleveland St.

Velonis Jurgis paliko žmo
ną Marijoną, dukterį Kons
tanciją Samulienę, sūnų Jur
gį, dukterį Julę Kelinę, sū
nų Joną, dukterį Birutę ir 
keturis vaikaičius. Velionis 
buvo visų lietuvių mylimas 
ir gerbiamas žmogus. Pri
klausė kelioms lietuviškoms 
draugijoms, buvo jų orga
nizatorius ir vedėjas. Jis 
buvo šv. Jurgio draugijos 
sekretorius, o vėliausiu lai
ku — piliečių Klubo biznio 
vedėjas. Jis buvo ir šio klu
bo vienas įsteigėjų.

Velionis Karpus palaido
tas gruodžio 24 d. iš Ange- 

i lų Karalienės bažnyčios į 
šv. Jono kapus. Į amžino 
poilsio vietą velionį palydėjo 
daug artimųjų draugų ir 
pažįstamų. Ant jo kapo su
dėta apie 30 vainikų. Už 
velionio vėlę užprašyta apie 
15 šventų mišių.

Karpaus šeima 
sūnūs, dukterys ir 
nuoširdžiai dėkoja 
dalyvavusiems jų
vyro ir tėvo laidotuvėse, 
suteikusiems vainikų ir gra
žiai atlikusiems paskutinį 
patarnavimą.

Šioms iškilmingoms laido
tuvių apeigoms patarnavo 
grab. Juozas Garšva.

(žmona, 
žentai) 
visiems 
mylimo

SVARBIOS PRAKALBOS
SU PROGRAMA

Dariaus - Girėne-paminklui 
statyti komitetas sausio 9 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak., 
ruošia įdomias prakalbas ir 
dainų programą. Kalbės vieti
nių laikraščių redaktoriai 
Juozas Laučka, Juozas Stil- 
sonas ir Juozas Tysliava ir 
„Tėvynės” atstovas.

Muzikalinę programa pil- 
mas ir nuo šv. Monikos dr-' dys Lionė Juodytė, Violeta

orinio 
namai, 
namų,

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 
butas. Jei toli nuo
slėpkis arčiausioje vietoje. 
Šalinkis iš gatvės.

Jei nukristų liepsninė 
bomba, pavartoki švirkšlę 
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
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 žinotu 
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 oro 
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! 
viau skeveldrų išvengsi.

Jei pradeda kristi bom
bos, gulk. Gulėdamas ma
žiau trenksmo jausi, leng-

Šalinkis langų
Stiklas greitai dūžta, tad 

stovėki toli nuo langų. Puo
limo metu, būki apsaugos 
kambaryje. Būki 
langų. Svarbiausia, 
ki, o gulki.

Pagelbėk!!
Stiprūs, pajėgus

reikalingi savanoriais apsi
gynimo darbe. Reikalingi 
vyrai ir moterys. Ypač rei
kalingi automobilių savinin
kai ir vairuotojai.

toli nuo 
nestovė-

asmenys

Pavydas yra biaurus ir ne
paslepiamas. Pavydas įtaria 
ir teisia be jokių įrodymų, 
mažiausias klaidas padaro di
džiausiomis. Pavydo kalba y- 
ra pilna apgaulės, beširdišku
mo. Pavydas yra aklas, ir tie
siog laukinis įtūžimas.

Dievas neduoda žmogui pa
reigų, neduodamas ir laiko 
joms atlikti. Ruskinas.

Dabar Laikas Pirkti

GEROS KOKYBES 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.

Tamkiūtė ir kitos meninės 
jėgos. Įžangos mokestis bus 
tik 10 centų.

Komitetas jau turi surin
kęs $1,722.83. Laukiama 
daugiau aukų. Pinigai siun
čiami ižd. Jonui Spurgai, 
Port Jefferson Station, Long 
Island, N. Y.; čekiai ar pi
niginės perlaidos išrašoma 
Darius - Girėnas Monument 
Fund vardu.

Minėtos ___prakal^os—\bus 
ISrand Paradise salėje, 
šio 9 d. r

LANKĖSI SVEČIAI

Kalėdų švenčių proga 
Brooklynan iš Pittsburgho 

, buvo atvykęs inž. Ant. J.
Mažeika su žmona ir smarkiai 
augančiu sūneliu Antanuku. 
Inž. A. Mažeika lankėsi „A- 
merikos” įstaigoje ir perda
vė Pittsburgho sveikinimus. 
Jis išvyko, o p. Z. Mažeikienė 
su sūneliu pasiliko pas savo 
tėvelius, p. Unguraičius.

Gruodžio 29 d. „Ameriko
je” lankėsi kun. Juozas Ka
ralius, Kunigų Vienybės iždi
ninkas, Shenandoah, Pa., kle
bonas. Jis paliko medžiagos 
stambiam leidiniui, kuris ski
riamas jo vadovaujamos šv. 
Jurgio parapijos 50 metų su
kakčiai paminėti.

Kiek anksčiau lankėsi Dr. 
Petras Vileišis, dabar gyve
nąs Chicagoje. Jis drauge su 
kun. Kaz. Barausku talki
ninkauja Lietuvai Gelbėti 
Fondui.

UŽDRAUDĖ

New Yorko mieste už
drausta be leidimų pardavi
nėti gatvėse daržoves ar ki
tokius daiktus. Už nepildy
mą šio įsakymo prasižengė
liai bus baudžiami $10.00 
pabaudos arba 10 dienų ka
lėti.

i5 
r: (liepų) .

(dobilų)

$1.25
$2.25
$1.00

TIKRAS BIČIŲ

Medus
Vartokite savo sveikatai 
svarai (liepų) 
svarų 
svarai
SIUNTIMAS APMOKĖTAS j 

| KONČIAUS BITININKYSTĖ j 
57 Battery St. 

No. Abington, Mass.
j Galima gauti ir j
| „Amerikos” Administracijoj į 
į 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. 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 SHOPS,
365 GRAND ST., Cor. Marcy Ave., BROOKLYN, N. Y. | 
69-21 GRAND AVE., MASPETH, N. Y. |

56 27 CLERMONT AVE., MASPETH, N. Y ^1-

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

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
(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.



L Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel.

LIETUVIAI REMIA RAUD. KRYŽIl
I pra<

rvrif»TI- EB 2780 has been issued toiji ■. m .JrlaU tO sell beer at retail under iklaUSOma. Taip pi
Karei- the Alcoholic Beverage Cc anplili 1 H

9032—7th Ave., Borough of Bn U1- SPdll4 10 U.

SEIMELIO REZOLIUCIJOS

1. Apylinkės Seimelis, iš- Šiaulių, Kauno ir

Kur Pranciškus, Ten Taika,
80,000 gyventojų

—

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

jis 1941 m. liepo^Bflmmrr 
j d., paskirtas vokietis, Reichs-

Leidžia Lietuvos Pranciškonai
Kaina metams $1.

trokšti taikos, 
užsisakyk pats ir paragink savo 
draugus ir kaimynus užsisakyti

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

laikraštį.

R .. ..p r Al KAIPBrooklyno Lietuviai Gydyr

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO” 
pirmas numeris jau pasirodė.

s ’’"Tėvy ievyne, "ana" viėhybe, < held
Vienybės” redakci- on December 21, 194 

>tinį susi- McCaduiii Hali,
McCaddin Street, Brooklyn, N. Y., A-1 
laibas na- mericans of Lithuanian des-

• _ yviename mieste,
kiečių ir lietuvių nors yiena lie 
vokiškoji yra privį^’ reikėtų pai

Įo gus asmenis, kur 
(Bus daugiau)?stracij°s darb 

—4*—
. ~~ Anglijos mir

rSw BonuirM* , SS1K0 atsakyn 
leracijai j sveik

ą. Jis užtikrini 
LICENSE- klausimas kom]

____ Į autoritetų Lo:
NOTICE is hereby given th! SUSldOmėjim
E 314 has been issued to thtafi-io 
to sell beer from house to he " ’
under Section 107 of the AlKbUgtillės Valstybės 
Control Law. Borough of Bwj v. ■<
of Kings. ija šiandien kovo
248 Fioyd stJACKL™Tjžsav0 saugumą, J 

-pasaulio laisvę, už
NOTICE is hereby given _ i x . .
EB 2771 has been issued to 6^*1 P3-V6r^t.l| tHU.t/1 
O°f the A^oholk ^ge^jsvas W gTUŽUS J 
240 Broadway, Borough of B^eį Vergijoje būtų 
of Kings, to be consumed su , . , , , .
WILLIAMSBURG BOWLING jtOKlOS tUUtOS, kai
240 Broadway, :

NOTICE is hereby given thUp, LietUVa bUS lai

9032—7th Ave., Borough of Br spalių vi. 

of Kings, to be consumed tc ROOSCVClt TO Sl( 
HERCULE FAVIlL, . .

9032-7th Ave., ?«ta visa lietuvių t 
------ ---- ’ 4*NOTICE is hereby given th

RL8124 has been issued to-.SUF SVarbU UTaH 
to sell beer wine and liquor; .
Section 107 of the Alcoholic U OCnt triipUtelį a
BrXn: £unty7 0^.^ svarbu valstyl 
on the premises. -.me.

JOSEPH SALE.', 

a-k-a 96 nori raudžiai apsiriko
537 Marcy Ave.. E . uvaldovai pernai.

Telephone tisai PrieŠ birželic

EV 7 - 1670 Pardavė naciams aš
JOSEPH VASTOonus porų^batų. 1 
real estate c®1 kuriais ^šiandie 

and life BWipia rusų žemę.

ne1tai’5 ?eniai.mi
Residence: pardavinėjo jap

. pie aneksiją, a-
pie Ostk^dQ įkūrimą. Taip 
ir į ’ 
d

o: į Ostlando sritį 
oar be Lietuvos įeina dar 

Latvija ir Baltgudija, kuri 
dabar vokiečių vadinama 
Baltrutenia. Ostlando srities

SAVAITRAŠČIO „AMERIKOS

APREIŠKIMO PARAPIJOS AUDITORIUME
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y. 

Visi maloniai kviečiami dalyvauti ir paremti savo 
laikraštį „Ameriką.”

Pradžia 6 vai. vak Bilietas $1.50

GRAŽIAUSIAS APYLINKES SEIMELIS 1911 " -rietuvos ŽT nems (pabėgėliams ir vietoje 
esantiems) sušelpti Amerikos 
kataliku vyskupai davė arti 
80,000 dol.

Nutarta rūpintis lietuvių 
sekcijos prie Amerikos Rau
donojo Kryžiaus sudarymu. 
Tokios sekcijos pirmaisiais 
nariais išrinkti: kun. Vincas 
Pinkus, kun. Jonas Balkūnas, 
Bronė Brundzienė, Jeva Jan-1 
kienė, Angela Vencevičienė, 
Elena Matulionytė, Marijona 
Laukaitytė, Juzefą Jonuškai- 
tė, Emilija Jonuškaitė, Juo
zas Bulevičius, Pranas Mila
šauskas ir Juozas Laučka.

įvairiais klausimais sei
melio dalyviai gyvai domėjo
si, *

Gruodžio 28 d. šv. Jurgio' rinkti šie veikėjai:
par. salėje įvyko Lietuvių Ka-! Iš šv. Jurgio par.: A. Spai- 
talikų New Yorko Apylinkės I čys, M. Kučinskas, B. Brun- 
seimelis, praėjęs labai nuotai-1 dzienė, Ant. Slivinskienė, M. 
kingai, tvarkingai, rimtai.Bu- j Brangaitienė, J. Brundza, K. 
vo gražus skaičius ir jau
nuomenės. Parodyta giliausio 
susirūpinimo savo šalies gy
nimu. Nutarta stoti Ameri
kos Raudonajam Kryžiui tal
kon. Pasiryžta pirkti apsigy
nimo bonų ir ženklelių. Ne
užmiršta ir vietinių gyvų rei
kalų. Sielotasi Lietuvos trem
tinių skaudžia dalimi, tar
tasi dėl pagalbos priemonių.

Seimelio atidarymo kalbas 
pasakė Federacijos apskri- 

dvasios vadas kun. N.

‘Kairys, J. Karalius, O. Za- 
jankauskaitė, Tamošaitienė, 
O. Balsienė.

Iš Angelų Karalienės par.: 
K. Krušinskas, V. Daubaras, 
St. Lukoševičius, V. Žeman- 
tauskas, P. Lukas, A. Paže- 
reckienė, O. Sijevičienė, M. 
Putinienė, M. Dulkienė, V. 
Vizbarienė, Plioplienė, S. Pa- 
žereckas^

Iš Apręiškimo parap.: V. 
Pūkas, P. ilašauskas, S. Su-

mh lo;ye been receivec
sukelti 50 milijonų dolerių. Pradžia jau^labargražrU alkos Ine mą kalbėjo 
paūksmę? visur- .. ąll P^a-is reiks

Pakalnis, kun. K. Paulionis 
ir apskr. pirm. Danielius J. 
Averka.

Seimelio vedėju išrinktas 
Kazys Krušinskas, vicepirm. 
Pranas Milašauskas, sekr. 
Jurgis Tumasonis, tvarkda
riu Al. Spaičys. Mandatų 
komisijoje— apskr. sekr. M. 
Mikolaitis ir M. Kučinskas. 
Rezoliucijų komisijon išrink-

Buy
DEFENSE

BONDS 
STAMPS

nuomenė galėtų tiksliau pa
tarnauti Amerikai ir taip pat 
neužmirštų savo tėvų ir pro
tėvių žemės bei lietuviškos 
kilmės.

5. Lietuvai Gelbėti Fondo 
vajaus reikalu seimelis kvie
čia draugijas pasinaudoti 
kun

Amerikos Raudonajam Kry
žiui. Minėjimo darbui kviesti 
visus Amerikai ir Nepriklau
somai Lietuvai ištikimus lie
tuvius ir jų draugijas.

9. Prašyti Kunigų Vienybės 
Rytų Provinciją pasirūpin
ti, kad šv. Vardo ir Sodaliečių

. J. Balkūno praktiškais i muSų apylinkėje turė- 
ą pasiūlymais, isdestytais 1941 ■ - - - --
“ m. gruodžio 26 d., „Ameri

kos” numeryje.
V 6. Seimelis, turėdamas A- 

menkos saugumo reikalus ar-
4 čiausia savo rūpesčių, kviečia 

ir ragina visus New Yorko a- 
pylinkės lietuvius pirkti, kiek 
tik pajėgumas leidžia, Ameri
kos Apsigynimo Bonus ir 
Ženklelius.

7. Seimelis džiaugiasi L. K. 
Susivienijimo Amerikoje vei
kla, jo augimu ir pasiryžimu 
stiprėti, ypač traukiant ko 
daugiau jaunimo į jo eiles. 
Būtų labai džiugu, jei New 
Yorko apylinkėje Susivieni
jimo kuopos išaugtų į di
džiausias visoje Amerikoje.

8. 1942 metais vasario 16
d. — Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo šventės— 
minėjimo visą pelną aukoti

1 d. „Amerikos”, Į Amerika, Naujoji G&Jį
titinka-

tų tarpparapijinius susirinki
mus, kurie sustiprintų lietu
višką katalikišką veiklą.

10. Seimelis, didžiuodamasis 
savo apylinkės laikraščiu „A- 
merika”, kviečia visą mūsų 
visuomenę uoliai ir nuošir
džiai remti „Amerikos’’ lei
dėjų pastangas, kad „Ameri
ka” ir toliau būtų galingas 
lietuvių amerikiečių katalikų 
visuomenės minties reiškėjas, 
uolus kovotojas už Bažnyčią, 
Ameriką ir Nepriklausomą 
Lietuvą.

11. Seimelis nuoširdžiai dė
koja New Yorko apylinkės 
12-tos Lietuvių Dienos komi
tetui ir nutaria, kad ir 1942 
metais Liepos Ketvirtą būtų 
ruošiama Lietuvių Diena, ku
rios pajamos skiriamos „A- 
merikos” reikalams.

■y permainos 
" Minas darbas.

TeL 'Muflonas seka.
menas- 

prašneko.
šventadienį ----------"

--------~ .nigU Vienybės cent 
TeL EVerpttj.jyje sausio 6 d. įvy 

valams kitimų. Gydytojų pa 
’-“įas, kun. Jonas Balkui

Penktadieniki!'^raukė iš atsakomin 
==</. generalinio sekre 
“->3 ir „K. V. Biuletenio” 

;oriaus pareigų, 
auju sekretoriumi dal 
kun. Norbertas Pakali 
j Provincijos pirmi 

nK. V. Biuletenio ” 
nriaus pareigas eis K 

Broobi. kun. Pranas Juras 
(Williamsburgh Bridge Plaza) įsitraukusiam kun. 

------------------------------------------------------xūnui pareikšta nuoš 
------------ - ---------------------------- -—u£ atliktus dide 
EVergreen 4 - 7142----------------------------- )Us

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES nkime gražiausio pas 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolatt
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausiai A .
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, AL'i ‘
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kjįįenas mūsų bendradai

Juozas Cinkus Aunas) pataria ir t 
495 Grand Street, Brooklv1^0 Jau dabar sud

........................... " Amerikos kariūnu 
^sių lietuvių ameri 

savybę ir žydų Sąrašus, šimtai, gal 
pantai vokiečiai dėčiai lietuvių ameri 
da suprasti, kad yra karių eilėse. Ne 
tautos laisvės ftjų karininkų. Svi 
praplėstos ateityje,!, kokiu indėliu c 
kiečių pažadams įama savo šalies g 
tiki: Hitlerio paįir kovoje dėl gere 
fliacija yra žinoma ulio. 
viai žino jų kainą. >gistruotina ir kit 

Lietuvos valdynu1 — pirkimas Apt 
nes, administracinės' Bonų ir parama 
tūrinės įstaigos kon(^°s Raudonajam I 
jamos Vilniuje. Kernokime, kaip ir 
kiama padaryti tį^dame didžiajame 
miniu centru. Adm^ 
jos įstaigose varto

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street,

Lietuvos pavergimo kaltė 
krinta išimtinai vokiečiams.

Vokiečiai ignoravo Laiki
nosios sukilėlių Vyriausybės 
sudarymo faktą ir 1941 m. 
birželio mėn. 23 d. Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo 
paskelbimą, kaip jie pra
džioje ignoravo ir buvo 
priešingi Nepriklausomybės 
deklaravimui Vilmoje 
m. vasario mėn. d. Goe- 
belso propagan(^ęįnįs apara
tas tylėjo dagtis sukandęs 
ir galvojo

iWEre- 
zoiiucijos. Labai entuziastiš
kai nutarta nusiųsti prezi
dentui Rooseveltui sveikini
mas ir .pasižadėjimas visomis 
jėgomis prisidėti Amerikos 
gynimo darbe.

___ Iš New Jersey atvykusių 
Zavistanavičienė, aktyviai seimelio darbuose 

Kivytienė, E. Matulionytė, V. dalyvavo veteranas veikėjas 
Valantiejiene, K. Galcius.

Iš Aušros Vartų par. (New 
Stella Kaulis, 

Siravičienė,

iu 711 
Mikulskienė, O. Vencevičienė, 
J. Maslauskas, D. Kašėta, M. 
Mikolaitis, Čižauskienė, T. 
Čižauskas, J. Gražienė.

Iš V. J. Atsimainymo par., 
Maspeth: P. Kubilius, J. Pau
lauskienė, Kurienė, O. Lau
kaitienė. 1

ti muz. Jurgis Brundza, St. York City): 
Subatienė, St. Kauliūtė, St. Kazlauskienė, 
Lukoševičius ir J. Laučka.

Apie šios apylinkės lietu
vių katalikų veiklą išsamiai 
pranešė kun. N. Pakalnis ir 
Juozas Laučka. Apie 12-tą 
Lietuvių Dieną pranešė Dan. 
Averka, išreikšdamas gilų 
dėkingumą komiteto nariams 
ir visiems dirbusiems.

Seimelis nutarė, kad 1942 
m. liepos 4 d. būtų ruošiama 
Trylikta Apylinkės Lietuvių 
Diena, kurios komisijon iš-

Jurkienė.
Šiai komisijai pavesta sa

vo sąstatą papildyti.
Kun. Jonas Balkūnas kal

bėjo apie būtiną reikalą sto
ti Amerikos Raudonojo Kry
žiaus talkon. Jis, taip pat su
teikė įdomių žinių apie A- 
merikos lietuvių katalikų or
ganizuotos visuomenės pa
stangas Lietuvos žmonėms 
pagelbėti. Kunigų ‘Vienybės 
ir K. Federacijos rūpesčiu,

:J. Daukšys (Newark) ir 4-to 
laipsnio L. Vytis Jonas Sta
siulionis (iš Kearny).

Seimelis pradėtas lygiai 2 
vai. popiet (kaip skelbta), už
baigtas prieš 6 vai. vak. At
stovauta 40 draugijų. Atsto
vų ir svečių skaičius sieke 
200. Visi dalyviai rodė di
džiausio pasitenkinimo sei
meliu, visa jo eiga, gražiais 
pasiryžimais, vieninga nuo
taika.

(Seimelio atstovų sąrašas 
, bus paskelbtas kitame nu- 
. meryje).

„Šv. Pranciškaus Varpelis”
yra turininga raipsniais, įdomiais aprašymais, 
apysakomis ir *siai paveiksluotas. Jame telpa 
naujausios žinios iš Katalikų Pasaulio ir Lietuvos.

Adresas:

ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS
1532 Magnolia Sto Pittsburgh, Pa.

111 cause xmydec

„Naujosios Gadynės 
nės’ ’ ir „ 
jos suruošė patriotinį susi 
rinkimą, įvykusį 7' 
salėje, Broklyne. Kalbas pa
sakė Amerikos Raudonojo. 
Kryžiaus atstovė Mrs. B. 
Jackson, karo veteranas kun. 
J. Laurynaitis ir keturių lai
kraščių redaktoriai (Laučka, 
Stilsonas, Bajoras ir Tyslia- 
va). Amerikos himną jautriai 
sugiedojo Angela Maslaus- 
skaitė - Vencevičienė. An
gelų Karalienės par, benas 
galingai pagrojo.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus karo fondui 129 asme
nys paaukojo po 1 dol. Smul
kių aukų surinkta 39 dol. 91c.

Susirinkusieji karštai pri
ėmė redaktorių pasiūlytą nu
siųsti prezidentui Rooseveltui 
tokį pareiškimą. 
Mr. President:

At a patriotic mass rally j Mr. President, all our human 
sponsored by four national and material resources are at 
Lithuanian weeklies, namely, | your disposal.

, 1941, at,d„ paskirtas vokietis, Reichs- 
McCaddin Hali, 288 Berry komisaras Lohse. Jis, parei-

i gas užimdamas, paskelbė at- 
________  _ sišaukimą į lietuvius, kuria

me atsiliepia apie jų tėvynę, 
kaip apie „buvusią nepri
klausomą Lietuvą.” Ostlando 
Reichskomisaras savo atsi
šaukime pažada lietuviams: 
„duonos, darbo ir tvarkos,” 
t. y. visų gerybių, kuriomis 
Lietuvos gyventojai, be vo
kiečių malonės, gausiai buvo 
patys save aprūpinę nepri
klausomybės laikais.

Lietuvių Laikinoji Vyriau 
sybė prie Nežinomo 1 
vio kapo pareiškė vokiečiams 
viešą protestą.

Specialiai Lietuvos sričiai 
paskirtas Generalkomisaras 
Dr. von Renteln. Lietuvos 
apskritims ir didesniems 
miestams taip pat paskirta 
vokiečių komisarai. Lietuva 
padalinta į 20 apskričių, 
kurios sutalpintos į tris a- 
pygardas:

cent of Greater New York 
adopted the following dec
laration :

We unanimously declare 
our collective and individual 
loyalty to the President 
and Government of the Un
ited States and to those pre
cepts set forth in the Con
stitution and the Bill of 
Rights and pledge our une
quivocal support o f the ef
forts of our Government to 
repel ant crush the beastly 
aggressors masquerading as 
the Governments of the 
people of Germany, Japan, 
and Italy, so that free de
mocratic institutions shall 
not perish from the earth.

klausęs L. K. Federacijos VOKIEČIU OKUPACIJOS PUSMETIS
New Yorko Apskrities Val
dybos pranešimą, reiškia] .
valdybai gilią padėką už Kalėdų pirmąją dieną su- 
atliktus darbus. kako pusmetis, kai vokiečiai

2. Seimelis reiškia pasiten- užėmė Kauną. Gruodžio Ęuęn 
kinimą, kad praeitais metais Sale suėjo pusmetis, kai jie 
mūsų apylinkė pilnai išpildė okupavo visą Lietuvą.
Lietuvai Gelbėti Fondo va
jaus kvotą ir tiki, kad visos 
mūsų draugijos, visa visuo
menė ir ateinančiais metais 
pilnai atliks savo pareigą 
Lietuvai Gelbėti Fondo at
žvilgiu.

3. Seimelis, išklausęs kun. 
J. Balkūno pranešimo apie 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus vajų, kviečia visus apy
linkės lietuvius stoti R. Kry
žiaus nariais, o apskrities 
valdybą įgalioja sudaryti 
New Yorke prie Raudonojo 
Kryžiaus lietuvių skyrių. 
Tam reikalui išrinkti 12 na
rių komisija su papildymo tei 
sėmis.

4. Seimelis kviečia lietu
vių jaunuomenę priklausyti 
prie jaunimo draugijų — 
chorų, vyčių, sodaliečių, šv. 
Vardo vyrų — kad mūsų jau-

Šia proga pravartu pa
žvelgti į vokiečių Lietuvoje 
šeimininkavimo pusmetinį 
balansą politinėje ir kultū
rinėje srityse.

Pirmiausia keletą žodžių a- 
pie bolševikišką Lietuvos o- 
kupaciją, kiek ji priskaityti- 
na vokiečių kreditan. Sovietų 
okupacija įvyko pasėkoje 
vokiečių su sovietais susita
rimo, jiems pritariant ir jų 
palaima. Vokiečiai dėl tos o- 
kupacijos ir visų jos padari- 
nių lygiai, jei ne labiau, kalti, 
kaip ir Sovietai, šiandieną 
tai nėra paslaptis. Tai, pa
vyzdžiui, patvirtino viešame 
pasikalbėjime gruodžio mėn. 
3 d. aiškiais žodžiais ir Bal- 
timorės bei Washington© ar
kivyskupas Michael J. Cur
ley.

Vokiečiai, duodami savo

sutikimą Lietuvą okupuoti, ■ 
puikiai žinojo, kokia kaina ; 
lietuvių tautai tas daroma. 
Lietuvai vokiečiai lyg ker
šydami pasitenkino apsaugo
dami ir repatrijuodami iš 
okupuotos Lietuvos vokie
čius ir „vokiečių kilmės” 
Lietuvos piliečius, kiek tai 
buvo pačių vokiečių intere
sas. Kad tai buvo daroma 
vokiško intereso sumetimu, 
aiškiai matosi iš to, kad 
„repatriavusiems,” aiškiems 
ir tikriems lietuviams, ly
giai kaip pabėgėliams Vo
kietijoje, nebeleidžiama grį
žti Tėvynėn. Vokiečių inte
rese dar buvo, kad raudonojo 
teroro pasėkoje vokiečiai 
galėtų vaidinti „išvaduoto
jų” rolę. Tai įrodo faktas, 
kad okupavus Lietuvą vo
kiečiai buvo apkurtę lietu
vių laisvės troškimo atžvil
giu: jie mat, kaip ir jų 
pirmatakūnai, nešė vergijos 
pančius, skelbdami „laisvę” 
kanuolių šūviais. Dabartinio

Vilniaus. Šiaulių apygarda 
apimanti 19,000 kv. klmtr. 
plotą su 
yra didžiausia. Vilniaus sri
tis apima tik 12,000 kv. 
klmtr. plotą, bet didžiausia 
gyventojų skaičiumi, nes tu
ri 650,000 gyventojų.

Pastebėtina, kad nei pra
džioje, nei vėliau į „buvusią 
nepriklausomą Lietuvą”, ne
įjungta nei Klaipėdos mie
stas, nei Suvalkų trikampis, 
kuriame, pačių vokiečių da
viniais, tepriskaityta tik 7,- 
000 vokiečių ir „vokiečių kil
mės” gyventojų.

Net menkiausia adminis
tracinė įstaiga bei įmonė, 
nors paviršutiniškai kartais 
išrodytų esanti lietuvų žinio
je, tesioginiai ar netiesiogi
niai, yra vokiečių eksplotuo- 

, jama ir neturi veikimo lais- 
. vės.

Pre Generalkomisaro suda
ryta Generalinė Taryba, į 
kurią lietuviai pakviesti ta
rėjais. Viso jų esama 9. Bet 
jie bejėgiai apsaugoti Lietu
vos interesus, lietuvių nuo-
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