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PALOCIUS
S RŪŠIES 
Arbata, Hot Chocolate

IE Geriausiai ptc>
eriausios Smetonos, AUj

inigų Vienybės centro 
dyje sausio 6 d. įvyko 
keitimų. Gydytojų pata
las, kun. Jonas Balkūnas 
traukė iš atsakomingų 
7. generalinio sekreto- 
s ir „K. V. Biuletenio” re- 
;oriaus pareigų.
auju sekretoriumi dabar 
kun. Norbertas Pakalnis, 
j Provincijos pirminin 

„K. V. Biuletenio ” re- 
;oriaus pareigas eis K. V. 

Brooklj; i. kun. Pranas Juras.
') įsitraukusiam kun. J. 

:ūnui pareikšta nuoširdi 
jka už atliktus didelius
IUS.
lin. N. Pakalniui ir kun. 
Jurui naujų pareigų pro- 
įnkime gražiausio pasisė
ti.

CHURCHILL UŽTIKRINA LIETUVIUS
Brooklyn, N. Y. — Ryšium 

su Anglijos ministerio pirmi
ninko Winston Churchill’io 
kalba Jungtinių Valstybių 
Kongrese, 1941 m. gruodžio 
26 d. Amerikos Lietuvių R. 
K. Federacijos pirmininkas, 
Juozas B. Laučka, nusiuntė 
Aukštajam Svečiui sveikini
mo telegramą. Sveikinime 
Anglijos ministeriui pirmi
ninkui pareikštas lietuvių 
pasitikėjimas Alijantų per
gale ir pažymėta viltis, kad 
po Alijantų pergalės Lietu
vos reikalas susilauks tinka
mo sprendimo.

Sausio 5 d. Federacijos pir-

mininkas iš Anglijos ambasa
dos gavo tokį atsakymą:
„Dear Sir,

„Mr. Winston Churchill has 
asked me to acknowledge 
your telegram of the 26th 
December and to thank you 
on behalf of your Federation 
for your message of good will. 
He has asked me to assure 
you that the Lithuanian 
question is being followed by 
the competent authorities in 
London with interest and 
sympathy.

„Yours very truly,
A. RUMBOLD.”

26 Valstybių

1

Saugumas Amerikai, Laisvė Pasauliui

nami užsakymai. KREft enas mūsų bendradarbis 
stūnas) pataria ir tvir- 
siūlo jau dabar sudari- 
Amerikos kariumenėn 

įsių lietuvių amerikie- 
>avybę ir žydų t® sąrašus. Šimtai, gal tuk
intai vokiečiai dai 
ia suprasti, kad ] 
autos laisvės t jų karininkų, 
iraplėstos ateityje, 
dėčių pažadams oi 
iki: Hitlerio paž 
liacija yra žinoma 
dai žino jų kainą, 

Lietuvos valdyme

Cinkus
Brooklyn,

čiai lietuvių amerikie- 
yra karių eilėse. Nema- 

Svarbu 
;i, kokiu indėliu daly- 
ama savo šalies gyni- 
ir kovoje dėl geresnio 

kilio.
žgistruotina ir kitokia 
a — pirkimas Apsigy-

ės, administracinės > Bonų ir parama^ A- 
ūrinės įstaigos ko kos Raudonajam Kry-
amos Vilniuje, ^ žinokime, ^kaip ir kuo 
dama padaryti 
niniu centru. Aim 
os įstaigose vartai’ .
dėčių ir lietuvių nors, Y‘ena Sėtuvių 
ūkiškoji yra privJ'L re,ketl) 1’annkti 

o \gus asmenis, kurie at- 
(Bus daugiau)darbd-

viename mieste, kur

įedame didžiajame žy-

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Ar i?n 
mo Bonų ir Že

Ts Anglijos ministe- 
minko atsakymas L. 

įderacijai į sveikinimo 
mą. Jis užtikrina, kad 

kompeten- 
Londone 

ir

LICENSE klausimasį autoritetų
mas susidomėjimu 
atija.
ngtinės Valstybės
ija šiandien kovoja ne 

jack LETows’hz savo saugumą, bet už 
pasaulio laisvę, už išlais- 
ną pavergtų tautų. Ne
laisvas ir gražus pasau-

NOTICE is hereby gives th! 
E 314 has been issued to th 
to sell beer from house to it 
under Section 107 of the Ako! 
Control Law. Borough of Bm 
of Kings. 

« 
248 Floyd St.,

NOTICE is hereby given th! 
EB 2771 has been issued to 0 
to sell beer, at retail mis 
of the Alcoholic Beverage & " . ... , t-i
240 Broadway, Borough of fir |Cl VCrgijOje butų palik
ot Kings, to be consumed ■ ■ - - ■ •
WILLIAMSBURG BOWLING 
240 Broadway, fi'

NOTICE is hereby given th 
EB 2780 has been issued ton 
to sell beer at retail unde: > 
the Alcoholic Beverage & m. SpallU 15 d. prCZl- 
9032—7th Ave., Borough of & _ x . . — . . .
of Kings, to be consumed a 

HERCULE FAVU!
9032—7th Ave., 8

NOTICE is hereby given & 
1 
to sell beer wine and liqw1 
Section 107 c. — -----
trol Law at 537 Marcj A’ 
Brooklyn, County of Kings. • 
on the premises.

JOSEPH SALff 
a-k-a 96 HnH

537 Marcy Ave.,

ir

tokios tautos, kaip lie

lip, Lietuva bus laisva ir 
Įklausoma. Taip pasakė

;as Roosevelt. To siekia ir 
:šta visa lietuvių tauta.

IN U JL1 L/JCj is nereoy , •
rl 8124 has been issued to s įsur svarbu pramatyti, 

owfinae"! i bent truputėlį atspėti, 
ypač svarbu valstybių gy- 
me.
landžiai apsiriko Mask- 
valdovai pernai. 1941 

' visai prieš birželio 22 d. 
f lardavė naciams aštuonis 

JOSEPH VAŠU j°nus porų batu- Tų ba" 
d kuriais šiandie naciai

ufe1® įpia rusų žemę.
ar ne taip seniai mūsų ša- 
pardavinėjo japonams tipsiuciicę ■ » *-' a.

87-34 90th st, Wood“'aliną. patj gasoliną, 
iuo varomi japonu lėktų- 
gruodžio 7 d. iš pasalu 
lė Havajų salas. Tą patį 
aliną, kuriuo stumiami 
lai šiandie mauroja ap-

Telephone
EV 7 -1670

REAL ESTATE fi-į

Mortgages Loaned 
496 Grand St, Br0(i-
Residence:

ta

HAvemeyer 8-
RALPH KB
FOTOGR1 Manilos miestą ir spiau- 

, i mirties skrepliais.
65-23 GRANDU

Maspeth.N;

Perėmė radiją
„Deutsche Zeitung im Ost- 

land” praneša, kad Vilniaus 
radijo stotį šiomis dienomis 
perėmusi Vokietijos reicho 
radiofono bendrovė. Vilniaus 
radiofono orkestras, kurin 
įeina 50 muzikų, esąs su
jungtas su Vilniaus filhar
monijos orkestru. Jungtinis 
orkestras ir toliau koncer
tuosiąs radiofone ir Vil
niaus filharmonijos orkestro 
salėje.

Mokestis už prašymus
Vilniuje, praneša vokiečių 

laikraščiai, veikią keli biu
rą, kurie surašinėja prašy
mus beraščiams ir nemo
kantiems vokiečių kalbos.Tie 
biurai ligšiol už savo dar
bą ėmę nevienodus mokes
čius. Dabar Vilniaus"-mies
to vokiečių komisaras nusta
tęs, kad už 2 puslapių raštą 
galima reikalauti 50 pfeni- 
gių, o už raštą iš 4 pusla
pių — 1 markę.

Perka gyvulius
Vilniaus srityje „Maisto” 

bendrovė įrengė 23 gyvulių 
supirkinėjimo punktus.

Perima rūmus
Pasak „Deutsche Zeitung 

im Ostland”, Šiauliuose e- 
santi įrengta nauja vokie
čių karininkų ramovė (kazi-

Per pusę metų iš Rusijos 
nebuvo jokių žinių apie bol
ševikams tarnavusius lietu
vius. Naujų Metų išvakarėse 
jie prašneko. Būrys jų at
siuntė tris telegramas savo 
draugams Brooklyne, taip 
pat kiaurai svetimiesiems be- 
silankstantiems.

Matyti, komunistų partijos 
vadovai pradrąsėjo, kad pra
bilo paleckininkų gauja. Tik 
jų kablegramų žodžiai labai 
gramozdiški. Matyti, keno 
nors smarkiai pasidarbuota 
ir be falsifikacijų neapsieita. 
Gal ir patikėtume, jei ori
ginalą pamatytume...

merikos Lietuvis” sau- 
3 d. paskelbė tūlo Ni

to „atradimą”. Nikūnas 
.Ibiasi turįs pirmojo Lie- 

LIETUVB^ Ds himno, parašyto 1200 
paveikslo fotografija. 

BAR & ' skelbia ir to himno už-
[ ra, kuri baigiasi tokiais 
žiais: „Neapleiskime mes

no). Tuose rūmuose Nepri
klausomos Lietuvos laikais 
buvo lietuvių karininkų 
movė.

Naujas burmistras
„Deutsche Zeitung 

Ostland” 
apygardos 
ras įvedęs 
jį Žagarės 
burmistro 
nešta.

Privalomi kursai
„Deutsche Zeitung im Ost

land” praneša, kad kiekvie
na pramonės įmonė ar įstai
ga turinti iš savo tarnauto
jų tarpo pasiųsti į vokiečių 
kalbos kursus bent po tris 
žmones. Jiems turįs būti su
teiktas galimumas lankyti 
tuos kursus popiet, jtarp 5 
ir 7 valandos. Artimiausiu 
laiku prasidėsią kursai knyg- 
vedžiams, stenotipistams ir 
kitiems biurų tarnautojams.

Rekvizuoja butus
Švedų laikraštis „Svenska 

Dagbladet” iš Berlyno 
neša:

„Vokiečių komisaras 
tuvos sostinėje Kaune 
šaukimu į gyventojus prane
ša, kad dabartinių trūkumų 
metu reikalinga plačiu mą- 
stu rekvizuoti Kaune butus. 
Tokią priemonę tarp kita ko, 
tenka pavartoti dėl tos prie
žasties, kad vokiečių kariuo
menės daliniams, iki šiol ka
riavusiems Rusijos viduje, 
bus 'užleistos patalpos žie
mai Lietuvos sostinėje. Gy
ventojai raginami paaukoti 
privatinius patogumus, kol 
atstatymo darbai pasistūmės 
tiek pirmyn, jog jų dispozi
cijon bus galima pavesti 
daugiau būtų. Šeimoms, ku
rioms teks apleisti butus, 
bus nurodytos laikinos patal
pos.”

Nevalia peržengti
Lietuvos gyventojai per

spėti, kad peržengti Vokie
tijos sieną be nustatytų pa
žymėjimų drau džiama. Pra
sižengę prieš šią tvarką bus 
suimami ir, be to, baudžia
mi teismo.

ra-

im 
rašo, kad Šiaulių 
vokiečių komisa- 
į pareigas naują- 

burmistrą. Tačiau 
pavardės nepra-

Washington, ty- Sausio 
d. Washingtone pasirašytas 
26 valstybių atstovų susi
tarimas, kuriuo pasižadama 
bendrai kovoti prieš Ašies 
dalyvius, su kuriomis pasi
rašiusios valstybės yra kare 
ir nepadaryti atskirai pa
liaubų ar taikos. Pasirašiu
sios valstybės taip pat pa
sisakė už Roosevelto -Chur- 
chillio aštuonius Atlanto 
punktus.

Susitarimas - pasirašytas 
Amerikos, Anglijos, Rusijos, 
Kinijos, Australijos, Belgi
jos, Kanados, Kosta Rikos, 
Kubos, Čekoslovakijos, Do- 
miniko respublikos, EI Sal
vadoro, Graikijos, Gvatema
los, Haiti, Hondūru, Indijos, 
Liuksemburgo, Olandijos, 
Naujosios Zelandijos, Nika- 
raguos,Norvegijos, Panamos, 
Lenkijos, Pietų Afrikos ir 
Jugoslavijos vardu.Amerikos 
vardu pasirašė pats prezi
dentas Roosevelt, Anglijos — 
ministeris pirm. Churchill.
Prie susitarimo prisidėti ga

li ir kitos valstybės bei vy
riausybių teisėmis nesinau- 
dojančios atsakingos įstai
gos. Girdėti, kad Lietuvos ir 
Lenkijos atstovai yra pada
rę atitinkamus pareiškimus.

Kun. J. Kasakaitis

pra-

Lie- 
atsi-

lietuviš-
Ameri-

aiškus.

restow
Gaminam valgiu
Čiak°taip pat* ga^Hniaus, kurs yr’ širdis 
Amerikos išdirbį tuvos.”
portuotų 'aya ųacj ir laikraštis ir 

vynų ir ger°,...................

Savinink*
411 Grandį
Brooklyn-1^

ikslininkas” tuo himno 
kejbimu palaidojo „mok- 
i”atradimą. ,.1200 m. him- 

kalbama apie Vilnių, o 
aius įsteigtas tik 1323 m...

O kaip ilgai „Amerika” 
eis? Ne vienas paklausia. 
Ir nesigėdime pasakyti, kad 
tokių klausimų išgirstame. 
Jie taikomi visiems 
kiems laikraščiams 
koje.

Atsakymas labai
Kol lietuviai skaitys ir rems. 
O ta parama pramatoma dar 
labai ilgam laikui.

Nuoširdus veikėjas brook- 
lynietis Kaz. Baltrušaitis ,,A- 
merikos” prenumeratą šiomis 
dienomis apmokėjo iki 1950 
m. sausio 1 d. New Yorke gy
venąs F. Zeller apmokėjo iki 
1945 m. sausio 1 d. Panašių 
spaudos rėmėjų yra ir dau
giau.

Kai žmonės tiki ,kad ,,A- 
merika” eis ir 1950 metais, 
jų viltys turės būti pateisin
tos.

išleido 
valyti,

Neduoda muilo
Vokietijos generalinis ko

misaras Lietuvoje 
draudimą šveisti, 
plauti ir t.t. namus muilu ir
kitomis plovimo priemonė
mis.. Visų rūšių muilas ir 
skalbimo priemonės bus gau
namos tik už korteles ar už 
specialinius valdžios pažymė 
jimus.

Trūksta bulvių
Kauno miesto vokiečių ko

misaras pratęsė šeimų aprū
pinimo bulvėmis terminą i- 
ki gruodžio 1 d., kadangi 
miesto gyventojai aanksčiau 
nustatytu laiku (iki lapkri
čio 15 ). bulvėmis negalėjo 
apsirūpinti.

Filipinuose Tvir- ■,L d. prezidentas Roc

tai Ginamasi

Pittston, Pa^eT^- Šv. Kazi
miero par. klebonas kun. Jo
nas Kasaitis sunkiai susirgo 
plaučių liga. Yra nuolatinė
je, stropioje Dr. Andriejaus- 
ko priežiūroje.

Garbingam išeivijos vete
ranui linkime laimingai ir 
veikiai išsveikti.

■ Sausio 6 
prezidentas Roosevelt pa

sakė Kongrese kalbą, kurioje 
peržvelgė Jungtinių Ameri
kos Valstybių padėtį. Kal
bos pradžioje prezidentas pa
reiškė didžiausio pasitenkini
mo, kad valstybėje tampriau
sia vienybė, kokios dar ne
buvo. Visoje šalyje galingiau
sias pasiryžimas laimėti karą 
prieš užpuolikus ir užtikrin
ti pasauliui taiką.

Prezidento pareiškimu, 
pergalės karui bus skiriami 
tokie darbai:

Šiais metais bus pagamin- 
_____  ________ ta 60,000 lėktuvų (10,000 
Korregedoro tvirtovės ap- daugiau, nei prieš pusantrų 
linkumoje. Šią vietą japonai metų numatyta). 1943 me- 
daugel kartų puolė pulkais tais bus pagaminta 125,000 
lėktuvų, kurių nemažai pa- lėktuvų.
šauta. Gynėjai gerai laikosi. Šiais metais bus pagamin- 

Sausio 5 d. Amerikos ta 45,000 tankų, o 1943 me- 
bombnešiai bombardavo ja- tais — 75,000 tankų.
ponų laivus arti Davao, pie-: Priešlėktuvinių kanuolių 
tinėje dalyje. Daugiau nei šiemet bus pagaminta 20,- 
vienas japonų naikintuvas Q00, o 1943 metais—35,000. 
nuskandintas. Davao yra 
Mindanao salos uostas.

Korregidoro sala yra labai 
galinga tvirtovė. Tai Toli
mųjų Rytų Gibraltaras.

Maniloje japonai labai per
sekioja baltuosius. Jie už
draudė baltosios rasės žmo
nėms vaikščioti gatvėse.

Ramiojo vandenyno kari
nių jėgų vyriausiu vadu pa
skirtas generolas Wawell. Jis 
vadovaus amerikiečių, ang
lų, kinų ir olandų kariuome
nei toje apylinkėje.

Paskutiniu laiku kinai pa
siekė didelių laimėjimų prieš 
japonus. Viename mūšyje su
naikintas 50,000 japonų dali
nys. Geriausios kinų kariuo
menės gausus skaičius nu
siųstas į Burmą, per kur ei
na Kinijai Anglijos 
Amerikos parama.

Sausio 2 d. japonams pavy
ko užimti Filipinų sostinę, 
Manilos miestą. Sostinė jau 
per kelias dienas nebuvo gi
nama. Iš jos Amerikiečių ir 
Filipinų kariuomenė saugiai 
ištraukta. Priešui ten neteko 
jokio karinio grobio.

Generolo MacArthur va
dovaujama amerikiečių ir fi- 
lipinų kariuomenė pasitraukė 
į geresnes gynimosi vietas. 
Dabar tvirčiausiai laikomasi

ir

VOKIEČIŲ OKUPACIJOS PUSMETIS
(Tęsinys)

Įstatimdavystės 
Seimas, sušaukti 
ma. Visos politinės partijos, 
išskyrus nacionalistinę, vei- kių „per klaidą 
kian čią naciškais p---- 4-,,^^ k
dais, uždarytos. Įkurta jau
nimo organizacija, Vyčiai, 
apimantį jaunimą iki 21 me
tų, veikianti tik nacių pa
grindais ir nurodymu.

Lietuvos policija įjungta į 
Reicho policiją. Savos saugu
mo policijos nėra; veikia tik 
vokiečių Gestapas. Šalia lie
tuviškų teismų, veikiančių, 
Nepriklausomos Lietuvos lai 
kotarpio įstatymais, veikia 
ir grynai vokiški teismai. 
Jie skirti tam tikroms kri
minalinėms byloms spręsti ir 
civilinėm bylom, kai bent 
vienos pusės esama vokiečio 
arba asmens „vokiečių kil
mės”. Vokiškuose teismuo
se veikia ir vokiški įstaty
mai. Tai aiškus nepasitikėji- želio mėn. 22 d. 
mas lietuviškais teismais

kalėjimų „per klaidą” suim
tųjų Šiauliuose — 83; Tel
šiuose — 62; Mažeikiuose — 
33. Reikia manyti, kad to- 

suimtųjų 
pagrin-1 skaičius turėjo būti ir kitur 

'didelis Taį savotiški įkaitai.
Vokiečių paskelbtomis ži

nioms rugsėjo mėn. 10 d. 
Šiauliuose ir Mažeikiuose e- 
są sušaudyta asmenų už ta
riamus „sabotažo” veiksmus. 
Atrodo, kad žemaičiai ne
rimsta iš tradicijos. Pastebė
tina, kad sušaudymai ir „per 
klaidą” suimtųjų paleidimai 
daromi viešai, teatrališkai, 
miesto aikštėse, tikslu gy
ventojus įbauginti. Sušaudo
mųjų pavardės neskelbia
mos. Kai kuriose vietose, pav. 
Šiauliuose, įvestas apgulos 
stovis. Lietuviams draudžia
ma apsigyventi Kaune, jei 
ten neturėjo nuolatinės gyve
namos vietos iki 1941 m. bir-

įstaiga, 
neleidžia-

. , . , r .. . . , i Ligi spalių men. 15 d 180Advokato profesijai ir prak- žymessnių klaipediečių lietu-
tikai reikalinga specialus 
vokiečių leidimas. Nežiūrint 
veikiančių teismų, areštai 
bei kalinimai Gestapo ir be 
teismo vykdomi. Apie nekaltų 
žmonių kalinimą galima sprę
sti iš pačių vokiečių pas
kelbto fakto, kad paleista iš

Naujas Atstovas
Washington.—Amerikos at

stovas Maskvoje, ambasado
rius Lawrence Steinhardt pa
skirtas ambasadorium Turki
jai. Kas bus naujas ambasa
dorius Maskvoje, dar neskel- įdėliai —• labai gera priemo- 
biama.

Prekybinio laivyno šiemet 
bus pastatyta aštuoni mili
jonai tonų (pernai pastaty
ta 1,100,000 tonų). 1943 me
tais laivynas bus padidintas 
dešimtimi milijonų tonų.

Svarbesnės kalbos dalys 
pažymėtinos šios:

Pergalei užtikrinti,
pareiškė prezidentas, Ameri
kos karinės jėgos kovos že
myne, jūrose ir ore. Jos ko
vos Anglijoje, Tolimuose Ry
tuose ir visur kur tik reikės 
suduoti priešui lemiantį smū-

kaip

Pažymėjo, kad sausio 1 d. 
pasirašiusios susitarimą 26 
jungtinės tautos darys viską, 
kad priešas būtų sunaikintas. 
Jau praėjo dienos, kai už
puolikai galėjo užpulti ir nai
kinti aukas po vieną atskirai.

Berlyno ir Tokio militaris- 
tai žino, kad mūsų pergalė 
reiškia laisvės laimėjimą. Jie 
žino, kad mūsų pergalė reiš
kia laimėjimą už demokrati
jos institucijas, už šeimos i- 
deala, už paprastus padoru
mo ir žmonijos dėsnius.

„Jie žino, kad mūsų per
galė reiškia tikybos laimėji
mą. O jie to negali pakęsti. 
Pasaulis yra per mažas Hit
leriui ir Dievui. Tam įro
dyti, naciai yra paskelbę „sa
vo naujai vokiškai pagoniš
kai tikybai visame pasaulyje 
įvesti planą, pagal kurį Šven
toji Biblija ir Gailestingumo 
Krvžius būtų pakeistas 
„Mein Kampf” knyga, svas
tika. ir nuogu kardu.”

„Mūsų tikslai aiškūs: su-

triuškinti militarizmą, kari
nių valdovų užmestą jų pa
vergtoms tautoms; išlaisvin
ti pavergtas tautas; įsteigi ir 
ti pavergtas tautas; įsteigti 
ir apsaugoti kalbos 
nuo skurdo ir laisvę nuo 
baimės visame pasaulyje” — 
pabrėžė prezidentas.

Jis kvietė visus gyvento
jus, darbininkus ir darbda
vius, nepagailėti nieko —dar
bo, laiko, jėgų, skubumo, 
nes prieš akis ilgas, sunkus, 
brangus, kruvinas karas.Rei
kalingas didžiausias vienin
gumas viduje ir visose Jung
tinėse Tautose. Mes būsime 
ne tik gynimosi kare. Mums 
reikės ir pulti priešą. Mes 
smogsime jam, smogsime 
smarkiai kada ir kur jį ga
lėsime pasiekti. Amerikos ka
rinės jėgos turi būti panau
dotos bet kurioje pasaulio 
dalyje, kur tik reikės ir bus 
naudinga.

Jokios priešo pastangos 
mūsų nenugasdins, nes mes 
žinome, kad laisvės kaina y- 
ra brangi. Karas pasibaigs, 
kai mūsų bendros pastangos, 
jungtinės jėgos, sujungtas 
pasiryžimas pasieks Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos im
perializmo galo.

Mes kovojame drauge su 
anglais, kurie vieni išsilaikė 
per keliolika baisių mėnesių. 
Mes kovojame šalia rusų tau
tos, kuri atstūmė nacių gau
jas nuo Maskvos vartų. Mes 
kovojame šalia drąsiųjų Ki
nijos žmonių^ kuriu, 
nai per pusk^etvirtų^metųT at
silaikė prieš japonų karinę jė
gą, bombas ir badą. Mes ko
vojame šalia nepalenkiamų 
olandų.

„Mes kovojame už saugu
mą, pažangą ir taiką ne tik 
sau, bet visai žmonijai, ne 
tik vienai kartai, bet visoms 
kartoms. Mes kovojame pa
sauliui nuo senovinių blogy
bių, senovinių negerovių ap
valyti.

„Mūsų priešai vadovaujasi 
žiauriu cinizmu, nešventu pa
sikėsinimu prieš žmoniją. 
Mes vadovaujamės tikėjimu, 
kurs per metų metus siekia 
Šv. Rašto pirmojo skirsnio 
— „Dievas sutvėrė žmogų 
savo panašume.”

„Mes kovojame, kaip mūsų 
tėvai kovojo, palaikydami 
doktriną, kad prieš Dievą visi 
žmonės yra lygūs. Kitoje gi 
pusėje jie stengiasi sunaikin
ti šį gilų tikėjimą ir sutverti 
pasaulį savo panašume, Ura
nijos, žiaurumo ir vergijos 
pasaulį.”

DU VYSKUPAI Mt. CARMEL IŠKILMĖSE

vių buvo priversti apleisti 
Kraštą ir persikelti gyventi 
į Vokietijos gilumą. Keltis į 
Lietuvą gyventi jiems nelei
sta. Lietuviams Klaipėdos 
Krašte neleidžiamas laikraš
tis lietuvių kalba. Jie nebetu
ri ten nei vienos savo m okyk- 
los, jie varžomi dėl lietuviškų 
pamaldų bei pamokslų; Klai
pėdiečiai, per amžius lietuvi
škai kalbėję, dabar verčiami 
savo kalbos išsižadėti.

(Bus daugiau)
LPSŽ.

Apsigynimo Bonai ir Žen-

Mt. Carmel. — Sausio 6 
d. kun. Dr, Juozas B. Kon
čius, šv Kryžiaus par. klebo
nas, minėjo kunigavimo 25 
metų sukaktį. 11 vai. rytą 
bažnyčioje jis atlaikė iškil
mingas mišias, kurių klausė 
du Amerikos vyskupai, trys 
prelatai, per 70 kunigų ir 
pilna bažnyčia tikinčiųjų.

Į iškilmes buvo atvykę J. 
E. Harrisburgo vyskupas 
George L. Leech ir J. E. Ka
talikų Universiteto rektorius 
vysk. Joseph M. Corrigan. 
Vysk. Corrigan pasakė pa
mokslą.

12 vai. par. salėje įvyko 
iškilmingi pietūs, kuriuose 
dalyvavo minėti du vysku
pai ir 
kunigu 
pasakė 
Įkilęs
Balkūnas, Dr. J. Vaškas ir 
S. Dobinis.'Iš lietuvių prela-

tų dalyvavo prel. J. Ambo- 
tas.

Abu vyskupai pasakė įdo
mias pasveikinimo kalbas. 
Visiems sveikintojams atsa
kė sukaktuvininkas kun. Dr. 
Juozas B. Končius.

Vasaro 16

nė savo šaliai ginti.

kunigai. Iš lietuviu 
sveikinimo kalbas 
Ant. Sandys, MIC. 

iš Mt. Carmel), J.

Washington. — Preziden
to įsakymu, visų Amerikos 
vyrų nuo 20 iki 44 metų 
amžiaus surašymas bus vasa
rio 16 d. Visi tie (nuo 21 iki 
35 metų), kurie yra įsire
gistravę anksčiau, dabar lai
svi nuo užsirašymo prievolės.

Visi vyrai nuo 20 iki 44 
metų amžiaus galės būti ima
mi karo tarnybai. Vėliau 
bus surašomi vyrai iki 65 
metų amžiaus.
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Per aną Didįjį Karą daug 
mūsų jaunųjų lietuvių stojo 
savanoriais, gynė savo gimti
nį ir savo tėvelių pasirinktą 
kraštą, antrą tėvynę —Jung
tines Valstybes. Gynė ir be
gindami galvą paguldė. Jie 
mirė, kad mums būtų geriau 
gyventi, jie mirė, kaip mūsų 
bočiai mirė: už laisvę, už 
tėvynę. Jų vardai ir Lietu
vos vardas turėtų užimti auk
štą garbės vietą Amerikos 
istorijoje;

Kai Amerika atsišaukė, 
pavojaus metu, į savo vaikus 
ir augintinius ir prAšė stoti 
į Pirmąjį Didįjį Karą, visi 
kaip vienas atsiliepė, ėjo ir 
stojo. Ir lietuviai neatsiliko. 
To mūsų bočių žirgo gal ir 
nebalnojo, bet vis dėlto į karą 
stojo, kariavo ir — negrįžo. 
Visi juos gražiausiais žo
džiais sveikino, skambančiais 
šūkiais išlydėjo, ant rankų 
nešiojo, bet pamiršo paklau
sti jų vardų.

Po ano Didžiojo Karo, kai 
mūsų didžiūnai pasirašė tai
kos sutartį ir vieni kitam pa
sižadėjo daugiau kraujo ne
lieti, visų karo nukamuotų 
kraštų valdžios ir visuome
nės norėjo žinoti, kiek kiek
vieno krašto žmonių stojo į 
karą, kiek krito, kiek grįžo ir 
kiek amžiną ramybę sau už
sitarnavo. Valdžia tuojau i

; kiekvienas visuomenės vei- 
• kėjas, kiekvienas dvasios 

vadas, kiekvienas kuris ar 
vienaip ar kitaip turi bent 
ką bendra su mūs lietuviais, 
kiekvienas, kuris skaitosi 
save lietuviu,' žodžiu, visi 
mes turėtume laikyti šventa 
pareiga Dievui ir tėvynei, 
surinkti visų katalikų, visų 
lietuvių vardus, pavardes ir 
net antrašus, kurie buvo pa
šaukti ar kurie stojo sava
noriais. Ir rašant jų vardus, 
labai svarbu pasiteirauti, kur 
jie stojo, į kurią kompaniją, 
kurią diviziją. Ką reikės da
ryti su tokiais raštais, su to
kia sąskaita, dar dabar per 
anksti pasakyti, bet, 
kite manimi, neužilgo 
kės, neužilgo ims vėl 
tokios sąskaitos. O 
kiekvienas lietuvis galės nors 
vienu kitu vardu padėti, są
skaita bus pilna, parodys ką 
ietuviai daro ir padarė, 

kaip jie mūsų kraštui tar
navo ir tarnauja. O tai svar
bu, be galo svarbu.

Tad, visi į darbą. Jeigu ži
note, jog kaimynų vaikas 
buvo paimtas ar pats stojo į 
kariuomenę, pasiteiraukite, 
kur stojo ir kada stojo ir 
kur šiandien tarnauja. Tokį 
darbą atlikdami, Jūs pasi
tarnausite Amerikai ir at
nešite jau seniai užsitarnau- 

z t • —•—*—

tikė- 
paaiš- 
ieškot 
jeigu

Kun. Mykolas Kemėžis
Šv. Mykolo, Bayonne, N. J., lietuvių par. 
klebonas, L. Vyčių New York — New Jer
sey apskrities dvasios vadas. Jam pagerbti L. 
Vyčių apskritis sausio 10 d. rengia iškil
mingą vakarienę, kuri įvyks Winfield Scott 

viešbutyje, Elizabeth, N. J.

prettlcJU ------- ... . % v. k?
sukelti 50 milijonų dolerių. Pradžia jaiUabai graži. Taikos ine^.

darni savaitei mėsos — 7 liau tęsiama, 
auncai (200 gramų), taukų 
— nepilni du auncai (50 gra
mų), cukraus — taip pat 
nepilni du auncai, sviesto— 
trys ir pusė aunco (100 gra
mų) ir 7 auncai marmalado, 
bet jo ir pagal korteles ne
galima gauti. Be to, dar mė
nesiui duodama dešimts ir 
pusė aunco kruopų ir 14 
auncų miltų.

Lietuvoje taip pat įvestas 
priverstinas gyvulių ir ūkio 
produktų pardavinėjimas.

3°ej

Nuo to ūkio 
produktų gamybos našumas 
nukenčiąs. Tame pat memo
randume taip pat nurodoma, 
kad vokiečių nustatytos že
mės ūkio produktams kainos 
esančios perdaug žemos ir ve
dančios ūkininkus į brank
tą.

Sovietų Rusijos okupacijos 
metu Lietuvos Žemės Ūkio 
Kooperatyvų Sąjunga „Lie
tūkis”, Pieno Perdirbimo 
Kooperatinių Bendrovių • Są
junga „Pienocentras” ir ak-

ČTTtc- Dengiuw „AVi.a,xoL<ia

Nors jau praėjo virš pus
antrų metų nuo Lietuvos o- 
kupacijos, bet iki šiol Lietuva 
dar neturi užsienyje vadina
mos „government in exile,” 
todėl pagrįstai daugelis tuo 
sielojamės, o kai kurie pra
dedame atsakomingesniuo- 
sius asmenis įtarinėti apsi
leidimu, nesirūpinimu ir net 
sabotažu. Tokių nelemtų už
metimų vienas kitas karštuo
lis paleido ir spaudoje.

Kad Lietuvos vyriausybė 
užsienyje reikalinga, nėra 
jokių abejonių. Ji reikalinga 
ne nuo šiandien, ne nuo va
kar, bet jau nuo 1940 metų 
birželio 15 dienos, šiandien 
tos vyriausybės reikalingu
mas nėra nė kiek mažiau ak
tualus, negu jis buvo 1940 
metų birželio mėnesį, ar me
tus vėliau. Kad tokia vy
riausybė iki šiol neatsirado, 
daugelis be jokių rezervų 
kaltiname vien saviškius, 
visiškai užmiršdami daug 

. svarbesnius faktorius, kurie 
l visiškai mūsų valios nepri
klauso. Tų faktorių pagrin
das kaip tik ir glūdi aukšto
sios tarptautinės politikos 
užkulisiuose.

Juk nėra paslaptis, kad bet 
koks Lietuvos piliečių orga
nas, pasivadinęs vyriausybe 
užsienyje, tik tada turės 
prasmę ir reikšmę, jei j* pri
pažins Anglija ir Amerika. 
Anglija pripažinimą duos tik 
tada, jei tas nekenks jos in
teresams santykiuose su są
jungininkais. Nereikia būti 
naiviems ir manyti, kad pri
pažinimą gausime dėl gražių 
lietuvaitės akių, ar kokių 
sentimentų didingą praeitį 
turinčiai negausiai lietuvių 
tautai. Jei šiandien mes už
sienyje turėtumėm, sakysim, 
pora tūkstančių gerai treni- ■ 
ruotų lakūnų, kuriuos galė
tumėm paleisti į darbą bom-

«^earauou^SsTes tvirTuvešrTaT butų

'Kl-tf*. __ 
jimų vadus, į organizacijas, 
į parapijas, kad suteiktų 
vardus visų, kurie savano
riais ėjo ar buvo pašaukti tė
vynei, Amerikai, ginti. Visi 
pakirdo, suskubo tai įvyk
dyti. Bet jau buvo per vėlu. 
Lietuviai nebegalėjo pilnos 
tokios sąskaitos padaryti. 
Daug jų vaikų ir tėvų stojo, 
daug krito, bet kiek ir kurie, 
vien Dievas žinojo ir tebeži- 
no. O kaip tik tokia sąskaū 
ta buvo mums reikalinga, 
verktinai reikalinga!

Už tai dabar mums laikas 
susirūpinti, kad vėl kas pa
našaus neatsitiktų. Dabar lai
kas susirūpinti, dabar jau 
truputį’ vėlu, dabar turėtų

i ° klta New yJ 
vyje susitariu? 
ja Lietuvos Pik

1 skyrius. Pin^W 
mui turėtų b<JR 
tris savaites iš 
bta susirinkimoX 
kas. Į pirmąjįj 
čių susirinku jj" 
mą būtų kvieėJ 
tuvos piliečiai 
kurių adresai įB 
pakvietimai iš^

Pirmam susirj*’ 
toriai turėtų jai! 
ganizacijos plaJI 
supažindintų J 
Tas susirink®! ^a8) vargų kuri' 
valdybą is peni., iškamuotas se- žė n 
daugiau asmenąFslą, 
ir Čikagos sk)< itin įėjome ji snę 
in corpore sU ašara, kiti su gūm’. N 
vos Piliečių Tar; ' idusėjimu; vieni tyliai ir šlffl 
savo keliu i^enumoje) kjtį triukšmingai jaui 
runką ir ehs k draugų, bet visi, kaip;žna 

3’ienas trokšdami, kad jogu 
lėtų įkalbėti _ Naujieji Metai šui 
esančių Lietuvoj w fflažutį ka 
du, ]i galėtų tar.. gp^^ij į krauju pas- dr 
lieLTV-e kivusį pasaulį.
galėtų būti ir
organas oficialioj Mes spaudėm vieni kitiems 1 
vos įstaigoms niunkas, linkėdami visokių že- ga 
galėtų rūpintis paniškų gėrybių, laimės, 
ge atsidūrusiems siaugsmo ir kitų. Senu pa- „ 
piliečiams. -OČiu pakartojome kasmet 

ikomus linkėjimus, kuriuo
Tarp kitko, me^ kartosime vėlį , 

pirmas žingsnis‘.:emg paįįems ar kitiems į8' 
paskelbimas v>e^-aUgams> pažįstamiems. Bet f 
c i j o s svarbiais ar negalėtumėm mes, 
tos klausimais irtsįįj^į prąe tų linkėjimų ką1. 
šas ir aiškus pa^rg pastovesnio, realesnio?c 
kur Lietuvos pilie ......................... jD
demokratijų kovo) Pasaulis pasidalino į prie- r 
vės apsaugojimą ir)8- draugus. Liepsnoja t 
laisvinimą, žodžiu.^ ?aisrM, sprogsta bom-. 
Piliečių Taryba turi )s> ™onill Mas. į 
labai plačią dirva.iaros- Laukiama taikos, 
vairuotojas ir taR neįgyvendinti tą visų 
jas lietuvių pastoj. ~ ^ip trokštamą pa ( 
atgauti; atėjus lai.^ taiH ** k i 
gai, ji jau būtų ga^ 1
duolys ir dar snff "" ........

rodo, kad jų priminimas šiuo 
metu yra reikalingas.

Iš kitos pusės nenorėčiau, 
kad kas mane suprastų, jog 
esu tos nuomonės, kad, tu- 

i rint tuos faktus prieš akis, 
■ nieko nereikia daryti. Atvir

kščiai, Lietuvos vyriausybės 
užsienyje organizavimo rei
kalas yra visų laisvėje esan
čių Lietuvos piliečių parei
ga. Visi norime matyti atsta
tytą laisvą ir nepriklauso
mą Lietuvą, o Lietuvos vy
riausybės užsienyje sudary
mas ir jai pripažinimo išga
vimas ir 
vienas iš 
nių, kurį 
užsienyje 
Bet tas turi būti daroma rim
tai, apgalvotai, su aiškiu 
planu, visuomet prieš akis 
turint aukštosios tarptauti
nės politikos faktorius. Ki
taip yra rimto pavojaus rei
kalui rimtai pakenkti, šiuo 
kritingu momentu keli neap
galvoti žingsniai gan būti 
fatališki mūsų tautos laisvei 
ir ateičiai.

Sveikinant tą energiją ir 
iniciatyvą, su kokia darbas 
varoma, vis tik aukščiau su
minėti faktai kelia įtarimą 
dėl atliktų žygių rimtumo ir 
kartu baimę, kad neapgal
votai ir be plano blaškantis, 
rimtam mūsų tautos reika
lui galima, vietoje pagelbė
jimo, pakenkti.

Mano nuomone, nesiblaš- 
kant ir neeikvojant energi
jos be reikalo telegramoms ir 
skubiems neaiškiems kvieti
mams, pirmiausia reikėtų 
suorganizuoti Lietuvos Pi
liečių Sąjungą Amerikoje, ar 
kaip ją bepavadintum. Į tą 
Sąjungą turėtų būti kviečia
mi įstoti visi be pažiūrų, 
tautybės ir įsitikinimų skir
tumo Lietuvos piliečiai. Tei- vl
sė būti tos Sąjungos nariu pavadinimai,, bętgutiko su musų nuomone, 

įrodoma" 'galiojančiu grindė yra demote^“' 
cipas, kuris,

būtų šiuo metu 
svarbesnių žings- 
Lietuvos Piliečiai 
galėtų padaryti.

gai, ii jau būtų popieryje, maaicms i 
duolvs ir dar sr>8 Wip
organui sudaryti lto™>į ■

čia pateiktas žff” JU*!. h*f 
provizorinis, kaip i?1 “ kart» 1

vo paverstos valdžios agen- Lietuvos vyriausybės užsie- Lietuvos užsienio pasu.
tūromis, todėl su visais sa- nyje susiorganizavimas ir Pradėta galėtų būti nuo ne, ir turi būti Lie)

iet iki siui nepripažintą tyįOS ūkio produktams, gali- 
garbę visai Lietuvai ir vi- ma matyti jau ir iš to, kad 
siems lietuviams., . oficialios ir neoficialios(juo-

Būtų malonu ir džiugu iš- a0sį0s biržos) kainos labai
Vo tnVi 'daug skiriasi. Pavyzdžiui,

sviesto kilogramas- oficia
liai kainuoja 8 rublius, o tuo 
tarpu ūkininkai privačiai 
parduodami gauna po 15-20 
rublių už kilogramą. Laši
nių oficialė kaina yra 10 
rublių, tuo tarpu privačiai 
kilogramas pardavinėjamas 
po 20 ar 25 rublius už kilo
gramą. Vokiečių nustatyto- 

Imis kainomis, rugpiūčio vi
duryje vokiečiai supirkinė
jo Lietuvoje nuo bolševikų 
konfiskacijos išlikusius ark
lius tarp 4 ir 7 metų se
numo.

Jau vien tik per pirmąjį 
okupacijos mėnesį 350 stam
biausių Lietuvos ūkių įkur
dinti vokiečių administrato
riai. Kadangi pagal statisti
kos davinius, visoje Lietuvo
je galėjo būti apie 1,600 
stambių ūkių, turinčių 250 
ekerių ar daugiau, tai nežinia, 
ką vokiečiai yra padarę su 
likusiais, bet veikiausia ir į 
juos paskirti ar dar bus ski
riami vokiečių administrato
riai. Matyt, kad naujieji oku
pantai ruošiasi juos padary
ti pirmaisiais kolonizacijos 
lizdais.

Prieš žemės negrąžinimą 
Lietuvos ūkininkai visokiais 
būdais protestuoja. Yra ži
nių, kad net kelios ūkinin
kų delegacijos lankėsi pas 
komisarą Renteln, bet vis be 
pasekmių. Kaip iš netiesiogi
nių šaltinių patirta, rugsėjo 
mėnesio pradžioje Žemės Ū- 
kio Rūmų pirmininkas Fle- 
džinskas įteikęs Vokietijos 
generaliniam komisarui Ren
teln, ilgą memorandumą, kad 
paliekant bolševikų tvarką tie

tūromis, todėl su visais sa- nyje susiorganizavimas irlllivmw, --------------- ---------------- O v ----------- ---------- - ---------------- -X

vo skyriais veikė ir per oku- pripažinimas užtruktų ne ka(j, sakysim, dvi inicia- statymo darbų vadei
----- _ . x.-,------ Rambų

girsti, ką kiti apie tokį su
manymą mano, kaip jie į vi
są tai žiūri. Dar maloniau 
būtų išgirsti, kad keli mūsų 
vadai tuo darbu užsiimtų ir 
aiškiai paaiškintų, kas dary
tina. Bet kol tokie vadai at
siras, ųedelskime, nelaukime. 
Rankų nenuleiskime, visi sa
vaip į darbą stokime, kad tu
rėtume ką tiems vadams pa
rodyti, kai jie tuo darbu su
sirūpins. O kad jie tuomi su
sirūpins, ir greitai susirū
pins, hera ko abejoti. Tad, į 
darbą.

Bastūnas.

LIETUVOS ŪKIS VOKIEČIU VALDYME
Gruodžio gale suėjo pusė 

metų, kai Lietuvoje šeimi
ninkauja vokiečiai. Naudin
ga pasvarstyti, kaip jie 
tvarko Lietuvos ekonominį 
gyvenimą.

Bolševikams išsikrausčius 
iš Lietuvos, atėję vokiečiai 
neleido lietuviams savaran
kiškai tvarkytis. Jie sutrem
pė lietuvių pasiryžimus ir 
uždėjo savo pančius.

Pirmiausia vokiečiai pali
ko veikti bolševikų ekonor 
minę sistemą, tiek, kiek jiems 
tai atrodė naudingiausia vo
kiečių interesams. Iki šiol 
tikriesiems savininkas nei ū- 
kiai, nei namai negrąžinti; o 
jiems paskirti vokiečių ad
ministratoriai. Rugpiūčio 
19 d. Voketijos generalinis 
komisaras Renteln išleido į- 
sakvmą, kad buvę žemių sa
vininkai. iš kurių bolševikų 
valdžia buvo žemę atėmusi, 
tvirtinami žemės valdyto
jais. bet tiktai iki 74 ekerių 
(30 hektarų) .Vadinas, jie ne
laikomi teisėtais žemės savi
ninkais. Laikinoji Lietuvos 
vyriausybė 1941 metais bir
že mėnesį buvo sugrąžinusi 
bolševikų iš lietuvių atim
tus ūkius, namus ir fabrikus,

bet vokiečiai vėl juos atėmė 
motyvuodami tuo, kad atėję 
i Lietuvą jie jokių savinin
kų neradę, o tik radę bolše
vikų valdžios turtą. Net ir 
mažažemiam bolševikų duofa 
žemę vokiečiai iš jų vėl at
ėmė, bet seniems savininkams 
ios negrąžino.

Pastebėtina, kad užgrobta 
Lietuvos turtą vokiečiai 
naudoja dar ir kaipo prie
monę pasipriešinimui slopin
ti. Okupantai reikalauja lie
tuvių lojalumo ir kooperaci- 
cijos, nes nuo to priklausy- 

. siąs ne tik nuosavybių klau- 
• simo palankus sprendimas. 
) bet taip pat ir Lietuvos pa

dėtis „naujoj Europos tvar
koj.”

Visą Lietuvos ekonominį 
gyvenimą vokiečiai taip 
tvarko, kad daugiau sau 
naudos iš to išspaustų. Vos 
tik Lieuvoje įsikūrė, tuojau 
ivedė maisto korteles, pa
gal kurias Lietuvos gyvento
jams maisto skiriama žy
miai mažiau, negu Vokieti
jos gyventojams. Pavyzdžiui, 
duonos vienam asmeniui 
nai duoda 10 auncų 
gramų), o kiti maisto 
dūktai vienam žmogui

die- 
(280 
nro- 
duo-

pacijos laiką iki vokiečų įsi- .daugiau, kaip pora savaičių, 
veržimo. Dabar per tas eko-. nes ta mūsų pagalba būtų

ir negrąžinant savininkams 
ūkių, ūkininkams daroma la
bai didelė skriauda. Tame 
memorandume sakoma, kad 
didžiuosius ūkius, paversda
mi į sovchozus juos, ' 
nugyvendinę bolševikai, o 
prie vokiečių ta padėtis ir to-

veržimo. Dabar per tas eko-. 
nomines organizacijas vokie
čiai siekia savo tikslų. Mat, 
tos organizacijos yra įsigy- 
jusios didelį ūkininkų pasi
tikėjimą dar iš priešokupa- 
cinių laikų. Patį „Lietūkį” ir 
„Pienocentrą” su visu turtu 
vokiečiai yra paėmę savo 
žinion. Ir žemės ūkio ir 
vartotojų kooperatyvų rei
kalaujama suteikti žinias a- 
pie turimas manufaktūros 
(vilonės ir pusvilnonės), o- 
dų ir megstinių prekių at
sargas ir uždrausta tas 
prekes pardavinėti. Taip pat 
įspėta, kad įsakymo nesi- 
laikantiej bus baudžiami. 
Atrodo, kad galutinoje 
doje visos tos prekės 
vokiečių konfiskuotos.

Rugsėjo 7 d. buvo 
Kauno radiją paskaitytas 
generalinio komisaro 
teln įsakymas, kad 
supirkinėti leidžiama 
nai tik Lietūkiui, 
monopolis pavestas Maistui, 
o pieno produktų — Pieno- 
centrui. Jau vien iš to įsaky
mo matyti, kad visos tos 
trys didžiosios lietuvių 
sukurtos ūkio organizacijos 
paverstos agentūromis, tar
naujančiomis vokiečių kari
niams tikslams.

Vokiečių kontrolė
net iki to, kad net ir priva
čių butų baldus vokiečiai 
pasiėmė savo kontrolėn.
Rugpiūčio mėnesį vokiečių 
komisaras paskelbė įsaky
mą, kad po birželio 22 die
nos įsikrausčiusieji į butus 
turi įrodyti, kad esantieji 
baldai yra jų. priešingai —

! baldai konfiskuojami 
Vokietijos Reicho naudai.

1941 m. rugpiūčio mėne
sio pabaigoje Kauno mies
to ir apskrities komisaras 
išleido įskaymą, kad visas 

visai bolševikų nusavintas turtas.
o taip pat ir žydų turtas 
būtų užregistruotas atitinka-

torių grupės, viena Čikagoje,

išva- 
buvo

suinteresuota ir Anglija ir 
Rusija. Deja, šiandien padė
tis yra kitokia. Sovietų Rusi
ja dar neatsisako nuo savo 
pretenzijų į Baltijos valsty
bes; iš kitos pusės, ji yra 
Europos kontinente vieninte
lis neperblokštas kovotojas 
prieš pati pavojingiausį 
žmonijos priešą. Čia ir glū
di visa ta priežastis dėl 
Lietuvos vyriausybės- neatsi 
radimo užsienyje. Tie fak
tai nėra jokia paslaptis, juos 
visi suprantame, bet tik, at-

NAUJO INTERTYPO FONUI
Kalėdų proga „Amerika” gavo daug sveikini! 

tuščių. Daug jų buvo palydėti aukomis Naujo Inta 
dui. Giliu dėkingumu čia minime skaitytojus, kuri 
ir Naujų Metų proga taip gražiai atsiminė „Amen 
jums, gerieji Lietuvių Amerikiečių Katalikų Span) 
liai!

ARTIMO MEILĖ

per

Ren- 
javus 

išimti- 
mėsos

nuėjo

mose vokiečių įstaigose iki 
rugsėjo 8 dienos. Neabejo
tina, kad tai daroma su tuo 
tikslu, kad pasisavinamą Lie
tuvos turtą jie galėtų kaip 
galima tiksliai kontroliuoti.

Nežiūrin į tai, kad vokiečiai 
labai daug žemės ūkio ga
minių iš Lietuvos išgabena, 
jie- nepatiekia net pačių rei
kalingiausių pramonės gami- Į 
nių. Pavyzdžiui, šiai žiemai į 
vokiečiai visai nepristatė an
glių namams apšildyti. Atsi
žvelgiant į tai, kad Lietuvoje 
yra labai šaltos žiemos, gy
ventojai labai sunkiai ken
čia nuo šalčio, nes veik visi 
namai nekūrenami dėl ang
lių nebuvimo.

Lietuvos finansai taip pat 
paimti visiškon Vokietijos 
kontrolėn. Lietuvos Bankas 
paverstasReichsskreditstelle, 
o Lietuvos Komercijos Ban- 

. kas paverstas Dresdener ban- 

. ko skyrium.
Kiek žemės šiais metais 

skirta įvairiems augalams, 
sunku pasakyti, nes tam da
vinių nėra. Iš Lietuvos lai
kraščių patirta, kad, pavy
zdžiui, cukriniais runkeliais 
šiais metais t užsodinta 11,- 
431 hektaras ir t derliaus 
gauta 240,000 tonų, kuris vi
sas tenka trims Lieuvos cu
kraus fabrikams.

LGKSB

M.
M.
B.

Čia seka aukotojų sąrašas:
Vladas ir Izabelė Diliai, 
Marija Aukštaitė, 
P. Šimkienė,

Žemantauskas, 
F. Valuckas, 
Rubliauskienė, 
Martinkienė

A. Vyšniauskienė,
M.
S. Jakubčionienė, 
EI. Matulionytė, 
O. Bartkienė, 
J. Daukšys,
N. N.
M. Baltrūnas, 
A. Valinskas,
A. Stakėnienė, 
M. Krašauskienė,
B. Brigaitis, 
J. Einingis, 
W. Walinchus, 
J. Milišauskas, 
V. Kazėnas,
J. Klimas, 
V. Beganskas, 
E. Bieliauskienė,
M. Gedminas, 
V. Urbonas,
K. Dobrovolskis, 
K. Sirutavičius, 
J. Bernotą, 
A. Visminas, 
V. Žaliauskienė,
N. N., 
N. N., 
P. Lauraitis, 
J.J. Rasinkus, 
A. šimulėnas, 
A. Vaisiauskas, 
R. Kalinauskas, 
J. Markūnas, 
N. Waskiene, 
Z. žekienė,

Papečkienė,

(Tęsinys)

Jei norite, kad jūsų va 
ai tikrai mylėtų artimą, n 
lįskite jų niekuomet ką pi) 
ą kalbėti apie kitus. Te^ 
ūsų namuose niekas nea 
:albinėja artimo, vaikui gi 
int. Jam pačiam ėmus t 
aryti, tuojau liepkite n 
ilti, sakydamos, kad kie 
ienas turi rūpintis savo 
omis ir jas taisyti.

„Neteiskite ir nebūkite t( 
iami” — reikia paaiškin 
'aikui tuos žodžius. Nelei 
ate taip pat nešioti liež 
dų nei kartoti išgirstų p 
įkalu, užgaunančių kitu 
hio pirmo žodžio užčiau

E. Orange, N. J. 
Montreal, Canada 
Maspeth, N. Y. 
Maspeth, N. Y. 
Waterbury, Conn 
Brooklyn, N. Y. 
So Boston, Mass. 
Brooklyn, N. Y. 
Paterson, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
Maspeth, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Newark, N. J. 
Hoboken, N. J. 
Brooklyn, N. Y, 
Brooklyn, N. Y. ______  ___
Ozone Park, N. Y. nte vaikui bumą, kad da 
Brooklyn, N. Y. 
Bellmore, N. Y.
South Boston, Mass' Parodykite vaikui) ks 
Mahanoy City^ Pa. dlnu įr vįsados u^. 
Maspeth, N. Y. 
Leonia, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y, 
Brooklyn, N. Y. 
Elizabeth, N. J. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Brooklyn, N. Y. 
Maspeth, N. Y. 
Brooklyn, N. Y.
Brooklyn, N. Y. -—b------
Richmond Hill, N. čia sekti šv. Moniką, i 
Maspeth, N. Y. 
Ashley, Pa. 
New York, N. Y. 
Cambridge, Mass. 
Waterbury, Conn. 
Brooklyn, N. Y. 
Elizabeth, N. J. 
Waukegan, Ill.

jiau nė bandyte nebandy 
iežuvauti.

;i artimą, kitiems jį apkal 
lėjant; visuomet tarti ką j; 
šteisinti. Kas taip daro, 1 
įrra kilnios dvasios žmogų 

Taip darydavo visuomet 
5v. Monika, šv. August 
motina, taip darydavo 
daugybė kitų šventų y 
ir moterų. Be to, šv. Mi 
ka niekados nepasakot 
vienam pažįstamam, ką 
tas apie jį negero kai 
.davo. Paraginkite vaiką

kindamos, kadpasakodan 
jis sėja nesantaiką ir r 
pykantą tarp žmonių.

Mylėti artimą nem: 
kliudo šykštumas, g< 
mas. Todėl naikinkite ii 
palinkimą, kurs taip
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Sausio - Jam

o kita New Yorfe 
vyje susitariusios q 
ja Lietuvos Piliečh 
skyrius. Pirmam 
mui turėtų būtibe? 
tris savaites išank 
bta susirinkimo vi 
kas. Į pirmąjį apy]į 
čių susirinkimą ar į 
mą būtų kviečiami

ausio - January 9, 1942

kurių adresai žbofL 
pakvietimai išsimtr“

Pirmam susirinį 
toriai turėtų jau pį 
ganizacijos planą 
supažindintų 
Tas susirinkimas 
valdybą iš penką 
daugiau asmenų i 
ir Čikagos skyrą. 
in corpore sudan ‘ 
vos Piliečių Taryį( 
savo keliu išsiricį 
ninką ir kelis že® f 
reigūnus. Tokia Ti 
lėtu kalbėti vkn 1 enaB’ L1Ju esančifl Lietuvįlsekėjas- Naujieji Metai 

du, ji galėtų tarti

AMERIKA 3
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Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

LANKĖSI VIEŠNIA

NAUJIEMS METAMS A. Karvelytė

Ir vėl vienas žilas, vargų1 kurių sūnus ar dukra sulau- 
rūpesčių nukamuotas se-! žė mūsų mielo mažyčio žai- 

»lis metas nukeliavo beri- slą, padarė didesnę ar maže- 
jn praeitin. Išlydėjome ji 
,eni su ašara, kiti su giliu 
įsidusėjimu; vieni tyliai ir 
enumoje, kiti triukšmingai 
tarp draugų, bet visi, kaip 

.enas, trokšdami, kad jo

atneštų bent mažutį tai-
1 js spindulėlį į krauju pas-

galėtų būti ir pati 
organas oficialioj Mes spaudėm vieni kitiems

savo 
bran-

kad

Kristus Be Ž
Kaip norėtųs visa, visa užsimiršti, 
Nieko nebelaukti, niekam netikėt, 
O, Dievuliau geras, kamgi leidai mirti 
Tai mažai gėlelei aną baisią nakt ...

Pamenu, suklupus ten po baltu kryžium, 
Su žiedais meldžiausi, su žiedais verkiau — 
O dabar taip tuščia, neramu ir nyku 
Čia po Tavo kojom nėr žiedų daugiau...

Iš Chicagos šiomis dieno
mis lankėsi „Amerikos” įstai
goje veikli, nuoširdi chica- 
gietė lietuvaitė, „Amerikos” 
skaitytoja Liza Norvaišaitė. 
Ta proga viešnia Moterų Pu
slapio reikalams paaukojo 
$2.00.

Širdingai dėkojame už su
teiktą auką. L. Norvaišaitė 

1 gali gražiai rašyti, tad lau
kiame, kada ji gyvais rašinė
liais paįvairins šio puslapio 
skiltis, savo mintimis pasi
dalins su visomis šio puslapio 
skaitytojomis.

Į redakciją viešnią atvežė 
Iz. ir V. Diliai iš E. Orange, 
N. J. Juodu atnaujino „A- 
merikos” prenumeratą ir „In- 
tertypo” Fondui paaukojo 8 
dolerius.

PALMYROS LAIŠKAI | ! i
KENO MEILĖ PATVA

RESNĖ?

manęsDaug mergaičių 
klausia, kurių meilė didesnė 
ir patvaresnė — vyro, ar 
žmonos? Į šį klausimą sun
ku atsakyti, nes meilėje nė
ra nustatytų rubežių, o yra 
daug meilės rūšių ir skirtin
gumų. Kiekvienos vedybos tu
ri savo individualumus: vy
ras gal myli stipriau, bet 
moteris nuoširdžiau ir giliau. 
Kartais yra ir taip: vyras 
žmoną bučiuoja tik tam, 
kad bučiuotų, o žmona — 
kad bejausmiai veidą prie 
jo lūpų palaikytų.

PAVYDAS - DIDŽIOJI NELAIME

vos įstaigoms užsiinkas, linkėdami visokių že- 
galėtų rūpintis pagdškų gėrybių, L’ 
ge atsidūrusiems 
piliečiams.

Tarp kitko, tos 
pirmas žingsnis tu 
paskelbimas viešos 
cijos svarbiais lieti ar negalėtumėm mes 
tos klausimais ir tai; .įdėti prie tų linkėjimų ką 
šas ir aiškus pasi)rs pastovesnio, realesnio? 
kur Lietuvos pilieč 
demokratijų kovoje 
vės apsaugojimų ir 
laisvinimą, žodžiu, 
Piliečių Taryba turi 
labai plačią dirvą.

L gėrybių, laimės, 
žiaugsmo ir kitų. Senu pa
močių pakartojome kasmet 
ikomus linkėjimus, kuriuo 
t metų gal kartosime vėl 
ems patiems ar kitiems 
•augams, pažįstamiems. Bet

Pasaulis pasidalino į prie
kis. ir ^.draugus. Liepsnoja 

iro gaisrai, sprogsta bom- 
)s, liejasi žmonių kraujas, 
iaros. Laukiama taikos.

snę skriaudą.
Nugalėję savyje nedraugi

škumo ar tuščios ambicijos 
jausmą, ištiesdami savo, da
žnai daugiau įsikalbėtam ne
gu tikrumoje esančiam, prie
šui ranką, mes suprasime, 
kad priešą paversti 
draugu yra didelis ir 
gus laimėjimas.

Liūdna tiesa rodo,
prie tautų taikos einama vi
sai kitais, vargingais keliais, 
tai bent mes pradėkime 
šiuos metus mažučiais tai
kos laimėjimais, pamiršdami 
savo ambicijas, ištiesdami 
savo priešams ranką ben- 
riems kilniems darbams, kad 
kuo mažiausiai žmonių tarpe 
būtų nesantaikos ir erzinan
čio trynimosi. O tie 
mažučiai linkėjimai 
reikšmingumu bus

O žinau, bus dienos ir žiedeliai skleisis, 
Vėl prie balto kryžiaus klūposiu viena. — 
Tau, gerasis Kristau, savo skausmą baisų, 
Tyliai atiduosiu žiedo šypsena.

sias draugiškumo ardytojas. 
Ar tai bus tarp keletos 
draugių, ar didesnėj draugi-1 
joj, organizacijoj; žiūrėk, jei 
kuriai jau pradėjo sektis 
tame ar kitame darbelyje,

mūsų 
savo 
daug

Kiaulienos Kepsnis
Gabalą kiaulienos mėsos 

pasūdyti, įdėti į keptuvę, 
užpilti karštu sviestu ir pri
dėti keletas ar kelioliką nu-

. V- -A* odė! neįgyvendinti tą visų 
JaTuetuviUpastw’^. -,taįp tr?kjtamą pa 
atgauti; atėjusi*!11111® ta,ką' lskllmll^ai L

•r A kiiin som4 popieryje, mažučiaisgai, ji jau būtų gal 
duolys ir dar sv 
organui sudaryti..

Čia pateiktas pi
provizorinis, kaip 

įroaoma 'galio 
's užsienio pasu.
;ta gulėtų būti nuo,„,„,t 
sakysim, dvi inida- U'J 

ipes, viena Čikagoje,' 1

,ikos laimėjimais savųjų 
idinamų asmeniškų priešų 
,rpe? Tų „priešų”, kurie 
11 ne kartą įžeidė mus ar 

^sutiko su mūsų nuomone, 
grindeĮf=^

1 tipas, -se
ne,

tvirtesni už popierinę, taiką. iUptų svogūnų, supiaustytų
Ir jei kiekvienas žmogus į ketvirtis, obuolių ir keletą 

galėtų didžiuotis tokiu lai- bulvių. visa tai kepti pečiu- 
mėjimu, sutikdamas sekan je p0 pUSvalandžio užpilti 
čius Naujus Metus,. gal ta- stiklą karšto vandens, ar 
da galėtume džiaugtis ir pa- srįubos ir palikti toliau kep- 
saulio valdovų taika. Stoki- įį žiūrėti, kad obuoliai ne- 
me į garbingą kovą ir eiki- sukristu — obuolius galima 
me prie mažučių taikos lai-1 išimti anksčiau 
mėjimų savo artimųjų, drau-| .Duodant į stalą, mėsą rie- 
gų, pažįstamų ir svetimųjų kūtėmis supiaustyti, dėti 
tarpe. į

1 pusdubenio vidurį, o aplink 
F. B-tė sudėti obuolius, svogūnus ir 
— bulves.

M. Pečkauskaitė

WJ0 INTERTYPO MOTINA
lij proga „Amerika” gavo 
US JU buvo palydėti a ukomis j. 
dėkingumu čia minime skalbti

Proga taip gražiai alsinu i 
’ji Lietuvių Amerikiečiu LLĮ

AUKLĖTOJA

RTIMO MEILĖ

Kimštos bulvės
Virtos bulvės perplauti 

pusiau, išskuopti. Prikimšti 
maltos mėsos, apdėti rūgin
tais kopūstais. Taip paruoš- 

. . tos bulvės troškinti keptuvė- 
$Įje su pamidorų sosu, kepin- 
$ tais svogūnais, keletą gry- 
Q bų, jei turime.
S Iš išskuoptuotų bulvių pa- 
' daryti bulvių košė ir duoti 

su šiuo patiekalu.

1 maža dėžutė žirnių.
Karštu pienu užpilti duo

nos trupinius. Viską gerai 
sumaišius, vėliausia įmaišy
ti majonezą ir nusunktus 
žirnius. Masę sudėti į gerai 
sviestu išteptą skardą, ar in
dividualius puodukus ir kep
ti krosnyje kol paraus. Duo
ti į stalą nieko nelaukiant, 
nes tada esti skaniausia. 
Prie jų galima duoti špina
tai ar 
taisyti

saldžiarugščiai su- 
burokėliai.

lašai citrinos sunkosKeli 
pagreitina saldžios grietinė
lės išplakimą.

Prie keptų obuolių labai 
tinka sosas iš grietinėlės su 
medumi sumaišytos.

r aukotojų sąrašas: 
zabelė Diliai, 
kštaitė,

uskas, 
•kas, 
kienė, 
mė 
kienė, 
enė, 
ienė, 
rtė,

(Tęsinys)
norite, kad jūsų 
erai mylėtų artimą, ne- 

Ite jų niekuomet ką pik- 
Montreal.(įalbėti apie kitus. Tegu 

1 namuose niekas neap- 
[nėja artimo, vaikui gir- 

Jam pačiam ėmus tai 
ti, tuojau liepkite nu- 
sakydamos, kad kiek
is turi rūpintis savo y- 
s ir jas taisyti.

vai-

MaspeO
Maspeth, J 
Waterburd
Brooklyn..'
So Boston. I 
Brooklyn, )| 
Paterson, )’| 
Brooklyn,.''Neteiskite ir nebūkite tei- 
Maspeth,Nhį” — reikia paaiškinti 
Brooklyn,\rui tuos žodžius. Neleis- 
Newark, 1U taip pat nešioti liežu- 
Hoboken, Mnei kartoti išgirstų pa- 
Brooklyn.N.įų, užgaunančių kitus.

Itffl ----Brooklyn, K p pirmo žodžio užčiaup- 
OzoneParL'l vaikui burną, kad dau- 
Brooklyn, K h nė bandyte nebandytų 
Bellmore, N.! juvauti.
South Boste Parodykite vaikui, kaip 
MahanoyOfrįiu ir gražu visados užtar- 
Maspeth, N. Artimą, kitiems jį apkalbi- 
Leonia, N. J. Įant; visuomet tarti ką jam 
Brooklyn, Nuteisinti. Kas taip daro, tas 
Brooklyn, N-a kilnios dvasios žmogus. 
Brooklyn, N. YTaip darydavo visuomet ir 
Elizabeth, N.j | Monika, šv. Augustino 
Brooklyn, N. Yptina, taip darydavo ir 
Brooklyn, N. Y fugybė kitų šventų vyrų 

" to, šv. Moni- 
nepasakodavo

BrookJyD,N.1

kartais ankstokai pasireiš
kia. Ir čia kaip visur ki
tur, reikia ne tiek bausti ir 
barti už šykštumą, kiek ra
ginti rodyti dosnumą.

Jei vaike nėra įgimto 
dosnumo, o tat dažniau at
sitinka, ta dorybė nekeliama 
pavyzdžiu vargiai beužaugs 
jo sieloje, šventųjų gyveni
mai rodo, kad visi tie, ku
rie paaugę ypatingai pasižy
mėjo gailestingais darbais, 
mažais vaikais tebebūdami, 
jau buvo labai dosnūs. Šv. 
Vincentas Paulietis, vaiku 
būdamas, atidavė kartą vie
nam žmogui savo piniginę 
su visais pinigais. Šv. 
mana, kuri 
ganė bandą 
nuo piktos pamotės visai dūkas vandens, % šaukštu- 
dienai vieną 
lę, ir tais savo menkais pie
tumis dalydavos su kaimo 
pavargėliais.

vaike nepasireiškia 
nepaprastas duosnu-

Obuoliu Kompotas
10 didelių obuolių nulupti, 

supiaustyti į dalis, išpiauti 
sėkliukes. Obuoliai užpilti 
stikline balto vyno, pridėti 
ketvirtis svaro cukraus, ci
namono, gvaizdikėlių ir virti, 
iki suminkštės.

Paskui pusė obuolių išim
ti į lėkštę, sirapas apraus- 
vinti rūdų cukrumi, o liku
sieji obuoliai suvirinti į mar- 
maladą, pertrinti per sietą 
ant jau išimtų obuolių ir 
papuošus paduoti į stalą.

Gar- „ ,I Kakaos sirupasmaža būdama 1
ir tegaudavo į V2 puoduko kakaos,! puo-

duonos rieke-

in- 
aš-

Nublizginti alminiams 
dams niekad nevartoki 
trių miltelių. Geriausiai tin
ka vartoti paprastas actas.

Jei įpilsi truputį acto į 
bet kokį baldams valyti te
palą, baldai labiau blizgės.

Brooklyn, N. Y 
Brooklyn, N. Y. 
Maspeth, N. Y. 
Brooklyn, N. Y.

moterų. Be 
niekados

nam pažįstamam, ką ki- 
____  > apie j į negero kalbė- 

Brooklyn, N. Y ivo. Paraginkite vaiką ir 
-- -__________ sekti šv. Moniką, aiš-

Indamos, kad pasakodamas, 
s sėja nesantaiką ir nea
pkantą tarp žmonių.
Į Mylėti artimą nemažai 
įlindo šykštumas, godu
mas. Todėl naikinkite ir tą 
slinkimą, kurs taip pat

kuo 
tarp savęs, kad nie- 
gavęs kokių skanu- 
vaikas nesuvalgytų 
vienas, įlindęs į ko-

ko cukraus, 1 šaukštas 
sviesto, 1 šaukštukas vani
les. Pirmiausiai išvirti van
denyje kakao. Sudėjus drus
ką ir cukrų dar ilgiau pa
virinti, 
sviestą 
galima 
vietoje, 
galima 
prie ledų, paįvairinti 
mus ar vartoti prie pudin
gų, kremų.

Vėliausiai sudėti 
ir vanilą. Šį sirupą 
ilgai laikyti šaltoje 
kad reikalui esant 

būtų vartoti sosams 
gėri-

Richmond Hill. •' 
Maspeth, N. Y i 
Ashley, Pa.
New York, N. >■ | 
Cambridge, M$į 
Waterbury, C^Į 
Brooklyn, N. Y | 
Elizabeth, N. * P

toks 
mas, tai reikia ugdyti tą do
rybę. Pratinkite vaikus, kad 
jie ką tik gavę, visu 
dalytus 
kuomet, 
mynų, 
jų pats
kį užkampį.

Net ir kūdikis tegu duoda 
jums saldainio dalelę, tiktai 
neatiduokite jo paskui at
gal. Dovanokite pavargė
liams išmaldą, aukas 
vaiko rankas, kol dar 
neturi savo pinigu. Bet 
tik jis turės savo turto, 
ginkite aukoti iš jo, ] 
išmalda būtų tikra auka.

(Bus daugiau)

per 
jis 
kai
ra- 

kad

Kepta Salmon
1 didelė dėžutė salmon.

V? puoduko duonos trupiniu, 
V? puoduko karšto pieno,

2 virtos bulvės, tarkuotos 
1 šaukštukas druskos,
1 tarkuotas svogūnas, 

išplakti kiaušiniai, 
šaukštukai citrinos sun

kos,
šaukštukai majonezo,

3
2

6

Kiekviena moteris turi ge
rų ir blogų ypatybių. Pas 
vienas greičiau pastebimos 
vienos blogybės ar gerosios 
ypatybės, pas kitas vėl ki
tos. Pats gyvenimas, santy
kiai su įvairiais žmonėmis į- gyvenimo žingsnelyje, tuojau 
neša į mūsų sielą kartais atsiranda pavyduolių, ku- 
visai naujų ypatybių. Vienos rios, vietoj džiaugtis arti- 
įneštos ypatybės geros, ki-' mos pasisekimu, sudaro te
tos blogos. Tas dalinai pri- kias aplinkybes ir pinkles, 
klauso nuo to, tarp kokių 1 kad ne tik pakenkia tai vie- 
žmonių mums tenka gyven-jnai asmenybei, bet ir išti- 
ti, su kokiomis draugėmis, soms grupėms, šeimoms, ne 
pažįstamomis draugauti, kaip' savo tautai.

Moterys, kurios leidžia sa
vo sielose pavydo šaknims 
stiprėti ir augti, labai klai-

Daugiausia, po vedybinių 
pirmų dienų, vyrai beprotiš
kai myli savo žmonas, ir 
tuo jas beprotiškai išpaiki
na. O moteris, nors ir myli, 
bet laikosi gudrumo, kad 
meilei padėtų gilesnį ir pa
tvaresnį pagrindą.

Jauni vyrai dažniausia ve
dasi be jokių išskaičiavimų, 
tik meilės instinkto traukia
mi. Jie žino, kad prie vedybų 
slenksčio jie palieka savo 
laisvę ir įeina į sunkių 
darbų ir rūpesčių kalėjimą i- 
ki gyvos galvos, atiduoda sa 
vo gyvenimą savo žmonai ir 
vaikams.

Mergaitės teka kartais dėl 
tam tikrų išskaičiavimų, o 
ne iš meilės. Teka, kad jas 
išvargino tarnyba, svetimų 
namų ruoša, krautuvės bufe
tas arba raštinės mašinė- 

1 lė. Teka, kad nusibodo tė- 
1 vėlių namai ir motinos kas
dieninės pastabos. Teka, kad 
neliktų senmergėmis ir kad 

;jau kitos draugės ištekėjo 
. anksčiau, pralenkė jų ambi
ciją, ir dabar jau žmonės 
gali sakyti, kad joms per
augo metai. Kartais mergai
tės išteka visai be aiškios 
intencijos, tik tiek, kad ište
kėtų, turėtų vyrą, nes taip 
Dievo likta, žmonių priimta.

Apsivedę vyrai ir apsi
džiaugę naujos šeimos židi
niu, paskęsta darbuose, į- 
tempia savo mintis — kad 
greičiau prasigyventų, pra
turtėtų. Jiems tik retkar
čiais prisimena žmonos ap
linkuma, kuri pirmą mintį 
pakiša, ar žmona jo meilėj 
laiminga, ir ar jos širdis ne
skiriama kitam? Ir jeigu vy
ras naktims nemiega, tai ne 
dėl to, kad jam rūpėtų na
mų menkniekiai ar žmonos 
išreikšti kapryzai, bet dėl 
to, kad jo miniys įyęgžtps 
į pralaužimą lengvesnio gy
venimo, per biznį — arba 
per kietą delnų prakaitą.

Jūs galit rasti tūkstan
čius prirodymų, kad doros 
moterys daugiau rūpinasi a- 

> pie savo vyrus, negu vyrai 
rūpintųsi apie savo žmonas. 
Moteris visuomet nori ir 
stengiasi savo vyrui patikti. 
Ji stengiasi išlaikyti liesą, 
jauną ir grakščią savo figū
rą, ir kai jau užteka jos 
saulė su 40, ji save kankina 
badavimu, nemigomis, masa
žais ir visokiomis kaukėmis, 
kad tik veidas išsilaikytų il
giau be raukšlių, kad kūnas iš 
laikytų lieknumą ir patrauk
lumą, ir kad tuo prilaikytų 
prie savęs pilną savo vyro 
meilę ir simpatiją.

Vyras gi priešingai. Nors 
jis bus riebus ir storas, vis- 
tiek su malonumu kasdien 
šveis lig sočiai „steiką” ir 
skanėsius, nė kiek nesirūpin
damas, ar jis savo žmonai pa
tiks, ar ne.

Labai retai atsitinka, kad 
žmona senatvėj pameta savo 
vyrą. Dažniausiai senatvėj 
būva geriausia jo draugė: ji 
skalbia ir valo atidžiau jo 
rūbus, masažuoja jo gelian
čias kojas, pataiko jam gere
snį, skanesnį kąsnį, o kaip 
dažnai seni vyrai apgaudinė
ja savo žmonas, išeidami su 
jaunesnėmis. .

Be to, pas moteris yra 
brangiausia meilės dovana, 
tai atlaidumas. Kiek jos iš 
laukia vyrų prie karčiamų 
bestūguriuodamos, kiek de
da ryžtingumo, kad juos iš
pirktų iš negarbės, kiek pra
žiūri į kalėjimo grotas?.... 
Todėl kalbant apie meilės 
ilgumą, patvarumą ir ištver
mingumą, pirmoj eilėj ten
ka priskirti — moters mei
lę. Palmyra.

atsparus yra mūsų pačių 
būdas, koks mūsų išauklėji 
mas ir išsiauklėjimas.

Iš visų blogybių, kurios ' dingai žiūri į visa gyvenimą, 
užvaldo širdis, labiausiai 'Jųjų akys tarytum susiaurė- 
paplitęs, giliausiai šaknis į- ja» J°s. Jau nebemato ir ne 
leidęs yra pavydo kirmi- ' pastebi, ką jos pačios gali, 
nas. Pavydas yra baisus kir- kokias malones joms pa
minas, kuris įaugęs mūsų čioms gyvenimas teikia, bet 
sielose, padaro daugiausia amžinai seka ir mato ką kitas 
žalos. Gyvenime pavydas ar kita turi, kaip kita ką 
nueina tiek toli, kad visai nors padaro.
nesiskaitoma su žmogaus Kiekviena turime kovoti su 
gyvybe, su visu tuo, kas y- Pavydu,^ kuris šiais laikais 
ra kilnu, gražu ir šventa. • taip plačiai ir toli yra nuėjęs.

Pavydas yra pats didžiau-! Rauti pavydą iš savo širdies, 
pagelbėti su juo kovoti savo 
vyrui, broliui, sūnui, dukrai 
ar artimui, turėtų būti kiek
vienos, Naujų Metų proga, 
nutarimas.

Ta, kuri pavydi, niekuo
met negali būti linksma ir 
patenkinta, nes visada pama
to ką nors, kuriai yra ge
riau. Bet nei viena iš pa
vyduolių nepagalvoja ir ne
paklausia, kokia buvo to as
mens, kuriam pavydima, pir 
moji gyvenimo pusė, niekas 
nežino kas jo dar laukia už 
valandos, dienos ar metu.

Tuo pačiu nei viena neži
nome, kokios ateities dienos 
mums yra skirtos. Gal tai, 
kuriai mes šiandien taip pa
vydime ir iš pavydo kenkia
me, kokiais tik galim būdais, 
už kiek laiko apgailėsime 
jos skurdų likimą, didžią ne
laimę, niekuomet nenorėsime 

vengiame juos arčiau pažin-'būti josios vietoje.
Taip pat nežinome, kaip 

greit gali būti atlyginti visi 
mūsų vargai, nepasisekimai 
ir nelaimės. Niekada pasau
lyje neatsitinka, kad viena 
turėtų visko, kita nieko. 
Turtai, laimė, meilė, sveika
ta, gabumai niekada neesti 
krūvoje viename žmoguje. 
Vieniems skirtos vienos ge
rybės, kitiems kitos, vieni 
šiandien džiaugiasi, kiti ry
toj.

Nesiaurinkime savo sielos 
pavydo kirminu, neleiskime 
jam žeminti mūsų kilnios 
prigimties. Kada tik prade
dame kam nors, dėl ko nors 
pavydėti, pasilikime vienos 
su savimi ir .atidžiai pastu
dijuokime, ar tai ko pavydi
me, nėra smulkus menknie
kis, ar tiems, kuriems pavy
dime, neteko daug daugiau 
kada nors kentėti, pasiauko
ti. atsižadėti, daugiau dirb
ti; ir pagaliau, ar galime 
jau mes užtikrinti, koks bus 
jų rytojus, ar galime pama- 
tvti, savo ateities dienas. 
Pradėdamos Naujus Metus, 
pagalvokime!

Lietuvaitė.

Minčiii Žiupsnelis

Pats entuziastiškiausias mo
ters įvertinimas negali su
silyginti su tuo įkarščiu, 
kuriuo žmonės mėgsta že
minti moterį. Tucker

Gyvenimo kryžkelėse ne
tikėtai susitinka širdys — 
viena kita pradžiugina ir vėl 
nueina savais kelias, gra
žiu ilgesiu minėdamos susiti
kimą, praeitį. V. U.

Kerštas yra savo rūšies 
laukinis teismas, kuris su
naikinta eigoje ir patį teisė
ją.

Kas iš to, kad mes ir gy
vename tarp žmonių, bet jeiMotina: — Jurguti, jei 

būsi nemandagus, iškeisiu 
tave į mandagų berniuką.

Jurgutis: — Bet to visai 
negalėsi padaryti! _ i planetų.

Motina: — Dėl ko negalė-’jei mes labai dažnai kenčia- 
siu?

Jurgutis: — Kas norės 
tiduoti mandagų vaiką 
pasiimti nemandagų?

ti, tai tarp jų ir mūsų yra! 
toks pat atstumas, kaip tarp 

Dėlto nestebėtina,

a- 
ir

me draugiškumo badą.
Heroldas

Tik tiek
Pirkėja: — Aš noriu pirk

ti savo vyrui dovaną. Ką 
man galėtum patarti ?

Pardavėja: — Kiek jau 
metų, kai juodu vedę?

Pirkėja: — Penkiolika.
Pardavėja: — Rasite ką 

nors krautuvės .skiepe, kur 
dabar vyksta liekanų išpar
davimas.

Grožis tai yra genijus, net 
aukštesnis už genijų, nes 
nereikalauja paaiškinimo.

Oscar Wilde

Tas yra nugalėtojas, kurs 
pergali save.

Washington

Jei įstatymai galėtų pra
kalbėti, jie pirmiausia nusi
skųstų advokatais.

Ha ii fax

Darbšti
Marytė lopo - ado kojines. 

Ateina motina ir klausia:
— Ar daug dar turi dar

bo?
— O, mamyte, aš jau 

antrąją kojinę baigiu.
— Argi? — sako motina.

— Parodyk tad pirmąją.
— Kad aš, mamyte, pra

dėjau adyti nuo antrosios.

Labiausiai nepakenčiamas 
dalykas žmogui yra save 
matyti visiškoje stagnacijo
je: nieko nebenorėti, nieko 
nesiekti, likti be jokio užsi
ėmimo, jokių pasilinksmini
mų, jokio noro studijoms, 
pažangai. Tokiame momente 
jis jaučia savo nevertingu
mą, vienišumą, tuštumą, ne
pajėgumą, netinkamumą.

Paskalis

Už meilę reikia atsilygin
ti, kitaip ji atvėsta.

Užuojauta — tai lengviau
sia dovana, kurią moteris 
teikia kitiems. Vyrui —tas 
yra sunkiausia.



Šv. Kazimiero Par. Pastogėje

KALĖDŲ AUKOS

Kalėdų proga šv. Kazimie
ro par. bažnyčioje sudėjo 
daug aukų, kurių aukotojų 
vardai čia skelbiami:

$10.00
Mr & Mrs Jos. Cekaitis
Mr S. Agentas
Mr & Mrs W. Januškevičius
Miss Genevieve Janulis
Andrew Veickanis

$5.00
Mr & Mrs A. Šapaila 
Mrs A. Šimaitis 
Miss T- Mistinas 
Mrs Sophia Norkus 
Mr Albert Balilionis 
Mr & Mrs K. Baltrukonis 
Mr & Mrs M. Barčius 
Elena ir Antanas Butikiai 
Mr & Mrs Kairevičius 
Mr & Mr« S. Zaleckas 
Mr & M y. Vilkišys 
Mr & Mrs J. Pečiukonis 
Mr & Mrs V. Talacka 
Mr J. Budrevičius 
Mr P. Vitkus 
Mr J. Valonis
Mr & Mrs S Mažeika 
Mr & Mrs J. Balchunas 
Mr & Mrs M. Bigenis 
Mr & Mrs J. Radzevičius 
Mr & Mrs J- Vencius 

-—-Mr F. Urbonavičius
Mrs B. Benušis
Mr & Mrs P. Peledžius 
Mr & Mrs F. Bagočius

- Miss Rosallia Grebliauskaitė 
Mr & Mrs J. Briedis 
Mr & Mrs V. Rimgaila 
Mr & Mrs M. KeimA No. 24 Adella Lukas

'■ Mr & Mrs StanislovaitisI Mr & Mrs A. Gudonis 
Ir Anthony Rimgaila

Sausio_______ AMERIKA_______

Jonas Laurušonis su mūsų 
parapijiete Ona Kundrotaite. 
Labai gražu, kad tokioj atsi- 
mintinoj dienoj tuokiamasi 
su šventomis Mišiomis ir per 
Mišias šv. Komunija priima
ma. Juk dabar sunkūs laikai, 
daugiau Dievo pagelbos rei
kia visame gyvenime, kaip 
kada nors. Juodu palaimino 
šeimos gyvenimui pp. Kund
rotų šeimos geras pažįstamas 
kun. V. Vėžis.

Aptamsinimas
Pilietinio saugumo prane

šimu, penktadienį, sausio 9 
d., 9 vai. vak. visas mies
tas bus aptamsintas penkio
likai minučių. Visi gyvena
mi namai, krautuvės, visi 
langai turės būti visiškai 
tamsūs. Lėktuvai tuo laiku 
skraidys virš miesto ir ste
bės kaip viskas atlikta.

Visi gyventojai, jei šis pa 
skelbimas nebus atšauktas, 
turi atlikti savo prievolę.

Saugo
Delaware tiltas stropiai 

saugomas. Automobiliams 
leidžiama važiuoti. Šis tiltas 
kaštavo 37,296,971 dol.

Svečiavosi
Per Kalėdų šventes viešė

jo pas savo tėvus klierikai 
Juozas Burokas ir Pranas 
Statkus. Tenka palinkėti, 
jiems laimingai pasiekti ku
nigystės.

Vagys
Gruodžio 29 d. vagys iš1 

Švč. Širdies (airių) kleboni
jos pavogė 700 dol. Manoma, 
kad vagystė įvykdyta ryte, 
kai klebonas laikė mišias.

IS TOLIAU IR IŠ TOLI ftETOS

Waterbury, Conn. , , . SUVAŽIAVIMO
ra labai dėkingi už ___
aukojmą, darbą, lajd , Newarke į- 
PUOŠ gerovei. Salėj, L, N y. N. J., 
dnrbayos, LučinalįA gavimas, ku- 
zeviciute, Lucinsk^^ apskr. pirm. 
ga. Norkevičius, Jį „mistinas. Sveikini- 
Mockevicius ir asaK kun. Ig.
jiems parapija dėkingi A įUn m. Kemėžis. 
kad jie niekad ’
nuo pasidarbavimo pdyviai nutarė prisidėti 
labui. "flew Yorko lietuvių tal-

: x-r -. įmerikos Raudonajam
Vakarą atidarė ir. • ^omįsijon išrinkti 

tojus supažindino kltįugllstinaitė, M. Rusai- 
J. V. Kazlauskas, Augustinas. 
butų buvę ir daugiau;
didelis sniego atsilaįinita rezoliucija, išreiš- 
daug žmonių sulaikė & prezidentui Roosevel- 
se. Sveikinti vaidįštikimumą ir pažymint, 
Svarbu, kad ir atefy-ietuvių kilmės amerikie- 
nuleistų savo gabių troliai dalyvauja savo ša- 
pasišventimo, bet užgynime. Rezoliucijoje^ 
suvaidintų dar didesiįtt®^, kad 42 vyčiai iš 
kalą. apskrities jau yra Ame-

 kariuomenėje.

Praeitą sekmadienį yį suvažiavimo dalyviai 
čioje kleb. kun. J. V.įiastiškai nutarė daly- 
lauskas perskaitė metią ruošiamame dvasios 
rapijos atskaitą, kuri Ą kun. M. Kemėžiui pa
tikrai nustebino. Parai bankiete, kurs bus šeš- 
pajamų per 1941 metujriį, sausio 10 d., Win 
vo per $18,000; įvairūs g Scott viešbutyje, Eliza 
symai apmokėti ir dar.
000 atmokėta parapijos pantis suvažiavimas bu 
los; parapijos ižde likomėn.pradžioje,tur bū! 
$1,000. Tikrai galima dįdyne.
tis tokia gražia apyskaį -----------------
tokiu tvarkymu parrlPILIEČIŲ SUSIRIN- 
reikalų. Tikrai reikia pj RIMAS 
parapijiečius už gražų f --------
klausymą, pasveikinti fetadienį, sausio 10 d 
ną kun. J. V. Kazlauska popiet, Manhattan Oj 
pūkų vadovavim. Toki touse salėje, 311 We: 
vaisiai gali neužilgo parap., New Yorke, bus N 
palikti be skolų. Tokissutių Kraujo Savanori 
tinas klebono ir parapijisjotojų Legijono ruoši 
darbas duoda parapijai gera masinis surinkimą 
vaisius, kurie leis augti. ?ia 3 vai. popiet, 
dėti ir vis j šviesesnę atlipinkime kalbės arkiv 
žengti. Sveikintini Bridgepo, Spellman atstovi 
to parapijiečiai su savomCurry, protestantų 
11&Laučių Riebuliu. f

Naujųjų Metų išvakarėse 
mūsų parapijos bažnyčioj bu
vo pamaldos — Atsisveikini
mas su senais ir sutikimas 
Naujųjų. Ypač jaunimaš 
gausiai dalyvavo čia ir pra
šė laimingų, laimingų Naujų
jų Metų. Pasakytas atitinka
mas pamokslas ir palaiminta 
švenčiausiu Sakramentu.

Pirmosios jungtuvės 1942 m. 
įvyko Naujų Metų rytą 9 vai. 
Susituokė armijos daktaras

Miss Mary Mikolenas 
Mr & Mrs F. Wade 
Mr K. Dryža 
Mrs M. Rimkienė 
Mrs Marijona Klevecka 
Mrs A. Klimienė 
Mr & Mrs J. Karvelis 
Mr & Mrs J. Vitkunas 
Mr & Mrs Louis Kundrotas 
Mrs Agota Seckienė 
Mr A. Urbon 
Mr & Mrs A. Liepa 
Mr & Mrs V- Gurgzdis 
Mr & Mrs Stasiulionis 
Mr & Mrs P. Mikelėnas 
Mrs. R. Barkauskas 
Mr Mrs Petras Mažeika 
Mrs A. Masiulevičius 
Mr & Mrs P. Daukas 
Mr Jonas Seckus 
Mr & Mrs J. Eberle 
Mr & Mrs John Zaleckis

$2.50
Mr J. V. Jakštis 
Mrs. J. V. Jakštis

$200:
Mr & Mrs M. Winick 
Mr & Mrs C. Kavaliauskas 
Mrs Helen Montefesco 
Mr & Mrs J. Zielinski 
Mr & Mrs, M. Fitzgerald 
Mr. M. Bigenis, Jr.
Mr & Mrs J. Pečiulis 
Mr. John Macilavech 
Mrs S. Skaradokas 
Mrs L. Barauskas 
Mrs Emily Eagen 
Mrs E! Taraska 
Mr & Mrs J. Blasevičius 
Mr P. Leščauskas 
Mr & Mrs J. Bagočius 
Mr & Mrs J. Rimdeika 
Mrs R. Razgis 
Mr & Mrs D. Kurkauskas 
Mr V. Zimontas 
Mr & Mrs V. Valaitis 
Mary Valys 
Mrs J. Valavičius 
B. Steponavičius
Mr Joseph Margevičius Jr. 
Mr & Mrs P. Šaltis 
Mr Casimir Margevičius 
Mrs P. Rupšis 
Mr & Mrs Malinauskas 
Miss Edith Narkum 
Mr- Araminas 
Miss K. Zelbaitė 
Mr & Mrs C. Kateiva

Šv. Vincento labdarybės 
draugijos kortų žaidimas į- 
vyks sausio 11 d. 4 vai. Po 
lošimo priedu bus parodomi 
ir krutamieji paveikslai. Da
lyvaują galės laimėti gražių 
dovanų ir tuo pačiu parems 
Parapijos Labdarybę. Šia 
proga džiaugsmingai turime 
pažymėti, kad žmonės labai 
remia labdarybę, bet apie tai 
gal bus plačiau atskirai.

už 10,-

lietuvių 
lietuvių

Platina bonus
Federacijos 22 skyriaus iš

rinkta kraštui ginti komisi
ja gražiai veikia. Tik ką pra
dėtas darbas, o apsigynimo 
bonų parduota jau 
000 dol.

Vasario 16 proga 
par. salėje bus visų
bendras susirinkimas, kurio 
pajamos skiriamos Raudona
jam Kryžiui.

Metinis sus-mas
Gruodžio 28 d. įvyko Mal

dos Apaštalystės draugijos 
metinis susirinkimas. Išrink
ta nauja valdyba : pirm. M. 
Stoknienė, vicepirm. Jonas 
Gailius, rašt. V. Dumšienė, 
ižd. B. Palilionienė; Federa
cijos atstovėmis L. Liunienė, 
Elena Kauneckas ir V. Dum
šienė. Draugija pasiryžus dar 
daugiau dirbti Bažnyčiai ir 
savo kraštui ginti. Pasižadė
jo remti katalikišką spaudą.

Labdarybė
Labdarybės dr-ja ir jos rė

mėjai sausio 17 d., šeštadie
nį, turės šokius Nemuno salė
je, 48 Green st. Pelnas šv. 
Juozapo prieglaudai. Visi 
kviečiami.

Atskaita
Kleb. kun. J. Valantiejus 

pranešė 1941 metų parapijos 
finansinę apyskaitą. Džiaugė
si gražiais daviniais. Dėkojo 
visiems už bendradarbiavimą. 
Gražu remti savo parapiją.

V. Dumšienė

Mr & Mrs Joseph Seilius 
Mr & Mrs A. Jablonskis 
Mr Mrs J. Habza 
Mr & Mrs A. Stankus 
Mr & Mrs M. Urmonas 
Mr & Mrs A. Jotautas 
Mr & Mrs Talunas 
Mr Wm. Norkus 
Mr & Mrs J. Žydelis 
Mr. T. Petrošiunas 
Mrs D. Areškevičienė 
Mr & Mrs P. Urba 
Mr & Mrs J- Margevičius 
Mr & Mrs S. Rajauskas 
Mr K. Kisielius, zakristijonas 
Mr & Mrs J. Podžiunas 
Mrs A. Jokūbaitis 
Mr & Mrs J. Šimkus 
Mr & Mrs J. Šarkis 
Mr J. Macius 
Mr & Mrs Kairaitis 
Mr & Mrs S. Areškevičius 
Mr & Mrs A. Naujokas 
Mr & Mrs K. Tutkus 
Mr & Mrs D. Rimdeika 
Mr. & Mrs Byla 
Mr V. Stasiukevičius 
Mr & Mrs S- Kaulakis 
Mr & Mrs J. Kriščiūnas 
Mr & Mrs P. Kazunas 
Mrs A. Lemke 
Mr & Mrs J. Dvareckas 
M & Mrs J. Daknis 
Miss Tekle Balilionis 
M & Mrs Stasiūnas 
Mr A. Kamentauskas 
Anna Veckis 
Mr & Mrs S. Globis 
Miss Bernice Areškevičius 
Mr & Mrs P. Pupis 
Mr & Mrs A. Saukaitis 
Mrs Agatha Daknis 
Miss Helen Baltriunas 
Mr & Mrs Mockus

(Bus daugiau)

Eseras ir bolševikas

(Tęsinys)

Mr & Mrs A. Petrikevičius 
Mrs Vedzinskienė

$4.00
Mrs Salome Ambrazas
Mr J- Gaidis
Mr K. Vaitekūnas
Mr & Mrs P. Justinskas

$3.00
Mr & Mrs G. Vaitkus

Mes jau studentės
Kelios draugės labai lau

kėm dienos, kada baigsime 
šv. Kazimiero pradinę mo
kyklą ir jau galėsime vadin
tis studentėmis. Mes išsirin
kome katalikiškąją Hallahan 
High School... čia taip įdo
mu ir gera, kad mes kataliki
škoj mokykloj,toj pačioj dva
sioj galėsime mokytis, kaip 
ir per 8 metus jau darėm.

Čia mes turėjom daug ir 
įvairių pergyvenimų ir įspū
džių, kurių neturėjom savo 
lietuviškoj katalikiškoj mo
kykloj. Mes čia pasijuntam, 
kad trūksta lietuviškos kal
bos... Kad tik neapmirštu- 
mėm, ką per tiek metų bu
vom jau išmokusios.

Prieš Kalėdas klasėse įruo- 
šėm Betliejų, kurį laikysim i- 
ki vasario mėn. Kiekviena 
klasė nori k uo nors gražiau 
pasirodyti ir savo Betliejų 
papuošti. Mes turim mokyk
los orkestrą, kuris karts nuo 
karto koncertuoja. Tikrai 
gražu klausyti, ka. ir vienos 
mergaitės gali išmokti, jei 
tik yra kam vadovauti ir jei 
tik jos pačios nori.

Mūsų Glee Club gražiai 
giedojo ir grojo Kalėdines 
giesmes. Prieš atostogas vi
sos išsiskirstėm linksmos, 
kad vėl galėtumėm sugrįžti 
sveikos ir patenkintos toliau 
mokytis. Alberta

Čia visi parapijiečiai į- 
spėti, kad nesiųstų aukų tū
lam L. S. Brigmanui. „Drau
ge” skaitėm paklausimus 
šiam asmeniui, kodėl jam ne
galima katalikų bažnyčiose 
mišias laikyti ir pan. Būki
me atsargūs. Nesiduokime iš
naudojami. K. D.

DIDELĖS VESTUVĖS

Sausio 4 d. šv. Andriejaus 
lietuvių bažnyčioje per sumą 
kun. J. J. Čepukaitis suteikė 
Moterystės Sakramentą gra- 
boriui Jonui Dauniui ir An
gelai Gurskytei.

Pabroliais ir pamergėmis 
buvo grab. Mykolas Bigenis 
ir Elena Matonytė, Fr. Bilū- 
nas ir Jean Morkunaitė, K. 
Kidda ir J. Gursky.

Šaunios vestuvės įvyko uk
rainiečių salėje, 849 N. Fran
klin St. Svečiai linkėjo jaunai 
lietuvių porelei linksmo ir lai
mingo vedybinio gyvenimo.

F. P.

Ar jau įsigijai Apsigyni
mo Bonų ir Ženkleliii?

Bridgeport, Conn

Sausio 4 d. parapijos vai
dintojai,—jjzačkHiauja^t A
Stanišauskui, suvaidino vei
kalą „Ant Bedugnės Kranto”. 
Pelnas buvo parapijai. Vai
dino Žukauskienė, Buzevi- 
čiūtė, Klimaitis, Minalga, Ab- 
ramaitis, Norkevičius, Sima- 
nius. Galima tik pasidžiaug- 
t„ kad toki gabūs vaidin
tojai taip gražiai suvaidino.
Parapijiečiai vaidintojams y- Tai tik ponia...

Otikybininkai, mayo 
'as, žurnalistės Li

Prie duru > ir Dorothy Thompsc
- Panele sakai, kad ?nk. Kin^om ir kitL 

. dai ■ 3 visiems laisvas.no nėra namie. Bet as
dzin jo balsą. ; kurios naris

Tarnaite: - K« )«^anojo Amerikos laril 
kalbate: mano ponas n, reikaIanls vie 
neturi balso savo namui' įrauj0

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

Dabar tik atkreipta dėmesio į besiraitantį iš skausmo 
Mikulį. Mikulis niūriai tylėjo, tik perkreiptas jo veidas 
liudijo, kad skaudžiai kenčia. Pilvutis palingavo gal
va.

— Nedera iš sužeisto tyčiotis, bet kas kiaulė, tai 
kiaulė, gyva ar paskersta. Na, sakyk, Mikuli, ar toks 
jau geras išradimas šauti į pakaušį? Dabar tikrai suži
nosi, nes pats savo vaistų paragausi, kai į pakaušį gau
si. Tik kiaulių nešaudoma, jas skerdžiama.

— Niekšas... — sudejavo pro dantis Mikulis.
— Tai, išvertus į žmonių kalbą, reiškia — didvyris, 

nes pas bolševikus viskas atvirkščiai. Ačiū už kompli
mentą. Bet aš tavęs sužeisto nebekamantinėsiu, nes 
skausmuose būdamas nė meluot nemokėsi. Gi išgirst 
jus meluojant, tai tikrai artistiška pramoga.

— Liaukis, Pilvuti! — tarė Andrius. — Jis kenčia, 
kam gi erzinti?

— Aš, mat, minutei noriu virsti bolševiku ir savo 
auką pakankinti. Už tai jis turi būti man dėkingas, 
kad seku jų pavyzdį.

— Liaukis!
— — Dar vieną žodį. Tu jam juk paleisi kulką į pakau

šį, ar ne? Ir tai nedelsiant, kaip kad jie sužalojo dakta
rą Bitiną ir mums liepė-kastis duobes. Tai būtų jiems 
džiaugsmo, kad taip greit pasisavinom jų civilizacijos 
išradimą!

— Liaukis. Bet jei rimtai kalbi apie jo pakaušį, tai 
aš turiu atsakyti, kad atiduosiu jį vadui. Ką su juo pa
darys, tai ne mano dalykas. Aš pats nė pirštu jo ne
kliudysiu.

— Tiek skaudaus nusivylimo! — neskaniai susiraukė 
Pilvutis. — Ir ne tiek man, kiek jam pačiam, kad mes 
paneigiam bolševikų išradimą.

1 Iš būrio išėjo aukštas sudžiūvęs karys ir prisiartino 
prie Pilvučio.

— Nepažįsti manęs?
— Kazelėkas!! Kaip tu čia pakliuvai? Kaip išdrįsti 

ginklą nešioti? Gali dar ką netyčia nušauti — juk tai 
baisi nuodėmė! O gal tai tavo kulka tą bolševiką nu
kovė? Kur tavo sąžinė?

— Ginti tėvynę nuo bolševikų ne nuodėmė, — šyp
sojosi Kazelėkas, — Bet — kaip tamsta gyvuoji? Ar 
nepamiršai mano prašymo?

— Kokio prašymo?
— Ar... ar jau atsivertei?
— Atsiverčiau, broliuk, atsiverčiau! Ar nematai, kaip 

su buržujais bučiuojuosi?
— Sakyk, su lietuviais, ne su buržujais, — pataisė 

Andrius.
— Tegu bus ir su lietuviais. Kas jūs bebūtumėt, bet 

tik geri žmonės. Aš su žmonėmis, ne su kiaulėmis. To
kie sutvėrimai — parodė į susirietusį Mikulį—geriau
siai nuo bolševizmo pagydo.

— Kad tamsta ne bolševikas, tai jau žinau, bet kaip 
gi su tikėjimu?

Pilvutis nusikvatojo.
— Nebūtum tu Kazelėkas, jei nesibrautum į svetimą 

sąžinę. Ne. Su tuo, brolau, ne taip jau lengva. Kol 
kas užteks tau žinoti, kad tavęs nepakarsiu, kai būsiu 
revoliucijos vadas Lietuvoje. Jei, žinoma, būsiu tikras, 
kad nesi juodašimčių šnipas.

Kazelėkas neskaniai ranka numojo.
Ir vėl su savo revoliucija. Ar gi nematai, kokius žmo

nes revoliucija išauklėja? Juk jie tave būtų sušaudę-
— Tai ne revoliucijonieriai! Tai kontr-revoliucijonie- 

riai, niekšai ir kiaulės! — rėkė jau benetekęs pusiausvy
ros Pilvutis.

Andrius pamerkė Kazelėkui, kad su juo neprasi
dėtų.

— Na, vyrai, nesiginčykite. Šiai dienai jau užteks 
smarkių įspūdžių. Kol kas būkime broliai lietuviai, o 
seni ginčai ir nesusipratimai palaipsniui išdils. Palikime 
Pilvutį ramybėj. Tegu pats apsisprendžia. Na, paduoki
te kits kitam ranką!

— O aš vis vien negaliu jam dovanoti už tokį 
revoliucijos įžeidimą,—niurnėjo Pilvutis. — Bet del 
dviejų dalykų gal jo nepakarsiu. Viena, mane iš
gelbėjo iš vokiečių nelaisvės, antra, pakėlė ginklą 
prieš bolševikus. Geraširdis, bet —

Ir bakštelėjęs sau į kaktą, Pilvutis padavė Kaze
lėkui ranką.

— Nugalėjai, niekše! Bet palauk...
— Na, jau ir niekše. Tai tuščias žodis tavo bur

noj, Mikuli. Buržujus, ne mane gali taip kolioti. Jie 
tiek kvaili, kad dėl to žodžio įsižeidžią. Mūsų žo
dyne niekšą pakeičia savanaudis, bet tai juk gar
bės žodis. Niekšas tai tas, kuriam nesiseka. O man 
bet gi pasisekė iš tavo nagų ištrukti. Bet ką gi 
aš čia plepu? Juk man nepasisekė įvaryti tau kul
ką į pakaušį. Turi tiesą, drauguti. Tavo buržujišku 
supratimu, aš esu niekšas.

— Koliokis. Tau tinka džiūgauti, pardavus mane 
j kapitalistų nelaisvę. Ne, tu ne niekšas, bet kapita
listų lakiejus.

— Dabar tai vyriškai išsikoliojai, — atsake Pil- 
vutis. — Ir vėl klystu. Ne vyriškai, o bolševikiškai, 
vadinasi, kvailai ir melagingai. Aš čia nepritampu. 
Tu pats bailiškai j nelaisvę pasidavei. Jums tik su 
bobomis kovoti.

— Jei taip, tai tu boba.
— Drąsesnė už jūsų vyrus. Ar nerėžiau jums į 

akis, kad jūsų tai kiauliškas teismas? Nors gerai 
žinojau, kad už tai mane sušaudysit.

Nieko čia rizikinga. Žinojai, ir be to sušaudysim. 
Tau skirtumo nesudaro: koliotis ai1 nesikoliot. Mūsų 
pasiryžimas buvo tas pats.

— O kur dingo jūsų pasiryžimas, kai būrys bur
žujų jus užatakavo? — su panieka atrėžė Pilvutis.

— Netikėtai užklupti.
— Pasidavėt kaip zuikiai. Gal ir netikėtai, bet kaip 

sumaniai. Ne, jūs prieš juos neatsilaikysit.
— Tik palauk, kai ateis reguliarė raudonoji ar

mija.
Pilvutis nusispiove.
— Pelų maišas ta raudonoji armija. Lietuviai 

jiems nepasiduos, žinai, lietuvaitės dainuoja:
Nebijau, mamyte, aš gudų barzdotų, 
Kad ir keli šimtai jų pas mus atjotų.

— Tai merginos. O vyrams tai bolševikų nė pus
ryčiams neužteks. Vakarienei tik atsirūgs. Tu neži
nai, kaip lietuviai kaunasi. Sakai, propaganda nu
galėsi!. Graži propaganda — kulka j pakaušį! Su 
manim tiek to. Aš eseras. Manim netikės. Bet manai, 
kad tie du buržujai, kuriuos norėjai sušaudyt, sėdės 
rankas sudėję? Jie pavarys prieš jus tokį vajų, kad 
ir bobos su šakėmis jus puls. Ne, bolševikams nė
ra kas veikti Lietuvoj.

— Nuo kada jau tu tapai tokiu Lietuvos gerbėju? 
Kam dar eseru vadintis? Juk eserai būk tai esą

* internacijonalistai.
— Geresni už jus. Bet aš drauge ir realistas. 

Žiūriu faktams į akis.
— žiūri ir nematai. Gaila su tavim kalbėtis.
—Apie tave to dar nesakau. Turiu vilties, kad 

susiprasi. Klausyk, Mikuli. Kam tau su bolševikais 
dėtis? Juk tai skurdžiai-utėliai. Ar nori Lietuvą utė- 
lynu paversti?

Mikulis kietai susičiaupė. Jo akyse sužibo neapy
kanta.

— Nuo kada virtai buržujum? Ir tai dar neva 
eseras — tpfu!

Pilvutis nesupyko.
— Kalbėkime rimtai, Mikuli. Gali mane vadinti 

kaip nori. Aš geriau žinau, kas esąs. Bet tu gyveni

A

vakarykščia diena. Nesusigraibai dabartyje, o a!AlltOlTloblllU 
tiek matai, kiek įsiknisęs į žemę kurmis. Bolševi . . 
ateties neturi. Rusijoj dar išsilaikys, kol SayininLornc 
muzikų rašyti ir skaityti. Kada tai įvyks, 
jūs, jų vadai, turėsit arba bėgti, arba visus t gaugį0 -į ą 4942 
kus išpiaut. Kaip gi išpiausi pusantro šimto L T iata
nų žmonių? Tad nešdinkis iš raudonojo pragarc'į Sa11011 “aujasisia 
dar laikas. O gal manai, kad tavo amžiui bolšer.kur.ls. auton 
užteks? Ar gi taip trumpai norėtum gyventi? ^avminkus ir 
tu džiovininkas, bet ir džiovininkui malonu kokitf ;ew Yorko valstybe 
šimt metų savo gyvybę pratęsti. Spiauk ant jų. tink finansinės atsai 
niop tą Michailovą! Būk Mikulis, kaip ir buvęs. s atsitikus nelaimei.

x x „lėtą įstatymą galima 1 Mikulis vos-vos valdėsi. Pakaitomis tai raudoje. nt av0 -
lo. Prisidėjo darr naujas apmaudas: džiovininku P anJraid 
pavadinta. Dėl to dalyko buvo labai jautrus.Na, t l.S. ? . 
1 - unijoj. Del žemiau:

— Šoktum muštis? Nebijau. Sužeistas? Tai Audos kainų ir lengvi;
Už poros savaičių išsilaižysi. O tavo nelaisvė tai joi,eat;eg salvmi tuois 
juokai. Bet kada gali pabėgti? Aš ne iš tokios žemiau 
gau. Už penkių valandų vokiečiai butų mane £. _
dę, ir žinai už ką? Už revoliucinę agitaciją jų am 
Ar tai dar nepakankamai įrodo, kad aš gryno pi* P. MACHULK 
revoliucijonierius? Pripuolamai priminsiu, kad iri 
bolševikai, norėjote mane sušaudyt. Vadinasi. bol^ne™ 1^ura,nce “ 
vokiečiams-buržujams tapatingi. K€a ^state

— Bet tave išgelbėjo lietuviai-buržujai. Vadinas 8656 85th Street,
pats buržujams tapatingas. Argumentas prieš £ Woodhaven N. Y. 
mentą‘ Jei. Virginia’ 7-1896

— Labai prastas argumentas. Buržujai tai W.
jai, bet jie mane tik pripuolamai išgelbėjo. Tai via-----------------------—
no ideologijos nepakeičia. Jie gal mano, kadašbū> .. ■■■ T 
buržujus. Tegu sau mano. Apgauti oponentą tai y £įj KAK 
strategija. Bet tiek to. Grįžkime prie dalyko. 
iš nelaisvės gali kada nori. Bet kam tau bėgt?- 
rasi geriau? Laikinai apsimesk — na, kad ir^ 
laisvamanėliu, ir jie tave priglaus kaip saviškį 
bolševikus išvarys — apie tai netenka abejoti ir i* 
ims valdžią. Valdžioje galėsi nedalyvauti, bet, $ 
į opozicijągalima dirbti revoliucionierišką darbą- ‘99 4^ Granį stree<
čia sapnų, anot Maironio! Cha, cha, cha! Na, irki Tel. EVe

— Kaip tai — ką? IŠDIRBĖJAI GERI
Nugi tapti eseru ir dirbti su manim. ..Ateikite pasižiūrėti mūs 

— Dirbti su žmogum, kurs skaito Maironį1- - palyginkite kainas 
gyvas buržujus! ------------------------

— Mokslo perteklius eserams labai reikalingi; Duodame lengviems is 
tu galėsi būti eseras, kad ir mažiau už mane žil^l

Nežiūrint pykčio, Mikulis garsiai nusikvatojo- i
— Ir tu rimtai tai kalbi? .J?
—Ko rimčiausiai. Apie tai, kad esu daugiau^ PETRAITI 

apsiskaitęs, galėjau ir neprisiminti. Tai pad^ 
tam, kad tavo pastabą atremčiau. Bet tai

(Bus daugiau)

JŪS NIEKUR J 
Kaip Petrą

Jūs mokėsite už rak
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VYČIŲ SUVAŽIAVIMOdėkingi už jų pasj '
darbą, laiką, para aUsio 4 d. Newarke į- 

ovei. Salėj e grazj.o L Vyčių N Y N. J., 
t J?011?8 krities suvažiavimas, ku- 

ucinsi as. Minai n va(jovavo apskr. pirm, oirinnia x
ižas Augustinas. Sveikini- 
kalbas pasakė kun. Ig. 

mėlis, kun. M. Kemėžis.
[arbavimo parapijį dalyviai nutarė prisidėti 

> New Yorko lietuvių tal- 
_ . ; Amerikos Raudonajam

v^^iui. Komisijon išrinkti 
Augustinaitė, M. Rusai- 
r J. Augustinas.
riimta rezoliucija, išreiš-

)nių sulaikė nanna prezidentui Roosevel- 
vaidintojai, ištikimumą ir pažymint,

evičius, Mikuckis 
ius ir Miginius. j 
apija dėkinga užtai 
niekad neatsisaį

, atidarė ir vaidi^ 
►ažindino kleb. kJ 
zlauskas. žmoni 
į ir daugiaus, be 
niego atsilankys

Angelui Karalienes 
Parapija

Šį sekmadienį Brooklyno 
vyskupijoje švenčiama Šv. 
Vardo dr-jos metinė šventė. 
Mūsų Šv. Vardo dr-jos vy
rai eis visi in corpore prie šv. 
Komunijos 9 vai. mišių metu. 
Tuoj po mišių parapijos salė
je bus mėnesinis susirinki
mas, į kurį prašomi parapijos 
visi vyrai atsilankyti ir pri
sirašyti.

Atitaisymas
Numatytos Naujuose Me

tuose Janušonio ir Kundro
taitės vestuvės neįvyko. Jos 
atidėtos dėl labai svarbių 
priežasčių.

Bayonne, N. J.

vo maža Margarita Caery, 
vos 3y2 m. amž. Eidama 
per salę, o vėliau scenoje,

jau. Kad ir du doleriu pakel- 
tumėt, tai ir nė kiek nebūtų 
perdaug. Visi gerai žinom,

reikalauja ištarnauti 30 me
tų, o po paleidžia į pilną pen
siją. Bet kai Amerika užpul-

ikinti
kad ir ateityje k 
savo gabių rankų i 
imo, bet netrūku

lietuvių kilmės amerikie- 
uoliai dalyvauja savo ša- 

gynime. Rezoliucijoje 
ų dar didesnį ve ūneta, kad 42 vyčiai iš 

apskrities jau yra Ame- 
 >s kariuomenėje.

, sekmadienį bažnjisi suvažiavimo dalyviai 
). kun. J. V. Kai iziastiškai nutarė daly- 

metinę pati ruošiamame dvasioserskaitė
tskaitą, kuri višcĮui kun. M. Kemėžiui pa
stebino, 
er 1941
8,000; įvairūs pata
amokėti ir dar SI11
keta parapijos sk< jkantis suvažiavimas bus 
pijos ižde liko p) m ėn. pradžioje, tur būt, 
krai'galima džiaų oklyne.
gražia apyskaita -------------------
zarkymu parapijt EPILIEČIŲ SUSIRIN- 
hkrai reikia pagir 
sius už gražų sus

pasveikinti klebiJŠtadienį, sausio 10 d., 
J. V. Kazlauską 11. popiet, Manhattan Ope 
dovavim. Toki ge douse salėje, 311 West 
iii neužilgo parapiį>t., New Yorke, bus Ne- 

skolų. Tokis suta čių Kraujo
aono ir parapijieč: motojų Legijono ruošia- 
toda parapijai geru 
curie leis augti, žy 
is į šviesesnę atei 
eikintini Bridgepoito Spellman 
į iečiai su savo nenu 
Riebuliu. U

Parapijų 
metus bi

j(pti bankiete, kurs bus šeš- 
enį, sausio 10 d., Win- 

Scott viešbutyje, Eliza- 
e.

RIMAS

Savanorių

masinis surinkimas, 
žia 3 vai. popiet, 
sirinkime kalbės arkivy-

atstovas
Curry, protestantų ir 
tikybininkai, mayoro 

was, žurnalistės Lisa 
io ir Dorothy Thompson, 
"rank Kingdom ir kiti. Į- 
as visiems laisvas.
^piliečiai kviečiami stoti į 
draugiją, kurios nariai

Mūsų parapijoje yra daug 
gerų lietuvių katalikų vyrų; 
jie lanko savo lietuvišką baž
nyčią, dalyvauja parapijos iš
kilmėse, bet kažkodėl jie kra
tosi Švento Vardo Draugijos, 
kuri nėra kokia politinė drau
gija, bet vien bažnytinė, vien 
Kristaus Karaliaus vardui 
pagerbti draugija, kuriai rū
pi, kad Kristaus šventas 
Vardas būtų visur garbina
mas ir gerbiamas. Šios drau
gijos nariai turi pageidavi
mą eiti kiekvieną mėnesį prie 
Šv. Komunijos, bet tai ne pri
verstina. Jei nori pelnyti tos 
draugijos nariams teikiamas 
Dievo malones, atlik, kas įsa
kyta, jei ne — tai tas nuo 
kiekvieno priklauso. Svarbu, 
kad suorganizuotam narių 
kūne būtų visuomet tyra, ka
talikiška nuotaika.

Visi parapijos vyrai, be 
dvejojimų, be atidėliojimų, šį 
sekmadienį eikite kartu su šv. 
Vardo Draugija prie Dievo 
Stalo ir po mišių ateikite į pa
rapijos salę ir ten prisirašy
kite. Šv. Vardo draugijos na
riai lauks jūsų iškėstomis 
rankomis ir atviromis širdi
mis.

Prie durų 
elė sakai, kad p< 
namie. Bet aš gi 
alsą!
e‘ Jus m! ivanojo Amerikos kariuo-
mano ponas vis gs reikalams

.Įso savo namuos 
onia...

:ę kraujo.
po vieną

:>ai dabartyje, o atė 
tę kurmis. Bolševik 
aikys, kol neišmok; 
ida tai įvyks, tat 
gti, arba visus mui J 
usantro šimto milik 
audonojo pragaro,! 
tvo amžiui bolševizr 
itum gyventi? Ties 
cui malonu kokius d 
, Spiauk ant jų. Vf 
, kaip ir buvęs.
omis tai raudo, tai b 
audas: džiovininku

Automobiliu
Savininkams

m.sausio 1 d., 1942 
ės galioti naujas įstaty- 
kuris paliečia automo- 
savininkus ir vairuoto- 

New Yorko valstybėje, 
link finansinės atsako- 

)ės atsitikus nelaimei, 
inėtą įstatymą galima pa- 
>ti apdraudžiant savo au- 

bar7aut^NąUobili sau^io-i apdraudos 
. panijoj. Dėl žemiausių 

Sužeistas? Tai niek r-au(jos kainų ir lengviau- 
tavo nelaisvė tai vie ^okesties sąlygų, tuo jaus 

pkitės žemiau pažymėtu 
’ašu —

Mūsų parapijos bažnyčioje 
ir salėje paprastomis dieno
mis būna įvairios pamaldos ir 
pamokos, būtent:

Pirmadienio vakare 7:30 
vai. Šv. Pan. Marijos Stebuk
lingo Medaliko garbei pa
maldos—Amžinoji novena lie 
tuviškai; anglų 8:15.

Antradienį nuo 4 iki 6 vai. 
pp. parap. vaikučiams lietu
vių kalbos ir tikybos pamo
kos 7:30 vai. vak. pilietybės 
pamokos Nuo 8 vai. vakare, 
Grand Paradise salėje lai
mėjimo vakarai.

Ketvirtadienį nuo 4 iki 6 
vai. par. vaikučiams lietuvių 
kalbos ir tikybos pamokos.

Penktadienių vakarais pa
rap. choro praktikos, muz. 
Pr. Dulkės vadovybėje. Jau
nuoliai prašomi nrisidėti.

šeštad nuo 9 iki 12 vai. 
dieną, parap. vaikučiams pa
mokos ir dainų praktikos. Po 
pietų Altoriaus vaikų draugi
jos susirinkimas.

Gražiai praėjo
Kalėdų šventės praėjo labai 

gražiai, dideliu pasisekimu. 
Buvo įrengta graži, nauja 
stainelė. Choras, vad. varg. 
J. M. Burkės, puikiai pasiro
dė naujomis giesmelėmis. Bu
vo atlaikytos penkerios mi
šios. Kleb. kun. M. Kemėžiui 
pagelbėjo kun.’ Gabrielius, 
pasijonistas.

Vedė
Gruodžio 31 d. Vytautas 

Miliunaitis vedė Irene Wade. 
Palydovais buvo Klemensas 
Miliunaitis ir Sofija Miliunai- 
tytė.

Sausio 1 d. moterystės sa
kramentą priėmė Ipolitas 
Zubricki ir Anastazija Rai-, 
laite. Jų palydovais buvo 
John Dauchak ir Josephine 
Bonit'o.

Kortų vakaras
Kortų vakaras ir „Shower” 

įvyks šeštadienį, sausio 17 
d., parapijos salėje. Visi 
kviečiami dalyvauti.

Pamaldos
Sekmadieniais laikomos 

trejos mišios: 8, 10:30 ir 
11:45 vai.

Kiekvieną antradienį Nove 
na prie Stebuklingo Medaliko 
lietuviškai 7:30 v. v.; angliš
kai — 8:15 vai. vak.

Kalėdojimas —parapijiečių 
lankymas pradėtas trečiadie
nį, sausio 7 d.

Pagerbs
Šeštadienį, sausio 10 d., 

L. Vyčių New Yorko ir New 
Jersey apskritis Elizabethe, 
Winfield Scott viešbutyje, 
ruošia iškilmingą bankietą 
kun. M. Kemėžiui, apskrities 
dvasios vadui, pagerbti.i

Pranas Ignačiūnas, lankąs 
Nekalto Prasidėjimo semi
nariją, pakeltas į klierikų 
aukštesnį laipsnį.

Newark, N. J.

ir Lietuva. Pašalpos reika
lams surinkta $14.50. Visi dė 
kingi šeimininkėms Matjošai- 
tienei, Kalinauskienei ir Mar
gienei. Pageidaujama dau
giau tokių pramogų.

Susižiedavo Edna Evaške- 
lytė ir Ant Jurcas, pavyzdin
gų katalikų šeimų nariai. E. 
Evaškelytė, parapijos chore 
buvo vedėja; ji ir „Aušros” 
choro narė, pasižymėjusi so
listė. Gražiausios laimės!

E. N.

Atliol,Mass.

A.Š ne iš tokios pab 
iai būtų mane suša 
ę agitaciją jų armijt 
kad aš gryno plaul P. MACHULIS 

priminsiu, kad ir ji 
/t. Vadinasi, bolševik General Insurance & 

Real Estate

William O’Dwyer, Brookly
no prokuroras, susekė auto
mobilių vagių gaują. Netru
kus prasidėsią ne tik vagiu, 
bet ir jų pagelbininkų areš
tai.

-buržujai. Vadinasi,! 
gumentas prieš argi

;. Buržujai tai buri 
išgelbėjo. Tai visai m 
mano, kad aš būsto 

uti oponentą tai įto 
a prie dalyko. Pabėg 
t kam tau bėgt? K 

— na, kad ir kok 
as kaip saviškį. J 
etenka abejoti ir pa* 
(dalyvauti, bet, įstoji 
ionierišką darbą. Kii 
ha, cha! Na, ir ką?

8656 85th Street, 
Woodhaven, N. Y. 

Tel. Virginia 7-1896

Italams uždrausta Italijoje 
dainuoti ar groti anglų ir a- 
merikiečių visas dainas.

5

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

B

Brooklyn, N. Y.

;u manim.
caito Maironį! Nugi1

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Balius - Šokiai
Šv. Cecilijos choras sausio 

mėn. 10 d. rengia parapijos 
salėje labai linksmą metinį 
balių-šokius, į kurį visus 
nuoširdžiai kviečiam, kaip 
jaunus, taip ir suaugusius at
silankyti, linksmai praleisti 
laiką, ir paremti choro pa
stangas, kad jis g alėtų išaug
ti į pavyzdingą ir stiprią or
ganizaciją.

Choro nariai, savo gera va
lia, daug pašvenčia savo kan
trybės ir darbo savo bažny
čiai ir visiems ‘ parapijie
čiams. Kiekvienas pritarsit, 
kad choro narys ar narė, sa
vo laisvą laiką per penkeris 
ar dešimts metų paskyręs ba
žnyčiai pagražinti, ištekėda
mas ar apsivesdamas vertas 
bent mažytės dovanėlės cho
ro vardu, kaip tas yra daro
ma kiekvienoj organizacijoj. 
Tam reikalingas Jūsų, bran
gūs lietuviai, malonus atsi
lankymas. Jūsų moralinė ir 
materialinė parama duos jė
gos daugiau susivienyti ir 
dirbti.

Pradžia 8 vai. vakare. Kvie
čia,

Choro valdyba ir varg. 
Št. Globys.

Toronto, Ont.
5 labai reikalingas. ,^ 
žiau už mane žinost 
iai nusikvatojo. s

ad esu daugiau už ta# 
inti. Tai padariau & 
au. Bet tai mažmožis-

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENŪ IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Gruodžio 31 d. liet. par. 
salėje moterys surengė Nau
jų Metų sutikimo šeimyninį 
balių. Dalyvavo daug svečių. 
Pasakyta kalbų. Kalbėjo 
kleb. kun. McGivny. Kalbose 
prisiminta Kanada, Anglija

Kalėdinė pramoga
Naujų 1942 metų išvaka

rėse, šioje lietuvių kolonijo
je įvyko labai gražus ir savo
tiškas šurum-burum.

Gruodžio 29 d., 7:30 vai. 
vakare, šv. Pranciškaus para
pijos bažnytinėje salėje lie
tuviškos parapijos bažnyti
nėje salėje, lietuviškos mo
kyklos vaikučiai, kaip čia 
juos vad. „mažasis universi
tetas”, surengė labai gražų 
vaidinimo, šokių ir muzikos 
vakarėlį.

Programa pradėta gies
mėmis: „Tyliąją naktį”,
„Sveikas, Jėzau, gimusis.” 
Toliau sekė labai gražus ir 
patrauklus veikalėlis: „Ma
žoji šv. Teresėlė” iš 1522 m. 
nuotykio. Jauni vaikučiai, ber 
naičiai ir mergaitės, tikrai 
artistiškai pasirodė. Dalyva
vo: Agata Šukolaitė — šv. 
Teresėlės rolėje; Pranas An- 
druliūnas — Teresėlės broliu
kas; Alena Jasinskaitė — 
jos motinėlė, Beatričė; Ant. 
Gotautas — jos dėdė —Fer
dinandas; Ona Kasputytė — 
jos draugė; Ant. Gotautas
— jos draugas; Ona Šalkau- 
skaitė — čigonė, Fedalma; 
Dan. Grigaliūnas — čigo- 
naitis; Janina- ' Mileikaitė— 
čigonaitė; Enrik. Gailiūnas
— mauras, Malkus; Anelė 
Mileikaitė ir Gladys Busle- 
vičiūtė — angelai. Pats vei
kalėlis ir jo gražus, meniškas i 
suvaidinimas padarė tikrai 
gilaus įspūdžio publikai, ku- 
ros buvo pilna salė.

Antanina Vaitkevičiūtė, 7 
metų, laba maloniai pagro
jo armonika; Publika sakė 
besigėrėdama: „Nors armo
nika didesnė už „Moniką”, 
bet puikiai groja.”

Genovaitė Paliulytė, 9 me
tų, vikriai parodė savo ga
bumus, paskambindama po
rą dalykėlių pianu.

Paulina Klebauskaitė — 
Clement, 9 metų, labai arti
stiškai pašoko karišką tap- 
trepsuko šokį. Pasipuošusios 
lietuviškai kelios mergaitės 
(Adelė Jučionytė, Alena 
Jasinskaitė, Eleon. Ražaus- 
kaitė ir Onutė Šalkauskai- 
tė) labai mikliai pašoko ke
letą lietuviškų šokių, pianu 
pritariant vietiniam Jurgiui 
Stačiokui. Buvo dar daug 
pasakyta puikių eilių,, mono
logų ir sudainuota įvairių 
dainelių, kvartetų.

Visą vakarėlio programą 
tvarkė, parengimą mokė ir 
programą vedė kun. S. J. 
Vembrė. Paulina Šatienė — 
Kvedaraitė, baigusi Biržų 
gimnaziją Lietuvoje, paren
gė vakarėliui visus artistiš
kus rūbus ir mokė mergaites 
šokti. Didelio tad nuopelno 
ji užsitarnavo savo veiklumu.

Vakarėlio užbaigoje, klebo
no kun. P. Juraičio lydimas, 
pasirodė ir vaikučų mylimas 
Kalėdų Diedukas — Santa 
Claus (Ant. Gotautas) su di
džiausiu maišu įvairių dova
nėlių jiems.

Pirm dovanų išdalinimo, 
buvo perskaityta mokyklos 
vaikučių gautieji pusmeti
niai pažymiai — marks: 
uolieji labai džiaugėsi jais, 
tinginiai gi liūdo ir pyko.

Tiesa, šiemet buvo ne vie
nas Kalėdų Diedukas, bet ir 
jo sūnus. — mažasis Kalė
dų Diedukas, kuriuomi bu-

plevėsuodama lietuviška 
liavaite, ji nuolat 
kartojo: „Sveiki gyvi 
sveiki! Labą vakarą visiems! 
Aš esu mažasis Kalėdų Die
dukas!” Tai buvo visai neti
kėta naujiena p ublikai, o vi
si vaikučiai — apie 110 — 
tikrai įsitikino, kad Kalėdų 
Diedukai gimsta, auga ir 
sensta apie Kalėdas.

Programos viduryje malo
nią prakalbėlę pasakė bosto- 
nietis kun. J. Abračinskas, 
nepagailėdamas gražių kom
plimentų artistams ir pagy
rimų lietuviškos mokyklos 
vaikučiams, kurių šiemet tu
rima net 75: mergaičių 45, 
bernaičių 30.»

Vakarėliui besibaigiant, 
kun. P. Juraitis savo gražio
je prakalboje širdingai dėko
jo susirinkusiai publikai už 
atsilankymą, vaikučiams už 
tikrai artistišką vaidinimą 
ir ragino tėvelius atsiųsti dar 
daugiau vakučių lietuviškon 
mokyklon.

Visa salė buvo labai sko
ningai išpuošta Amerikos ir 
Lietuvos vėliavaitėmis, o 
scena padabinta Didžiųjų Lie 
tuvos Kunigaikščių Kęstučio 
ir Gedimino gražiais paveik
slais.

Taigi VALIO Atholio lie
tuviškai mokyklai, jos šau
niems artistams, ypač su
maniems vedėjams. Ateityje 
nekantriai lauksime daugiau 
panašių ir publikos labai mė
giamų pramogų.

Vabalninkietis

ve- kokioj kritiškoj padėtyje gy- 
balsiai venam. Viskas brangsta šuo- 

visi, liais, ir Dievas vienas tik ži-
no, ko sulauksim toliau.

Gyvenam karo laiku, kuris 
mus netikėtai užklupo. Nie
kas negali žinoti karo baise
nybių, vien tik tas, kuris jose 
dalyvavęs. Antras pasaulinis 
karas yra daug baisesnis 
tuomi, kad pereitam kare žu
vo ir kentėjo vien tik kariai, 
o dabar visi kenčia — maži 
vaikai, moterys ir seneliai. 
Man pačiam gana gerai teko 
patirti kentėjimų ir baiseny
bių per 19 mėnesių Prancūzi
jos karo laukuose, tarnaujant 
5-tam pulke J. V. Marines. 
J. V. Marinai — rinktiniausių 
Amerikos vyrų korpusas.

Ir dabar tebetarnauju — 
jau ištarnavau 30 metų be 6 
mėnesių. Valdžios įstatymas

ta, tai teks ilgiau pabūti.
Šv. Kalėdų proga siunčiu 

jums antrą doįeriuką, nors ir 
mažą dovanėlę, bet tikiu vis 
šiek tiek palengvins tą sun
kią naujo Intertypo naštą.

Su nuoširdžiausia pagarba,
Jonas B. Sečkus,

1st Sgt. USMC.
(P. S. Mano pageidavimas 

iš „Amerikos”:
1. Šviesesnės spalvos popie- 

rio.
2. Daugiau atvaizdų iš pa

sižymėjusių asmenų.
3. Daugiau aprašymų iš ke

liom ų( kaip prof. Kazio Pak
što kelionės po Afriką) ir iš 
gyvenimo kitų šalių žmonių, 
tokių kaip neperseniai „A- 
merikoje” buvo aprašymas iš 
Indijos žmonių gyvenimo).

J. B. S.

Dabar Laikas Pirkti

GEROS KOKYBĖS PREKES
Kokias prekes? — avalynę, — pakol kainos dar že

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

Skai tylojų Laiškai
Laikau sau garbe, galėda

ma prisidėti prie jūsų kilnaus 
darbo. Siunčiu $2.00 Interty- 
po Fondui. Labai myliu „A- 
merikos” laikraštį. Tegyvuo
ja katalikiša spauda visame 
pasaulyje.

Marijona Papečkienė 
Paterson, N. J.

Amerika — brangi šalis. 
Čia daug darbo žmonių gra
žiai pragyvena. Bet ne vien 
darbas ir turtas reikalingas. 
Darbo žmonėms reikia ir svei
katos, ir proto, ir šviesos.

„Amerikos” laikraštis siun 
čia mums šviesos spindulius, 
lanko tūkstančius lietuvių 
gausiomis žiniomis iš lietuvių 
gyvenimo, iš viso pasaulio, 
turi daug gerų patarimų mo
terims, turi daug įdomių pasi
skaitymų.

Aš skaitau „Ameriką” ir 
patariu visiems lietuviams 
skaityti šį laikraštį, platinti, 
visaip remti. Perskaitę „Ame
riką” paduokite jį savo kai
mynams, kurie tikrai dėkos. 
Kartą perskaitęs „Ameriką”, 
tikrai liks jos nuolatinis skai
tytojas.

Siųsdamas prenumeratos 
mokestį, įdedu nors mažą do
vanėlę „Amerikos” Naujojo 
Intertypo Fondui. Siųsdami 
prenumeratos mokestį, neuž
mirškime ir dovanėlės.

Al. P. Krikščiūnas
Washington Depot, Conn.

Pirmiausia siunčiu nuošir
džiausius linkėjimus šv. Ka
lėdų ir Naujų Metų proga, 
kad Dievas palaimintų jus ka 
talikiškoj darbuotėj. Dėl pa
kėlimo prenumeratos vienu 
doleriu, nė kiek nenusistebė-

Į Į
j TIKRAS BIČIŲ j

Medus Į
Vartokite savo sveikatai i 

j 5 svarai (liepų) ................... $1.25 j
j 10 svarų (liepų) ................... $2.25 j
j 5 svarai (dobilų) ............... $1.00 j

SIUNTIMAS APMOKĖTAS

(KONČIAUS BITININKYSTEI
57 Battery St.

No. Abington, Mass.
| Galima gauti ir j
| „Amerikos” Administracijoj j 
(222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. j 

•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,

1

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

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius
*

Notary Public

660 Grand Street , 
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.

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.
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Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Bilietas $1.50

Šv. Jurgio ParapijaPREZIDENTAS DĖKOJA LIETUVIAMS

Pat Keršulytėvi-

VIEŠĖJO ČEPAITIS
SUSIŽIEDAVO

mos porą.

LANKĖSI KARIAI

matysime gal per Velykas?

BEVARDŽIO PARAMA VAKARIENEI

VISI RUOŠKIMĖS NAUJA VALDYBA

537

PRAKALBOS, PROGRAMA

BENDRAS MINĖJIMAS

a

bičiu- MASPETHO VYČIAI r

TAI BENT VALGOME!

tai

Dainavo T.

dau- 
visų

Čepaitis čia labai 
plačiai jaunimo

Jis buvo Apreiš- 
choro pirminin-

Cross. Please 
President’s 

your officers Kale
visas

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

PRAŠMATNUS NAŠLIŲ 
BALIUS

du mūsų populiariausi vyčiai 
— Pranė Jociūtė ir Mykolas 
Wezwick. Nuoširdžiausi svei
kinimai ir geriausi linkėji
mai.

New 
gesiai, 
laikė savo atostię 
botam laikui.

karo veteraną 
Ralph miesto regt 
Joh J. 
rifu.

— gal jis suras.
„Taigi lieku tik

Bevardis.”

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

Brooklyn, County of Kings, > sužinoti ir 
on the premises. • ■ - - ■

New Yorko miesto mayo- 
ras La Guardia paskyrė

& '

M

SAVAITRAŠČIO „AMERIKOS”

SEKMADIENĮ,

BuyDEFENSE
BONDS
STAMPS

ft
■i

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

Visi inaloniai kviečiami dalyvauti ir paremti savo
l .'l A__ ~ ’I .. 7)

♦ Pradžia 6 vai. vak

Lietuvių Katalikų New 
Yorko Apylinkės Seimelis 
gruodžio 28 d. priėmė sveiki
nimo ir pasižadėjimo rezoliu
ciją, kurią seimelio pirminin
kas Kazys Krušinskas nu
siuntė prezidentui Roosevel- 
tui.

Sausio 5 d. iš Valstybės 
departamento gautas toks 
atsakymas:
„My dear Mr. Krusinskas

„By reference from the 
President your telegram of 
December 29 has been given 
to me for acknowledgement 
and thanks.

„You may be assured 
that the text of your Reso
lution - on behalf of the 
American Lithuanian Catho
lic Federation has been most 
deeply appreciated. It was 
especially gratifying to note 
your promise of a very prac-

ticable and helpful expression 
of your loyalty to the Gov
ernment to purchase Defense 
Bonds and to organize the 
greater New York Lithuan
ian American Section of the 
American Red 
express the 
thanks to all 
and members.

„The cooperation of those 
like yourselves of Lithuanian 
descentas well as that of eve
ry other element which has 
contributed so much to the 
developement of our country 
is an essential factor in our 
war effort and it is encourag
ing to know of the support 
which you have offered so 
loyally and wholeheartedly.

Sincerely yours,
HAROLD B. HOSKINS, 

Executive Assistant.”

Vienas „Amerikos” bičiu
lis, skaitąs „Ameriką” nuo 
pirmo jos numerio, sausio 
7 d. atsiuntė laišką su tri
jų dolerių pinigine perlaida, 
kaip mokestį už „Amerikos” 
vakarienės bilietą.

Įdomus tai asmuo. Jis no
ri likti bevardžiu, publikai 
nežinomu. Nenori jis nė re
zervuotų vietų vakarienėje, 
nes prie jos stalų jis nesėdės. 
Jis tik ^avo mintimis sausio 
18 d. bėgiosiąs po Apreiški
mo par. salę.

Žinome tą žmogų. Jis jau
nas, nors jau per 70 metų 
slenkstį smarkiai peržen
gęs. Jis turtingas, nors nei 
savo kišenėje, nei banke gal 
nė dešimties dolerių neturi. 
Jo turtas — jo karštai pla
kanti lietuviška širdis, my
linti Bažnyčią, Ameriką ir 
Lietuvių Tautą.

Štai to „Amerikos’ 
lio laiškas:
„Malonūs Danieliau

ir Juozapai!
„Gražūs ir reikšmingi is

torijoje vardai. Puikūs ir vy
rai lietuviai. Įdedu jums tris 
dolerius už „Amerikos” va
karienės bilietą. Rodos, bilie
to kaina tik $1.50, bet mo
ku dvigubai. Vietos man ne- 
rezervuokit. Aš ten būsiu su 
Jumis mintimis ir meile „A- 
merikai.” Būsiu su Jumis 
dvasioje, tad ir nereikės vie
tos, nes lakstysiu nuo stalo 
prie stalo.

„Priimkite mano linkėji
mus, kad vakarienėje daly
viams pritrūktų stalų.

„Gaila, kad savo pavardę 
pamiršau, o adresą pame
čiau. Klausiu pas Savizrolą

Ruoškimės į „Amerikos” 
didžiulę metinę vakarienę, 
sausio 18 d., Apreiškimo 
par. salėje. Visi iš vieno pa
darykime šią vakarienę sėk
mingą ir paremkime savo 
vienintelį šioje apylinkėje 
katalikišką savaitraštį.

Šia vakariene turi 
giausiai susidomėti
draugijų valdybos ir veikė- 
kėjai. „Amerika” maloniai 
tarnauja visiems, plačiai ap
rašo visų veikimą, parengi
mus, padėkas, duoda daug 
žinių iš visų parapijų. Jei 
nori žinoti, kas k urioje pa-1 
rapijoje yra veikiama, tik 
pažiūri į vietines žinias ir 
jau viską žinai.

„Amerika” yra ir turi būti 
visų mylimas ir plačiausiai 
skaitomas laikraštis. „Ame
rikos” štabas sunkiai dirba, 
kad patenkintų visų reikala
vimus, todėl užsižymėkime 
kalendoriuje sausio 18 d. ir 
nedarykim jokio „deito” su 
nieku kitu, o tik su „Ame
rika”. Dalyvaukime jos va
karienėje skaitlingiausiai. 
Parodykime savo susiprati
mą, įvertinkime laikraščio 
svarbą. Elva

giau, bet sniegas - lietus pa- Stučienė, 
kenkė. Sąjungietės labai dė- T 
kingos kun. J. Laurynaičiui 
už atvykimą su savo išmo
kytais jaunuoliais, kurie su
vaidino gražius veikalėlius ir 
visus prijuokino. Ačū Angelų 
Karalienės par. jaunuoliams.

Kun. Laurynaitis per trum
pą laiką išmokė jaunuolius 
jau dviem vakarams, kuriuos 
abu teko matyti

Vaidino V. Bružas, Wm. 
Budris, Jerry Rovezgo, V. 
Zelinskis ir Jurgis Kučin
skas

Iš mūsiškių G. Stančaitytė 
gražiai padainavo ir pianu 
paskambino. Ona Zajankaus- 
kaitė pasakė juokingą mo
nologą.

Sąjungietės dėkingos pro
gramos pildyto jams ir 
siems atsilankiusiems.

Kalėdų šventės
Bernelių mišios buvo iškil

mingos. Pamokslą pasakė 
kun. Žvirblis. Choras gražiai 
giedojo mišias ir kalėdines 
giesmes. Žmonių buvo perpil
dyta bažnyčia. Sesučių rū
pesčiu altorius byvo ypatin
gai gražiai išpuoštas, 
diniai vainikai puošė 
sienas.

Katalikų Seimelis
Gruodžio 28 d. parapijos 

salėje įvyko Apylinkės Lie
tuvių Katalikų Seimelis, ku
ris praėjo gražioje nuotai
koje.

Seimeliui užsibaigus, kleb. 
kun. Paulionis pakvietė da
lyvius atlankyti bažnyčią ir 
pamatyti Aušros Vartų Pan. 
Švenčiausios paveikslą, ku
ris yra tik laikinai padėtas, 
bet greitu laiku bus pradė
tas pats Aušros Vartų 
šventyklos darbas, kurį ruo
šia dail. J. Subačius. Aukos 
tai šventyklai gausiai plau
kia ir jos dar laukiamos.At
silankę gėrėjosi ne vien tik 
tuo paveikslu, bet ir gražiu 
bažnyčios išpuošimu Kalėdų 
proga.

Teatrėlis
Vakare prasidėjo teatrėlis, 

kuriam .vadovavo sesutės 
pranciškietės. Buvo suvai
dinta „Prie Dangaus Var
tų” veikalėlis ir kiti pamar- 
ginimai. Vaidinimas visiems 
patiko. Scena buvo skonin
gai įrengta. Užbaigoj atsilan
kė Kalėdų Diedukas, kuris 
visus vaikučius apdovanojo 
dovanėlėmis, o kas liko, iš
dalino svečiams.

Choro Pasilinksminimas
Gruodžio 30 d. vakare cho

ras turėjo gražias vaišes, į 
kurias sukvietė ir savo tėve
lius. Choristai pažaidė įvai
rius žaidimus, padainavo, o 
paskui susėdo prie skanių už
kandžių, kuriuos paruošė p. 
B. Brundzienė ir p. S. Jan
kauskaitė. Visų choristų ma
mytėms suteiktos dovanos. 
Choras pagiedojo kalėdinių 
giesmių.

Girdėt, kad choras rengiasi Į Briedį. Dainuos

", M. Krašauskienė, 
M. Jonevičienė, E. Vokietai- 
tienė, E. Švabienė, E. Arlaus
kienė, M. Stelmokienė, A. 
Garliauskienė, J. Misevičienė, 
E. Rokienė, E. Vaitekūnienė, 
M. Jezavitienė ir Miliauskie
nė. K. Kundrotukas pagrojo 
armonika, R. Garliauskaitė 
pašoko, A. Vaitekūnas prita
rė pianu. F. Masiulytė papa
sakojo apie „Ziper”, L. Juo
dytė dainavo ir pati skambino 
gitara „Našlelė”, „Pypko- 
rius” ir „Čigonas”. A. Mas- 
lauskaitė — Vencevičienė so
lo: „Aš bijau pasakyt” ir 
„Kur Bakūžė Samanota”; 
pianu palydėjo muzikas J. 
Jankus.

Balių papildė svečiai iš 
New Jersey, kurie atvažiavo 
dviem autobusais ir keliais 
automobiliais. Dar kiti atva
žiavo traukinias. Vyrai ir mo
terys buvo pasipuošę gyvo
mis gėlėmis. Įeinant į salę su
tikti maršu ir plojimais. Vi
si gražiai linksminosi puikiai 
išpuoštoje salėje. Grojo A. 
Jezavito orkestras.

1 Našliai ir našlės buvo pa-

Kalėdų dienoje susižieda
vo Vincas Vensevičius su E- 
lena Rakiski. Ta proga 
gruodžio 27 d. sužadėtinės 
tėveliai iškėlė puotą, į kurią! 
sukvietė artimas gimines.1 
Linkėtina šiems jaunuo-1 sipuošę raudonomis rožėmis, 
liams ištęsėt savo pažade-' Šv. Monikos dr-jos paskirtas 
jimais ir sudaryt naują šei-1 dovanas gavo ilgiausiai ne-

1 šlavęs (18 metų) V. Ordinas 
ir mažiausiai, tik 3 mėnesius 
J. Butkus,. , abu brooklynie- 
čiai; 27 metus našlavusi M.

Švenčių proga New Yor- 
kan buvo atvykęs nemažas 
karių skaičius. Savo artimų
jų atlankyti buvo atvykęs 
ir būrys lietuvių karių.

„Amerikos” įstaigoje per 
šventes lankėsi šie kariai: 
leitenantas Albertas Zidana- 
vičius (Fort Dix, N. J.), Al. 
Zenka, (Fort Bragg, No. Ca
rolina) ir Balys Laučka 
(Maryland).

Jaunų karių nuotaika gera.

Moterų S-gos 24 kp. meti
nis susirinkimas įvyko sausio 
5 d. Angelų Karalienės par. 
salėje. Nauja valdyba išrink
ta tokio sąstato: pirm. N. 
Čivinskienė, vicepirm. B. A- 
domaitienė, fin. rašt. M. Bar- 
kienė, ižd. P. Stravinskienė, 
prot. rašt. Irena Avižonienė.

Nauja nare priimta M. 
Krijalskienė. Rašt.

New Yorko mieste gyven
tojai per vieną dieną suvalgo 
40.000,000 svarų įvairių val
domųjų daiktų. Tokiam dv- 
džiui pavežti reikėtų 1,650 
vagonu traukinio, kuris būtu 
15 mylių ilgio. ■

Šį pentkadienį, sausio 9 
d., 7:30 vai. vak., Grand Pa
radise salėje įvyks Dariaus- 
Girėno paminklo komiteto 
ruošiamos prakalbos ir dai
nų programa. Kalbės redak
toriai Laučka, Stilsonas ir 

’iTysliava, Dr. Raymond-Ri- 
• mavičius, miesto tarybos na- 
. | rys A. J. Digiovanna, adv.

prie ko tai, bet apie tai ki- Į juodytė ir Violeta Tamkiūtė. 
tą kartą. Dabar į chorą lau- Komitetas kviečia lietuvius 
kiama naujų narių. Choro su- gausiai atsilankyti, 
sirinkimas bus sausio 9 d.
penktadienį.

Jaunų Moterų Dėmesiui
Seniai yra mintis suorga

nizuoti jaunas moteris; tam 
tikslui šaukiamas jų susirin
kimas sausio 13 d. parapi
jos salėje. Prašome visas jau
nas moteris atvykti į šį susi
rinkimą. Lauksim.

Sąjungiečių vakaras
i Sausio 4 d. par. salėje są-lnimas”, „Našlių šalta žiemu- 
i jungietės turėjo gražų vaka- žė”, ir „Našlelė, našlelė, ko- 

rą. Žmonių galėjo būti dau-1 dėl esi vienaa.

T AI "KAIP 
Brooklyno Lietuviai Gydyta v m*™ ; ' %tuva Vatikane. 

-------------- tams nuolaidos? 
TeL EVergrMn i ^ratiį pareigos.

sostinė.
i-2 po fe. ir naivumas.
6 — 8 vaįį7 _____ ______ ____

Šventadieniais -------_
----------- tujų Metų proga J. Š 
Tel. EVergreen ;.(eŽiUS Pijus XII pilėni 

valandoj )VUS visų valstybių, ki 
palaiko santykius s 

Penktadieniais ^anu. Priimtųjų atstos 
buvo ir Dr. Stas;

—'Sainis, Lietuvos įgalioti 
steris ir nepaprastas p 
tinys.
jpiežius Lietuvos mini 
ii ir Lietuvos žmonėi 
iškė geriausių linkę  j iro 
kanas be jokių nuolat 

Broo^ažįsta Lietuvos nep 
somybę.

^priklausomos Lietui 
~~7)vvbės laisvai veil Tel. EVergreen 4 - 7142 , J ,kane, Washingtone 

SALDAINIŲ PALOCIUS lone. Tai didieji žmo 
GERIAUSIOS RŪŠIES :entrai._Visų lietuvių j 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 1 pasirūpinti, kad Ši1 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausiu p^ge LietUVOS atstovy
AISKRYMAS gamintas namie 15 geriausios Smetonos, AlA... o+lIV+I anvn csnnk 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREy" °

T C * L kingas, bet drauge ir-Juozas LzinKllS rarbingas pareigas.
495 Grand Street, Brooklji —*—

.....^eriaR naciams palan 
‘; laikraštis r 

netrukus Estijoje 
McCloskya atsteigta politinė

■’ ausomybe. Esą nacu 
ną estų kovas p 

Yorko micslvJkuS; , , .
. sku, kad tai nacių mayoro |si,radžioj jje panašiai 

Hr lietuviams. Bet ta
greitai pamiršo,

,T . ~ ida tokių norų netu: Nuo sausio 1 ta. kaį ir lietuvi, 
mobilių padanw,aii gerai .ino. kad . 
parduodamos tik okio teisių pripažii 
mais. AutomobiliUįa iauktį Lietuva, 
atsarginių padanqr Ęsįįja atkurs

_ 7 “ausomybes tik Demt 
New Orleans, Lls pasįekus galu 

kams pasidarbavuų|gS 
vadovybė įtaisė prit _ 4._

bert Lee paminklo kri(jeų Willkie sausi 
Tas pals Pa^Xsakė Washingtone 
Place ir kitose kalbą. Jis pa 

- • - —^Rusijos kariuomen
LICENSE. demokratijos.

"Tatija turi būti 
■ u 7 i ■ pačių demokratiji NOTICE is hereby given tin Ji , J

E 314 has been issued to Willkie.
to sell beer from house to k. , . . . - ,
under Section 107 of the Ak? atvirai pasakė t3 
Control Law. Borough of t5įf įūS demokratai 1 
of kings.

jack LETOffs demokratija lai 
248 Floyd ______ ^okratinės pajėgos
notice is hereby given bendradarbiauti, 
EB 2771 has been issued to tJOVOti VISUOSC ftOH 
to sell beer, at retail _
of the Alcoholic Beverage igaillllt daTbO ir pi 
240 Broadway, Borough of f'vy. „ 
of Kings, to be consumed c 
WILLIAMSBURG BOWLING ___ ‘
240 Broadway, fr. , . v.-letuvių amerikiečių 
NOTICE is hereby given thS Visame krašte, 
EB 2780 has been issued to Jame mįeste, perka 
to sell beer at retail under’, ’
the Alcoholic Beverage fetlHO BORUS UŽ tŪkS 
9032—7th Ave., Borough of & T’V ’ 4-
of Kings, to be consumed« SU.HiaS. L1Į
9032-7th Ave^^“ ^^ai jau išpirko UŽ 

----------- -jonus dolerių. Rai 
NOTICE is hereby given th KryŽlUl irgi S 
RL8124 has been issued W’nV:. v 
to sell beer wine and------------------ dUhU,

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Viktoras Čepaitis, einąs 
medicinos mokslus St. Louis, 
Mo., universitete, Kalėdų ato
stogų buvo parvykęs pas sa
vo tėvus Brooklyne. Dažnai 
lankėsi „Amerikos” įstaigo
je, kur anksčiau jis yra dir
bęs.

Stud. V. 
populiarus, 
mėgiamas, 
kimo par.
kas, veikė jaunuomenės tar-

Baranauskienė, Brooklyn ir.bai sėkmingų studijų. Pasi
tik 3 mėnesius našlavusi J. ’ 
Žibaitienė iš Kearny, N. J. 
Didžiausia našlė buvo E. Ar
lauskienė, mažiausia našliu
ke —T. Stučienė, abi iš Broo- 
klyno. Storiausia našlė — 
Lipnickienė iš Brooklyn, plo
niausia — Strupienė iš Ne
wark, N. J. Didžiausias naš
lys Jurgis Pučinskas ir ma
žiausias — Jonas Degutis, a- 
bu iš Kearny, N. J.

Laimėjimo dovana atite
ko Onai Maskolaitis.

Šv. Monikos moterų našlių 
draugija širdingai dėkoja vi
siems programos dalyviams, 
bilietų platintojams, visiems 
pasidarbavusiems baliaus pa
sisekimui ir visiems atsilan
kiusiems.

Didžiausią padėką reiškia 
New Jersiečiams, kurie ne
paprastai puikiai pasirodė 
gausiu dalyvavimu. Ačiū Jo
nui Degučiui už jo didelį pa
sidarbavimą, ačiū p. P. Atko- 
čiūnienei ir visam New Jer
sey našlių kliubui. Tas balius 
ilgai pasiliks mūsų visų atmi
nime. Dėkingos —

Šv. Monikos draugijos na
rės ir pirmininkė

Elena Vaitekūnienė

DAUGIAU TVARKOS
Laikymas automobilių New 

Yorko gatvėse dienos metu 
bus leidžiama tik vieną va
landą, gi naktį, kai judėji
mas automobiliais sumažėja, 
galima bus sustoti prie šali
gatvio tris valandas.

Už prasižengimą šiam nuo
statui automobilių savinin
kai bus baudžiami: pirmą 
kartą 4 dol., arba 2 dienas a- 
rešto; antrą — teismo nuo
žiūra. Šis nuostatas įsigalio
jo sausio 5 d.

AUKŠTI MOKESČIAI
New Yorko valstybės gy

ventojai moka didžiausius 
mokesčius šalyje. 1940 m. į- 
vairių mokesčių kiekvienam 
New Yorko gyventotojui te
ko $108.77; New Jersey val
stybės piliečiai mokėjo $99.- 
29 kiekvienas, ir Kalifornijos 
— $92.14.

Sausio 4 d. Našlių balius 
Brooklyne puikiai pavyko, 
tokio gražaus ir linksmaus 
baliaus jau seniai nebuvo. Ap
reiškimo par. salė buvo per
pildyta.

Pirmiausiai grupė našlių 
sudainavo „Svečių Pasveiki-

L. Vyčių 110 kp. susirinki
me sausio 5 d. išrinkta nau
ja kuopos valdyba: pirm. J. 
Wezwick, vicepirm. J. Au
gustinas, ižd. Al. Gražulis, 
sekr ir korespė P. Keršuly
tė.

Sausio 24 d. nariai drauge 
eis į teatrą. Netrukus bus 
bankietas darbščiausiam na
riui pagerbti. Balandžio 11 
d. bus „Gay Nineties”.

Mūsų vyčiai gausiai daly
vaus kun. M. Kemėžiui pa
gerbti bankiete, šį šeštadienį, 
sausio 10 d., Elizabethe. Ma- 
spetho vyčiai nori parodyti 
savo padėką kun. Kemėžiui, 
daug padedančiam L. Vyčių 

• organizacijai.
Sausio 10 d. 9 vai. rytą mū

sų par. bažnyčioje susituoks

Baltijos Amerikos draugi
ja sausio 31 d., šeštadienį, 
8 vai. vak., estų klube, 15 
East 125 St., New Yorke, 
ruošia Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos nepriklausomybių. 
paskelbimo šventės minėji
mą.

Paruošta įdomi programa. 
Įžangos bilietai po 60c. Lietu
viai kviečiami gausiai daly
vauti.

Teisingumo departamentas 
įsakė, kad visi svetimša
liai italai, vokiečiai ir japo
nai, gyveną vakarinėse val
stybėse, suneštų į policijos 
stotis visus trumpų bangų 
radijus, fotografijų apara
tus. Kitoms valstybėms pa
našus įsakymas bus prane
štas vėliau. New Yorke 
įvykdyta sausio 5 d.

section 107 of the Aicoh* eikia paruošti nl 
trol Law at 537 Marcy A* ~

tin
~ ■ joTeph sALE^gistruoti lietuvų ; 

a-k-a 96 nwi;įų prisidėjimą šąli 
___ _________o darbe. Kuo gi 
Telephone______ padarysime, daugia
EV 7 - 1670 ” bus.

JOSEPH VAŠU —v. 
real estate Bs/^shingtonas šianč 

and life ws^pasaulinio karo s 
”8os?srB>pasi:ayta?61“ 
Residence: tų Sutartis. Jame
87-34 90th st., wo^ministeris pirminir. 
___________ ___Jiausiu būriu pa 

_jrstė svarbius re
—— Tshingtone planuojaHAvemeyer K ateities žygiai.

R A L PH. K” Vashingtonan š 
FOTOGWta, visų paverg 

_ ,<?š užpuolikus kov( 
65 - 23 GRAND ■ vjjty s. Washin 

MaspetVj.ipIami jr barbaris 
*^'likų pikti žvilgsni 

__________ __^irmą kartą istorijo 
~ ’■^ągtonas užima ce 

LIETUVlŠ^ą Pasaulis gali 
RESTORA-'Sios ateities. N;

BAR & GR^aulis turės pasirūp:
Gaminam valgiu ,
niško ir lietuvis^0. 
čia taip pat ga^olsevikai vis dar 
Amerikos išdirbai Lietuva yra Sovic 
portuotų degtiniU-gos dalis. Jie savo 

vynų ir gero ,amg pataria pasiži
Joseph /Paščius, kurių deda 

Saving aPiai aiškiai pasak 
411 GrandS^tuva priklauso...
Brooklyn.1 >ir naivumas tų
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