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tovus visų valstybių, ku- 
j palaiko santykius su 

Penktadieniais uždaryta likanu. Priimtųjų atstovų 
■ i .^pe buvo ir Dr. Stasys 

dvainis, Lietuvos įgaliotas 
g listeris ir nepaprastas pa- 
■ itinys.

• 'opiežius Lietuvos minis- 
ui ir Lietuvos žmonėms 

U Reiškė geriausių linkėjimų.
jkanas be jokių nuolaidų 

Brooklyn, N )ažįsta Lietuvos nepr - 
__ įsomybę.

Nepriklausomos Lietuvos 
tovybės laisvai veikia 
:ikane, Washingtone ir 
idone. Tai didieji žmoni- 
centrai. Visų lietuvių pa
ra pasirūpinti, kad šiose 

Geriausias pasirink :ose Lietuvos atstovybės 
;ų atlikti savo sunkias, 

ikingas, bet drauge ir la- 
garbingas pareigas.

^entz

dge Plaza)

ALOCIUS
TOŠIES 
)ata, Hot Chocolate

usios Smetonos, ALUS I s
ii užsakymai. KREIPK;c

likus
Brooklyn, N

------------------—----- ------ r;

, „ dijoje"O veteraną Her
Iph

ienas naciams palankus 
‘i laikraštis rašo, 

netrukus Estijoje bū
ti atsteigta politinė ne-miesto registi

McClosky, Ji tiausomybė. Esą naciai į- 
:iną estų kovas prieš 
ievikus.
.išku, kad tai nacių dai- 
Pradžioj jie panašiai kal- 
j ir lietuviams. Bet tai jie 
ii greitai pamiršo, nes 
tada tokių norų neturėjo. 
Istai, kaip ir lietuviai ir

Yorko miesto’ 
mayoro įsakys

Mew 
šiai, 
kė savo atostogų 
tam laikui.

Nuo sausio 1 d.
ibilių padangos (tii geraį ^ino, jg na- 
rduodamos tik si 
lis. Automobiliai 
sarginių padangų.

New Orleans, La., 
ms pasidarbavus, 
dovybė įtaisė prie 
rt Lee paminklo 
.s pats padaryta 
ace ir kitose vietos

jokio teisių pripažinimo 
mka laukti. Lietuva, Lat- 
ir Estija atkurs savo ne- 
lausomybes tik Demokra- 
ns pasiekus galutinės1 
jalės.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Nauji „leidiniai”
Vokietijos reicho komisa

ro „Oslandui” Lohse pa
tvarkymu, nustatyta leidi
mų tvarka naujoms sąjun
goms, sambūriams ir kito
kioms organizacijoms suda
ryti. Pagal aną patvarkymą, 
apie naujos organizacijos su
darymą reikia pranešti ko
misarui ne vėliau, kaip vie
ną savaitę po įsteigimo, ta
čiau prieš leidimo gavimą 
organizacija negali pradėti 
veikti. Leidimo gavimo prie
volė taikoma visoms viešo
sioms organizacijoms. Taip 
pat be leidimo neleidžiama 
joks viešas susirinkimas. Šis 
nuostatas netaikomas laido
tuvėms ir religiniams susi
ėjimams bažnyčių patalpose 
ir kapinėse.

Rašytojų veikla
Gauta žinių, kad atgaivino 

savo veikimą lietuvių rašy
tojų draugija. Jos pirminin
ku išrinktas rašytojas prof. 
V. Mykolaitis-Putinas.

Patarimai
Per Kauno radiją įvesta 

3 kartus per savaitę radijo- 
valandėlė ūkininkams. Ji pa
vadinta: „Patarimai namams 
ir kiemui.”

Spekuliacija
Iš Kauno pranešama, kad 

ten varoma intensinga kova 
su spekuliacija. Už kainu 
kėlimą nuo lapkričio 15 iki

’i’ o gruodžio 1 d. Kaune nubau-
endell Willkie sausio 13 f yc flqmPTlvC! asakė Washingtone reik-!Sta 76 asmenys' 
įgą kalbą.

į Rusijos kariuomenė ne- 
Ibės demokratijos. „De- 
ratija turi būti išgel- 
, pačių demokratijų” — 
j Willkie.

Ic^ s atvirai pasakė tai, ką 
£°ULaw‘ Borough of Bro°f5ifdūs demokratai mano, 

demokratija laimėtų, 
Brm okratinės pajėgos turi 

ir bendradarbiauti, drau- 
kovoti visuose frontuose, 
įgailint darbo ir pasiau
to.

?ICE is hereby given that 
4 has been issued to the 
«11 beer from house to 
>r Section 107 of the Ah

Kings.
JACK LETOWSKY

Floyd St.,

HCE is hereby given that 
2771 has been issued to the 
sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage Coat ■■ 
Broadway, Borough of Bra.

Kings, to be consumed on : 
LLIAMSBURG BOWLING 0 

Broadway, lietuvių amerikiečių drau- 
visame krašte, kiek- 

lame mieste, perka Apsi- 
.imo Bonus už tūkstanti- 

sumas. Tikrai tų bonų 
. hercule FAviLh|QVįaj jau išpirko už kelis i Avė., Bn j l

ijonus dolerių. Raudona-
1 Kryžiui irgi sudėta 

Z a“ X: tnbių aukų.
ction 107 of the Alcoholic h teikia OarUOŠtl 
>1 Law at 537 Marcy Ave-
ooklyn. County of Kings, to p SUZlIlOti IT

TICE is hereby given that *8 
2780 has been issued to th 
sell beer at retail under Se ' 

Alcoholic Beverage Coot
;2—7th Ave., Borough of Bre 
Kings, to be consumed on 6

i2—7th Ave-

)TICE is hereby given that 
.8124 has been issued to th 
sell beer wi

i planas, 
sužinoti ir tinkamai 

egistruoti lietuvų ameri- 
^-k-a 96 f’MJiiių prisidėjimą šalies gy- 

po darbe. Kuo greičiau 
padarysime, daugiau nau- 

bus.

the premises.
JOSEPH SALERh' 

a-
7 Marcy Ave..

Telephone R’
EV 7 - 1670 VI

JOSEPH VAST!
real estate insū ^ashingtonas šiandie ta- 

and Lil t INSURA-'
Mortgages Loaned and 
496 Grand St, 
Residence:
87-34 90th St., Woodhart

pasaulinio karo sostinė. 
lgrosoy, ne pasirašyta 26 jungtinių 

.tų sutartis. Jam? Angli- 
ministeris pirmininkas su 

___ Ižiausiu būriu patarėjų 
.rstė svarbius reikalus. 

~ TVshingtone planuojami di- AVT,!yeL J ji ateities žygiai.
Washingtonan šiandie 

L ir 
eš užpuolikus kovojančių 
itų viltys. Washingtonan 
sipiami ir barbariškų už- 
)likų pikti žvilgsniai. 
3irmą kartą istorijoje Wa- 
ngtonas užima centrinę 
tą. Pasaulis gali tikėtis 
esios ateities. Naujasis 
Saulis turės pasirūpinti se-

RALPH. KBt

FOTOGRAf Tsta visų pavergtų
65 - 23 GRAND AVI'

Maspeth, N. V

lietuviška’
RESTORE

BAR & GRIU 
Gaminam valgius at Uu-
niško ir lietuviško- 
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbinio 
portuotų degtinio. ’ 

vynų ir gero alf

Joseph Zeio

Kun. Ragažinskas

Daugiau vardų
Iš naujo tremtinių sąrašo 

pažymėtinos šios pavardės: 
rašytojas Vytautas Bičiūnas 
su šeima, adv/Antanas En- 
dziulaitis su šeima, gen. Ze
nonas Gerulaitis, „Eltos” di
rektorius Valentinas Gustai
nis su šeima (žmona Izabelė 
Avietėnaitė yra Amerikos 
lietuvė), „Trimito” redakto
rius Jonas Kalnėnas su šei- 
me, teisininkas Stasys Šilin- 
gis su žmona ir, atrodo, vie
na dukterimi, buvęs teisin
gumo ministeris prof. Anta
nas Tamošaitis su šeima, 
prof. Izidorius Tamošaitis, 
užsienių reikalų ministerijos 
valdininkas Algirdas Vana
gas ir tūkstančiai kitų.

„Pasikeis”
Per Kauno radiją buvo, U1J114 u.^u.xxv, x*^^ 

perskaitytos kelios ištraukos kinto priešo povandeninis lai- 
iš vokiečių laikraščio „Kau- Į Vas torpedavo ir n uskandino

' _ v. ,Kun. Pijus Ragažinskas, 
Brazilijos lietuvių klebonas, 
šiomis dienomis grįžta į Sao 
Paulo. Amerikoje jis viešėjo 
vienerius metus. Ta proga 
lietuviai katalikai sudėjo ne
mažai aukų Brazilijos lietu
vių mokyklos .statybai.

Kun. P. Ragažinskui linki
me labai sėkmingos kelionės 
ir gražiausios darbuotės tarp 
Brazilijos lietuvių.

Nuskendo Didelis 
Laivas

Sausio 13 d. netoli Naujo
sios Škotijos pakraščių, apie 
150. mylių atstume, neišaiš-
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Luzone Japonai Atremiami

Jis pasakė, Panevėžio apygarda
Vokiečių administracijos 

sudarytoji Šiaulių apygarda 
padalinta į dvi dalis: Šiau
lių ir Panevėžio. Dabar pa
tiriama, kad Panevėžio apy
gardos vokiečių komisaru 
paskirtas Neum, kuris jau 
pradėjo eiti savo pareigas. 
Pareigų perėmimo proga 
Lietuvių nacionalistų parti
jos Panevėžio vadas Pranas 
Petraliūnas pasakęs kalbą, 
bet jos turinio negauta.

Meno kuopa
Biržuose prie Lietuvių 

nacionalistų partijos veikia 
Maironio vardo meno kuopa, 
kuriai vadovauja mokytojas 
Leonas Kuodys. Kuopa šio
mis dienomis surengė didelį 
literatūros ir kultūros va
karą, kuriame dalyvavo mo
kytojai Petras Zablackas, 
Leonardas Matuzevičius, Ju
lius Šimkevičius, Kazys 
Liaudanskas ir Jakubaus
kas.

Privaloma rinkliava
Per Kauno radiją buvo pra

nešta, kad Zarasų apskrities 
ūkininkai įvykdę rinkliavą 
vokiečių kariams. Buvo nu
rodyta, kiek surinkta kopū
stų, duonos, pirštinių ir ki
tų vilnonių daiktų.

Minėjo Basanavičių
Kauno laikraščiai paminėjo 

Dr. J. Basanavičiaus gimimo 
dienos sukaktį.
® Rokiškio apylinkėje su
daryta scenos mėgėjų grupė, 
kuri suvaidino S. Čiurlionie
nės „Aušros Sūnus.”

iš vokiečių laikraščio „Kau-Į 
ener Zeitung”. Apie Pabalti- didelį keleivinį laivą. 89 ke- 
jos ateities ūkio reikšmę pa- leiviai išgelbėti, 94 žuvo, 
sakyta, kad Baltijos jūra 
tapo ramios prekybos jūra.! 
Dabar Pabaltijo erdvė įgi
jusi ypatingai svarbios reik
šmės. Lietuva padidinsianti 
pieno ūkį; vsų trijų Pabal
tijo kraštų linų auginimas, 
pieno ūkis, miškų gamyba ir 
kt. turėsią 
vaidmenį, 
mes ūkiui 
nius, kaip 
trąšas, mašinas, dažus ir kt. 
pristatysianti Vokietija.

Tas pats laikraštis įdėjo 
straipsnį apie vokiečių tiks
lus rytuose, apie ekonomines 
perspektyvas ir tjt. Straip
snis, kaip buvo perduota per 
radiją, užbaigiamas pasta
ba: ,.Galimas dalykas, kad 
po keliu mėnesių pasikeis ir 
politinė padėtis.” Kokia pra
sme laukiama to pasikeitimo j cūzų, Belgijos, Čekoslovaki- 
per radiją nieko nebuvo 
aiškinta.

Dauguma dingusių žuvo, 
kad ir turėdami gelbėjimo 
valteles.

suvaidinti svarbų
Reikalingus že- 
pramonės gami- 
antai dirbtines

Švedai Tikisi
Taikos

pa-

12Stockholmas. — Sausio 
d, Švedijos karalius Gusta
vas atidarė tautos atstovų 
posėdį, pareikšdamas, kad 
Švedijos užsienio politika ir 
toliau sieks taikos ir laisvės 
apsaugojimo Švedijoje.

Suima Norvegų 
Karininkus

VokiečiaiBerlynas.
Norvegijoje įsakė suimti vi
sus buvusius Norvegijos lai
vyno ir aviacijos karininkus. 
Įsakymas išleistas po to, 
kai apie 100 norvegų karinin
kų paspruko į Angliją kovai 
prieš nacius. J^'

Bolševikai vis dar plepa, 
1 Lietuva yra Sovietų Są-

- . - dalis. Jie savo patai-
,i įams pataria pasižiūrėti į 

traščius, kurių dedami že- 
Savininkas llapiai aiškiai pasaką, kam 

411 GrandSti^Įtuva priklauso...
Brooklyn, N. ir naivumas tų sveti-

miesiems tarnaujančių pa
stumdėlių. Kasdien laikraš
čiuose spausdinamuose že
mėlapiuose yra pažymėtas 
Lietuvos vardas. Tas vardas 
išrašytas labai didelėmis 
raidėmis ,,Lithuania”. Nie
kur nėra pažymėta, kad tai 
būtų Sovietu Sąjunga.

Jei bolševikų akys taip 
apskretusios, tai dar nerei
škia, kad ir visų tokios turi 
būti. Kas turi akis, tegu 
mato...

Washington. — Jungtinių 
Valstybių ir Filipinų artile
rija sausio 13 d. laimėjo di
delį mūšį prieš japonų arti
leriją, kurios 44 konuolės 
visiškai nutildytos 24 va
landų metu. Mūšis buvo Bata- 
no pusiausalyje, vakarinėje 
Manilos įlankos dalyje.

Šis mūšis parodė, kad a- 
merikiečių artilerija žymiai 
geresnė, kai yra progos pa
kenčiamose sąlygose susi
remti.

Japonų kariuomenės vado
vybė pripažįsta, kad gen. 
MacArthur vadovaujama a- 
merikiečių ir filipiniečių ka- 

j riuomene tvirtai laikosi ir 
net parodžiusi puolimo žygių. 
Keliolika japonų puolimų vis 

i atremta.
Generolo MacArthur užda

vinys kaip atrodo, yra: 1.
Spaudžia Vengrus jS 2^ 

- leisti priešui naudotis Mani
los įlanka laivyno reikalams; 
3. atlaikyti savo pozicijas 
ko ilgiausiai. Tačiau drauge 
reiškiama ir nusiminimo dėl

Amerikos Raudonasis Kry
žius laukia visos šalies gy
ventojų paramos. Visi sto
kime Į talką Raudonajam 
Kryžiui.

galimo gen. MacArthur ka
riuomenės likimo. Jo daliniai 
beveik atkirst nuo susisieki
mo. Papildyti juos naujomis 
jėgomis sunku.

Korregidoro sala 
niu laiku turėjo 
puolimų. Japonai
kad amerikiečių priešlėktu
vinės kanuolės labai taiklios, 
todėl lėktuvų puolimą sustab
dė.

paskuti- 
mažiau 

pamatė,

Serbų Partizanai 
Tęsia Kovą

Londonas. — Jugoslavijos 
serbų partizanų vadas gene
rolas Draga Mihailovich pa
kviestas Jugoslavijos vyriau
sybės ištrėmime krašto ap
saugos ministeriu. Jo vado
vaujami serbai partizanai 
sėkmingai tęsia pasipriešini
mą vokiečiams. Partizanų 
žinioje yra kelios geležin
kelių linijos.

Nauju Jugoslavijos minis
teriu pirmininku pakviestas 
prof. Slobodan Jovanovich.

Ankara. — Turkijoje aiš
kinama, kodėl Vokietijos už
sienio reikalų ministeris 
Ribbentrop lankėsi Budapeš
te. Sakoma, kad jis reikala
vo visiškos vengrų kariuo
menės kontrolės.

Jis pranešęs Hitlerio pa-' 
geidavimą, _kad vengrų ka-. Washington.— Prezidentas 

i riuomene būtų galima panau- R00seve]į įsakymo keliu į- 
j doti bet kurioje vietoje ir sįeįgg kar0 gamybos tarybą, 
beJTAU7am _ i kurios vadovu paskirtas Do

nald M. Nelson, buvęs Sears, 
Roebuck & Co. bendrovės ve
dėjas. Jam suteiktos labai 
plačios teisės. Jis bus atsa
kingas tik prezidentui. Jo 
žinioje bus visa karo reika
lams skiriama šalies gamyba. 
Jo žodis bus galutinis, kai 
reikės spręsti, kur, ką ir kaip 
gaminti.

Jau seniai kalbėta, kad 
reikalingas vienas atsakingas 
žmogus, kurs vadovautų ka-

bet kuriam tikslui.
Už tokių reikalavimų pa

tenkinimą, Ribbentrop paža
dėjęs vengrams didesnę lai
svę vidaus reikaluose.

DEVYNIOS VYRIAUSYBĖS SUSITARĖ

Londonas.—Laisvųjų pran
cūzų, Belgijos, cekosiovaKi- 
jos, Graikijos, Norvegijos, O- 
landijos, Jugoslavijos ir 
Liuksemburgo vyriausybės 
pasirašė sutartį, pasižadėda- 
mos nubausti visus ašies 
valstybių kriminalistus ir jų 
bendradarbius, kurie tik bus 
rasti kaltais. Bendram posė
džiui vadovavo gen. Sikors
kis.

Gen. Sikorskis pareiškė, 
kad nuo dabar milijonai žmo
nių žinos, kad jų skriaudikai 
bus tinkamai nubausti. Kal
bėjo ir Anglijos užsienio rei
kalų ministeris Eden.

Louis — Karys

Joe Louis, pasaulinis bok
so čempionas, sausio 12 d. 
tapo kariu. Savo 
jis yra turėjęs 
dol. pajamų.

Praeitą savaitę
jo kumštynes prieš Baer. Sa
vo pelną (apie 89,000 dol). 
atidavė laivyno pašalpos rei
kalams.

kumštimis
2,263,784

jis laimė-

Suomiai Kariaus

OLANDAI RYŽTINGAI KOVOJA

Batavia. — Olandų Indijos 
salose stipriai ginamasi 
prieš besiveržiančius japo
nus. Japonams pavyko užim
ti Tarakano salą, į šiaurės ry
tus nuo Borneo salos. Tara
kano sala turtinga aliejumi, 
bet ji tik tada pateko japo
nams į rankas, kai jos gynė
jai visiškai sunaikino alie
jaus versmes.

Tarakaną puolė keleriopai 
didesnės japonų jėgos, nei jos

gynėjai. Tarakane gynėjai iš
silaikė dvi dienas.

Tarakano sala svarbi alie
jaus versmėmis, kurios kas
dien duodavo apie 12,000 sta
tinių aliejaus. Ten gaunamas 
aliejus nėra pirmos rūšies, 
bet kuro reikalams visai tin
kamas.

Olandams į talką yra atlėkę 
Amerikos ir Australijos bom- 
banešiai, kurie jau bombar
davo japonų karinius laivus 
ir transportus.

RUSAI ARTINASI SMOLENSKO

Maskva. — Rusijos kariuo
menė šios savaitės pradžioje 
vėl pasistūmėjo priekin. Ru
sų sustiprinti daliniai atsiė
mė Kirovo miestą, esantį 85 
myl. nuo Smolensko.

Anksčiau skelbta, kad Hit
lerio vyr. štabas buvęs Smo
lenske, bet dabar jau išsikė
lęs į saugesnę vietą.

Leningrado fronte irgi bu
vo dideli mūšiai. Šiame fron
te vokiečiai atsiuntę papildo
mų jėgų.

Kirovo paėmimas rusams 
labai svarbus susisiekimo at-

žvilgiu, nes jame didelis ge
ležinkelių mazgas.

Londone gauti pranešimai 
iš Maskvos sako, kad rusų 
kariai sausio 14 d. buvę tik 
12 mylių atstume nuo Karko- 
vo. Vokiečių radijas pripažį
sta, kad toje apylinkėje dide
li mūšiai.

KARO GAMYBAI PASKIRTAS VADAS

ro reikalams skiriamai ga
mybai. Iki šiol ta vadovybė 
buvo padalinta tarp kelioli
kos asmenų ir įstaigų. Nuo 
šiol bus tik viena atsakinga 
įstaiga ir vienas vadovas.

Donald M. Nelson yra 54 
metų amžiaus, stambaus, .su
dėjimo, kuklaus būdo, la
bai darbštus, gimęs Hanni
bal, Mo. Jis ruošėsi tapti 
chemijos profesoriumi, bet 
vėliau išėjo į sumanius biz
nio vedėjas. Savo paties dar
bu, gabumu ir darbštumu jis 
pasiekė tos vietos, kurioje 
šiandien yra.,

RUOŠIAMASI DIRBTINEI GUMAI

Apskaičiuojama, kad

Helsinkiai. — Suomių ra
dijo praneša, kad Suomija

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pritarė naujai merikoje kariniams ir varto- 
paruoštam planui išplėsti 
dirbtinės (sintetinės) gumos 
gamybą. Norima per metus 
pagaminti apie 400,000 to
nų dirbtinės gumos, kaštuo
siančios apie 400 mil. dole
rių.

IT X X X i-iAJ VA, |

nesustabdys karinių žygių į Dirbtinės gumos gamybos 
prieš Rusiją. Radijo kalbėto- ’ išplėtimas galutinai bus į- 
jas peržvelgė Suomijos-Ru- vykdvtas 1943 m. Gamybai 
sijos susirėmimus per šimt- i talką ateis ir privatinės 
mečius ir pažymėjo, kad dirbtuvės. Šių metų gale 
suomiai negali pasitenkinti dirbtinės gumos gamyba 
tik atgauta teritorija. sieks apie 90,000 tonų.

AMERIKOS RESPUBLIKOS TARIASI

Rio De Janeiro. — Šią sa
vaitę Brazilijos sostinėje 
prasideda Amerikos respubli
kų užsienių reikalų ministe- 
rių konferencija. Susivažiavi
mo tikslas vieningai pasisa
kyti ir veikti dabartino karo 
atžvilgiu.

Bijota, kad tik Argentinos 
vyriausybė stengiasi išlaiky
ti vadinamą griežtą neutralu
mą, kai tuo tarpu visos kitos 
respublikos pasisako einan
čios su Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis.

Suvažiavime Amerikai at
stovauja Sumner Welles, kurs 
sausio 13 d. turėjo ilgą pasi
kalbėjimą su Brazilijos už
sienių reikalų ministeriu Dr. 
Aranha. Atrodo, visos res-

Labdaros Vardu 
Apgaudinėjo

Newark, N. J. — Vietinė 
policija suėmė 65 metų am
žiaus moterį, Amelia Mildred 
Carr, žinomą labdarybės 
darbais, metodistų parapijos 
veikėją. Per kelius metus ji 
buvo žinoma, kaipo didžiau
sia vargšų šelpėja, neturtė
liu rėmėja.

Jos dviveidiškumas paaiš
kėjo, kai viena moteris pa
siskundė policijai negalinti 
atgauti savo 4,700 dol., ku
riuos ji buvo paskolinusi 
labdaringai moteriškei. Poli
cijos tardymas parodė, kad

tojų reikalamas per metus 
reikia apie 450,000 tonų gu
mos.

Gumos trūkumu rimtai su
sirūpinta. Japonų laimėji
mai Malajų pusiausalyje at
kirto nuo svarbių gumos 
šaltinių. Manoma, kad ne
mažai gumos žaliavos bus 
galima gauti iš Brazilijos.

DARBO TARYBA

Washington. — Preziden
tas Roosevelt atskiru įsaky
mu sudarė dvylikos asmenų 
tautinę karo darbo tarybą, 
kurioje keturi atstovaus 
darbininkams, keturi darb
daviams ir keturi visuome
nei. Tarybos prmininku pa
skirtas adv. William H. Da
vis.

Ši taryba rūpinsis, kad ne
būtų streikų, kad neįvyktų 
darbdavių ir darbininkų ne
susipratimų. Darbininkų or
ganizacijoms taryboje atsto
vauja Thomas Kennedy, 
George Meany, R. J. Tho
mas ir Matthew Woll.

Žuvo Generolas

Washington. — Alaskos
vandenyse sausio 12 d. su-1 publikos sutinka nutraukti į Amelia Carr yra ieškoma 
degė 7,314 tonų karino- į diplomatinius santykius su , keliose valstybėse už įvai- 
menės transportinis laivas Vokietija, Italija ir Japonija, rias apgavystes. Jos ieško- 
„Clevedon”. Gaisro priežas- bet tuo reikalu šaltai laikosi ma Kalifornijoj, Washingto- 
tis nepranešta. I Argentinos valstybė. i ne, Baltimoreje ir kitur.

Londonas. — Ča nugirs
tas vokiečių radijo praneši
mas sako, kad Rusijos fron
te žuvo generolas Richard 
Hermann.

Tai jau kelintas nacių 
generolas, žuvęs rytų fron
te.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DAUGIAU PASITIKĖJIMO

Visiškai suprantama, kodėl lietuviai amerikiečiai, bū
dami savo šalies gynimo darbe, neužmiršta ir Lietuvos. 
Toks rūpestis ne tik pateisinamas, bet ir pagirtinas. Vie
nok padarytina pastaba, kad rūpinimasis Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo reikalais neišeitų iš rimties 
ribų.

Visiems žinoma, kad Jungtinių Amerikos Valstybių 
vyriausybė yra griežta ir neatiaidi teisėtumo visame pa
saulyje gynėja ir mažesniųjų tautų rėmėja. Washingtone 
Lietuvos Atstovybė pripažįstama kaip nepriklausomos 
valstybės įstaiga, su ja rimtai skaitomasi. Lietuvos Atsto-

Jie stovyklauja šalia Jukono ir mina Nigerio krantus, 
Ir iriasi žemyn srovėmis Jangcės ir Hano.
Jie saugo ir prižiūri visas vietoves ir visus jų šonus, 
Ir eina savo pareigas nuo Aliaskos ligi Nipono.
Roma mažų koplyčių jie apjuosia visą pasaulį —
Naktį ir dieną žiba jų raudonos lempos.
Ryto šviesai kopiant, skamba jų altorių varpeliai
Kur sniegoti Himalajai, kur tolimos Katajaus kalvos.
Verslininkai ieško lobio, kurį kandys sugraužia,
O visa teks palikti, kai tik mirtis ateis.
Bet jie, trokšdami kitokio turto, laimi dovaną amžių, 
Nes jie pramatė sielos akinančią vertę.
Tai kalnakasiai pirmūnai, aukso iešką gryniausio;
Tai verslininkai, kurie atras brangiausius perlus.
Jie eina, eina ir tūkstančius kelių nutiesia, —
O, karštai Kristaus meilei jie bet kur ieško derliaus!

i Išvertė Julius Baniulis

BuyD E F E N S E
BONDS 
STAMPS

VYRIAUSIAS KINIJOS VADAS

įstatymų. Kai kurie rašė, 
kitas šalis. Ta literatūra tu
ri savo skaitytojus, o dalis 
daugumos leidėjų tokių šlam
štų turi tikslą išrauti doro
ves jausmą iš jaunosios kar
tos. Amerika pagamina dau- 

vas turi visas teises ir privilegijas, kaip ir kitų pripažintų giau, kaip visos kitos šalys 
valstybių įgalioti pasiuntiniai. Lietuvos Atstovas, kaip pasaulyje, 
mums žinoma, pastoviai ir uoliai budi Lietuvos nepri
klausomybės sargyboje, išnaudodamas kiekvieną progą.

Lietuvos piliečiai, esą Amerikoje, irgi galėtų atlikti 
įvairių naudingų darbų. Tam reikalinga atitinkama or
ganizacija, kurios paskutiniu laiku ir siekiama. Tačiau pa
sakytina, kad tokia piliečių organizacija gali būti stei
giama tik glaudaus su Lietuvos Atstovybe bendradarbia
vimo pagrindu. Lietuvos piliečiams netenka pamėgdžioti 
rumunus, vengrus ar prancūzus, kurie Amerikoje turi 
vadinamus „laisvuosius judėjimus.” Jų padėtis visai kito
kia, nei lietuvių. Rumunijos, Vengrijos vyriausybės ak
lai ir klusniai vergauja naciams. Lietuvoje nėra jokios 
lietuviškos vyriausybės. Nepriklausomos Lietuvos atsto
vybės Washingtone ir Londone yra visiškai, be jokių re
zervų pasisakiusios už Alijantus.

Atsiminkime, kad Lietuvos Atstovas Washingtone 
dar 12 dienų prieš 26 tautų sąjunginės sutarties pasirašy
mą pareiškė, kad Lietuva savo ateitį „nedvejodama jungia 
į kooperavimą su Sąjunginėmis Demokratijomis.” Lietu
vos oficialus ir faktiškas prisijungimas prie 26 tautų pa
reikštas žymiai anksčiau, nei kitų tautų. Jei bus reikalin
gas dar koks vienas naujas pareiškimas, tikime, tai bus 
padaryta.

krutamųjų pa
veikslų, griaunančių dorovi
nį jausmą. Prieš karo pra
džią daugumas tokių nemo
ralių paveikslų leidėjų buvo 
už Amerikos ribų, kurie lau
žė dorovės dėsnius, leisda
mi nešvarius paveikslus.

Šimtas metų, kai Ameri
ka tęsia savo politiką, kuria 
pašalintas Kristus iš jos 
mokyklų klasių. Nė viena 
tauta neištvėrė tokioj politi
koj, kaip pusę to metų skai
čiaus. Dėl tokios politikos ke
turi penktadaliai mūsų žmo
nių sunkiai žino tikslą, dėl 
ko jie gyvena šiame pasau
lyje, nieko nežino apie virš- 
gamtybę, nieko nežino apie 
Dievo pagalbą amžinajam gy
venimui.

Europos Hitleriai ir Stali
nai daugumoj buvo išugdyti 

Vadinasi, nėra ir negali būti jokio abejonės, su kuo bedieviškos filosofijos, ku- 
ir už ką eina nepriklausomos Lietuvos atsakingų įstaigų va- rios mokė Europos universi- 

nepriklausomybės interesų saugotojai. Tad ir . tetai. Mūsų pasaulinės kolegi-

lykus, kurie sugrąžintų žmo
nes į tikrą susipratimą.

Šiandien žmonės turėtų su
prasti, kad karas eina ar
čiau ir kad jis bus smarkes
nis ir žiauresnis. Pripraski- 
me viską spręsti pagal Vi
sagalio Dievo valią.

Nuo Adomo, kol Dievas 
Žmogus atėjo ant žemės, 
žmonės laukė Jo ateisiant. 
Bet kai Jis atėjo, „Savieji Jo 
nepriėmė”; „Jis buvo pa
saulyje ir pasaulis buvo per 
Jį padarytas, bet pasaulis 
Jo nepažino,” Kai Jis buvo 
40 dienų amžiaus, pranašas 
Simeonas pareiškė: „Jis pa
statytas daugelio puolimui ir 
atsikėlimui.”

Šiandieninis pasaulis taip 
pat nepažįsta Jo; pasaulis 
pasirenka Barabą; perse
kioja Jį, kaip anų laikų va
dai kad persekiojo.

Prisiminkime gražinusį 
Kristaus pamokslą nuo kal
no, kur nusakė dėsnius, kaip 

i žmonija turėtų elgtis su Jo 
pirma 

tei- 
(ką

bus
kyla reikalas ne kokius priekaištus šių įstaigų adresu mė
tyti. Ne kokius judėjimus joms priešingus kurti. Svarbu 
gi Lietuvos piliečiams su savo valstybės Atstovybe ir at
virkščiai tampriausius susipratimo ir bendradarbiavimo 
santykius palaikyti.

Lietuviai amerikiečiai, aišku, neliks tik nesuintere
suoti stebėtojai. Ne. Mums rūpi ir rūpės Lietuvos gyvy
biniai reikalai. Lietuva mūsų tėvų ir protėvių kraštas. 
Lietuvių tauta viena seniausių pasaulyje. Lietuva 
ir lietuvių tauta turi būti apsaugotos ir išlaikytos šiame 
pasaulinių audrų sūkuryje. Bet mes turime neiškrypti iš 
rimties ir drąsiai pasitikėti ne tik Jungtinių Valstybįų 
prezidento siekimais, bet ir Lietuvos Atstovybės veikla. 
Svaidytis priekaištais labai lengva, ypač kai daug ko ne
žinoma. Išsiaiškinkime tarpsusavyje ir turėkime prieš akis 
tik visiškai tiesų kelią.

SIAUČIANČIO KARO PAMOKOS
„Our Sunday Visitor” ] 

1914 m. gruodžio 21 d. sa- ! 
vo vedamuoju įdėjo reikšmin- ' 
gą straipsnį „Karo Pamo- ; 
kos”, kurio svarbesnes min- ; 
tis čia sulietuviname.

Praktiškai dabar kare vi
sas pasaulis, varomas ben- ' 
droš neapykantos. Kalėdinė 
ramybė ir Linksma Naujie
na atrodė gal lyg pajuoka. 
Tačiau ta Naujiena bus tei
singa kaip lig šiol buvo, nes 
ji neveiks su visų šalių blo
gos valios žmonėmis, bet su 
tais, kurie yra geros valios. 
Juk taika žemėje buvo pri
žadėta „geros valios žmo
nėms,” bet ne blogos va
lios.

Jeruzalė buvo atsitolinimo 
nuo Dievo figūra. Kristus, 
pilnomis ašarų akimis, nuo 
kalno peržvelgdamas miestą, 
pranašavo jo sunaikinimą: 
„kadangi jūs nežinote, kas 
reikalinga ramybei”. Mūsų 
laiku pasaulis tikrai nesupra
to ’’kas reikalinga jo tai
kai” ir todėl nesikeičiąs Die
vas leido „tautoms sukilti 
prieš tautas.”

Pernai buvo išreikštas ti
kėjimas, kad Hitleris ir Sta
linas buvo „rykštė” Dievo 
rankoje daugumai tautų nu
bausti, kurių žmonės perse
kiojo Jo Karalystę žemėje, 
ir kurie nepaisė Jo dorovinių

jos ir universitetai palaiko 
tokius profesorius, kurie la
biau griauna, nei palaiko ti
kėjimą ir dorovę.

Tų, kurių tikėjimas į mal
dą susilpnėjo, todėl, kad Vi
sagalis neišklausė jų mal
dos, negrąžino taikos, tegul 
paklausia savęs, ar jų as
meniškas gyvenimas derino
si su jų maldos žodžiais. 
Dievas Danguje, kaip ir mes 
žemėje, nori, kad žmonės sa
vo gyvenimu ir veikimu pa
liudytų tą patį, ką jie sako 
lūpomis; dabar pasitaiko, 
kad labai gražiai meldžiasi 
lūpomis, bet tik taip kaip 
parizėjai.

Šv. Rašto pasakymas „At
sigręžk prie manęs, ir aš at
sigręšiu prie tavęs” liečia 
žmogaus poelgius. Jei visi 
„gyventų blaivai ir teisingai 
ir gerai,” — ši žemė pasida
rytų rojumi. Bet kai žmonės 
nori Dievo meilę padaryti tik 
savo žemiškų reikalų tar
naite, o patys nori gyventi,

kad tai būtų neteisinga pasa
kyti Anglijai ir Prancūzijai. 
Bet po mėnesio patys Angli
jos vyskupai aiškiai pasakė 
savo žmonėms, kad jų šalis 
yra Dievo „nuplakta” už 
nuodėmes, ypatingai už apo- 
stazijos nūo Dievo nuodėmę. 
Prancūzijos vyskupai rašė' . _ .V1
panašų laišką savo tikintie- U‘P P^8’. Dang’skafs 
r i Tėvas turi leisti tokius da-siems, atkreipdami dėmesio į 
priešreliginį rėžimą, kuris 
ten veikė per daugelį metų.

Bet Jūs galite paklausti, 
ar ir Jungtinės Amerikos 
Valstybės panašiai įžeidė 
Dievą? Žvelkime į faktus.

Amerika vadovauja visam 
pasauliui nusikaltimų skai
čium. J. Edgar Hoover at
kreipia Amerikos dėmesį 
šiuo atžvilgiu kiekvienoj sa
vo kalboj. Tuos, kuriuos mes 
vadiname divorsuotais, Kri
stus ir šv. Povilas vadino 
„svetimoteriais”. Čia apie 
10,000,000 asmenų, kurie tei
sėtai susijungė, bet kuriuos 
perskiria 3,000 divorsų teis
mų ir duoda leidimą naujoms 
santuokoms, kurias Šv. Ra
štas vadina „paleistuvingo- 
mis” unijomis, sulaužančio
mis namų židinius.

Amerika vadovauja pa
sauliui daugiausiai spausdin
dama ir platindama nepado- 

, rios literatūros, daugumoj 
i tokios, kuri neįleidžiama į1

mokslu: ,.Ieškokite 
Dievo karalystės ir Jo 
sybės, ir visi tie dalykai 
tik buvo kalbėjęs apie 
laikinius pahūpiinimus)
jums pridėti”. Priešingybė 
taip pat turi būti lygiai tei
singa. Jei mes ieškosime pir
mą tokių dalykėlų, kurie yra 
laikiniai, nuodėmingi, mate- 
rijališki, tai bus viskas prie
šingai pridėta.

Mums katalikams, kurie 
pažįstame Jį, kurie esame 
dalis Jo dangaus Karalystės, 
kurie žinome Jo išganymo 
planus, kurie turime priemo
nes gyventi pagal tą planą, 
mums uždėta pareiga supa
žindinti kitus su tais daly
kais. Bet ypatingai mes tu
rime rūpintis įrodyti savo 
tautiečiams, kad Dievo įsta
tymai gali būti laikomi, ir 
kad žmonija gali būti lai
minga tik laikydama juos.

Mes esame tai, kurie turi
me stiprinti, statyti Ameri
kos dorovę; mes turime bū
ti žmonijos vadais; mes turi
me būti tie, „kad mūsų švie
sa šviestų žmonėms ir kad 
jie galėtų matyti gerų darbų 
ir garbintų Tėvą, kurs yra 
danguje.”

Sulietuvino Dr. Rasa.

Per puspenktų metų Kini- tinka partizaninėms kauty- 
ja kovojo prieš gerai organi- nėms. Kinų kariuomenės pa- 
zuotą ir apginkluotą užpuoli- ruošime daugiausia vadova— 
kę Japoniją. Visą laiką gyni- vo vokiečių karininkai, ku- 
mosi priešaky stovėjo ir va- rių dabar jau nebėra, 
dovavo g 
Kai Shek, kurį sutrumpintai, puolė " Mandžiūriją, 
ir sulietuvintai vadinsime --1----- ------------------
Kaišeku.

Gen. Kaišek dabar yra 56 
metų amžiaus. Jis krikščio
nis, vidutinio ūgio, labai iš
mintingų akių, nerūkąs ir 
svagiųjų gėrimų negeriąs. 
Kai nedėvi kario drabužių, 
tada apsirengęs ilga, tradici
ne kinų suknia.

Kinijos karo akademiją 
jis baigė turėdamas 19 metų. 
Iš ten nuvyko į Japoniją, kur 
per ketveris metus lankė Ja
ponų karo akademiją. Dr. 
Sun Jat-sen revoliucijos me
tu Kaišek pradėjo karinę kar
jerą, kuri atnešė jam gražiau
sių pasisekimų. Jis pralenkė 
visus generolus ir įsteigė 
tvirtą centralinę vyriausybę, 
kuri buvo privaloma visiems 
450 milijonų kinų. Jie nieka
da nevengė atsakomybės. Jis 
turėjo daug pralaimėjimų, 
bet niekada nenustojo vilties.

Nuo 1937 m. liepos 8 d. 
Kinija neteko sostinės (Nan
king©) ir visų didžiųjų mie
stų, kaip Pekingo, Kantono, 
Šanhajaus. Kinija "neteko 
svarbiųjų geležinkelių, uos
tų, laivyno bendrovių, uni
versitetų. Apie 50 milijonų 
kinų išstumta iš savo gyve
namų vietų. Bet pasiprieši
nimas prieš japonus veda
mas didžiausiu atsparumu.

Gen. Kaišek kartą yra pa
sakęs, kad kova prieš japo
nus tęsis tol, kol bus nors 
vienas ginkluotas kinas. Gin
kluotų kinų jis turi tris mi
lijonus. Apie du milijonai suėda.

generolas Chiang i Kai japonai 1931 m . už- 
, Kinija 

tada 
buvo 
tada 

metų 
Tuo

nebuvo pasiruošusi. Ir 
valstybės priešakyje 
gen. Kaišekas, bet jis 
prašė dar dešimties 
laikotarpio pasiruošti, 
metu jis turėjo d aug kovo
ti prieš komunistus viduje. 
1936 m. gruodžio mėnesį jis 
buvo įsakęs vienam jaunam 
generolui, savo patikėtiniui, 
suduoti lemiantį smūgį gin
kluotoms komunistų pajė
goms. Bet jo patikėtinis jį 
smarkiai apgavo.

1936 m. gruodžio 12 d. gen. 
Kaišekas buvo suimtas. Try
lika dienų jis buvo generolų 
nelaisvėje. Jo žmona, baigu
si Amerikoje kolegiją, bu
vo nulėkusi lėktuvu pas jį ir 
kovojo už jo išlaisvinimą. Pa
galiau, per Kalėdas genero
las Kaišekas paleistas. Jo 
žmonos brolis Dr. Soong į- 
tikino pagrobikus, kad Kai
šekas yra vienintelis žmo
gus, kuris gali vadovauti i 
kovai prieš japonus. (Dabar) 
Soong yra.v 
reikalų ministeris ir šiuo 
metu vieši Washingtone).

Dabar, kai kinai kovoja 
drauge su amerikiečiais, 
anglais ir olandais prieš tą 
patį priešą, Kinijoje dar dau
giau pasitikėjimo pergalei. 
Kinai visada japonus vaiz
davosi jojančiais tigru. Pa
gal seną pasaką, jojantis ti
gru žmogus pradžioje turi 
didelio įdomumo ir malonu
mo, bet jojimo galas labai 
liūdnas — tigras savo jojiką

KARO ŽYGIAI TOLIMUOSE RYTUOSE

NAUJO INTERTYPO FONDAS
Kalėdų proga „Amerika” gavo daug sveikinimų. Ir ne 

tuščių. Daug jų buvo palydėti aukomis Naujo Intertypo Fon
dui. Giliu dėkingumu čia minime skaitytojus, kurie Kalėdų 
ir Naujų Metų proga taip gražiai atsiminė „Ameriką.” Ačiū 
jums, gerieji Lietuvių Amerikiečių Katalikų Spaudos Bičiu
liai!

Čia seka aukotojų sąrašas:
Leopoldas Grigonis New York, N. Y. $3.00
Z. Karalius Waterbury, Conn. 2.00
R. Butauskienė N. Torrington, Conn. 1.00
E. Masones Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Paulauskienė Maspeth, N. Y. 1.00
M. Valaitienė Ozone Park, N. Y. 1.00
O. Barčienė Elizabeth, N. J. 1.00
Pr. Razvadauskas So . Boston, Mass. 1.00
V. Vitkus Brooklyn, N. Y. 1.00
A. Bartusevičius Bronx, N. Y. 1.00
G. Žarnauskas Glendale, N. Y. 1.00
F. Matonienė Long Island City, N. Y. 1.00
Ir. J. Avižoniai, Ozone Park, N. Y. 1.00
B. Adomaitienė, Ozone Park, N. Y. 1.00
A. W. Kens, Great Neck, N. Y. 1.00
O. Mazurkevičienė, Mt. Carmel, Pa. 1.00
P. Keršulienė, r Brooklyn, N. Y. 1.00

Jau praėjo vienas mėnuo, 
kaip japonai pradėjo savo 
barbariško užpuolimo 
gius prieš Ameriką ir Ang- i 
liją. Turime pripažinti, kad 
pirmas mėnuo davė jiems 
laikinų laimėjimų.

Gruodžio 7 d. pasalingu 
užpuolimu japonai padarė 
didelių nuostolių Amerikos 
laivynui Havajų salose. Jie 
jau turi Filipinų sostinę, 
Manilos miestą. Užėmė Gu
am ir Wake salas. Filipinuo
se iškėlė gausius karių dali
nius.

Japonai užėmė anglų Hong
kong salą ir tuo paruošė 
sau laisvesnį kelią į olandų 
Indiją. Jie galutinai užėmė 
Siamą ir iš čia pradėjo pa
vojingą žygį per Malajų pu- 
siausalį Singapores krypti
mi.

Dabar japonų akys stipriai 
nukreiptos į olandu Indijos 
salas ir į anglų Singaporę. 
Olandų salų puolimą jie pra
dėjo vykdyti sausio 11 d. ir 
jau turi Borneo ir Celebeso 
salose iškeldintas kariuome
nes.

Singapore yra sala, atskir
ta Johores sąsiauriu nuo Ma
lajų pusiausalio. Visas są
siauris plūduriuoja dabar 
minomis, kurios paskirtos 
priešo laivams. Singapores 
sala nedidelė, 27 mylių ilgio

ti šią vietą. Praeit] ' - - • •
- sgsir?. ■ 

VALSTYBĖS SEl kituose laikrasclU0se’
RIALS ATSkeikėme iki vidurvasario.

\u būtų ir beatsimmti vi- 
Šiomis ~diiį Taigi, nors trumpai apie 

Federacijos sekre$- . ...
Department of SU’kiP iau žinome, visas lie
stą Federacijos Ctškas judėjimas spiečiasi 
dybos pareiškimą > Šv. Kazimiero parapiją 
kio turinio atsakyųrelatu Maciejausku prie- 
„My dear Mr, įjjJje. Parapija, rodos, auga,

The receipt idėja. Vidaus visų reikalų 
ledged of your lerhau, bet, iš paviršiaus 
cember 12, 1941 Jnt, mes tikrai progresuo- 
copy of a stateir.4 Vieton vieno kunigo, tu- 
by the American D Jau dabar du. Talkor 
Roman Catholic FD jaunas kun. Malakaus 
expressing loyalty t chicagietis. Bažnyčia 
ing support in tti mažutė, bet visgražėji 
of the United Stįuošnesnė darosi. Bevei

This statement - sekmadienį kunigas pra 
read with interest^ aPie nors nauj° i 
courtesy in brinko, nupirkto, padovanoti 
the attention of tlįa> fundatorių pavardži 
ment is appreciat&;nau- Tik žinau, kad dai

Sincerely yours, °je J™
For the Secretary mo erys^ Choras dide 

w 'raziai gieda. Kur reik: 
a • x / įdainuoja. Naujo jaui Assistant Chief, kįtur ab

of Luiopean ^aį|a neįigam<
T K N KTT KARUI? bUS PaŠaUkti 
LENKŲ KARIAI ilv0 krašto. Motinos č 

a ir kantriai laukia, k
Londonan sugrįžę;į0|Įau 

las Sikorskis,_ Leiį.o. v.]m,q 
riausybes istremims 
ris pirmininkas, 
apie savo lankymu 
je. Jis pareiškė, kad 
Rusija atsisakė b: 
karinio meto kopiančioms 
jos platinimo. Ps 
me su Stalinu ta’ __
S^.e. S?e tSnir Narbutienei, Curtien. 
valstybes bendras įr kitomSj kui 
reikalinga^ en >r1(ja būdas, 
prieš priešą. jegirdėjau, kad kas n

Sikorskis pareišh padėkojęs už 
asmeninės kančios^ Bet jos nepaiso j( 
skaudos yra PaiĄirs.ausančio dėkingume 
lenkai esą ištikimi lį vjSur įr visuomet

žinkelis į Wil ANGELES liet
kartus japonai mėįF _____

vietą Praeį , ■ ^įimpai perbėgti A 
pne ChangshaJ veil. ,

it, mes tikrai progresuo-

U/ieš vėlyvą rudenį bu 
ngta vienas kitas išvaž: 
js - piknikas su geron

• - kmėmis. Daug rūpint 
į judrus prelatas. Ten 

‘ koti mūsų dosnioms 
darbuo 
šeimin 
Jaselsl

glės; yra ir keletas kalnų. 
Pats Singapores miestas yra 
salos pietuose, turi apie 500,- 
000 gyventojų.

Pati sala stipriai apsau
gota. Visame pakraštyje 15- 
18 colių konuolės. Aplink jas 
spygliuotos vielos, kitoki ka
riniai įsitvirtinimai.Sukrauta 
daug ir maisto atsargų, be
veik išimtinai ryžių.

Singapore yra lyg ir rak
tas į tolimesnės karo eigos 
pasisekimus. Singapores kri
timas nereikštų sąjungininkų 
jralaimėjimo, bet pasunkin
tų kovą.

Manoma, kad japonai turi 
90 divizijų, kurių apie 30 
stovi Mandžiūrijoje, Rusijos 
pasienyje. Apie 30 divizijų, 
manoma, yra Kinijoje, o liku
sios 30 divizijų paskirtos 
veiksmams Filipinuose, Bur- 
moje, Malajuose, olandų In
dijoje ir kitur, 
kams svarbu 
vietoje laikytis kiek galima 
daugiau ir sudaryti daugiau 
nuostolių japonams.

Iki šiol japonai jau sulaukė 
stambių nuostolių. Jie neteko 
bent 53 laivų, 19 laivų suga
dintų. Jie neteko 7 naikintu-

■ vų, 9 povandeninių laivų, 
. 28 transportų, dviejų kreise

riu ir penkių kitokių.
sena iicuivicic, zui nrynų ii^io Japonai sulaukė didelio 
ir 14 mylių pločio. Didesnė pralaimėjimo Kinijoje, prie 
ploto dalis vien pelkės, džiun- Changsha, kur svarbus gele-

zy-

i lenkai esą isiiKimi visur įr visuomet 
) ir taip pat gerai s®

■'> '.'rrvuLi j - T-Afc —— v
sitarimas. Iš Stalini6*1^ ir Pora. s0^ 
mėjęs didelę nuolat? ^^rive taipgi nus* 
sčiau buvo leista tiįnese šiokio tokio p 
lenkų apginkluoti.'aleidfla mūsų lieti 
pasiekta tokio su? centras nei šiaip 
lenkai Rusijoje galamai.. P^taiktusių 
kluoti bent 100.00 Svecl“ atvažiavusių 
Be to, apie 25.000 'US"J “ svet”' ?eP'

. rių gales is Rusiios-l,,,. . , „ .. m i • • n 7 nuo visko ir visur. į Tolimuosius Rytus.
ti ją.. Apie 2,000 lenk’ 

. ir jūrininkų paleisti 
į į Angliją.

Šiuo metu į Rusi]) 
atsiuntė 100,000 kd 
bužių, paskirtų i 
lenkams. Kelios divi 
aprengtos. Dabar k 
ginklų, kurie jau esi 
Lenkų kariai būsią 
arti Persijos ir Afg« 
pasienių.

VYTIS ir
Par

Jonas ]

Sąjunginin- 
kiekvienoje

(Tęsi 
svarba tame, ar, iš visi 

Te J SusitePei su bo
’1 1L 111 ’ eserai plačių pažiūrų v

-------- itleidžiame Aš asmenis 
Privaloma tamiti, kad norėjai įvaryti 

Per Kauno radiją!“““ aWakai“ Paven 
skaityta ištrauka ii’,’.

t • .»■ vis dėto tu pusėtinasCIO „Naujoji Lietuva Mikulis 
snyje patariama nt ’ 
šarų, brolius partis™.narstyk, - t( 
lydint i karą. Gengaus kapeikos 
pasekti visiems p- šnairavo tie tavo drisl 
pavyzdį. Lietuviai % pradėjo juos įtikinėti 
čią, kad jų žemė nhuržujus, kaip ir jis? Je 
ma svetimųjų; taiplepradėti nuo tavęs? 
pakenčią ir svetimuidė ausis, nes persvara 

Gyvenimas Lietui3® juose pasiliko. Ir nu 
grįžtąs j normalinįar slalP lsel< 
bet lietuviai kovoti w keriįyja Ir kas 
jo. Jie pasiryžę ne:-Brauningas. * 
vę ir ktoms tautoj Brauningus ir jie.turi, 
j ant petys į petį suhoka šaudyti. Kas gi ta 
kariuomene.” • Mano autoritetas, išk 

Tur būt. šlykščiau- Kas daugiau? Tavo di 
čiot iš lietuviu v tu ne Leninas. Bet ir L 
nebesugebėtų. Prievarta -turi aplink save 
čia lietuvius! Hi«”p.nePnfe*,a; Auton 

, i iu-n i- Pirmiau tiksliau paša rą ir dar skelbia. - apsauga, bet viena 
kariaus uz kokią ta vieną chuliganą gal ir

Rinks paminkantys. Kaip matai, tav 
v. . .^taikyk prie aplinkybių 

Gaunama amą.KWiuvęs, ne tik menše 
ros paminklų apsau.-V
staigos meno skyrius iji^įg nefouv0 jau toks 1 
žęs surinkti po kras’utis kalba tiksliai. Jis 
tytus meno bei kuBlirNe kartą tik akyplėšiš 
minkius ir juos suį^jė. Bet tokie dalykai ka 
tauto Didžiojo Kultu™- Jautėsi visiškai sudui 
ziejuje Kaune.
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cinkelis į Indote 
tartus japonai mėg- 
i šią vietą. Praeitą 
irie Changsha mie^ 
įai neteko 35,000 b

OS ANGELES LIETUVIŲ VEIKIMAS

orėtųsi trumpai perbėgti 
į 1941 metų mūsų veiklą, 
rodos, šiek tiek buvo ra-

VALSTYBĖS SEį a kituose laikraščiuose,
RIAUS ATSAKj Veikėme iki vidurvasario. 

-------—. įku būtų ir beatsiminti vi- 
. Taigi, nors trumpai apie 
tą.
taip jau žinome, visas lie- 
iškas judėjimas spiečiasi

Šiomis dienomis 
federacijos sekreto 
Department of Stati 
;tą Federacijos Cei 
lybos pareiškimą j b šv. Kazimiero parapiją 
cio turinio atsakys prelatu Maciejausku prie- 
,My dear Mr. šin yje. Parapija, rodos, auga,

The receipt is 
edged of your Iety 
:ember 12, 1941 an 'int, mes tikrai progresuo- 
:opy of a statėme L Vieton vieno kunigo, tu- 
iy the American Ij e jau dabar du. 
loman Catholic F-no jaunas kun. Malakaus- 
ixpressing loyalty į, chicagietis. 
ng support in th 
>f the United Stati

This statement t
•ead with interest,! a apie ką nors naujo į- 
jourtesy in bringii rto, nupirkto, padovanoto, 
he attention of thf la, fundatorių pavardžių 
nent is appreciated

Sincerely yours, 
For the Secretary!

stėja. Vidaus visų reikalų 
inau, bet, iš paviršiaus

Talkon

Bažnyčia, 
s mažutė, bet vis gražėja, 
puošnesnė darosi. Beveik 
sekmadienį kunigas pra

įnau. Tik žinau, kad dau-
10 j e yra nenuilstančios 
lų moterys. Choras didėja

w . gražiai gieda. Kur reikia, 
.4. A, padainuoja. Naujo jauni- 

ątsirado, iš kitur atva- 
o. Tik gaila neilgam. Nes
11 vyrai bus pašaukti gin- 
a.vo krašto. Motinos dū-

, ja ir kantriai laukia, kas 
Londonan sugr}z^L0|įau

as Sikorskis, Lenki 
iausybės ištrėmime 
is pirmininkas, pa; 
pie savo lankymąsi 
e. Jis pareiškė, kad 
tusi j a atsisakė nų; - ■- 
arimo meto komu uilstančioms 
os platinimo. Pas, 
le su Stalinu turį ’ 
yje šie dėsniai: pi 
alstybes bendras 
oikalinga bendra 
ries priešą.
Sikorskis pareiškė 

smeninės kančios b 
taudos yra pamiršt 
nkai esą ištikimi 1 

taip pat gerai si 
’.'“V Tv 

tarimas. Iš Stalino 
įėjęs didelę nuolaid 
nau buvo leista til 
nkų apginkluoti. , . v. .
įsiekta tokio ® L“? I--.“',. “"P 
nkai Rusijoje galė 
luoti bent 100,0(X 
e to, apie 25,000 Ii J 
ų galės iš Rusijos 
Tolimuosius Rytus

Assistant Chief, 
of European

.ENKĮJ KARIAI

ieš vėlyvą rudenį buvo 
ingta vienas kitas išvažia- 
is - piknikas su geromis 
skmėmis. Daug rūpinosi 
ų judrus prelatas. Tenka 
ėkoti mūsų dosnioms ir 

darbuoto- 
šeiminin- 
Jaselskie-

virėjoms, 
s: Miškienei, 
Norbutienei, Curtienei, 

kienei ir kitoms, kurios 
;da visokias būdas. Iki 
negirdėjau, kad kas nors 
j būtų padėkojęs už ką 
. Bet jos nepaiso joms 
ausančio dėkingumo ir 
i visur ir visuomet dir-

J • ' ' V -I •rengta ir pora šokių va- 
, kurie taipgi nusisekė 
įnešė šiokio tokio pelno, 
'aleidžia mūsų lietuviš-

amai pasitaikiusių pro- 
Svečių atvažiavusių, ūž

usių iš svetur, nepralei- 
ne lengvai. Kad ir toli 
nuo visko ir visur, bet

ją. Apie 2,000 lenk 
jūrininkų paleisti 
Angliją..
Šiuo metu į Rusi] 

■.siuntė 100,000 kar 
ižių, paskirtų i 
nkams. Kelios divi 
įrengtos. Dabar Ii 
nklų, kurie jau es 
enkų kariai būsią 
’ti Persijos ir Afg 
įsienių.

esame laimingi, nes karts 
nuo karto susilaukiame gar
bingų lietuvių svečių, tiksliai
į čia užklystančių.

Šiomis dienomis, t. y. prieš 
Kalėdas, lankė mus jaunas 
lietuvis kapitonas P. Laba
nauskas. Prelatas tuoj ne
praleido progos, paprašyda
mas p. Labanauską sekantį 
sekmadienį papasakoti susi
rinkusiem apie Lietuvą. Jis 
pasakė, kas ten dėjosi tuo 
laiku, kai raudoni šarančiai 
užplūdo Lietuvos kraštą. Jau
nas pasakotojas trumpai, įdo
miai nupiešė, ką matė savo 
akimi per 34 dienas buvimo 
po svieto lygintojų letena. 
Susijaudinęs pasakojo apie 
pergyventą katastrofą, aša
ras, širdgėlas, vargą. Dings
tančius iš nakties žmones, tė
vus, brolius, seseris. Atskir
tus, paliktus vaikus, be glo
bos, be pastogės, be maisto. 
Toliau — bėgimą iš savo my
limo krašto, sunkų kelią į 
Dėdės Šamo žemę. Pareiškė 
džiaugsmo, kad šiame krašte 
randa visur lietuvių ir kad jie 
stengiasi visaip padėti, pagel
bėt, kad jie malonūs, vaišin
gi, atjaučią skaudžią Lietu
vos padėtį. Susirinkusiųjų 
tarpe matėsi ir kitų srovių 
mūsų tautiečių, kurie pama
žu įsitikina, kad mums da
bar, kaip niekados, reikalin
gas vieningumas kaip lietu
viams.

Prelatas pasakė gražią kal
bą, pradedant ir užbaigiant 
paskaitą. Garbės konsulas 
Dr. J. Bielskis irgi pasakė ke
letą žodžių, pareikšdamas sa
vo pasididžiavimą ir džiaug
smą mūsų jaunu svečiu, jo 
pasisekimu nepriklausomos 
Lietuvos gyvenime. Statė p. 
Labanauską pavyzdžiu vi
siems jauniems lietuviams. 
Pareiškė viltį, kad Lietuva 
prisikels ir vėl kurs ir gy
vens, jeigu tik mes dirbsime 
ir vieningi būsime.

Gruodžio 28, parapijos sa
lėje buvo suruoštas Kalėdų 
bankietas, kuriame vėl kalbė
jo p. Labanauskas, Prelatas, 
Ona Lužienė, K. Lukšis ir 
kiti. P. Borisienė, viešnia iš 
Chicagos, sveikino mus visus 
ir linkėjo pasisekimo? Ban
kietas baigėsi dainomis.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
svarba tame, ar, iš viso, tu gali būti eseras. Galėsi, 

tv i" . 7 iorėsi. Susitepei su bolševikais tai susitepei, bet
1S LieiUVC eserai plačių pažiūrų vyrai. Suprantame klaidas ir 

-------- itleidžiame Aš asmeniškai net pasiryžęs ir tai už- 
Privaloma tani ti, kad norėjai įvaryti kulką į pakaušį. Aš supran- 

kokiu apjakėliu paverčia žmogų fanatizmas. Tai 
?i?
Vis dėto tu pusėtinas nachalas, — aitriai paste- 
Mikulis.
Tik apsvarstyk, — tęsė Pilvutis, nekreipdamas

Per Kauno radiją t 
:aityta ištrauka iš 
o „Naujoji Lietuva’ 
lyje patariama ns
,rų, brolius partiza 5sj0 j pį^ pastabą, — kas dabar daryti? Bet ten 
dint į karą. Geni yaus gyvybė kapeikos neverta. Ar nematei, kaip į 

visiems P šnairavo tie tavo driskiai, kada tas buržujus dak-įsekti visiems P
įvyzdį. Lietuviai i s pradėjo juos įtikinėti, kad tu toks pat baltaran- 
ą, kad jų žemė mi >uržujus, kaip ir jis? Jei žudyti visus ponus, tai ko- 
a svetimųjų; taip 
.kenčią ir svetimųj 
Gyvenimas Lieto į 
įžtąs į normaline
t lietuviai kovoti jikni keršyja. Ir kas tada tavo gyvybę išgelbės?
. Jie pasiryžę nei. Brauningas.
ir ktoms tautoms. Brauningus ir jie turi. Kriminalistai geriau už ta- 

nt petys į petį su’ loka šaudyti. Kas gi tave užtars, kas apgins? 
.riuomene.”
Tur būt, šlykščiau
)t iš 1

nepradėti nuo tavęs? Tie chuliganai laikinai sū
dė ausis, nes persvara buvo ne jų pusėj, bet ta 
lis juose pasiliko. Ir manai, kad bet kokiu momen- 
e, išsigėrę ar šiaip įšėlę, negali išbandyti ant tavęs 
os savotiškos operacijos? Tur būt, įsivaizduoji, kaip

Mano autoritetas, iškalba. Mano...
- Kas daugiau? Tavo drąsa, sumanumas? Na, bro- 

■- lietuviu ” ne Leninas. Bet ir Leninas tik tada į minią kal- 
besugebčtu PrievaT <ada-turi aplink save būrį fanatikų, kurie nieko 

" ’ ’ ’ Hitl* n nePrrieidžia. Autoritetas? Jūs jį seniai sugrio-
1 į . Pirmiau tiksliau pasakei, kad brauningas tai ge- 

sia apsauga, bet vienas prieš šimtą mažai tereiš- 
Vieną chuliganą gal ir nudėsi, bet kiti tave gyvą 

Rinks paminkle >askys. Kaip matai, tavo šansai nuliui lygūs. Taigi, 
i įtaikyk prie aplinkybių. Ir jūsų Leninas, į nelais- 
iakliuvęs, ne tik menševiku, bet ir buržujum apsi-

La lietuvius i ... . 
ir dar skelbia.1 

riaus už kokią ta U

Gaunama žinių, 
s paminklų apsaui tų 
ligos meno skyrius 
s surinkti po krašU 
tus meno bei kultui 
nklus ir juos sudėti

Škulis nebuvo jau toks kvailas, kad nesuprastų, jog 
utis kalba tiksliai. Jis gerai žinojo bolševikų mi- 
Ne kartą tik akyplėšišku atkaklumu savo gyvybę 
iė. Bet tokie dalykai kaštuoja pašeiiško nervų įtem- 

uto Didžiojo Kultui >• Jautėsi visiškai sudužęs, diena iš dienos gyvenąs 
įjuje Kaune.

■■ i

Seniau susitveręs LGF. ko-' 
mitetas iš trijų žmonių (Lu- 
žienės, Jasaičio ir B. Star- 
kienės) praneša, kad iki šiol 
turi tik 15 narių. Kas yra su stano ir Mongolijos tyruose 
kitais nuoširdžiais lietuviais?

Gruodžo 14 d. įvyko lietu
vių vyrų ir moterų kultūros 
ir labdaros klubo susirinki
mas. Senajai valdybai atsi
sakius, išrinkta nauja: pirm. 
J. Uždavinys, sek. B. Star- 
kienė, ižd. p. Miškienė, fin. 
sekr. Arbačiauskas. Lužienės 
ir Račkauskienės pastango
mis, klubas gyvavo per ket- 
veris metus Labdaros Klubo 
vardu.Dabar persiorganizavo, 
pakeitė vardą ir nariais gali 
būti vyrai ir moterys. Iš nau
jos valdybos lauksime darbų 
ir vieningumo. Tokis klubas 
čia turėtų gyvuoti. Čia visi 
turėtume išsitekti. Visi, kam 
tik rūpi lietuviškumas ir Lie
tuva, kviečiami prisidėti.

Naujų Metų dieną įvyko 
kiths bankietas, kurį suruošė 
SLA 75 kp. naujiems nariams 
pagerbti. Publikos susirinko 
apie 50 žmonių. Pietūs buvo 
puikūs. Daug triūso padėjo 
senos darbščios veikėjos, O. 
Lužienė ir O. Račkauskienė. 
Mockus, tos kuopos organiza
torius, gyrėsi, kad net 15 nau
jų narių gavęs per paskutinį

NELEISIME JIEMS MIRTI BADU
Rusijoj už Uralo, Kazak-' Mums džiugu pranešti, kad 

šiomis dienomis iš Maspeth, 
N. Y. Letuvai Gelbėti Fondo 
skyriaus, per kun. Joną Bal- 
kūną, gauta $200.00. Kun. 
V. Slavynas prisiuntė $5.00 
ir Vincas Navickas iš Kana
dos $1. J. Jakštas iš Chica-

kenčia ir miršta dešimtys 
tūkstančių lietuvių tremtinių.

Rusijos dykumose — Si
bire ir kitose vietose šian
dien šala ir alksta tūkstan
čiai geriausių lietuvių •—
darbininkų, ūkininkų, agro- gos $2.00, P. Narbuatas $1. 
nomų, mokytojų, gydytojų.' 
Alksta tenai ir skursta ne 
tik suaugę, bet ir maži vai
kai. Išbadėjusiomis akimis 
jie žiūri į begalinius Sibi
ro plotus ir laukia, ar kas ne
atneš jiems duonos, vaistų 
ištinusioms rankutėms ir ko- j

Taip pat tenka girdėti, 
kad So. Bostone, Mass., Wor
cester, Mass., Waterbury, 
Conn, ir kitose vietose su 
nepaprastu uolumu yra varo
mas aukų vajus lietuviams 
tremtiniams Sibire.

Kun. K. Barauskas š. m. 
jytėms. ' sausio 18 d. lietuvių tremti-

Biauriausia, kad tremti- nių Sibire reikalais kalbės 
niai, kurie stovyklauja kur Detroite, o paskui Pittsburge. 
toliau nuo upės, ežero ar, Jei kai kurios kolonijos gali 
šaltinio, kiekvienas parai rasti kitų kalbėtojų, tai la- 
gauna tik 3-4 litrus van- bai maloniai Lietuvai Gelbė- 
dens. Tų trijų litrų van-, ti Fondas prašo pasinaudoti 
dens turi pakakti nusiprau-, kitais kalbėtojais, kaip, pa- 
sti, rūbams išsiskalbti ir vyzdžiui, kun. dr; Deksniu, 
atsigerti. į kun. dr. Gėčių, rašytoju An*

Tokia baisi ir tragiška Vaičiulaičiu, adv. S. Gaba- 
mūsų lietuvių tremtinių bū- j liausku ir kitais. Svarbu, 
klė Sibire ar kitose vieto- —
se, kad sunku ir aprašyti ir 
įsivaizduoti. Bet Amerikos 
lietuviai savo brolių tremti
nių baisiausią ir žiauriau- 

vajų. Kalbas pasakė prel. Ma- šią būklę supranta ir atjau- 
ciejauskas, kun. Malakaus- čia. Todėl ne tik jie per pra- 
kas, Uždavinys, O. Lužienė, kalbas, bet ir kitomis pro- T-k VI 1 • — • .

kad mes kuo greičiausiai pra- 
vestumėm aukų vajų ir su- 
rinktumėm didžiausią sumą 
pinigų, kuriais galėtumėm pa 
gelbėti išbadėjusiems tremti
niams Sibire. Mes nieku bū
du negalime leisti jiems mir
ti badu.

Lietuvai Gelbėti Fondas 
maldaute maldauja ne tik pa
vienių aukų, bet taip pat pra
šo visų kolonijų kuo grei
čiausiai pravesti aukų vajų 
lietuviu tremtinių Sibire rei
kalams.

Letuvai Gelbėti Fondas ti
ki, kad visos lietuviškos ko
lonijos panaudos visas gali
mas priemones surinkti ko 
didžiausias sumas pinigų lie
tuviams tremtiniams Sibire.

Lietuvai Gelbėti Fondas 
dėkoja pavieniams aukoto
jams, kolonijoms, kurios at
siuntė gausias aukas, taip 
pat Jaukiame ir iš tų kolo
nijų aukų, kurios dar nėra 
atsiuntusios.

Lietuvai Gelbėti Fondas, 
2334 S. Oakley Ave.

Chicago, Ill.

VOKIEČIŲ OKUPACIJOS PUSMETIS

O. Račkauskienė, na, ir mes 
visi nauji nariai iš eilės.Svei
kinome vieni kitus ir prisi
žadėjome dirbti 
j ai—Lietuvybei.

Ta pati kuopa 
kius sausio 31 
Temple salėje.

Parapija rengia bazarą, ne
tolimoje ateityje. Girdėjau, 
kad ruošiamasi ir prie 16 
vasario. Kai kas pareiškė 
nuomonę, kad šiais metais 
nebus patogu celebruoti. Na, 
pažiūrėsim, ką kitos kolonijos 
veiks. Mes seksime kitų pa
vyzdžiu.

Bronė Starkienė

gražiai idė-

rengia šo-
d. Masonic

gomis aukoja savo sunkiai 
uždirbtus centus, kad tik 
palengvintų sunkią tremtinių 
Sibire dalią.

Lietuvai Gelbėti Fondas, 
1941 m. spalių mėnesio pa
baigoje, į Sibirą lietuviams 
tremtiniams išsiuntė šimtą 
penkiasdešimts dolerių, o 
gruodžio 29 d. į Sibirą mū
sų broliams lietuviams trem
tiniams išsiųsta daugiau, 
kaip keturi šimtai doleriu; 
taip pat pasiųsta į Portuga
liją $35.00, o į Švediją irgi 
$35.00.
Kai tik į Lietuv. Gelb. Fondą 

įplauks gausingesnės aukos, 
tuojau bus suorganizuota 
stipresnė ir galingesnė pa
galba mūsų broliams lietu-

New Yorko valstybės gu
bernatorius Lehman sudarė 
komisiją, kurios pareiga busjviams, kenčiantiems Rusijos 
surinkti New Yorko valsty-; gilumoje. Jau ir dabar ieš- 
bėje visokius geležgalius ir koma būdu ir priemonių, kad 
panaudoti juos apsigynimo būtu sušelptas ne vienas ki- 
reikalams. Bus renkama va- 
ris ir kitoki metaliniai daik
tai.

tas lietuvis tremtinis, bet di
desnis ju skaičius. Visam 
tam reikalui reikia pinigų.

(Tęsinys)

Iš mažumų Lietuvoje dau
giausia nukentėjo žydai. Vil
niuje, Kaune, Šiauliuose ir ki- 

|tur vokiečių įvesta ghetto, 
kur žydai atskirti nuo kitų 
gyventojų ir susisiekimas su 
jais draudžiamas. Jiems pa
naikinta apsigyvenimo, judė
jimo, darbo, profesijos, nuo
savybės, švietimo bei kitos 
kultūrinės laisvės. Jų judo- 
mas bei nejudomas turtas 
konfiskuojamas. Daugiausia 
dėl žydų turto grobimo iš 
Generalinės Tarybos atsista
tydino arba įteikė atsistatydi 
nimo prašymus prof. Jurgu
tis, prof. B. Vitkus ir J. 
tulionis.

Turimomis žiniomis, 
kiečiai lenkų mažumos 
neglosto.

Religiniai —visuomeninėje 
srityje visos seniau veiku
sios ir apie Katalikų Veikimo 
Centrą telkusios organizaci
jos bei draugijos yra uždary
tos. Katalikiška spauda taip 
pat nuo sovietmečio nelei
džiama. Komisaras von Ren- 
teln tik „pasižadėjęs svarsty

Ma-

vo- 
irgi

ti katalikų bažnyčios pagei
davimus.”

Nors Lietuvoje du univer
sitetai: Vilniuje ir Kaune, 
bet neleidžiama atidaryti pir
mieji du kursai, tai yra aiš
kiai blogas ženklas įstaigų 
ateičiai. Pirmieji semestrai 
teveikia tik Miškininkystės 
fakultete ir Dotnuvos Žemės 
Ūkio Akademijoje.

Vilniuje dabar vokiečių 
teleista atidaryti tik 6 gim
nazijos. Lenkams jų 
ta.

Vietoj Vilniaus 
1937 - 38 mokslo 
veikusių 80 pradžios
klų, „Deutsche Zeitung in 
Litauen” pranešimu, dabar
tiniu metu, teveikia 49, o iš 
jų 22 pradžios mokyklos 
„dėl patalpų stokos” tedir
ba tik pusę dienos. Kaune 
mokyklos irgi negali veikti 
normaliai.

Vilniuje veikia Pedagogi
nis Institutas. Įvedus Insti
tute vokiečių kalbą, „Kaue- 
ner Zeitung” pranešimu, jos 
teklauso tik 40 nuoš. stu
dentų. Miestuose steigiami

neleis-

mieste 
metais 
moky-

trumpalaikiai vokiečių kal
bos kursai mokytojams ir 
tarnautojams.

Nuo spalių mėn. 16 d. į- 
steigti Sveikatos Rūmai Ost- 
landui. Jiems vadovauja vo
kiečiai. Gydytojo profesijos 
praktikai, be medicinos dip
lomo ir stažo, reikalingas 
dar vokiečių leidimas. Leidi
mai reikalingi taip pat: gai
lestingoms seserims, vaisti
ninkams, dentistams ir ki
tiems. Reicho komisaras gali 
kiekvienu metu suteiktą lei
dimą atimti. Dr. Matulionio 
per radiją pranešimu, Lietu
voje siaučia šiltinė. Žydai 
gydomi tik žydų gydytojų 
ir žydų personalo. Raud. 
Kryžiaus pirmininkas' atsta
tytas, pati įstaiga iškraus
tyta iš savo patalpų, o pa- • 
skutiniomis žiniomis, įstai
ga, kaipo tokia, nustojo vei
kti. Ji virto paprasta šelpi
mo draugija.

Vietoj anksčiau veikusios 
Eltos, įsteigta vokiečių pro
pagandos įstaiga, pavadinta 
„Pressedienst dės General- 
komisariats” su vokiečiu 
Walter Zimmerman, iš Liu- 
becko, priešakyje. >

Steigiamas Lietuvoj „Rau
donojo teroro muziejus.” Jo 
tikslas nukreipti gyventojų 
dėmesį nuo dabartinių sun
kumų bei negerovių į bolše
vikų okupacijos periodą.

Tikslus leidžiamų lietuviškų 
laikraščių kiekis nežinomas, 
bet kur kas mažesnis, negu 
Nepriklausomybės laikotar
pyje. Lietuvoje betgi leidžia
mi net du dienraščiai vokie
čių kalba! Be to, lietuvių 
laikraščiams privaloma spau
sdinti vienas puslapis voki
škai. Reichskomisaro potvar
kiai Lietuvoje spausdinami 
be lietuvių dar ir vokiečių 
kalba. Radiofono direkto
rium paskirtas vokietis. 
Transliacija be lietuviij vy
ksta ir vokiečių kalba. Lie
tuvos himno transliacija nuo 
r u gpiūčio 15 d, draudžiama. 
Draudžiamas taip pat Lietu
vos vėliavos ir kitų tautos 
simbolių viešas vartojimas. 
Bibliotekos valomos netik 
nuo bolševikiškos, bet ir 
priešnaciškos literatūros, žo
džiu, Lietuvos germanizaci
ja vykdoma plačiu mastu ir 
pilnu tempu.

LPSŽ.

nenormalų gyvenimą. Tikrovėje, pakliuvimas į lietuvių 
nelaisvę atnešė Mikuliui netikėtą laimę. Dabar Pilvu
tis jam pakiša progą visai saugiai išeiti iš sunkios pa
dėties. Širdyje jis tiesiog nudžiugo. Bet reikia gi pasi
branginti, parodyti ko daugiausia išorinio atsparumo. 
Nepulsi gi savo priešui ant kaklo. Reikia kietai ir dirb
tina panieka sutikti jo pasiūlymą.

— Jei aš valandėlę tylėjau, tai nemanyk, kad būčiau 
svarstęs tą žemą išdavikišką pasiūlymą. Komunistams 
niekad nebuvo ir nebus pakeliui su eserais ar bet ko
kiais kontr-revoliucijonieriais.

— Kadangi žinau, kad meluoji, tai pasakysiu, kad 
esi kvailys, — atrėžė Pilvutis. — Tuo tarpu atsisveikin
siu. Daugiau įtikinėti nematau reikalo. Viskas jau pa
daryta.

„Vienok kaip tas bjaurybė skaito mano mintis! Ne, 
tui’ būt, mano veide perdaug džiaugsmo, kad net toks 
asilas tai pastebi. Reikia žiauriau susiraukti” — pa- 
mintijo Mikulis.

— Nesiraukyk, brolau, tai visai nereikalinga ko
medija, — tarė Pilvutis. Žinau, kad palauksi, kol bol
ševikai bus iš Lietuvos išvaryti. Aš tai puikiai su
prantu. Tavo dėtas aš pats ne kitaip pasielgčiau. Man 
irgi neskubu. Tegu buržujai pasiima valdžią, o tada... 
Na, iki pasimatymo. Tik iki pasimatymo, nes žinau, 
kad mudviem ne kartą teks pasimatyti ir po senovei 
bendradarbiauti.

Tais žodžiais Pilvutis išėjo. Pasilikęs vienas, Mikulis 
jau nebeslėpė savo pasitenkinimo.

Pilvučio buvo atspėta. Bolševikai neišsilaikė. Ama
ras pamažėli nuslinko. Bet atūžė naujas juodas debe
sys, kurs žadėjo Lietuvoj užtrukti ir ilgam orą suterš
ti. Atėjo lenkai.

Ir vėl piršlybos

— Tu?!
Tautgėlos akys žaibu sužibėjo, pamačiusios iš pasa

lų įėjusi Bezicką. Graibstėsi už kišenių, lyg ginklo ieš
kodamas, bet nieko kito prie savęs neturėjo, tik at
lenkiamąjį peiliuką. Tokiu ginklu nieko nenukausi.

Bezickas labai mandagiai nusilenkė ir maloniai nu
sišypsojo.

— Sveikinu poną valdovą! Tiek metų nesimatėm! 
Kaip aš pasiilgau! Kaip gi sveikatėlė? Tamsta nė kiek 
nepasenęs, dar gyvesnis, budresnis...

Ir ištiesė jam ranką. Tautgėla rankos nepadavė. 
Nuostaba ir pyktis atėmė jam kalbą. Pagaliau kymiu 
mikčiojančiu balsu vos teįstengė sušniokšti:

— Kaip išdrįsai čia įeiti? Mano namų durys tau at
viros — išeiti!

Mezickas dai’ maloniau nusišypsojo.
— Kad ponas valdovas žinotų, kokiu reikalu aš at

vykau, tai pultų man ant kaklo ir džiaugsmingai su
šuktų: pagaliau!

Tautgėla nepuolė jam ant kaklo. Valandėlę atrodė, 
kad kibs į gerklę, bet — Bezickas buvo ginkluotas. Ir 
ne vien ginkluotas. Jis dėvėjo lenkų karininko unifor
mą. Jei taip, tai jis nebe vienas. Dvarą bus apsupę ka
reiviai — prieteliai lenkai, tas tiesa, bet jų vadas...

Tautgėla neviltingai susmuko į kėdę. Bezickas nebu
vo laukęs nuoširdaus priėmimo, bet ir tokio šiurkštu
mo nesitikėjo. Jis manė, kad lenkų karininko uniforma 
užglostys visus praeities įvykius. Jis nervingai krimto 
lūpas. Gerokai turėjo .įsitempti kad išlaikytų bent lan
kųjį nuoširdumą.

— Stebiuosi pono valdovo abejingumu. Jau tik pa
mačius, kad vilkiu garbingą lenkų karininko mandie- 
rą, tamstos širdis turėtų džiaugsmu susuplasnoti. Įei
damas čia slapčiomis, maniau padarysiąs maloniausią 
siurpryzą, kad pagaliau išmušė nuo amžių lauktoji va
landa: Lenkija ateina! Jos baltasis erelis jau plasnoja 
galingais sparnais Lietuvos žemelėje! Ar tai ne džiaug
smo valanda, p. Tautgėla?

Lenkija... baltasis erelis.... taip, tai numylėta Taut
gėlos svajonė. Bet kai ta svajonė tapo realybe žuliko 
Bezicko asmenyje, tai ir Tautgėlai jau buvo perdaug. 
Jei Lenkija ateina panašių didvyrių vedama, tai reikia 
antžmogiško didvyriškumo draugiškai ją priimti. Kaip 
bjauriai žmogus gali suteršti idėją! — neskaniai pa- 
mintijo skaudžiai nusivylęs Tautgėla.

Kas jam daryti? Jei lenkų legijonai jau čia, tai nuo 
jų neišsisuksi. Reikės pareikšti Lenkijai ištikimybę. 
Tautgėla didžiausiu malonumu tai padarytų, bet tas 
Bezickas... Vis dėlto reikia iš to kaip nors išsisukti, 
bent iš Bezicko sužinoti, kaip dalykai stovi: kokią Lie
tuvos dalį lenkai yra užėmę, ar jie išsilaikys?

Visa valios pajėga susikaupęs į šaltą pusiausvyrą, 
Tautgėla paklausė:

— Panie Bezicki, pirmiau negu pradėsiu normaliai 
su tamsta santykiauti, norėčiau žinoti, ar aš laisvas, 
ar areštuotas?

— Areštuotas?! Bet, panie dziedzicu, iš kur tokia 
laukinė mintis galėjo tamstos galvon ateiti? Areštuo
tas! Cha, cha, cha! Tamsta esi laisvas, kaip tas baltasis 
aras, kuris mūsų vėliavoje garbingai plevėsuoja.

— Kiek jūs čia į mano dvarą atvyko? — šaltai ka
mantinėjo Tautgėla.

— Kol kas tik vienas pulkas. Nedidelis jis, apie šim
tas karių, bet vadinasi tikras pulkas. Greit jį papildy- 
sim lietuvių belaisviais. Turės braciaškai mums tar
nauti — cha, cha, cha! Kaipo vadas — pulkininkas, aš 
turiu garbės tamstą pasveikinti garbingos lenkų ka
riuomenės vardu!

Ii’ vėl Bezickas ištiesė ranką. Ir vėl Tautgėla jos ne
priėmė.

— Tamsta pulkininkas?! Kuriuo stebuklu?
Bezickas jau ne juokais įsižeidė. Visas paraudo ir iš

syk nesusigriebė, kokiais žodžiais atsakyti.
— Panie dziedzicu, kaip gi galima taip įžeidinėti nar

sųjį lenkų karininką?
— Net narsųjį — ha, ha!
— Panie dziedzicu, to jau perdaug! Kad negerbčiau 

tamstoš, kaipo busimojo mano uošvio, tai...
— Busimojo uošvio? Ką tai reiškia? — užgriovė 

Tautgėla.
— Reiškia tai, ką pasakiau. Pana Eugenija bus ma

no žmona.
Tautgėla apsidairė ir siekė sunkios misinginės žvaki

dės. Bezickas kelis žingsnius atšoko atgal. Jau rodės, 
kad sunki žvakidė nuskris Bezicko kakton, bet ponas 
Ksaveras akimirkoj susigriebė pertoli nužygiavęs. Jis 
taip pat greit atslūgo, kaip ir buvo užsidegęs, žemai 
nusilenkė ir priversta šypsena suniurnėjo:

— Šimtą kartų atsiprašau už mano išsišokimą, bet 
lenkų -karininko garbė smarkaus ir skuboto apgyni
mo reikalinga.

— Apgynimo? O kiek kartų esi ją suteršęs?
Tautgėlos kraujas buvo sujudęs. Jis visai nepaisė, 

kad Bezickas apsiginklavęs ir atsivedė pulką kareivių. 
Vis vien negailestingai jo savymeilę čaižė. Bet Bezickas 
jau sutramdė savo pyktį. Su tokiu atkakliu karštagal
viu, kaip Tautgėla, piktumu nieko nelaimėsi. Reikia 
bandyti diplomatijos.

— Jau dabar aiškiai matau, kad ponas valdovas juo
kauji, ko aš išsyk nesupratau ir neapdairiai iššaukiau 
šią kvailą sceną. Kai dėl mano narsumo ir armijos gar
bės išlaikymo, na, man nepatogu girtis. Užteks pasa
kius, kad kariuomenėj mane vadindavo „pramušt
galviu Bezicku.”

— Pramuštgalvis Bezickas — taip! — šaltai tęsė ap- 
kė Tautgėla.

— Pramuštgalvis Bezickas — taip! — šaltai tęsė ap
simetęs nenugirdusiu Bezickas. — Ir buvo už ką taip 
mane praminti. Ne vienam vokiečiui ir paskui bolševi
kui esu galvą pramušęs. Dabar atėjo eilė litvinams. 
Jie kietas turi galvas, bet mano kardas aštrus.

— A! Tai tamsta manai su lietuviais kovoti? — erzi
no jį Tautgėla. — Bet vargiai benorėsi susitikti su tuo 
narsuoliu, kurs prieš keleris metus šiame kambary taip 
sklandžiai apsidirbo su dviem klastingais šantažistais, 
kurių vienas tai dabartinis garbingas lenkų pulko va
das.

Prisiminus Andrių, Bezicką supurtė nervingas pa
giežos kutulys. Tautgėla tai pastebėjo ir toliau iš jo 
tyčiojosi.

(Bus daugiau)



NEUŽMIRŠKIME SAVO MOKYKLOS

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI VIETOS Žl

Rochester. N. Y

Philadelphijoj šv. Kaži- mergaites atiduoti į Juoza- 
miero parapijos mokyklos 

i džiūgaujamokinių būrelis 
greitu laiku būsiančios stu- 

i dentės ir galėsiančios stoti į 
High School Hallahan. Jos 
džiaugiasi, jog ši mokykla 
katalikiška ir esanti gra- 

įžioj vietoj, tik kiek susirū- 
į pina tuomi, kad ten galėsian- 

. . . šv. Kazimiero parapijoj čios pamiršti lietuvių kalbą,
tinį parengimą,_ kartais ‘at- metais gimė 52 ir mi- Rūpestis pilnai turi pama- 
_• J — • U1..4. 1 Į tO.

Bet kodėl būsimos studen-

f a
po Marijos vilos mokyklą. Jie 
sako, mergaitė gyvo būdo, 
mėgsta krutamus paveikslus, 
gatvėmis vaikščioti, gal ne 
labai norėtų tęsti mokslą vi
loj, bet jų valia palenks ją. 
Tikrai, mergaitė besanti gy
vo būdo, bet, matyti, yra lin
ksma, patenkinta. Sutinku ją 
po Kalėdų švenčių, klausiu, 
kaip praleido šventes, kaip 
jaučiasi grįžusi į mokyklą. 
Atsakė visai nenuduodama, 
bet vaikišku atvirumu, jog 
praleido šventes gerai, bet 
jau buvo pasiilgusi mokyklos. 
Mergaitė pabuvo vdos mo-

certą ir 
čio vakc

Susini 
kim. Lai 
šė visų 
ar pažįs1 
menę, pr 
boniją ai 
yra susi' 
ja, kuri 
reiviams 
nusiųsti

Nutar 
gijos 
parapijo 
kavos i

dainavo „Oi kas”,
Ona Radvilaitė U -----
Dulbytė duetą „NabYreiškimo Par' choras 
jonėms Papuošta” Y naują valdybą: pirm, 
nagaičio, J. Bunevičiujjrikas Vencevičius, vice- 
skit į tėvynę (Gudaiiįm.Petras Ivanauskas, ižd. 
V. Boleika — „itališka ir sekr. Frances 
brangi”, Šimkaus. y£įnaitė. 
solistams ir juJ -----
chorui akompanavo į[ngdy Karalienės par. 
nišauskas. Jaunimasjras ruošia didelį koncer- 
turėjo gražų ir link kurs įvyks vasario 8 d. 
ką, nors ir buvo g^jgramoįe bus ir svečių iš 
šalčio ir sniego, bet įterbury - trys seserys 
porto jaunimas to brolis Stulginskai. 
jo ir nuvyko atsilygįm -----
fordo chorui, kuris hipreiškmo CYA susirūpi- 
porte anksčiau dalyvy nauja konstitucija, kū
nų šventės programą pagrindus ruošia didelė

Dabar jaunimas ^nisija: Ona Nadzeikaitė, 
į chorų sąjungos šoki/61106 ^asWe' , 
rie įvyks sausio 17 įūkūnas, J. Zabarauskas, 
terbury, Conn, šv, ^on8t'
par. salėje. Sveikinti^’ Manna ir 
remtinas jaunimas,^ 1
draugauja su .

Perka bonus
Sausio 5 d. šv. Marijos 

moterų pašalpinė draugija 
nutarė nupirkti Amerikos 
apsigynimo bonų už 1,000 
dol. Sausio 6 d. šv. Jurgio 
Vyrų pašalpinė dr-ja nuta
rė pirkti bonų už 2,000 dol.; 
Raudonajam Kryžiui paau
kojo 25 dol.; Lietuvos rei- 

r-----. ~ .— kalams paskyrė 25 dol., ku-
kykloj tik keletą mėnesių, o riuos įteiks tik tada, kai 
jaū jos pasiilgo dideliam mie-1 ateisiąs svarbus reikalas Lie- 
ste. Tas parodo, kaip geros tuvos žmones sušelpti (Ar 
turi įtakos mergaitėms pati ne ironija! Kai Rusijoje 
mokykla ir jos aplinkuma, skursta kelios dešimtys tūk- 
Būsimos studentės, ne tik šv. stančių geriausių lietuvių, 
Kazimiero mokyklos mokinės kai L. Kult. Institutas

GIMĖ, MIRĖŠv. Kazimiero Par. Pastogėje

SUSIPAŽINKIME SU SAVO MIESTU

Montreal, CanlgetyKaralienės

Bridgeport, Conn

GA

Lietuvaite
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Juodame lengviems išmokė jim

ni

kelius

,smul- 
turite

tuvių Susivienijime ir kitur. 
— Gal ir aš visų nežinau; ži-

gerovei, kad tik grei- 
laimėtų nepriklauso-

jau pan 
gauti ii 
veikėjus

0. Šarka 
\km, fu

Šioj Philadelphijos 
vyskupijoj 
Boromiejaus 
mokosi 12 lietuvių. Jie įvai-

kad 
gabi i 
ninkė 
metai

žiaus 
srity

Jaunimas nu
vyko ir atliko savo užduotį 
gražiai. Aldona Dulbytė su-

Sodali 
ja bus s 
mišių mi 
mergaitė 
je iškilni

tačiau neturime
Lietuvos reika- 
kad Federacijos 

ir jaunųjų sky-

zaičiai; jų sūnus Robertas 
auga labai sveikas ir links
mas. Juozaičiai gyvena prie

Šį sekmadienį, sausio 
d., 4 vai. po piet, šv. Kazi-

Phone, Poplar 2065

FRANK PŪKAS
Diamonds - Watches - Jewelry
Watches, Clocks and Jewelry 

Repaired
609 N. 12th Street 
Philadelphia, Pa.

arki-
šv. Karoliaus

seminarijoje

siranda ir netikėtinų geradė- i 
jų! Štai, prieš Kalėdas viena.
parapijietė paduoda draugi- sūnaus jonas ir Lucija Juo- tės nepagalvoja apie taip pat

lllUJtVU&l J-Zj UCLUVių. U JL^ PCLJL ~

riuose kursuose. Baigiamąja-! mįer0 par salėje, įvyks Krik- 
me kurse mokosi 3, kurie šį i ščioniško Sąryšio susirinki- 

~ Lllr, i X T ▼ 4- 4 4- 1 1x11 ' T~X 1 • •

• LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
1 Trečiadienį 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m

’ Direktorius
1 ANTANAS DZIKAS
i 3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937

•* 
s

rė 35 parapijiečiai.
j Praeitais metais susilaukė!

jos iždininkui popierinį pini-' zai 
gą — tai bus vargšams „ant 
shoes”. Iždininkas pamanė,' ua le
kad dešimkę, nuolankiai pa-1 pa^ Įjažnyčos ir daug pade-

*

i 
s

Žodelis su Labdarybės galva 
Simonu Mažeika

— Jau ne kartą patyriau 
Tamstų vaišingą lietuvišką 
širdį, bet šiandien atėjau ne 
į vaišes, bet norėdamas pasi
kalbėti su šv. Kazimiero pa
rapijos šv. Vincento Labdary
bės draugijos pirmininku-^- 
vargšų karaliumi, kaip mes 
Lietuvoj sakydavom, — pra- ■ 
dėjau savo pasikalbėjimą, 
švenčių nuotaikoj radęs p. p. 
Simono ir Agotos Mažeikų ! 
šeimyną.

— Kam dar švelnini, — ' 
pradėjo kalbėti Simonas Ma
žeika, — sakyk tiesiai, juk 
mes gerai atsimename „Uba
gų Karaliaus ” titulą.

— Tai jau ne Amerikoj, 
bandžiau aiškintis, juk čia ir 
ubagų nėra ir tokio karaliius 
nereikia. Tur būt, Tamstų 
labdarybės draugijoj tuoj 
nebebus darbo... na, ir Tam
stos sostas susviruos...

—Tiesa, — pradėjo bylo
ti rimtai nusiteikęs pirminin- . 
kas, — seniau labdarybės 
draugystė mūsų parapijoj 1 
buvo labai galinga: turėjom 
daug narių, plačiai veikėme, 
laikėm našlaitnamį, turėjom 
nusipirkę kitokių nuosavybių 
ir tt.

— Tai kaip dabar, ar jau 
viskas pasikeitė? Ar dabar 
parapijoj nereikia .labdary
bės, meilės darbų? Juk lab
darybė nėra tik materijalinė, 
kartais dvasinė pagalba rei
kalingesnė, paguoda ligonių, 
laikinė j nelaimėj, suramini- 
mas^'argi jaudabar^parapi- 
joj visi laimės karalystėj gy
ventų ?

— Nenorėčiau manyti, kad 
mūsų parapijoj nebūtų reika
linga labdaringos širdies, gai
lestingos rankos, ypač dabar 
kai karo audra ateina ir į 
mūsų šeimų namus. Bet pas
kutiniu laiku labai mažas 
skaičius žmonių kreipia dė
mesio į Labdarybės draugiją. 
Juk mes beskaitome vos 12 
narių, Į susirinkimus ateina 
tik valdyba. Atrodo ar kad 
labdarybė atgyveno, ar kad 
žmonės labdarybę palieka....

— Betgi ir tokiose ap
linkybėse parapijos labdary
bės daro gero ?

— Taip! Bent švenčių 
metų mes sušelpiam var- 
gingesnius, našlaičius, ligo
nius. Prieš Kalėdas tokiai 
pašalpai išdalinom 70 dole
rių, tai nemaža suma suma
žėjusiai draugijai. Buvom su
manę ir iškilmingas Kūčias 
surengti, bet tai palikome ki
tiems metams dėl rimtų sun
kumų ir trumpo laiko.

— Kokie buvo tie sušelp
tieji?

— Trys našlaičiai latviai, 
viena neturtinga mergaitė 
G., kiti seneliai, našlės ir 
našliai, kuriems davėm pa
galbos. Jaunimui nupirkom 
naujus batukus; vaikų ir a- 
kys nušvito, kai apsiavė 
naujais rudai blizgančiais 
batais., šokinėjo, džiaugėsi, 
nes jau iš pernykščių ba
tų ir pirštai buvo pradėję 
listi laukan. Priedu nupir
kome ir kitu reikalingų 
drabužiu Vienai gausiai na
šlės šeimai davėm Kalėdų 
krepšį, pilną įvairiausių pro
duktų.

— Ar tik savo parapijie
čius šelpiate?

— Taip Tik savo ir to
kius, kurie prašo pagelbos, 
mes neturim tiek daug, kad 
galėtumėm sušelpti visus.

— Iš kur gaunate 
kiu”. jei taip maža 
narių?

— Dar turėjome 
centus sutaupę, ruošiam me-

dėkojo, o ji ir savo vardo 
nedavė; bet geriau pasižiūrė
jęs pamatė, kad tai ne de
šimkė, o visa šimtinė... Vėl 
vargas,eina ieškot geradarės, I 
gal bus per klaidą įdavusi 
100 vietoj dešimtinės. Klau
sia, ar nesuklydai, kiek da
vei?! Ji ramiai atsako, kad 
ji 100 aukojanti. Dar labiau 
nustebę, turėjom džiaugtis 
ir nuoširdžiai dėkoti už to
kią gausią auką. Valdyba 
labai stebėjosi, kad daryto- jaupg dviejų dukrelių, kurių nors atrodytų, kad ten gali 

viena sveika auga, tai Ag-, būti kiek nuobodu be kruta- 
nietė.

Kazys ir Ona Valiutai sa
vo sūnų pakrikštijo lietuviš

katalikišką, mūsų turimą lie
tuvišką High School Juoza
po Marijos viloje. Vilos gro
žiu gėrėjasi visi joje atsi
lankiusieji, tur būt, minimos 
studentės ir jų tėveliai te
nai yra buvę ir džiaugėsi ne 
vien gražia gamta, bet ir 
tuo, kad vila labai primena 
lietuvių ūkį, kad jos šeimi
ninkai yra lietuviai ir kad bet ir kitų parapijų tiek lie- skursta mažomis pajamomis 
ten įsteigta seserų kazimie- tuviškųjų, tiek kitataučių, ne- 

’ į lietuvaitėms High pamirškit, jog turim savo 
lietuviškąją

.High School Juozapo Marijos 
Viloj. Lietuviai, gyvenantieji 
J. Valstybių Rytų Srityse, y- 
pač gi Philadelphijoj,turintie
ji galimybės dukreles leisti 
į aukštesnį mokslą ir norin
tieji joms duoti padorų išauk
lėjimą, turėkit dėmesyje se
serų Kazimieriečių vedamą 
mokyklą Juozapo Marijos vi
loj Newtown, Pa.

Saviškis.

dą dirbti parapijos parengi
muose.

Aleksandras ir Ona Norei
kai susilaukė Pranciškaus, 
savo linksmučio bernelio.

Vincas ir Elena Kristikai 
pakrikštijo savo pirmąją
dukrelę Elenute.

Domas ir Eleonora Lau- riečių
rinaičiai savo sūnų pakrik- School su valdžios mokyklų katalikiškąją, 
štijo Robertu. teisėmis.

Albertas ir Emilija Bur-' Kuri patenka į tą mokyk- 
bai (abu iš Lietuvos) susi- 14, buna pilnai patenkinta,

kių gerų žmonių esama, kad 
patys, neprašomi aukoja lab-' 
darybei ir tai tokias nema
žas sumas.

— Matai, ar tai ne pirmi- ku_Kazimiero vardu, 
ninko nuopelnas? Ar seniai 
jau pirmininkauji?

— Jau ketveri metai, kai 
einu tas pareigas. Mūsų bu
vęs ižd. kun. Martusevičius 
liepė būti pirmininku ir esu, 
nors ir norėčiau apleist tą 
karalystę, bet negaliu ir 
tiek... Vis palieka ir palieka 
ant kitos „šlužbos”, tai ir ne
šu tą naštą. Kai gavome 
100 dolerių, tai ir aš pasi- 
pūčiau, kad nepamiršti, ne
mirę, bet dar gyvenam bent 
kai kurių mintyse ir širdy
se...

— Gal turite kokių planų, 
kad išjudintumėte Labdary
bės veikimą?

— Kun. klebonas paskelbė 
labai gražų planą, kad kiek
viena šeima įstotų nariu į 
Labdarybės Draugiją ir su
mokėtų metinį nario mokes
tį. Šeimynai tai nebūtų sun-j 
ku pdaryti, o mes surinktu- j 
mėm keletą šimtukų ir ga- |JS Nevardauskas, 
lėtum naudingai vystyti savo 
labdarybės veiklą. Dabar už

Juozapas ir Sofija Dujo-
I tai susilaukė dukrelės Karo
linos.

Jaunavedžiai Juozas ir Zu
zana Balevičiai susilaukė 
dukrelės, kurią pakrikštijo 
Zuzana.

Juozas ir Ona Kavaliau
skai susilaukė trečios duk
relės, kurią pakrikštijo Ani
ta. Ponai Kavaliauskai yra 
žinomi lietuvių vekėjai, o 
Juozas Kavalauskas yra gra- 
borius.

Jaunavedžiai Petras ir Vik
torija Jurgaičiai augina 
gražų Petruką. Jurgaičiai y- 
ra ilgamečiai parapijos cho
ro nariai; linkime ir jaunąjį 
Petruką išauklėti taip pat 
giesmininku.

Jaunavedžiai Albinas ir So
fija Raguckai susilaukė jau- 

' nojo Albino. Sūnelis auga 
sveikas.

Per 1941 metus mirė Jur- 
jaunas,

33 metų vyras. Visiems ži
nomas senukas J. Sabaliau- 

prašysime šv. Mišių Auką skas atsiskyrė su šiuo pa- 
už visus draugijos gerada- j šauliu. Netikėtai mirė Juo- 
rius, gyvus ir mirusius. Mes zas Martusevičius, 45 amž. 
visokiais būdais norime atsi- Į Mirė ir gera parapijietė .M. 
dėkoti savo geradariams, Į Varževičienė.
kad tik mokėtumėm ir galė
tum.

. — Bet tamsta labai ener
gingas, — šiemet, rodos, 
šventei 55 amžiaus metines, 
tai gražus amželis, — dirbi 
fabrike ir vis dar atrandi lai
ko taip gražiai darbuotis su 
katalikiškomis organizacijo
mis.

— Tai, kad reikia, ką pa
darysi. Kad dar vienoj tik 
reiktų darbuotis, tai pusė bė
dos, bet kad ir kitose negali
ma atsisakyti įvairių darbų 
ir pareigų, štai šv. Vardo 
draugijoj sekretoriauju, savi-j 
šalpinėj taip pat turiu parei-' kongregacijoj, Maldos Apaš- 
gų; viskas kai susideda, tai talavime. Ji yra narė šv. Ce- 
jau užtenka darbo mano gal- cilijos draugijoj, R. K. Lie- 
velei.

— Bene Tamsta dar turi 
nusipelnęs ir kitą garsų ti- nau, kad dar vis Rožančių 
tūlą, „Gaspadorius”? ' mini, tai, tur būt ,ir Gyvojo

— „Gaspadoriauti” man, Rožančiaus būrelyje dalyvau- 
tenka dažnai įvairiuose para
pijos parengimuose. Žinoma, 
ir tos pareigos pareikalauja

i laiko ir energijos. Juk para-
• pijos piknikai, baliai, baza- 

rai, vis Smonui judant... Dar 
ta' gaspadoryste turiu ver
stis ir Viloj JM, kai ten ren
giami piknikai.

— Bet manau, šalia Simo
no ir Agotėlė daug dirba pa
rapijos veikime?

— Kur Tau, manoji tai ti
krai turi prakultą galvą vi
sokiems parapijos darbams; 
kai aš išeinu į darbą, tai ir 
nežinau visko, kiek ji dar
buojasi parapijai. Juk retai 
kokia kolekta ar kolektėlė y-

mųjų paveikslų, miesto gat
vių ir platesnės draugystės. 
Tačiau taip nėra. Kas kar
tą apsigyvena viloj, pamilsta 
ją. Iš pačios Philadelphijos 
rūpestingi vienos mergaitės 
tėveliai praėjusią vasarą man 
pareiškė pasiryžimą savo

Staiga mirė 
Antanas Angelaitis, vos 30 
metų sulaukęs. Parapija ir 
lietuviai neteko Antano Užu- 
meckio, žymaus veikėjo. 
Jauna . mirė Ona Juškaus- 
kienė. Daug našlaičių vaikų 
paliko a. a. Pecikonienė.

ra išrenkama be Agotos Ma
žeikienės vizito. Žiūrėk, su 
kokia savo drauge ar kaimin- 
ka ir traukia po namus rink
dama seminarijai, parapijos 
parengimams ir t.t. Be to, ji 
daug dirba įvairiose brolijose 
ir draugijose. Keliolika metų 
kai sekretoriauja tretininkų

ja.
— Tačiau, nors abu tiek 

daug dirbate šalia šeimos, 
bet kaip laimingai gyvenate?

— Dievas laimino mūsų 
šeimynėlę. Sūnus kun, Sa
liamonas jau pavaduoja da
linai mus, darbuodamasis 
Tomaqua, Pa. Duktė Salo
mėja Sesuo Anuncijata pas 
Nukryžiuotojo Seseris taip 
pat apaštalauja. Dar du jau
nesni ruošiasi gyvenimui ir! 
jie dar pasirinks savo pa
šaukimus. Kai mes nebega
lėsime, tai mūsų vaikai dirbs 
mūsų pradėtus darbus Die
vui ir Tėvynei, žmonijai, 
kraštui. Rasa.

Tūkstančiai žmonių kas-'mybę, laisvę. Čia taipgi 
met sustoja istoriniame priimta daug valstybės įsta- 
Philadelphijos mieste, nore- tymų, kuriuos ir dabar ra
darui aplankyti 
vietas, pamatyti istorinius ■
paminklus, kurie čia stovi 
jau nuo Amerikos revoliu-| 
cijos laikų. Kadangi Phila-1 
delphijos miestas yra Ne
priklausomybės Lopšys, jis 
yra tuomi plačiai žinomas 
ir užima ypatingą vietą 
Jungtinių Valstybių istori
joje.

Bet mums, čia pat gyve
nantiems, ar atėjo kada į Į 
mintį, einant pro šalį mums 
brangių vietų, sustoti ir pa
mąstyti, kas čia tose vietose 
dėjosi prieš beveik du šim
tus metų?

Mums visiems gerai žino
moj Arch gatvėj, tarp An
tros ir Trečios gatvės, sto
vi mažytis namelis, bet ku
riame įvyko labai didis ir 
žymus atsitikimas. Tame na
melyje buvo pasiūta pirmu
tinė oficialinė Amerikos vė
liava. Ši vieta pavadinta 
„Betsy Ross Namu, nes ta 
moteriškė čia pasiuvo tą vė
liavą. Pirmutinė vėliava, ku
rią Betsy Ross pasiuvo, yra 
truputį kitoniškesnė už šios 
dienos vėliavą, nes tuo lai
ku Jungtinės Valstybės susi
darė tik iš 13, o šiandien jos 
susideda iš 48 valstybių. Į- 
ėję į tą namuką, matysime, 

■kaip žmonės tada gyveno, 
kokie buvo jų namai, baldai, 
kokius drabužius dėvėjo.

Tik keli blokai nuo šios 
vietos, prie Penktos ir Chest
nut gatvių, yra Nepriklau
somybės Salė, kur taipgi čia 
rasime Laisvės Varpą. čia 
1776 m. liepos 4, kada Ne
priklausomybės Deklaracija 
buvo suvažiavusių delegatų 
patvirtinta, šis varpas pir
mutinis paskelbė stovinčiai 
miniai žmonių apie Jungtinių 
Amerikos Valstybių nepri- 
klausmoybę. Čia pat 1787 m. 
Amerikos konstitucija buvo 
pasirašyta.

Netoli nuo Nepriklausomy-' 
bes Salės, 1789 m. buvo pa
statyta „Kongreso Salė”. 
Joje buvo delegatų įvairūs 
suvažiavimai, nes tuom lai- 

Iku (1790-1800)Philadelphijos 
miestas buvo Jungtinių Val
stybių sostinė. Šiose salėse 
Valstybės delegatai daug 
prakaitavo, dirbo, mąstė tė
vynės 
čiau

ir negali išvystyti tinkamos 
propagandos, tai mūsų kai 
kurie žmonės paskirtus pini
gus nori sulaikyti!)

Girdėti, kad šv. Petro 
draugija pirks bonų už 5,- 
000 dol., Lietuvos sūnų ir 
dukterų dr-ja už 1,000 dol. me, 
Gedimino dr-ja jau pirko 
už 1,000 dol. Kelios katali
kiškos dr-jos ketina pirkti 
kiek vėliau, žodžiu, Ameri
kos gynimosi reikalai entu
ziastiškai remiami. Garbė 
dr-joms ir jų veikėjams!

Šalia to 
užmiršti ir 
lų. Girdėti, 
vyresniųjų 
riai smarkiai rengiasi Va
sario 16 minėjimui. Čia sti
priai kalbama už paramą 
Lietuvos kariuomenei, kai ji 
bus kuriama kovai už Lie
tuvos išlaisvinimą.

Ant. Žiemys

Para] 
įvyks 1 
Transfii 
per St.: 
pas, Br 
certe d; 
pasižyn 
nuojant 

_____ J u , ir vietii 
draugauja su . savajįauju CYA pirm, yra 
draugaudami su savaištinZanuch. Buvęs pirm, 
liks lietuviški ir rt) Damosh išvyko į Penu-rjuog p 
bus lietuviškos. Vyki.aniją. Buvęs CYA ižd. jau p^, 

į chorų sąjun^s Paulin (Palubinskas) 
kius, o aš manau, kad ko į Kaliforniją, 
vyksime. ;

Bridgeportiečiai ne/. Jurgio par. choras pa- 
ka bonų pirkime ir pažęs padidėti Netrukus 
Amerikos RaudonajaiRs gražią pramogą, 
žiui. Kai kurios draug — 
tūkstantį dol. bonų wooklyne lyg ir neliko 
Tikrai pagirtina, kaėryčiy organizacijos pėd- 
viai taip gražiai atjaj- ^'av0 kuopa 
nepasilieka. Šis darbf^Jškimo par, ribose), 
nas gražiausių ir svjfr ji 'irai nusilpo. Da- 
Sių _ remti valstv) pastangų ją sustiprinti, 
tik ir kiek tik yra gA«g rūpinasi Juozas 

ričius.

istorines sime Konstitucijoje.
Tarpe istorinių vietų rasi

me šioje pat apylinkėje ir 
mažą katalikiškąją bažnytė
lę, kuri kaip lapas didžioje 
istorijos knygoje stovi pa
sislėpusi didžiame mieste, ši 
šv. Juozapo seniausia kata
likiška bažnyčia Philadel- i Sausio 11 d. par. choras da- 
phijoj egzistuoja nuo 1733 .lyvavo Connecticut provin- 
metų. Be daugybės maldi- ! cijos chorų sąjungos koncer- 
ninkų, kurie yra aplankę šią te Hartford. Jaunimas r.u 
bažnyčią, randame užrašuose, 
kad 1774 m. Jurgis Vašing
tonas čia dalyvavo pamal
dose.

Lietuviai Klierikai 
Seminarijoj

tik nuo jų pagelbos priklau
sytų Amerikos karo laimėji
mas. Dabar jie ruošiasi taip 
pat svarbiam mūšiui —dva
sinei kovai, kuri taip pat 
svarbi laimėti.

pavasarį bus įšventinti ku- mas. Dalyvaus visų parapi 
nigais.Tai du broliai, dvyniai, jų organizacijų atstovai. 
Lukšiai iš New Philadelphi- Svarbu, kad kiekviena drau- 
jos ir Pečiukevičius iš šv. glja atsiųstų bent po du at- 
Jurgio parapijos, Philadel-1 stovu.
phia, Pa. Be to, iš Philadel-' 
phijos mokosi J. Burokas, 
kurs už 3y2 metų baigs, ir ] 
P. Statkus, kurs baigs kiek 1 
vėliau. Abudu yra iš šv. 1 
Kazimiero parapijos.

Visi lietuviai gerai moko
si, gauna atsižymėjimo meda- 
lus, pagyrimo lapus ir t.t. Pa
žymėtina, kad visi gerai lie
tuviškai kalba ir uoliai mo- ( 
kosi lietuviškai. Lietuvių 
kalbos pasišventusiai moko 
kun. E. Paukštis. Visi pa
skirstyti keliose klasėse, kad 
geriau galėtų mokytis pritai
kyto kurso. Rašo laiškus lie
tuviškai, mėgina parašyti 
straipsnelių lietuvių laikraš
čiams ir tuo geriau lavinasi 
lietuviškai. Kun. Paukštis pa
rūpina lietuviškų knygų ir 
duoda lietuviškų laikraščių. 
Skaitymas knygų ir rašinė
jimas žymiai padeda geriau 
išmokti lietuviškai skaityt ir 

. rašyti.
Atostogų parvažiuoja pas 

savo tėvelius. Atostogauda
mi patarnauja bažnyčioj ir 
padeda veikti katalikiškoms 
organizacijoms. Jie visi ge
rai atrodo, ir, sako, nebijo
tų tarnauti Dėdei Šamui, jei

Tel. POPlar 1110

Charles J. Roman 
( Ram anau skas ) 
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa.

Moderniška laidojimo įstaiga,
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

Ni
Sausio 

Rožančiai 
susirinkin 
vairių pr 
Rimydien 
ja pirmii 
kuvienė.

Atnaujino „Ameriį ----
Šie malonūs montįsio 11 d. šv. Vardo 

čiai, „Amerikos” skĮjos vyrai metinėje
savo Je ėjo bendrai ęrie 

kos” prenumeratas: lomunijos. Bias atna-
Elena Ruzgaitytė.į ir pamokslą pasak'e'M ra 

Yla, Aelks. Lazowskiios vadas kun. J. Lau-| Brauj 
cas Milius, Uršulė, kilis, kuris po Evangeli- Bau sėk 
čienė, Jonas Leknickatnaujino visiems vy- 
Žemaitis, Maria Ms pažadus.
Magd. Rugėnienė, Jo^įrinkime apkalbėta į- 
ienas, Petį as Bagužųįg draugijos reikalai, 
tautas Andriukaitis, tarta apie parapijos kon- 
kulis, Antanas 1W 
Naujai „Ameriką” c .
Kazimieras Linauskas Automobiliu

Visiems širdingiaus « , , . 
ko j ame už suteiktą SaVUlUlKaiTlS
„Amerikai” lankyti t —______
džių montrealiečių U sausio 1 i, 1942

Prie prenumeratų dės galioti naujas įstaty- 
nimo pagalbos darbi, kuris paliečia automo- 
daug pasidarbavo k savininkus ir vairuoto-1 
liečiams gerai žinonuNew Yorko valstybėje, 
širdi lietuvė p. VB link finansinės atsako- 
gyv. Ville - Emard. ės atsitikus nelaimei, 
bendradarbei siunčiaanetąįstatymą galima pu
dingą lietuvišką ačiūjti apdraudžiant savo au- 

, jame Marijos Autobilį saugioj apdraudos 
šeimai už tarpininįpanijoj. Dėl žemiausių 
tame darbe. raudos kainų ir lengviau-

Padėka
Širdingiausiai dėko^^m'au P^ėtu 

niaus Vadavimo Sąjuf 
gražią dovaną, kuriąI UODUS 
Kalėdų eglutės P»%trttanneeS 
dieną. Buvau labai 
ir ateityje stengsiuos 
palinksminti savo 11 ^656 85th Street, 
dainomis ir šokiais. Woodhaven, N. Y,

Rūta KiluTel. Virginia 7-1896

įninki 
yra p 
vaite, 
tono 
A. ir 
maai 
žymė 
sitetf 
ją.

. Da 

. kiūtė 
versi 
togij 
Ji la 
kusi, 
je ši 
tuvis

Jaunuolis J. J. StuT* 
rai užsirekomendavo' 
radijo programa. Tur- 
vo vedamą chorą. 
d. jis turės savo 
kurio programa įv®į 
mi: dainos, tautiški *09 ir 417 Grand Street, 
kalbos, veikalėliai. H TeLEVergreen 7-i 
gramos šokiai — IŠDIRBĖJAI GEROS Rūšį 
grindis iki antrų gį Ateikite p® mūsų parduc

J. Stukas rengia k palyginkite kainas su kitom 
radijo programą 
(1380 kc) praplėsti, 
reikia ne tik darbo, 
lėšų. Paremkime. S.

Apsigynimo Bonai 
kleliai — labai gera P 
nė savo šaliai ginti.

JOS NIEKUR NEGAUSI 
Kaip Petraičių Erai 

M. PETRATTIENE
Jaukėsite už rakandus, o
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VIETOS ŽINIOS
navo „Oi kas”, —įmitimo Judėjime 
i Radvilaitė ir ______
ibytė duetą „Naktį Lpreiškimo par. 
Smc Parmnčū11 • . t .

choras 
į naują valdybą: pirm.

. . _■ ^---irikas Vencevičius, vice- 
tėvynę (Gudavi(in> Petras Ivanauskas, ižd. 

Magiška ir sekr. Frances 
i ašinaitė.

ėms Papuošta1 
ęaičio, J. Bunevičius

Boleika — „U r 
.ngi”, Šimkaus. V; 
istams ir jungi 
)rui akompanavo A, 
auskas. 
■ėjo gražų ir liuksu 
, nors ir. buvo gana 
čio ir sniego, betUerbury — trys seserys 
rto jaunimas to neg molis Stulginskai. 
ir nuvyko atsilygint; 
’do chorui, kuris k 
rte anksčiau dalyvav 
šventės programoj 

Dabar jaunimas it t 
horų sąjungos šokiu ’ence 
; įvyks sausio 17 į 
’bury, Conn. šv. Ji 
r. salėje. Sveikintinf 
mtinas jaunimas, 
augau j a su

.ngelų Karalienės par. 
Jaunimas ras ruošia didelį koncer- 

kurs įvyks vasario 8 d. 
gramo j e bus ir svečių iš

certą ir „Amerikos” laikraš
čio vakarienę.

Susirinkime dalyvavo ir 
kun. Laurynaitis, kuris pra
šė visų tėvų, kurių vaikai 
ar pažįstami išėję į kariuo
menę, pranešti jam ar į kle
boniją adresus. Priminė, kad 
yra susiorganizavusi draugi
ja, kuri mano lietuviams ka
reiviams parašyti laiškų ir 
nusiųsti dovanų.

Nutarta sekančiam drau
gijos susirinkime surengti 
parapijos salėje pusryčius— 
kavos ir užkandžių.

STAIGA MIRĖ ANT. SLIVINSKIENĖ

Ipreiškmo CYA susirūpi- 
nauja konstitucija, ku- 
pagrindus ruošia didelė 
isija: Ona Nadzeikaitė, 

Masiulytė, Ant. 
įkūnas, J. Zabarauskas, 
y Schultz, Konst. Kaz- 
<is, K. Marma ir G. Vi

tas.
. savai ąuju CYA pirm, yra 

augaudami su savais tin Zanuch. Buvęs pirm.
Damosh išvyko į Penn- 

aniją. Buvęs CYA ižd. 
is Paulin (Palubinskas) 
ko į Kaliforniją.

:s lietuviški ir vu 
is lietuviškos. Vyki, 
e, į chorų sąjun; 
us, o aš manau, kad 
aksime.
Bridgeportiečiai ne f.
i bonų pirkime ir pa sęs padidėti, 
merikos Raudonajai s 
ui. Kai kurios draug 
k st antį dol. bonų n 
ikrai pagirtina, kad 
ai taip gražiai atja 
^pasilieka. Šis darbi 
is gražiausių ir sviį
ų — remti valstjF pastangų ją sustiprinti, 
k ir kiek tik yra g; daug rūpinasi J__—

Parapijos choro koncertas 
įvyks vasario 8 d., gražioj 
Transfiguration salėje, Hoo
per St. ir Marcy Ave. kam
pas, Brooklyne. Šiame kon
certe dalyvaus ir svečiai — 
pasižymėjusi Waterburio dai
nuojanti Stulginskų šeima 
ir vietinės j ėgos. Matysime, 
ką dar nesame regėję.

Bilietai tik 75c ir 50c, ku
riuos p. Dulkė ir jo choristai 
jau pardavinėja. Galima jų 
gauti ir pas kitus draugijų 
veikėjus klebonijoje.

Jurgio par. choras pa- 
Netrukus 

iąs gražią pramogą.

■ooklyne lyg ir neliko 
yčių organizacijos pėd- 
.. Gyvavo dar 41 kuopa 

Reiškimo par. ribose), 
ir ji visai nusilpo. Da-

Sodaliečių bendra komuni
ja bus šį sekmadienį, 9 vai. 
mišių metu. Visos parapijos 
mergaitės žada dalyvauti 
j e iškilmėje.

Apreiškimo 
Parapija

to-

g; daug rūpinasi Juozas 
vičius.

Montreal, Ca įgelti Karalienes 
Parapija

Atnaujino „Ameril
Šie malonūs mon 
ai, „Amerikos” sk 

-savo ;lėje 
os” prenumeratas: 
Elena Ruzgaitytė, 
la, Aelks. Lazowskiios vadas kun. J. Lau- 
as Milius, Uršulė, Uitis, kuris po Evangeli- 
ienė, Jonas Lekniditnaujino visiems 
cmaitis, Maria M 
lagd. Rugėnienė, Josirinkime apkalbėta į- 
ėnas, Petras Bagužiis 
autas Andriukaitis, ■_ 
:ulis, Antanas Ni, 
■Jaujai „Ameriką” i 
Kazimieras Linauska;

Visiems širdingiau 
co j ame už suteiktą 
,Amerikai” lankyti 
ižių montrealiečių i

Prie prenumeratų 1 ės galioti naujas įstaty- 
limo pagalbos darb 
iaug pasidarbavo e 
[iečiams gerai zinonNew Yorko valstybėje, 
širdi lietuvė p. Vi link finansinės atsako- 
gyv. Ville - Emarčis atsitikus nelaimei, 
bendradarbei siunčia nėtą įstatymą galima pa- 
dingą lietuvišką ačiū ti apdraudžiant savo au- 
jame Marijos Aubilį saugioj apdraudos 
šeimai už tarpini: )ani jo j. 
tame darbe.

Padėka
Širdingiausiai dėk 

niaus Vadavimo Sąju 
gražią dovaną, kuriu 
Kalėdų eglutės P1 General Insurance & 
dieną. Buvau labai 
ir ateityje stengsiuo 
palinksminti savo 
dainomis ir šokiais.

Rūta Kitrel. Virginia 7-1896

itųsio 11 d. šv.
vyrai 

ėjo bendrai

Vardo 
metinėje 

prie 
Komunijos. Mišias atna- 

ir pamokslą pasakė

Nauja valdyba
Sausio 4 d. įvyko Gyvojo 

Rožančiaus Dr-jos metinis 
susirinkimas. Išklausyta į- 
vairių pranešimų. Pirm. O. 
Rimydienei atsisakius, nau
ja pirmininke išrinkta But
kuvienė. Kitos v-bos narės 
paliko tos pačios: vicepirm. 
O. Šarkaitė, ižd. Vaicekaus
kienė, fin. rašt. Saputienė, 
prot. rašt. M. Kivytienė.

Draugija pasiryžusi ir 
liau sėkmingai veikti.

Sausio 9 d., pentkadienį, brėžė, kad geriausias jos at- 
staiga mirė Antanina Sli- įminimo paminklas bus pas- 
vinskienė, šv. Jurgio par. tatytas, jei visi ir visos tęs 
Rožančiaus dr-jos pirminiu- toliau jos darbą: išlaikyti 
kė, veikli parapijos darbuo- koilgiausiai savo 
toja, nuoširdi ir artima „A- 
merikos” rėmėja. Gyveno 
459 Prospect Ave., Brook
lyne. Dideliame nuliūdime 
paliko mylimą vyrą ir du 
sūnus. Buvo tik 43 metų am
žiaus.

Velionė buvo 
katalikiškos ir 
veiklos rėmėja, 
Šv. Jurgio par. 
vo viena iš pirmųjų darbuo
tojų. Labai nuoširdžiai rėmė 
„Ameriką”. Dar sausio 6 d. 
ji skambino administracijai, 
pranešdama, kad pardavė vi
sus pasiimtus „Amerikos” 
metinės vakarienės bilietus. 
Šiek tiek skundėsi sloga, bet 
prašė daugiau vakarienės 
bilietų atsiųsti. Deja, dau
giau ji negalėjo „Amerikai” 
pasidarbuoti. Ją pasišaukė 
Gyvybės ir Mirties Viešpats, 
Kuriam ji uoliai tarnavo.

Ant. Slivinskienė palaido
ta sausio 13 d. iš šv. Jurgio 
par. bažnyčios.

Gedulingas mišias prie di
džiojo altoriaus laikė kleb. 
kun. K. Paulionis; jam asis
tavo kun. J. Kartavičius ir 
kun. J. Laurynaitis. Prie šo
ninių altorių mišias laikė 
kun. V. Pinkus ir kun. A. 
Petrauskas. Giedojo vargoni
ninkai: J. Brundza, A. Vis
minas ir P. Dulkė.

Kun. K. Paulionis pasakė 
graudų atsisveikinimo pa
mokslą, pabrėždamas velio
nės Antaninos Slivinskienės 
darbštumą ir pasiaukojimą 
iki paskutinių savo gyveni
mo dienų, šv. Jurgio parapi
joj, Amžinojo ir Gyvojo Ro
žančiaus draugijoms, taip 
pat visoms kitoms parapijos 
draugijoms.

Baigdamas pamokslą pa-

labai uoli 
lietuviškos 

darbuotoja, 
ji visur bu-

rūpinosi bilietų paskleidimu. 
Bilietus platino šie „Ameri
kos” bičiuliai:

S. Subatienė, U.Mikulskienė, 
M. Brangaitienė, M. Šertvy- 
tienė, V. Žemantauskas, K. 
Baltrušaitis, Pr. Milašauskas, 
J. Skarulienė, K. Galčius, O. 
Sijevičienė, T. Čižauskas, V. 
Daubaras, V. Pūkas, J. Pau
lauskienė, a. a. Ant. Slivins- 
kienė, P. Montvila, P. Luko
ševičius, EI. Vaitekūnienė, J. 
Gustavičienė, O. Jackevičiū
tė, Simas Aleksiūnas, J. Ma
čiulis, S. Pankevičienė, R. 
židžiūnas.

parapiją, 
visas organzacijas, visas lie
tuviškas įstaigas, kurioms a. 
a. velionė taip daug dirbo ir 
rūpinosi.

Perskaitytos užprašytos 
šv. mišios už A. Slivinskie
nės vėlę; vien tik šv. Jurgio 
parapijoje mišios bus laiko
mos kasdien iki vasario 8 d. 
Užprašytos mišios taip pat 
ir kitose parapijose.

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Visa tai rodo, kaip pla
čiai velionė buvo visiems pa
žįstama, kokį gražų būrį ją 
gerbusių ir mylėjusių arti
mų ji paliko. „Amerikos” Harrisone, N. J. Jau vyresnio 
štabui pamaldose atstovavo amžiaus. Žinantieji apie jį 
EI. Bartkevičiūtė.

IEŠKO MALDONIO

Paieškomas Juozapas Mal
donis, kilęs iš Alovės, Aly
taus apskr. 
Norwoode, So. Bostone

Jis gyveho 
ir

pažadus.
vy-

GABI LIETUI AITE

PLATINTOJŲ DARBAI

prašomi pranešti „Amerikos 
redakcijai.

draugijos reikalai, 
arta apie parapijos kon-

Automobiliu
V

Savininkams
sausio 1 d., 1942 m.

kuris paliečia automo- 
savininkus ir vairuoto-

Dėl žemiausių 
audos kainų ir lengviau- 
lokesties sąlygų, tuojaus 
►kites žemiau pažymėtu 
išu —

P. MACHULIS

Eleanora R. Vįtkiūtė, dai
lininko Vinco Vitkaus duktė, 
yra pasižymėjusi gabi lietu
vaitė. Hunter kolegiją ir Bos
tono universitetą ji baigė B. 
A. ir M. A. laipsniais, gauda
ma aukščiausio pagyrimo pa
žymėjimus. Bostono univer
sitete ji studijavo fiziologi
ją.

Dabartiniu metu EI. Vit- 
kiūtė moko Fordham uni
versitete, kur ji dėsto fizio
logiją, biologiją ir botaniką. 
Ji labai lietuviškai nusitei
kusi. Nors jos tėvai jau šio
je šalyje gimę, ji domisi lie
tuviškumu, lietuvių tauta.

Linkime Eleonorai gra
žiausio pasisekimo mokslo 
srityje ir visame gyvenime.

I mo bankiete sausio 10 d. da- 
t°- lyvavo mūsiškiai Tessie 

Wezwick, Millie Stalkus, 
Jerry Kuraski, Steffia Va- 
salka, M. Augustinaitė, Pat. 
Keršulytė ir Juozas Augus
tinas. Apskr. pirm. Augusti
nas pasakė labai gerą kalbą. 
Visi maloniai praleido lai
ką, ypač merginos.

Vasario 1 d. bus metiniai 
pietūs, kuriuose dalyvaus vi
si nariai.

Sausio 24 d. bus teatran 
ėjimo vakaras. Visi ruošia
si.

Mūsų vyčiai neužmiršta sa
vo narių kariuomenėje. Ren
giamos dovanos.

Balandžio 11 d. bus „Gay 
Nineties” šokiai, kurių rengi
mo komisija smarkiai dirba.

Pat Keršulytė.

MASPETHO L. VYČIAI

Newark, N.

Jaunuolis J. J. 
rai užsirekomendaf 
radijo programa. Te 
vo vedamą chorą. & 
d. jis turės savo & 
kurio programa įĄ 
mi: dainos, tautiški 
kalbos, veikalėliai, 
gramos šokiai — / 
grindis iki antrų g3’

J. Stukas rengi* 
radijo programą, 
(1380 kc) praplėsti- 
reikia ne tik darltf 
lėšų. Paremkime, &

„Amerikos” metinės va
karienės pasisekimui užtik
rinti, visa eilė darbuotojų

Už rūkymą New Yorko 
miesto požemių geležinke
liuose, gatvekariuose bau
džiama po 5 dol.

Korespondentų Pranešimai
Toronto, Ont.

Kun. Gabrielius, C. P., mi- 
sijonierius pasijonistas, sau
sio 2 4 d. atvyksta duoti mi
sijų, kurios prasidės sausio 
25 d. Išpažinčių klausoma 
sausio 24 d. nuo 7:30 vai. 
vak. Atsiminkime mūsų kuni
go McGivney dažną primini
mą: „Tai gali būti paskuti
nė proga išpažinčiai atlikti 
savo gyvenime. Niekad neži
nome nei dienos, nei valan
dos.”

Jonas Evaškelis susižeidė 
darbe nykštį.

Šv. Jono pašalpinė draugi 
ja sausio 17 d. turės šokius. 
Visi kviečiami atsilankyti.

Observatorius.

Real Estate
8656 85th Street, 

Woodhaven, N. Y.

Praeitą kartą nepaminėta, 
kad Nellie Ragelytė, mūsų 
gabi ir veikli finansų rašti
ninkė, perrinkta antriems 
metams.

Kun. M. Kemėžio pagerbi-

9

IETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

©

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

Apsigynimo Bonai
Įdėliai — labai 
nė savo šaliai gint’ |

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išredymą,

43

mo turiu tiek pasakyti —„A- 
merika” verta daugiau negu 
3 dol. metams. Linkiu, kad 
kiekvienas lietuvis skaitytų 
„Ameriką.”

M. Vaškis.
Newark, N. J.

Šiuomi atnaujinu „Ameri
kos” prenumeratą 1942 m.

Man „Amerika” labai pa
tinka savo kalbos grynumu. 
Vien „Amerikoje” tegalima 
pasigerėti tikrais lietuviškais 
žodžiais.

Linkėčiau, kad „Ameriko
je” bendradarbiautų visi iš 
Lietuvos atvažiavę inteligen
tai ir savo talentais dar la
biau išpuoštų „Amerikos” 
puslapius.

Nellie Kanapkienė 
Waterbury, Conn.

L. Vyčių kuopa šį šešta
dienį, sausio 17 d. rengia 
„Starlite Eve” šokius, ku
rie bus Knickerbocker Yacht 
Klube, Port Washington, L. 
I. Bus įdomus valso konte- 
stas. Vyčiai maloniai kvie
čia visą apylinkės jaunimą.

Sveikiname Oną Keriūtę 
ir Edvardą Palkatą sužiedo- 
tuvių proga. Geriausių lin
kėjimų.

Naują vyčių kuopos val
dybą sudaro pirm. A. Vasi
liauskas, vice-pirm. Edv. Pal- 
katas, rašt. Elena Blužony- 
tė, fin. rašt. Jonas Masiulis,1 
ižd. Ona Sauseriūtė, tvark. 
St. Vasiliauskienė ir Mar. 
Gataveckiūtė.

Prisiunčiu čekį. Manau, 
galėsite iškeisti, nes jis ge
ras.

„Amerikai” nieko netrūks
ta. Tik gal daugiau skaityto
jų reikia. Tai geras laikraštis, 
daug įvairių žinių. Labiausiai 
patinka apysaka „Vytis ir E- 
relis”; atrodo tikri nuotykiai 
— taip patraukiančiai para
šyta.

Linkiu laimingai darbuotis 
dėl savo tautiečių.

J. Šaulis 
Pittsburg, Pa.

Aušros Vartų parapija
Sausio 18 d. 8 vai. vak. 

mūsų parapijos salėje įvyks 
pirmoji šv. Vardo draugijos 
vyrų ruošiama pramoga. 
Tikimasi, kad dalyvaus visi 
parapijiečiai lietuviai ir dau
gelis svečių iš kitų New 
Yorko miesto dalių.

Į New Yorko arkivyskupi
jos šv. Vardo draugijos at
stovų suvažiavimą, kuris į- 
vyks vasario 1 d., 2:30 vai. 
Katedros vidurinės mokyk
los salėje, atstovais išrinkti 
dvasios vadas kun. J. Gurin- 
skas, pirm. J. Sartauskas, 
sekr. Henry Kolesk, W. Bo
rus ir Alb. Jatkauskas.

Rožančiaus draugijos su
sirinkimas įvyko sausio 5 d. 
Daugelis narių užmokėjo už 
visus metus nario mokestį. 
Papildyta valdyba: pirm. Ši- 
mulynienė, vicepirm. Tulač- 
kienė, ižd. M. Kazlauskienė, 
sekr. Kavaliauskienė.

kad, kai- 
,.Amerikos” 
didesnių iš- 
,Amerikos”

Dėkoju jums už jūsų ge
rumą, kad pranešėte apie
popieriaus ir kitų kainų ki
limą. Aš tikiu,
noms kylant, ir 
laikraštis turi 
laidų, bet be 
būtų nelinksma.

Štai, įdedu $3.00 už „A- 
merikos” prenumeratą ir 
$1.00 tegu bus įvairiems 
reikalams. Kol kas tik tiek 
tegaliu prisidėti ir paremti 
tą brangų darbą mūsų lie
tuvių gerovei.

Sveikinu visą štabą Nau
jai metais, linkiu daug lai
mės, ypač, daug naujų, my
limo laikraščio „Amerikos”, 
skaitytojų.

Su širdingais linkėjimais,
R. Valinskienė, 

Brooklyn, N. Y.

Įvairios Žinios

Eina gandai, kad pieno į 
krautuves pristatymas per 
brangiai kaštuoja. Sako, ne
trukus bus pradėta vežti pie
nas tik kas antrą dieną.

Naciai pasiryžo Belgijos 
žydus suvaryti į atskiras 
miestuose vietas, kur nežy- 
dams draudžiama įžengti.

Nassau, L. I. policija, pa
skelbus, kad svetimšaliai ja
ponai, vokiečiai ir italai su
neštų savo fotografavimo ka
meras ir radijo aparatus, 
surinko apie 200 kamerų ir 
kitokių daiktų, kuriuos drau
džiama svetimšaliams tu
rėti.

Barren Island, Brooklyne, 
prie Floyd Bennet aerodromo 
buvo įsikūręs italų miestelis; 
dabar 
iš ten, 
tį.

šuo Snooky savo lojimu iš 
gelbėjo 7 asmenis.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
1102 Clarkson Avenue, — 
County of Kings, to 
premises.

LOUIS 
1102 Clarkson Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 754 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN MUNOWITZ
134 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2748 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control 
836 DeKalb Ave., Borough of 
County of King: 
premises.

836 DeKalb
NOTICE is
EB 836 has been issued to the ^undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control __
850 Clarkson Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS YOSHPE
850 Clarkson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11961 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Taw at 
416 Monroe Street, Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR MATMAN
416 Monroe St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11898 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
231 Rockaway Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES DISCO
231 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11202 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
450 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN B. TETCHMAN
450 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11883 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1159 Winthrop St., Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KRIEG & EHRLICH
1159 Winthrop St.. Brooklyn. N. Y,
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOLDSTEIN
187 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that l icense No. 
EB 2704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
145 Central Ave., 
County of Kings, to 
premises.

. ■ JOSEPHBrooklyne, 145 Centra) Ave..

107 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

NOGIN
Brooklyn, N. Y.

at retail under Section 107 
1 .aw at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

LEON C. GRITZ
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

at retail under Section 107
Law at

jie visi kraustomi iš 
nes valdžia taiso sto-

kurie New Yorkb po-Kai 
litikieriai siūlo miesto vado
vybei* planą, kuriuo būtų pa
keliama važinėjimo mokestis 
požeminiais ir viršutiniais 
geležinkeliais, gatvekariais 
ir autobusais nuo 5c iki 71/2C 
ar net 10c.

Bronsville, Brooklyne, rei
kalauja, kad miestas pasta
tytų jų reikalams sveikatos 
centrą — Health Center.

Užsidegus dviejų šeimynų 
namui, 48 St.,

Avė.,

at retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

CACCIOLA
Brooklyn. N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Siunčiu nuoširdžiausius 
sveikinimus redaktoriui ir vi- 

[ sam štabui, kad Dievas lai
kytų sveikus ir pajėgius dir
bti brangų darbą — leisti 
mums taip brangų katalikiš-' 
ką laikraštį „Ameriką.”

Labai ačiū už praeitų metų 
žineles, kurių buvo daug apie 
Lietuvą. Ačiū, kad duodat 
šeimininkėms patarimų.

Z. žekienė 
Waukegan, Ill.

Iš Vatikano pranešama, 
kad, Šv. Tėvo raštinės pasi
darbavimu, pernai surasta 
147,682 asmenų, kurių gimi
nės ieškojo pavergtose vo
kiečių šalyse. Jų tarpe ran
dasi ir lietuvių.

j 6
i10
s 5

(liepų) ..
(liepų) ..
(dobilų)

. $1.25
. $2.25
. $1.00

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.

Sveikinu „Amerikos” šta
bą Naujais Metais. Tegu Die
vas duoda naujų jėgų sun- i 
kiame darbe, daug kantrybės.'

Dėl laikraščio pabrangini-

TIKRAS BIČIŲ

Medus
Vartokite savo sveikatai 
svarai 
svarų 
svarai
SIUNTIMAS APMOKĖTAS

(KONČIAUS BITININKYSTĖ 
57 Battery St. 

No. Abington, Mass.
j Galima gauti ir
j „Amerikos” Administracijoj 
j 222 So. 9th St., 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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DAUG MIRŠTA
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LAUKĖ 53 METUS

VAKARINĖS MOKYKLOS

Maspetho Žinios Kur Pranciškus, Ten Taika,

S

SERGA KUN. J. ŠEŠTOKAS

-f--

j ir gero

Grab. Valantiejienės sūnus 
Juozas yra grįžęs iš kariuo
menes.

ti pažįstami, linkėdami sėk
mingai pasveikti.

Šv. Vardo vyrų dr-jos meti
nis balius bus sausio 25 d., 
sekmadienį. Visi vyrai prašo
mi ateiti.

Poughkeepsie, N. Y. škap- 
liernos bažnyčioje yra choras 
iš 9 brolių. 8 jų gieda, vienas 
vargonauja. Jie vadinas La- 
Falce.

Brooklyn© muziejaus vado
vybė įsakė visas brangenybes 
sudėti į paruoštas dėžes ir su
dėti saugioj nuo oro puolimų 
vietoje.

Visi nariai prašomi ateiti, 
nes bus svarstomas konstitu
cijos priėmimas, valdybos na- 
rinkimas ir daug kitų daly
kų. Narys

Kariuomenėn išvyko 
Paškevičius ir A. Pekus.

O.

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

Automobilių gamintojai nu
tarė neparduoti šiemet 
(1942 m.) naujų automobilių. 
Išrodo, kad turės grįžti ark
liams laikai.

Leidžia Lietuvos Pranciškonai 
Kaina metams $1.

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

laikraštį.

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

„ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIO” 
pirmas numeris jau pasirodė.

Sausio - January

—ŠTAI KAIP
Brooklyno Lietuviai Gydytoj

Įgvi šūkiai.

SAVAITRAŠČIO „AMERIKOS

VAKARIEN
SEKMADIENĮ,

Sąusio-Jan. 18 i, 1942
APREIŠKIMO PARAPIJOS AUDITORIUME
No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Visi maloniai kviečiami dalyvauti ir paremti savo
i •! v.. a  •!„ v

Pradžia 6 vai. vak Bilietas $1.50

PASKUTIN. KVIETIMAS VAKARIENĖN 6N03®56 Drive’ Mas'
i UULllUj Ai • JL .

Sausio 18 d., šį sekmadie- Vienas bevardis atsiuntė $3.- 
nį, Apreiškimo par. salėje, 00 vakarienės fondui. Viena 
No. 5th ir Havemeyer, Brook- vietinė „Amerikos” skaity- 
lyne, bus „Amerikos” meti-Ąoja įteikė $2.00, paskirda

ma juos „vakarienės pasise
kimui”. Vienas asmuo at
siuntė $1.00 tam pačiapi tik
slui.

Bilietų platintojai prane
ša geras žinias. M. Bran- 
gaitienė, Pr. Milašauskas, J. 
Paulauskienė jau išplatino 
savo kvotas ir pasiėmė dau
giau bilietų. Kiti sakosi, kad 
viskas „O. K.,” bet neprane
ša, kiek bilietų išplatino. Jie 
praneš paskutinę minutę, kai 
teks duoti paskutinius už
sakymus maisto krautuvei.

Vakarienės vyriausia šei
mininke yra Stanislava Su- 
batienė, sąjungiečių apskri
ties pirmininkė. Jai padės 
kelios darbščios veikėjos. 
Vyrų talkos priešakyje yra 
Kazimieras Baltrušaitis, Ap
reiškimo par. šv. Vardo dr- 
jos pirm. Vyrai pasirūpins 
stalų sustatymo tvarka, vi
sų vakarienės dalyvių tinka
mais gėrimais aptarnavi
mu.

Visi turimi daviniai sako, 
kad „Amerikos” metinė va
karienė sausio 18 d. turės 
praeiti gražiausiu pasiseki
mu. Paskubėkite visi įsi
gyti bilietus, kurių galima 
gauti pas platintojus ir „A- 
merikos” administracijoje.

lyne, bus „Amerikos” meti- 
nė vakarienė, kurios rengi
mo komisija maloniai kvie
čia visus „Amerikos” skai
tytojus atsilankyti.

Vakarienė bus pradėta ly
giai 6 vai. vak., tad svarbu, 
kad visi laiku susirinktų.Pa
tariame ateiti pusvalandžiu 
anksčiau ir užimti patinka
mas vietas. Jokių rezerva
vimų nėra. Visi turės lygias 
teises, nes visų vienodos pa
reigos — turėti bilietą, ku
rio kaina $1.50.

Vakarienės muzikalinę pro
gramą išpildys Adelė Dra
gūnaitė - Samalionienė, An
gela Maslauskaitė - Vence- 

ir Lionė Juodytė 
skam-

vičienė
(dainuos ir gitara 
bins). Akompanuos muz. J. 
Jankus.

Gyviausia programos da
lis ar tik nebus visų dalyvių 
bendras dainavimas, kuriam 
vadovauti pakviestas kun. 
Mykolas Kemėžis, Bayonne, 
N. J., lietuvių parapijos kle
bonas. Visi paskutinės „A- 
merikos” vakarienės daly
viai didžiausiu malonumu 
atsimena bendrą liaudies 
dainų dainavimą, kuriam 
vadovavo kun. M. Kemėžis.

Vakarienei pritarimas la
bai šiltas. Gaunama gražių 
linkėjimų ir iš kitų vietų.

Sausio 6 d. sąjungietės tu-; 
rėjo metinį susirinkimą. Nau
ja valdyba: dvasios vadas 
kun. P. Lekėšis, pirm. A. Ki- 
vitienė, vicepirm. M. Tamo
šauskienė, fin. rašt. O. Ustei- 
kienė, ižd. O. Bagočiūnienė, 
nut .rašt. ir koresp. O. Pet
rulienė. Sąjungietės gražiai ir 
vieningai dirbo Bažnyčios ir 
visuomenės naudai. Nepamir
šo ir „Amerikos” laikraščio, 

i kuris mums arčiausia širdies. 
Linkėtina ir toliau pasiseki
mo.

ŠEIMININKĖS PASIRUOŠUSIOS
SEIMELIO ATSTOVŲ 

SĄRAŠAS
Amerikos” vakarienės šei

mininkės, visos kaip viena, 
ii jau pasiruošusios pavaišinti 
\ visus antsilankysiančius kuo 
4 puikiausiai!

Lietuvės šeimininkės 
ka skaniai valgius 
minti. Ypač kada 
valgiai — niekas 
susilyginti ar jas 
negali. Kitataučiai, 
gos paragauti mūsų šeimi
ninkių gamintų valgių, tik 
seilę ryja ir apgailestauja, 
kad kasdien negali turėti to
kių skanumynų, skirtingų 
valgių, nuo kitų.

„Amerikos” vakarienėje 
sausio 18 d. 6 vai. vak. šei
mininkės jau sudarė „menu”, 
kuris susideda tik iš lietuvi
škų „patrovų”, tokių valgių, 
kuriais gardžiuodavosi ir vai
šindavosi nepriklausomos 
Lietuvos lietuviai.

Telieka tik priminti, kad 
šeimininkės lauks visų pa
ruošta vakariene 6 vai. vaka- i O- Rimidienč.
re, punktualiai šį sekmadie- Į Amžinojo Rožančiaus: J. Tur- 
nį, sausio 18 d., Apreiškimo sa, V. Janušonienė, O. Butkienė, 
parapijos salėje. Jei dar bi- M. Mikolaitienė, T. Stučienė. 
lietų neturite, galite vietas 
užsisakyti. Telefonuokite: 
STagg 2-2133 — į „Ameri
kos” įstaigą, ir būsite ap
rūpinti bilietais. Maloniai 
laukiame.

Sausio 10 d. kleb. kun. J. 
Balkūnas sutuokė Pranę Jo- 
čiūtę su Mykolu Wezwick. 
Abu jaunavedžiai vyčiai. Jo
čiai nenuilstanti veikėjai. 
Jaunavedžiams sąjungietės 
linki laimingo, šviesaus gy
venimo.

BENDRAS VASARIO 16 MINĖJIMAS
________ s---------------------------------------

Sausio 8 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko New Yor
ko draugijų ir spaudos vei
kėjų susirinkimas, kuriame 
vieningai nutarta bendromis 
jėgomis minėti Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
(Vasario 16) šventę. Suda
rytas minėjimo komitetas, 
numatyti planai. Minėjimo 
pelnas b us atiduotas Ameri
kos Raudonajam Kryžiui.

Susirinkime dalyvavo per 
35 asmenys, kurių tarpe 
gražus jaunimo būrys. Ko
miteto prezidiumas išrinktas 
tokio sąstato: pirm. kun. N. 
Pakalnis, vicepirm. J. Tys- 
liava ir J. Stilsonas, sekr. 
EI. Bartkevičiūtė, ižd. J. Sa- 
gys, iždo globėjai p. Bacevi
čienė ir Pr. Bajoras.

Minėjimas ruošiamas va
sario 15 d. 4 vai. popiet La
bor Lyceum salėje. Įžangos 
bilietai po 50c.

Kun. Juozas šeštokas su
sirgo ir šiuo metu yra šv. 
Vincento ligoninėje, New 
Yorke.

Ligonį lanko kunigai ir ki-

Šv. Vincento dr-jos metinis 
susirinkimas įvyko sausio 3 ] 
d. Buvo skaitlingas, daug nu
tarimų.

Pirmininku išrinktas Pet
ras Bagočiūnas; fin. sekr. Jo
nas Petrauskas; "knyg. Anta
nas Matulionis; maršalka 
Stasys Kelmelis.

Petras Bagočiūnas pirmi
ninkauja jau dvidešimts ke- 
tveri metai ir visados prižiū
rėjo, kad nariai būtų lygiai 
tvarkomi, kaip pašalpos ir 
pomirtinių išmokėjime. Taip
gi prižiūrėjo draugijos turtą, 
kad'nebūtų dykai išleista, 
užtai jis yra vertas pagarbos.

Nutarta pirkti $5,000.00 
vertės apsigynimo bonų.

Susirinkimai būna kiekvie
no mėnesio pirmą šeštadienį, 

i VI. Zabielskio salėj, 61-38 
56 Rd., Maspeth, N. Y.

Rašt.

mo- 
paga- 

lietuviški 
su jomis 
pralenkti 
gavę pro-

1941 m. gruodžio 28 d. į- 
vykusiame Lie uvių Ameri
kiečių Katalikų New Yorko 
Apylinkės Seimelyje dalyva
vo šie atstovai:

Apreiškimo parapijos draugijų 
atstovai:

L- Vyčių 41 kp.: J. Bulevičius.
Šv. Vardo dr-jos T. Čižauskas, 

K. Baltrušaitis.
Tretininkų — O. Šarkaitė, P. 

Virmantaitė, O. Milišauskienė, 
M. Vincevičienė, E. Galčiuvieriė.

Choro — H. Vencevičius, A. 
Vencevičienė, L- Juodytė, J. Stul
gaitė.

Moterį] Sąjungos '29 kuopa: J. 
Gražienė, O. Ragelienė, E. Vai
tiekūnienė.

Liet. R. K. Susiv. 135 kp: V. 
Pūkas, A. Sniečkus, J. Kašėta, 
Karušienė, T- Stučienė.

Gyvojo Rožančiaus dr-ja: M. 
Stankevičienė, R. Bakšienė, Z. 
Gudaitienė, M. Vaicekauskienė,

Šiomis dienomis mirė 
Brooklyno lietuviai: Antani
na Slivinskenė, 43 metų; 
laikrodininkas Frederikas 
Vokietaitis, 67 metų; Juozas 
Aleksa; Ona Kardokienė, 74 
metų; Mykolas Laukaitis, 
56 metų.

Iki Kalėdų švenčių parapi
jinėse mokyklose veikusios 
darbininkams mokyklos vėl 
atidarytos. Mokoma labai 
naudingų dalykų; viskas dy
kai.

Vakarinės mokyklos vei
kia sekamose vietose:

Brooklyne:
St. James Proo-Cathedral 

par. mok.,
Šv. Silvestro par,
Neperstojančios Pagalbos 

par.,
Šv. Tomo Akviniečio par.,
Šv. Pranciškaus kolegijoje.
Šv. Jono Krikštytojo par, 
Šv. Ignoto par.;
Queens —
Šv. Sebastijono par. Wood

side ;
Šv. Monikos par. Jamaica;
Šv. Mykolo par., Flushing;
Registruotis reikia tuojau.
Nuo sausio 5 dienos pa

brango cukrus. Dabar, sako, 
svaras kaštuosiąs 7c.

Iki šiol Amerikos Raudona- 
’ sis Kryžius karo fondui su

rinko $11,755,581.00 aukų.

Schaefer Brewery Co., 
Brooklyne, kurios alų mėgsta 
ir lietuviai, šiemet švenčia

John Golding, 75 m. ir Ma
ry Smith, 70 m. buvo susižie
davę prieš 53 metus. Kadan
gi sužadėtine turėjo sergan
čią mųtina, prašė Jono palau
kti. Jsaukė lilMAu.oKė TH O 
kti. Jis laukė 53 metus. Paga
liau Naujų Metų išvakarėse 
susituokė.

Šv- Monikos Mot. Našlių: 
Junevičienė, O. Rokienė.

CYA dr-ja: J. Masalskis.
Šv. Jurgio parapijos dr. atstovai:

Šv. Vardo dr-jos: M. Kučins- 
skas, V. Tamošaitis, K. Kontri
mas, J. Grigaliūnas, J. šeštokas, 
A- Pakinkis.

Gyvojo ir Amžino Rožančiaus: 
M. Tamošaitienė, O. Geležinienė, 
M. Adomaitienė.

Amžino Rožančiaus dr-ja: A. 
Slivinskienė, V. Kontrimienė, D. 
Stoškienė.

Choro: J. Darnusis, Albina 
Scott.
L.R.K- Susivienijimo 115 kp.:
A. Spaičys, J. Karalius, M. Bran- 
gaitis, J. Jatkauskas, M. Kučins
kas.

Moterų Sąjungos 35 kuopa: G.
Stančaitienė, M. Brangaitienė, B. 
Kazlauskienė, A. Kazlauskienė, 
V. Strazdienė.

Angelų Karalienės par. atsto
vai:

Šv. Vardo dr-jos: V. žeman-

Kristaus Karaliaus $20,- 
000,000 katedrą Liverpool, 
Anglijoje baigia vienas ply
tinis darbininkas, 19 metų 
amžiaus, Brady. Bus tai ant
ra didžiausia bažnyčia pasau
ly.

Lietuvių Piliečių Klubo me
tinis susirinkimas bus penk
tadienį, sausio 16 d., klubo 100 metų gyvavimo sukaktį.

Mes turime kasdien 
nors gero padaryti, 
nors įdomiu užsiimti, 
mūsų mintys būtų vis gyvos, 
šviežios ir nuolat augtų.

Garfield

kuo 
kac

Tel. EVergreen U ,,nyutral1’ 

VALANDOJ. *10 ŽodlS. 
|210^ur gelbės. 
6-8 ašutinių kančia, 

šventadieniais n*.__________________

onietu Jungtinėse Vai 
TeL v^-'se daug kalba apie rei 

9—i2rju gą pasiaukojimą. Api 
d i ♦ L“8 '^vžimą daug ko atsisa

_ Apie reikalą atsižadėt 
Z^elio patogumų.

t yra ir kitokių balsi 
vienas laikraštis pab( 
labai lengvų šūkių: Ka 

te,naudokimės progom! 
•ali, daryki šiandie. J< 
noterį, bučiuoki ją šiai 

BrooklJei geri, gerk šiandie... 
) imė, jei tokiais lengva 

—->is ne visa spauda švai 
^^^Jei gyventume tik š 

Tel. EVergreen 4 - 7142 tikrai nebūtų rytdi

SALDAINIŲ PALOCILS
GERIAUSIOS RŪŠIES gentinos prezidento p 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate • rnqfilKn 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausiu flcS. ^S. _ o™
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, AbjrieŠinasi jungtinėms 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KRE^ų respublikų pasta 

Juozas Cinkus ■. 20 respublikų yra 
495 Grand Street, Brooklyi5^ santykių su plėšik

---------------- ......įgšies valstybėmis nutra 
", Castilio stoja vien 

Šv. Rožančiaus: B.skersai kelio.
M. Kazlauskienė, B .gentinos vyriausyt 

L. Vyčių 12 kuopti, dar nepasimokė 
Stella Kaulis, p0S. Ten ištisa eilė va 
G. Gatkauskas. galvojo galėsianč 
L. K. Federacijosneutralios. Jos nep 

apskrities valdyba:?v° kaimynų.^ Nėrė 
das kun. N. Pakala Užtad šiandie 
J. Averka, vicepirc Kenčia vergiją, 
skienė, ižd. V. DatJentinos besiblaškai 
M. Mikolaitis. usybė gal netrukus 

tirs, kad vienybėje 
„Amerikai” atstosi

Laučka. —4*—
Lietuvių Universahijos atsakingi žmoi 

rui — kun. J. Balkė susirūpinę karo vi
Moterų Sąjungos \ryptimi, J. V. laiy 

J. apskričiai - St storius Knox savo vi
New Jersey sveS Pa?idin0 H ™Pesč 

lionis, Kearny, N. JJ Pažymėjo, kad pim 
Newark, N. J. sva?“ 1

) po to kris ir Japon 
r nurodo, kad k
mėly: )je ir Ramiajame t

F. Milašauskas, Fle lygiai taip sva 
J. Jankus, Apreiškia kova Atlante ir Ei 
gonininkas, Justas lemyne. Jei japonai 
Jankus, O. Zajankaiftų Kiniją, tamsybės 
Zaikiričiutė, J. Bronį užpultų ir Angliji 
gio par. vargoninini'iką.
Brunza, O. Balnienėjzįdentas Roosevelt i 
nienė, M. KučinskiežO d. pareiškė, 
kevičius, Laukaitienė jokio pagrindo kinų 

--- Amerikos karinės p 
1906 metais ^būsiančios naudoja 

te tautų konferent, kur tik reikės, 
tarta ir pasirašyti —*■—
japonų), kad užicvome iš Kaliforn. 
piliečiai neverčiaE11^0 Vinco Trainio 
kių karinių darbuos labai pritaria su 
vi avimo ir kad a!li surinkti žinias api 
ginamas ,open” mAyiuomenėje esan 
puolamas. Bet arV^Us karius., 
nuostatų japonai įi^za-ntas Trainis siūk 

____ iau. Jis mano, kad
Nuo gruodžo8P amerikiečiai ga 

ko mieste į kariu^Yti įvairias gru 
vanoriais priimti)s atitinkamu laiku t 
jaunuolių. lietuvius karius ] 

cigaretėmis ir kito 
s „ , . 'dovanėlėmis.

ev 7 - 1670 iazus tai siūlymas, t 
JOSEPH VASI€s riekšmės. Mūsų 
REAL estate nacijos turėtų rimtai 

and life iNSVBOti ir tuo reikalu ką i 
Mortgages Loaned sJrytį 
496 Grand St, Br«* ‘ _A_ 
Residence: lv
87-34 90th st., WoodWlsevikai retkarčiais 

spaudoje p askelbia r
Xas kablegramas iš R 

--------------- "flas atsiunčią iš Li 
HAvemeyer l pernaį birželio gale 

R A L PH K K buvę komisarai. 
FOTOGR^egramos”turėda;vo d_ .jnų žymių. Svarbiau 

65 - 23 GRAND ■ įs krisdavo jų dark 
MaspethAyįų kalba.

"^jbar mūsiškiai' bolšev 
________ _^udrėjo. Jie jau skel 

kablegramos” atsiunlietuvi a.nglu kalboje Įdo 
RESTORE gi jos nerusiškai si

BAR & G^os-.
Gaminam valgia' 
niško ir lietuvis^etUv°s tremtiniu d 
čia taip pat.«Jikrai baisi. Prieš 
Amerikos išdii’b^Urime vieną kalilegra 
portuotų degtin^itsiuntė įžvmi Lietu

’ i 7’i^S‘ Ji išgabenta S 
M)ll /^drauge su vvru, sūn 
Savinin^^ele. Dvi dukrelės 

 

411 Grandį Vvras ištrėmime 

 

Brooklyn, ^jl8- Kur jis, kenči:

161 No. 6th Street

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

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, ]

(Williamsburgh Bridge Plaza)

tauskas, J. Tumasonis, S. Paže- Į 
rėčkas, A. Plioplys.

Tretininkų: O. Račiauskienė, 
R. Pankevičienė.

Gyvojo Rožančiaus: K. Se- 
gauskienė, M. Putinienė, R. Bo- 
zevičienė, M- Karosienė, A. Pa- 
žereckienė.

Amžino Rožančiaus: O. Sinie- 
nė, O. Keturakienė, M. Andri
jauskienė.

Moterų Sąjungos 24 kp.: O.
Tvarskienė, "M. Jasulaitienė.

Apaštalystės Maldos: M. Viz- 
barienė, M. Markevičienė.

LRK Sus-mo 134 kuopos: K 
Krušinskas, V. Daubaras, 
Skrodenis, St. Lukoševičius, 
Lašaitė.

Viešpaties J. Atsimainymo pa- 
rarapijos, Mespeth, atstovai:

Š V. j

Augustinas, S. Kelmelis, P- Ra
bikauskas, J. Benediktas.

Šv. Rožančiaus: F. Kurienė, O. 
Petrulienė, F. Ražickienė, E. Gal 
čiuvienė, M. Norkevičienė.

Sodaliečių: J. Zambrauskaitė, 
žudžiūtė, Kučinskaitė-

Choro: M. Laukaitytė, EI. Ma- 
tulionytė, P. Šimkiūtė, M. Ku- 
qinskaite, M. Cerebejūtė.

Moterų Sąjungos 30 kp.: J.
Skarulienė, M. Urbonienė, O. Ba
gočiūnienė.

Apaštalystės Maldos: Viliutie- 
nė, Jaznienė, Tarnauskienė, Ku- 
činskienė-

Altoriaus draugijos A. Litvi- 
nienė, J. Kučinskienė, Kivytie- 
nė.

Tretininkų: J. Paulauskienė, 
M. Zamblauskienė, Zavistanavi- 
čienė, Tamošiūnienė, Klesevičie- 
nė.

New Yorko Aušros Vartų pa
rapijos:

Adresas:

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