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[ričio 18 d. yra Lat- 
tautinė šventė. Lat- 
Lapkričio 18 d. reiš- 

, patį, ką Vasario 16 
ietuviams, ką Liepos 
oja amerikiečiams.
rijos nepriklausomybė 
bta 1918 m. lapkričio 

Kad paskelbimas 
krovė, latviams, kaip 

uviams, teko kovoti- 
ėsi dėl savo lais- 

rieš vokiečių ir bolše- 
alinius. Jie laimėjo ir 

e pažangią valstybę.
ijos nepriklausomybę 

tužė Sovietų 1 Rusija 
i. birželio mėnesį, 
jos žmonės, kaip ir 

iai, kenčia nacių ver- 
Bet latviai siekia ne- 

msomybės. Ir jie lai
kai laimės laisvo pa- 

T r* i r būrėjai — Amerika ir 
JUOZaS G1DKUS pja su savo sąjunginin-

. Petriką
GYDYTOJAS)

. 4th Street

Tti A. STULGINSKIS SIBIRO KALĖJIME

2-7177

Alfred J. Wen^ 
(Vendus)

ADVOKATAS

Street, 
(Williamsburg!) Bridge Pl^

een 4 - 7142

4LDAIMŲ PAL
GERIAUSIOS M® 

gvl Užkandžiai, Kava, Arbata, 
PIETŪS—VAKARIENE 
gamintas namie U geriausia tas 

U. Parengimams priimami užsakė

Patirta, kad visa eilė Sibi
ran ištremtų lietuvių iš Kan- 
sko kalėjimo perkelta į nau
ją vietą. Čia dabar jų yra a- 
pie 85, tarp jų buvęs prezi
dentas Aleksandras Stulgin
skis, buvęs teisingumo mini- 
steris Šilingas, pulkininkas 
Kazlauskas (50 metų), ma
joras Pomierskis (45 m.). 
Tasai kalėjimas — medinis 
barakas. Miegoti tenka ant 
grindų. Per dieną gauna lėk
štę sriubos ir apie 14 un
cijų duonos- Kaliniams pa
sakyta, kad jie galėtų 
gauti lėkštę sriubos ir
apie 7 unc. duonos, jei jie 
išdirbtų nustatytą darbo kie
kį, tačiau 
nustatomi 
tremtinių 
Per dieną 
valandų.

dar 
dar

NOTICE b te 
GB 1759 totas 
to tell te, ė s 
of the Alette 
5101 — 5th izi 
County d Eta i 
premises,

SAKE 
5101 - 5th Af.

NOTICE is te 
GB 6449 ta ta 
to sell te, c. 
of the Atakį C 
511 Mirt? 
County o( Ita i 
premises.

JA005 
511 Mercy An.

NOTICE iiltei 
GB 1971 ta tas 
to sell te, i: - 
of the Aiste 
3407 Pulta fe- 
County d Etai 
premisa

E25E 
ta: 

3407 Pulta i.

i dzivo Latvija!

anai visai be
stato protekto- 
ietuvių sąskai- 
visados buvo 

ki; tad ir vokie 
e drąsiai paro- 
patiją gettose 
žydams. Žydų 
)inas todėl yra 
tą padėką lie- 
ėta net tokių 
d lietuviai po- 
ę vokiečių su- 

kad atsisakė 
tų žydų būrį, 
ų propagandos 
jtronskio- radi- 
aipsnis iš Lon- 
ai Vilnijoje e- 
i ir net priete- 
ką: už šaudy- 
i, ištrėmimus 
mus darbinin- 
i darbams ir 
ą atsakomingi

lip ir kitose 
itose Lietuvos 
en būtų daro- 
•oma vokiečių, 
d, vokiečių ti- 
okiečiai dary- 
iietuviams, ar 
dams, dar ne
rodei koks gi 
idos tikslas te 
dus apšaukti 
ir kolaboraci- 
tiško kapitalo 
škos padėties 
lietuviai pasi- 
lasinaudos tre 
)kiečiai.
Pasiuntinybės! 
pranešimo).

pygardos pir- 
more klabina 
dininkus, kac 
o visoms mie
ns.
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tie darbo kiekiai 
taip dideli, kad 
jėgos neišneša, 

tenka dirbti 14

Darbas — kirsti medžius, 
ritinti sienojus ir rauti kel
mus. Kadangi tuose kraštuo
se jau yra vadinamos taigos 
sritis, tai tremtiniams kar
tais tenka stovėti iki kelių 
ar iki juosmens vandenyje. 
Dar viena varginanti aplin
kybė, kad į darbą kartais 
tenka eiti 6 mylias. Tremti
niai turi keltis 4 vai. ryto.

Prez. Stulginskis ir nema
žai kitų yra labai išvargę. 
Kai kurie jau visiškai beveik 
nebegali dirbti. Buvęs min. 
Šilingas, senyvo amžiaus ir 
žemo ūgio žmogus, ypač 
sunkiai teįstengė dirbti ir 
dėlto turėjo daug pakelti. 
Paskutinėmis žiniomis prez. 
Stulginskis iš minėtos trem
tinių stovyklos išgabentas 
nežinoma kryptimi.

Amerikečiai Tu
nise?

Londonas. — Vokiečių ra
dijo pranešimu,, amerikiečių 
kariuomenė lapkričio 11 d. 
puolusi Tunisą, prancūzų 
protektorato Afrikoje sosti
nę.

Apie šios žinios tikrumą 
iš kitų šaltinių ųeteko patir
ti.

Pranešta, kad vokiečių 
lėktuvai gabeno karius į 
niso uostą Bizerte, kur 
išlaipinti italų marinai.

Tu- 
esą

Naujas Laivas
Per Savaitę

Mnerftos Kariai Afrikoje -

“Liaudies Seimo” 
Nariai Šneka...

kričio 3 d. rinkimuose 
ietuviai pasiekė gražių 
jimų. Chicago j e antram 
ių metų laikotarpiui 

tas teisėjas Zuris 
okratas). Maryland val- 
je į atstovų rūmus iš-
s adv. Nadas Raste- 

demokratas). New Jer- 
valstybėje atstovų rū- 
uariu perrinktas adv. 
aulauskas (demokra-
Ohio valst- atstovų rū- 
ariu perrinktas Juozas 
ighter (demokratas).

W Yorke labai arti lai- 
o buvo adv. Wm. J.

e, ėjęs į Kongresą res- 
onų sąraše. Turime ži- 

kad adv. Drake (Dra- 
) nenusimena ir turi 
iMejČiaį. ..... .

lapkričio 3 d. iš- 
osius lietuvius iš šir- 
sveikiname, linkėdami 

s tikrai gražaus pasise- 
D garbingose pareigose.

— —

ipkričio 7 d. New Yor- 
josėdžiavo Lietuvių Tau- 
Taryba, kuri vadovauja 

uvos Piliečių Sąjungai, 
ybą sudaro keturių di- 
jų Lietuvos srovių žmo- 
kurie stojo darban nuo- 

aus susitarimo keliu- 
i. T. Tarybai savo prita- 

sotbj ą yra pareiškusi Ameri- 
lietuvių visuomenė ir jos 
ioji nuomonė. Tik per il- 
negirdėta apie jos veik- 
i turėtų susilaukti pasto- 

J įstaigos, aplink kurią 
"skirtųsi stiprus nepriklau- 

ybės bylos gynimas. Su 
urėtų palaikyti labai šil- 
santykius ir nepriklauso- 

s Lietuvos institucijos.
’er mažai turime laisvėje 

čių pajėgų Lietuv. žmo- 
, kad būtų galima patei- 
ti skaidymasis. Tegu jie 
i tampriausio susitarimo 
iu jungiasi vienam tiks- 
— drauge su demokrati- 

tais pajėgomis kovoti 
vą pasaulį, už laisvą 
Jriklausomą Lietuvą!

— -----

acių komisarai Lietuvoj 
ido įsakymą, pagal ku- 
į Vokietijos „darbo tar- 

bą” imami gimnazijas bai- 
ieji jaunuoliai, gimę tarp 

21 ir 1924 m. Apie jokį 
o noru stojimą „darbo
ybon” jau nebekalba-

KARIUOMENĖJ BUS 9,700,000 VYRŲ

išlaisvinti Prancūziją. 
Roosevelt taip p at per ra
diją pasakė prancūziškai 
kalbą prancūzų tautai, pa
sisakydamas gerai pažįstąs 
ir gerbiąs prancūzų tautą, 
kuriai norįs laisvės ir ne
priklausomybės. Jo kalba 
perduota per trumpų ban
gų radijo stotis daug kar
tų.

Roosevelt taip pat parašė 
laiškus Portugalijos ir Is
panijos vyriausybėms, nu
rodydamas, kad jų šalims 
negresia joks pavojus iš A- 
merikos ir Anglijos pusės. 
Jis parašė laišką ir pran
cūzų globojamo Tuniso val
dovui, prašydamas praleisti 
Amerikos kariuomenę per 
Tunisą į italų Libiją. Roo- 
sevelto laiškas pasiekė ir 
Moroko sultoną.

Gen. Eisenhower atsišau
kė į prancūzų kariuomenę 
Afrikoje, kviesdamas ją 
bendradarbiauti su Ameri
kos kariuomene, kuri atei
na kaip prancūzų išvaduoto
ja ir saugotoja.

Prancūzų Vichy vyriau
sybė lapkričio 8 d. paskel
bė nutraukianti santykius su 
Amerika. Prezidentas Roo
sevelt į tai atsakė pareiški
mu, kad Amerika niekada 
nenutrauks ryšių su pran
cūzų tauta. Jis apgailestavo, 
kad Lavai turi pildyti Hit
lerio įsakymus.

Prancūzų kariuomenės va
dovybę pasiėmė pats marša
las Petain, 86 metų am
žiaus, po to, kai admirolas 
Darlan pateko į amerikiečių 
nelaisvę. Prancūzų Afrikoje 
įvairiose dalyse pasireiškė 
eilė sukilimų. Visa tai len
gvina Amerikos daliniams 
greičiau atlikti savo užda
vinius-

Prancūzij Afrika
Prancūzų žinioje buvusi 

teritorija Afrikoje skirsto
ma į tris dalis: Šiaurės, Va
karų ir Ekvatorinė Afrika.

Šiaurės Afrikoje yra Alžy
ras ir Alžyro Sachara, Tu
nisas ir Morokas. Vakarų 
Afriką sudaro Senegalija su 
Dakaro uostu, prancūzų Gvi
nėja, Nigerija, Mauritanija 
ir kt. Ekvatorinę Afriką su
daro Kongas ir Kamerūnai.

Visa prancūzų valdoma te
ritorija Afrikoje sudaro 4,- 
403,400 kvadr. mylių, kur 
gyvena 30,681,243 asmens. 
Svarbiausi uostai yra 
nas, Alžyras, Tunisas, 
sablanca, Tanžyras ir 
karas.

Žygio vadas
Amerikos dalinių Euro

poje vadas gen. Eisenhower 
yra žinomas, kaip išimtinai 
kariuomenei ir karo moks
lui atsidavęs karys. Jis 
pasižymėjo kaip tankų ži
novas ir kaip puikus sausu
mos, jūrų ir oro pajėgų de
rintojas. Jis yra 50 metų 
amžiaus, buvo artimas gen. 
MacArthur bendradarbis Fi
lipinuose.

Gen.
Denison, Texas.
viai yra kilę Vokietijoje, iš 
kur 17 amžiaus viduryje iš
sikėlė į Šveicariją. 1750 m. 
Eisenhower šeima emigravo 
i Philadelphią. Karininkai 
ir kariai? žino jį, kaip ne
paprastai darbštų ir uolų 
vadą, kurs dirba savaitėje 
septynias dienas ir miega 
tik penkias valandas per pa
rą.

■i

visos

Lapkričio 7 d., šeštadie-^iu 
nį, 9 vai. vak., per radiją 
pranešta elektrifikuojanti 
žinia — galingos Amerikos 
karinės pajėgos išlaipinamos 
prancūzų Afrikos pakraš
čiuose prie Viduržemio jū
ros ir Atlanto vandenyno. 
Tame pat pirmame praneši
me pasakyta, kad Amerikos 
pajėgoms vadovauja gene
rolas Dwight D. Eisenho
wer, Amerikos kariuomenės 
dalinių Europoje vadas. Iš
laipinime pagelbėjo anglų 
laivynas ir aviacija.

Po šio pranešimo
šios savaitės pirmąsias die
nas sekė viena po kitos 
džiuginančios žinios apie a- 
merikiečių pasisek imus 
prancūzų Afrikoje. Pirmiau
sia į amerikiečių rankas ati
teko gražusis Alžyro mies
tas, Viduržemio jūrų svar
bus uostas- šiame mieste į 
amerikiečių rankas pateko 
admirolas Darlan, vyriausias 
Prancūzijos kariuomenės va
das. Po Alžyro sekė Safi, 
Agadir, Fehdala, Casablan
ca, Oran.

Didžiausios kautynės buvo 
prie Orano ir Casablanca 
uostų ir miestų. Šių vietų 
prancūzų daliniai priešinosi, 
bet jų pasipriešinimas bu
vo sutriuškintas. Amerikos 
kariai gatvėse sutikti kaip 
draugai, o ne kaip okupan
tai.

Ryšium su žygiu Afriko
je, prezidentas Roosevelt pa
rašė laiške Prancūzijos va
dui maršalui Petain. Savo ( 
laiške Roosevelt pareiškė, 
kad Amerika imasi žygio ap
saugoti šiaurės Afriką nuo 
Ašies įsiveržimo ir tuo pa-

Henry J. Kaiser,, pasižy
mėjęs laivų statytojas, pa
reiškė, kad jo dirbtuvėje 
nauji laivai bus statomi dar 
greičiau. Nuo šiol jo tikslas 
esąs p agaminti naują laivą 
per vieną savaitę.

Neseniai Kaiser nustebino 
visus savo sugebėjimu paga
minti 10,000 tonų laivą per 
10 dienų ir pristatyti jį per 
14 dienų. Apie savo naujus 
gamybos būdus Kaiser kal
bėjo politinių mokslų akade
mijos metiniame susirinki
me, įvykusiame New York. 
Jis p areiškė, kad Amerikos 
karinei gamybai nėra pasau
lyje konkurencijos.

Kaiser dirbtuvės šiuo me
tu gamina 900 įvairios rū
šies laivų. Šių metų galėjo 
dirbtuvėse dirbs 200,000 dar- 
ibininkų.

nariai: Dr. A. Gar- 
rašytojas L. Dovydė- 

agr. Pr. Mickus, arti- 
H. Kačinskas, režisie- 
R. Juknevičius, V. Bir-

Lisabonas- — Rugpiūčio 
30 d. Kaune buvo susirinkę 
bolševikų laikais buvusio 
„liaudies seimo” nariai, pa
silikę Lietuvoje, kai patys 
okupantai gavo iš jos neš
dintis. Jie padarė praneši
mus, kokiomis priemonėmis 
buvo sudarytas „liaudies 
seimas” ir kaip buvo „nu
balsuota” prisidėti prie So
vietų.

Atitinkamą • pareiškimą 
pasirašė buvę „liaudies sei
mo” 
mus, 
nas, 
stas 
rius
žietis, rašytojos St. Vainei
kienė ir p. Milančiūtė, be 
to, buvęs „liaudies vyriau
sybės” ministerio pirminin
ko pavaduotojas ir užsienių 
reikalų ministeris prof. V. 
Krėvė-Mickevičius ir buvęs 
socialinių reikalų bei miško 
pramonės komisaras Jurgis 
Glušauskas.

Prof. V. Krėvė-Mickevi
čius atpasakojo savo pasi
matymą su SSSR tuometi
niu komisarų tarybos pir
mininku bei užsienių reika
lų komisaru Molotovu. ^- 
Amerikiečiai Tunise?

(Kaip prie bolševikų šie 
nelaimingieji, negalėjo tarti 
savo laisvo žodžio, taip ir 
prie nacių jie negali pasisa
kyti, ką jie tikrai jaučia ir 
pergyvena. Kai bus Lietuva 
laisva, tada jie laisvai pra
bils. Red.).

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasikalbę j ii- 
me su spaudos atstovais 
pareiškė, kad 1943 m. gale 
Amerikos ginkluotose pajė
gose bus apie 9,700,000 vy
rų. Jo apskaičiavimu, že
myno kariuomenė turės 7 
500,000, o marinai ir pa
kraščių sargyba — 700,000. 
Prezidentas reiškė vilties, 
kad didesnė kariuomenė gal 
nebus reikalinga.

Kiekvieną mėnesį dešim
tys tūkstančių Amerikos ka
rių išsiunčiami į įvairias 
pasaulio dalis, todėl reika
lingi .nuolat pąpildonų .£*įi-. 
ji daliniai. Šiuo metu že
myno kariuomenė turinti 
3,500,000 vyrų.

Rusai Suėmė 100
Lenkų

Londonas. — čia gauta ži
nių, kurie dirbo lenkų šelpi- 
kų, kurie dirbo lenkų šelpi
mo komisijoje. Lenkų am
basadoriui Romeriui tarpi
ninkaujant, 84 lenkai paleis
ti, o 16 esą atiduoti teismui.

Suimtuosius lenkus rusai 
kaltina šnipinėjimu svetimos 
valstybės naudai. Jų likimas 
nežinomas.

■■

■

CHURCHILL ĮVERTINA PREZioE NT j
ir hit-

GEN. GIRAUD PABĖGO AFRIKON

DAUG PAGELBĖTA ANGLAM EGIPTE

VOKIEČIAI VISOJE PRANCŪZIJOJE

sa-

Mire Cohan
Yor-

Posė-

W. Hanes, 
ir Delos

New
Tho-

Egipto 
pasakė,

Mastui

Vaistas

Sveikatai

UZ 

ir

daugiau 
daug

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais. Turėki
me jti, kiek tik galime.

su-
pa-

RALPH1

pasi- 
salos 
metų 
Phi-

DEWEY IŠVYKO 
ATOSTOGŲ

Ora-
Ca-

Da-MEDlfi
Kvorta, J siu*

de- 
tik 
per

balandžio
Vokiečiai rekalavo

pabėgusį

Eisenhower gimė 
Jo protė-

rioje naciai 
ką tik

NOTICE i! te r 
GB 10227 totas 
to sell te, c s 
of the Akte 
2 Ditoui Aitą
County d Eta > 
premises

2 Dilius Are.

Lietuvos žmonės
vergovę, ku-

unosi®5 ■

MII esąs gi-

®-----------
Telephone
EVT-lffl

čiulpia viską, 
pajėgia išspausti. 

---------
Yorko komunistai 

savo kandidatą į gu-

KONtllG
n

šimtu

, NOTICE b te 
GB 6353 tote: 
to sell te, t a 
of the Alate 
256 Irving A®. 
County of Eta’ 
premises.

AS!® 
256 Ininf Ait.

NOTICE is tef 
GB 10121 totas 
to sell beer, it te 
of the Alate fc 

.20 Hopkins: A® 
County of Eta* 
premises.

PISE 
20 Hapkmsa An

NOTICE is tef 
C 1020 bis be s 
to sell te, 4 » 
of the Atate 9s 
182 Noll Srt 
County of Eta " 
premises.

182 Noll St,

Galionas_ _ '
5 Galionai

SIUNTĖ'
KONČIAIS

51
No. J# 

Galima gsnti k 

„Amerikos" 

m 8o. fflfc

yšium su derliaus nue
it, nacių komisarai įsa- 
savo agentams stropiai 

_ ėti, kad kiekvienas ūki- 
Mortwtai^jhkas atiduotų vokiečiams 

*9Ų?rMdS’ kirtą dalį. Okupantų val- 
raMioje esą kooperatyvai ver- 

i daboti ūkininkus, kad 
kvienas pristatinėtų ja

is. Atimama iš ūkininkų 
t ir užsiaugintas taba-

65-23®^

odžiu, 
inčia žiaurią

Naujai išrinktasis 
Yorko gubernatorius 
mas E. Dewey lapkričio 10 
d. išvyko dviejų savaičių ato
stogų į Sea Island, Georgia. 
Išvykdamas paskyrė trijų 
asmenų komisiją, kuri tyri
nės New Yorko nedarbo są
lygas. Kamisijos nariais pa
kviesti adv- John 
David Dubinsky 
Walker.

Dewey pareiškė
liai susirūpinęs, kaip suras
ti darbo 400,000 asmenų, 
kurie šiuo metu New Yor
ke yra bedarbiai, kai tuo 
tarpu kitur trūksta darbinin
kų.

New 
turėjo 
bernatorius. Jie šaukė, kad 
tai vienintelis kandidatas, 
kurs stovi už antro fronto 
atidarymą. Jie skerėčiojosi, 
kad tik jų kandidatas turi 
žmonių pasitikėjimą.

Kai lapkr- 3 d. N. Y. rin
kimų daviniai suskaityti, 
tai pasirodė, kad komunis
tų kandidatas gavo vos 42,- 
000 balsų, kai tuo tarpu tik 
vienoje rinkimų apygardoje 
adv. Drake surinko beveik 
tiek pat balsų.

Kai iš keturių milijonų 
balsuotojų tik 42,000 pasi
sakė už komunistų kandi
datą, tai visiems aišku, 
kiek mažai įtakos New Yor
ke komunistai turi. Štai ko
dėl jie šiomis dienomis nu
stojo šūkavę apie masių pa
sitikėjimą jais.

Londonas. —Anglijos mi- 
nisteris pirmininkas Chur
chill lapkričio 10 d. pareiš
kė, kad Amerikos kariuome
nės šiaurės vakarų Afrikoje 
žygio autorium buvo prezi
dentas Roosevelt, o jis, 
Churchill, buvęs „jo veik
lus ir uolus leitenantas ”

Žygį Afrikoje Churchill 
laiko kaip reikalingą žings
nį užimti vietą, iš kur būtų 
galima atidaryti „naują

frontą prieš Hitlerį 
lerizmą.”

Kalbėdamas apie 
kautynes, Churchill 
kad maršalo Rommelio va
dovauta vokiečių ir italų ar
mija yra visiškai parblok
šta, stipriai sunaikinta. To
liau Churchill pareiškė no
rą matyti prisikėlusią ir lai
svą Prancūziją. Jis pakarto
jo pagarbą Ispanijai ir Por
tugalijai, kurios laikosi ne
utralumo.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pareiškė, kad 
Amerikos pagalbos anglų 
kariuomenei Egipte maistu, 
medžiaga ir ginklais per 
paskutinius 19 mėnesių bu
vo duota už 636 mil. 592 
tūkst- dol. Jis priminė, kad 
Egiptan nusiųsta 
kaip 1,000 lėktuvų, 
šimtų tankų.

Anglų kariuomenei Egip
te pagalbos daugiausia nu
siųsta per paskutinius 
vynis mėnesius. Vien 
sunkvežimių nugabenta 
20,000.

Visa pagalba anglams 
j teikta daugiausia pagal
skolos - nuomos susitari
mą.

Lapkričio 5 d. New 
ke mirė George Cohan, 64 
metų amžiaus, įžymusis A- 
merikos artistas, daugelio 
dainų autorius. Buvo kata
likų artistų sąjungos pirmi
ninkas.

Laidotuvių pamaldos įvy
ko lapkričio 7 d. šv. Patriko 
katedroje- Dalyvavo labai 
daug žmonių, kurių tarpe 
svarbių pareigūnų, nuošir
džių velionies gerbėjų.

Narsus Marinas
Nukovė 200

Washington.— Marinų va
dovybė paskelbė apie mari
no Albert A. Schmid 
žymėjimą Guadalcanal 
kautynėse. šis 22 
jaunuolis yra kilęs iš 
ladelphia.

Marinas Schmid rugpiūčio 
21 d. savo valdomu kulko
svaidžiu paguldė mažiausiai 
200 japonų. Jo ir dviejų ki
tų marinų kulkosvaidžio 
lizdas buvo puolamas iš vi
sų pusių. Kautynių metu 
Schmid buvo sunkiai sužei
stas. Jis neteko vienos a- 
kies, kita sužeista, sužeista 
ir viena ranka. Kai jo kul
kosvaidis sunaikintas, tada 
Schmid griebėsi automati
nio šautuvo.

Dabar Schmid gydosi lai
vyno ligoninėje; San Diego,

Dallas, Texas, miesto va
dovybė susirūpinusi tvartų 
reikalu miesto rezidencijų 
daly. Mat, dauguma gyven
tojų grįžta prie senųjų veži
mų su arkliais, tuo tarpu 
miesto įstatymai draudžia 
jiems tose vietose laikyti 
arkliams tvartus, 
džiauja ir tariasi.

Amerikos kariuomenės pa
sirodymas prancūzų šiau
rės Afrikoje sutiktas di
džiausiu pasitenkinimu tiek 
vietinių gyventojų, tiek ei
linių prancūzų. Prancūzų Al
žyre didžiausią sensaciją 
sukėlė generolo Henri Ho- 
nore Giraud atvykimas. Gen. 
Giraud yra nepaprastai po
puliarus.

Gen. Giraud du kartu bu
vo patekęs į vokiečių nelais
vę, ir abu kartu jis pabėgo. 
Pirmame pasauliniame kare 
vokiečiai jo neišlaikė nelai
svėje ilgai. Dabartiniame ka
re vokiečiams į nelaisvę jis

Lapkričio 11 d. Hitleris į- 
sakė vokiečių kariuomenei 
užimti visą Prancūziją ir 
Korsikos salą. Savo prane
šime maršalui Petain Hitle
ris pareiškė, kad Prancū
zija visai užimama tikslu 
apsaugoti ją nuo amerikie
čių ir anglų.

Tą pačią dieną vokiečių 
kariuomenė pradėjo žygiuo
ti į iki šiol buvusią neuž
imtą Prancūzijos dalį, ku
rią valdė maršalas Petain 
ir jo paskirtos vyriausybės 
galva Lavai.

Maršalas Petain pareiškė 
protestą prieš vokiečių o- 
kupacinį žygį, nurodyda
mas, kad toks elgesys yra 
priešingas 1940 m. birželio 
mėnesio paliaubų sutarčiai. 
Petain pažymėjo, kad su
tarties sulaužymas palieka 
Prancūzijai laisvas rankas 
gintis.

pateko 1940 m. gegužės mė
nesį. Iš labai tvirtai saugo
mos stovyklos gen. Giraud 
pabėgo šiemet 
mėnesį.
Lavalio grąžinti 
generolą Giraud į nelaisvę, 
bet ir Hitlerio pataikūnas 
Lavai nedrįso narsaus gene
rolo grąžinti į Vokietiją.

Kaip Giraud pabėgo iš 
Vichy priežiūros į Afriką, 
dar neskelbiama. Gen- Gi
raud dabar vadovaus nau
jai prancūzų ir Afrikos vie
tinių kariuomenei, kuri ko
vos šalia amerikiečių ir an
glų prieš vokiečius ir ita
lus.

Vėliausi pranešimai skel
bė, kad Petain kreipėsi į 
prancūzus pasipriešinti 
kiečiams. Ryšium su ; 
pranešimu, pramatoma, 
visa prancūzų Afrika 
į Sąjungininkų pusę ir 
vos prieš vokiečius ir 
lūs.

Pietinėn Prancūzijon, 
lia vokiečių, įžygiavo italai, 
kurie jau seniai norėjo kai 
kurių Prancūzijos vietų, y- 
pač Nicos, Rivieros ir Kor
sikos.

Buvo pranešimų, kad pran
cūzų laivynas iš Tulono uo
sto išplaukęs prisidėti prie 
Amerikos ir Anglijos laivy
no, bet ši žinia nebuvo pa
tvirtinta. Buvo pranešta, kad 
maršalas Petain išvyko 
į nežinomą vietą, bet Vichy 
radijas ir tai užginčijo.

Pirkime karo bonus ar žen
klelius dar šiandie.

vo- 
šiuo 
kad 
stos
ko- 
ita-
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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.

MATO ZUJAUS 50 M. SUKAKTIS
LRKSA organo „Garso” 

redaktorius Matas Zujus y- 
ra gimęs 1892 m. rugp. 14 
d., Čiudiškių kaime, Klebiš
kio valsčiuje, Marijampolės 
apskr. Mokėsi Prienuose, 
Seinuose ir Valparaiso (In
dianos valst.). „Šaltiniui” ir 
„Vilčiai” pradėjo rašyti ko
respondencijas 1911 m. A- 
merikon atvyko 1911 m. spa
lių mėnesį. 1914 m- kovo 10 
d. tapo „Draugo” savaitra
ščio redakcijos nariu. Čia 
dirbo pusantrų metų. Po 
to 8 mėnesius dirbo „Kata
liko” dienraščio redakcijoje. 
1916 metais rudenį Vyčių 
organizacijos centras pakvie
tė redaguoti ir administruo
ti „Vytį”. Jam redaguojant 
„Vytis” iš 8 puslapių išau
go iki 32 puslapių.

1920 m. rudenį grįžo Lie
tuvon. Puolant lenkams, į- 
stojo Lietuvos kariuome
nėn, Karo Mokyklos IV-ton 
laidon. Išbuvęs karo mokyk
loje 5 mėnesius, perėjo Ka
ro Mokslo skyriun —„Kario” 
redakcijon, kur ištarnavo 7 
mėnesius. Gyvendamas Lie

tuvoje bendradarbiavo kata
likų „Laisvės” dienraštyje; 
taip pat rašė į Wilkes-Bar
re, Pa., leidžiamą „Lietuvių 
Balsą” ir į kitus laikraš
čius.

1923 metų rudenį grįžo A- 
merikon. Pora mėnesių p a- 
dirbėjęs „Draugo” redakci
joje ir Katalikų Federacijos 
sekretoriate, vėl buvo pa
kviestas redaguoti „Vytį”.
1925 m. pavasarį vėl išvyko 
į Lietuvą. Rudenį sugrįžęs 
Čikagon kelis mėnesius dir
bo „Draugo” redakcijoje.
1926 metų bal. m. užėmė 
„Garso” redaktoriaus vietą, 
kur darbuojasi ir šiandien.

M- Zujus yra Am. Liet. 
R. Kat. Federacijos centro 
valdybos narys. 1938 me
tais apdovanotas Lietuvos 
šaulių žvaigžde. 1927 m. 
rugs. 8 d. vedė Kazimierą 
Tamošiūnaitę, kilusią iš Pu
šaloto parapijos, -Biržų ap
skrities. Zujai augina sūnus 
Matą ir Kazį ir dukterį O- 
ną. Geriausi sveikinimai su
kaktuvininkui !

Rudens Gėle
TAUTOS GIESME

Dieve, saugok mūs Tėvynę, 
Amžiais vargstančią

Lietuvą!
Duoki taiką jai auksinę — 
Ji per amžius tenežūva.

Atsisakome vergauti 
Svetimųjų jungą kęsti;
Laisvės mums negal išrauti, 
Kietą priespaudą primesti.

Regi Dievo šventos akys 
Mūsų paslaptį ir mintį;
Jis nurodys, kur mūs takas, 
Ir padės tėvynę ginti.

Dievas laimins mūsų tautą, 
Jai per amžius duos ramybę. 
Mūsų žemėj bus sukrauti 
Turtai mokslo ir dorybės.

SAVAITĖS APŽVALGA
Pajamų mokesčių naštą 

pajusime visi
< Namų tarnai, žemės ūkio 

darbininkai, įstaigų patar
nautojai, stenografistės ir 
galybės kitų žmonių, kurie 
iki šiol Jungtinėse Valstybė
se nesijautė esą mokesčių 
mokėtojai, nuo ateinančių 
metų pradžios staiga pajus 
skausmą savo kišenėje, ka
da įsigalės naujas mokes
čių įstatymas. Mėgstantieji 
išsigerti, pypkoriai ir kelei
viai pradeda dar anksčiau 
mokėti aukštus karo iškas- 
čius, nes akcyzų pakėlimas 
naujame įstatyme pradėjo 
veikti nuo lapkričio 1 d.

Mokesčių ratos nuo as
meninių pajamų, siekiančios 
nuo 19% ant pirmojo mo
kesčiais apdedamo dolerio 
iki 88% nuo šešių- ar sep
tynių skaitlinių aukštumo 
pajamų, duos suprasti a- 
merikiečiams, kad šiuo tar
pu ir dar kurį laiką po 
karo nei vienas pilietis ne
galės susikrauti didelių 
turtų, kaip tai būdavo sa
koma.

Prieš diskriminacijos 
praktiką

Prezidento Komitetas Ko
vai Prieš Diskriminaciją 
Darbuose buvo pavestas Vy
rų Pajėgos Komisijos ribo
se rūpintis ir tirti visus 
klausimus, kylančius iš ra
sinės, tikybinės, spalvos, 
tautinės kilmės ar ateiviš- 
kumo diskriminacijos.

Tas Komitetas savo veik
los pranešimuose ir in
strukcijose nustatys tyri
nėjimo procedūras ir skelbs, 
kaip atitaisyti skriaudas, o 
taip pat išvystys programą, 
kaip teisingai, be diskrimi
nacijos įtraukti į karo pra
monę ir valstybės tarnybą 
visus darbininkus.
Raudonojo Kryžiaus veikla 
Dešimtis milionų chirur

ginių apvalkalų, pagamintų 
Amerikos Raudonojo Kry
žiaus darbo skyriuose sa
vanorių darbininkų, jau iš
siųsta į Rusiją kareiviams,

sužeistiems prie Stalingra
do ir kitur. Raudonasis 
Kryžius taip pat siunčia 
500,000 svarų nenugriebto 
pieno milteliuose Rusijos 
karo našlaičiams penėti. Prie 
virš 500,000 drabužių, nu
siųstų į Rusiją nukentėju- 
siems nuo karo aprengti, 
Amerikos Raudonasis Kry
žius išsiuntė dar per 500,- 
000 vaikų drabužių Rusijos 
karo našlaičiams aprengti. Į 
Rusiją jau išsiųsta vaistų 
medikamentų, chirurgijos ir 
ligoninės reikmenų už dau
giau, kaip 4,000,000 dolerių 
ir dar papildoma pagelba 4,- 
000,000 (keturių milionų) 
dolerių vertės siunčiama 
Rusijon, kaip tik susiras 
vietos laivuose ją pakrau
ti.”

Karo darbas
Donald M. Nelson, Karo 

Gamybos Tarybos pirminin
kas, vienai spaudos konfe
rencijai sakė, kad daugiau 
negu vienas iš trijų šio kra
što gyventojų dar iki 1943 
metų galo dirbs karo ga
myboje arba tarnaus gink
luotose krašto pajėgose. Jis 
sakė, kad į tą apskaičiavi
mą yra įtraukti ir žemės ū- 
kio darbininkai. Kada dau
giau kaip 44,000,000 žmo
nių dirbs karo darbuose, sa
kė toliau p. Nelson, civilio 
vartojimo gamyba turės ir 
turi būti sumažinta iki že
miausio laipsnio, koks tik 
yra galimas. Civilių Reik
menų Ofisas dabar daro są
rašus prekių, kurios skaito
mos absoliučiai reikalingos 
civiliams gyventojams.

Nuomų kontrole
Kainų Administravimo O- 

fisas išleido griežtus pa
tvarkymus, kaip užkirsti 
kelią apėjimui nuomų kont
rolės su pagelba namų par
davimo srityse, kur nuomos 
yra kontroliuojamos. Pa
tvarkymai numato, kokie 
reikalavimai turi būti išpil
dyti parduodant namus: su
mokėti trečdalį namo pir
kimo kainos ir duoti, po 
buto atsakymo, 3 mėnesius

laiko nuomininkui dar gy
venti atsakytame bute. Kai
nų administratorius Hen
derson sakė, kad nauji pa
tvarkymai „žymiai prisidės 
prie sulaikymo ,šiaudinio’ 
namų pardavimo tikslu ap
eiti nuomų kontrolę.”

Reikalas griežtai kontro
liuoti nuomas smulkiųjų biz
nierių interesuose buvo pa
brėžtas Kainų administrato
riaus pavaduotojo Paul A. 
Porter. Duodamas savo pa
rodymus už suteikimą Pre
zidentui įstatyme galios 
tvarkyti nuomas visuose gy
venamuose ir prekybos na
muose, p. Porter sakė vie
nai Senato komisijai, kad 
visos rūšies smulkūs biz
niai nukenčia nuo dabar e- 
samos nuomų situacijos.
Karo laivyno vyrų pajėga
Karo laivyno sekretorius 

Knox leido mums pamatyti 
augančią Jungtinių Valsty
bių karo laivyno pajėgą. Jis 
pranešė, kad dabar trijuose 
karo laivyno skyriuose yra 
apie 1,300,000 vyrų: be
veik vienas milijonas Karo 
Laivyne, apie 200,000 mari
nų korpuse ir apie 110,000 
Pakraščių Sargyboje.

OWL

I Lietuvos Seimo 20 
Metu Sukaktis

(LKFSB) Steigiamasis 
Lietuvos seimas, priėmęs 
Lietuvos konstituciją ir į- 
vykdęs eilę kitų svarbių val
stybės kūrimo darbų, išsis
kirstė 1922 metų vasarą. Bu
vo paskelbti pirmojo nor
malaus Lietuvos seimo rin
kimai. Buvo išrinkti 78 at
stovai, kurie pirmo posėdžio 
susirinko 1922 m. lapkričio 
13 dieną.

Tų pačių metų pabaigoje 
pirmasis Lietuvos seimas 
Lietuvos prezidentu išrinko 
Aleksandrą Stulginskį, kurs 
dabar yra ištrėmime, Sibi-

Liet. Akademijos 
Gyvuoja

Šv. Kazimiero seserų ve
dama mergaičių akademija 
Čikagoje turi 500 auklėtinių, 
Seserų Pranciškiečių veda
ma mergaičių akademija 
Pittsburghe turi daugiau 
kaip 200 auklėtinių ir Se
serų Kazimieriečių akademi
ja su pensionatu Juozapo 
Marijos Viloje ties Philadel- 
phija turi 25 auklėtines.

Spaudos Kursai
Šią žiemą Čikagoje įvyks 

laikraščių bendradarbiams ir 
korespondentams žurnalisti
kos kursai, kuriuos organi
zuoja LKFSB su „Draugo” 
redakcija. Kursuose bus mo
koma, kaip rašyti korespon
dencijos, raportažai, pasikal
bėjimai, straipsneliai, kok
sai turi būti laikraštininko 
pasiruošimas ir kitos savy
bės.

Paskaitas laikys vietiniai 
ir iš Lietuvos atvykusieji re
daktoriai. Laikas ir vieta 
bus pranešta vėliau.

AMERIKA

Chicagos šv. Jurgio lietuvių parapijos bažnyčia, 
kur šiomis dienomis paminėta šv. Jurgio parapijos 
50 metų sukaktis. Iškilmėse dalyvavo Chicagos ar
kivyskupas Stritch, Illinois gubernatorius Green, 
Chicagos mayoras Kelley ir kt. Parapijos klebonu 
yra prel. M. L. Krušas.

LABDARYBĖ IR AMERIKOS VALANDA
Vienam New Yorko laik

raštininkui buvo paskirta pa
rašyti apie labdarybę plačia
me pasaulyje. Jam įsakyta 
surinkti tikras žinias, stati
stikas. Nebūdamas kataliku, 
jis ūkanotai suprato, ką ir 
kaip Katalikų Bažnyčia vei
kia šioje srityje. Besiteirau
damas jis užsuko pas Ame
rikos katalikus misijonierius 
Marynoll Tėvus. Jam išpasa
kota kasdienis tų misijonie- 
rių tėvų gyvenimas įvairiuo
se svetimuose misijų kraš
tuose. Nedaug išpasakota, o 
jis jau savo šypsena parodė 
nusistebėjimą. „Kokia puiki 
jūsų organizacija, Katalikų 
Bažnyčia. Juk ji randasi 
kiekvienam viso pasaulio 
kampelyje, visur gerai atli
kinėja- Niekados apie tai ne
sapnavau.Kodėl jūs katalikai 
daugiau apie save mums ne- 
pranešate?”

Kadangi Katalikų Bažny
čia yra visuotinė, tai ir sten-
giasi nešti gailestingumo 
veiksmus kiekvienam to rei
kalingam sutvėrimui, nežiū
rint jo kilmės, spalvos, įsiti
kinimų. Kiekviename žmo
guje ji mato Dievui panašų 
kūrinį.

Statistikos nėra gyvos, ne
gali pilnai atskleisti to, ką 
Katalikų Bažnyčia veikia 
vardan krikščioniškos mei
lės. Tačiau šiek tiek nušvie-

LATVIAI MINI TAUTINĘ ŠVEN
Lietuvių kaimynė — lat

vių tauta savo tautinę šven
tę turi lapkričio 18 dieną. 
Tai paminėjimas 1918 m. 
lapkričio 18 d., kada Lat
vija pasiskelbė nepriklauso
ma. Savo užimamu plotu 
Latvija kiek didesnė už Lie
tuvą ir apima 25,402 kvadr. 
mylias (maždaug pusė to, 

[ką turi Illinois), bet gyven
tojų Latvijoje buvo mažiau, 
kaip Lietuvoje — nevisai 
pilni du milijonai. Apie treč
dalis Latvijos gyventojų ka
talikai, kiti —protestantai. 
Latvija viena iš pirmųjų po 
Did. Karo su Vatikanu 1922 
metais buvo sudariusi kon

kordatą ir jo laikėsi. l| 
jos švietimo viceminil 
paskutiniu laiku buvo 1 
likų kunigas.

Latvijos sostinėje Rj 
lietuviai turėjo savo gi] 
ziją ir leido lietuvišką I 
raštį. Tarp Lietuvos iri 
vijos buvo gyvas bendri 
biavimas: vyko politiki 
sitarimai, žurnalistų 1 
kursi jos, bendri student 
legacijų pasitarimai, 
keitimas profesoriais, \ 
mai knygų, artistų svec 
maiši. Nemažai lietuvi 
ra ir Latvijos miesteJ 
pojuje.

BOMBOS ANT LIETUVOS MIES'
»

A. NAUJU NAI
adomoji Tary- 

I;'generalinį nau- 
kjįinėjimo vajų, 
Ljo šių metų 
n ir tęsis iki 
Loo.
Ljerijimo naudin- 
L vidujinį su- 
rtegu kalba pa- 
L ir faktai-
L gyvavimo me- 
Liiimas yra išmo- 
Lrtinėmis virš 
,5o dolerių, pa- 

[ pasantro mili- 
L labdarybės au- 
Įįš 15,000 dole- 

l*o turtas siekia 
[5)0.00 ir jo sau- 
Kncy) yra pui-

jei mir 
šalpga

Asm 
draudc 
apdrai 
kartu; 
riausii

Klat 
Age- t 
mokėd 
sulauk 
kią su

Jam 
gimim 
tų kli 
ment 
Year 
— Vi 
Life).

Ats 
rende

čiausių 2,022,058 mokiniai 
dykai mokomi.

Dievo malonės įkvėpti ir 
vedami, visus šiuos meilės 
darbus atlikinėja žmonės, 
paaukoję savo gyvenimus 
apleistiesiems. Ligonys, se
neliai, aklieji gerai žino, kad 
netikintis už juos savo gy
vybės neduos, nei komunis
tas, lygybės dainą beskleis- 
damas, nesutiks visų savo 
gyvenimo dienų praleisti tar
naujant raupsuotiems. Taip 
daro ir darys tokius gailes
tingumo darbus tik tie, kurie 
mato žmoguje, nežiūrint kaip 
jis apleistas, patį Kristų.

Per paskutinius penkeris 
metus Kinijoje katalikų misi 
jonieriai kasmet suteikė apie 
10 milijonų medikalinių pa
tarnavimų, neskaitant kitų 
milijonų kūno ir dvasios gai
lestingumo darbų. Visa tai 
atlieka 5,000 kunigų, kaip 
vietinių kiniečių, taip ir iš 
svetur atvažiavusių misijo-
nierių, kuriems pagelbsti per 
10,000 vienuolių, dauguma 
pačios kinietės. O tai tik grū
delis to milžiniško darbo; 
Kinijoj juk yra 450 milijonų 
žmonių, tad ten reikia pen
kiasdešimt kartų tiek misi- 
jonierių, kiek dabar darbuo
jasi.

Žavėjanti pranešimai atei
na iš Amerikos misijonierių, 
darbuojančių Kinijoje. Pa

čia. Tikėjimo Praplatinimo 
centre, Romoje, vedamos 
skaitlinės apie Azijoje, Afri
koje ir Ramiojo vandenyno 
misijas duoda tokius faktus:

Per vienerius metus 3,410 
ligoninėse suteikta 35 mili
jonų medikalinių patarnavi
mų. Jeigu mes nueitume į 
Raudonojo Kryžiaus centrą 
ir jiems pasiūlytumėm po 
vieną dolerį kiekvienam tų 
35 milijonų patarnavimų su 
sąlyga, kad Raudonasis Kry
žius šiemet atliktų tą pat, ką 
Katalikų Bažnyčia per vie
nerius metus atliko, jie atsi
sakytų, teisindamiesi neturį 
atstovų tuose tolimuose pa
saulio kraštuose, kad galėtų 
suteikti 35 milijonus medi
kalinių patarnavimų.

1,846 našlaitnamiuose yra

vyzdžiui: Ateina jų šimtai, 
tūkstančiai, vos lazdomis 
paeidami, ar nešami kitų pe
čiais. Vieni be rankų, kiti be 
kojų. Kasdien maždaug apie 
1,700 pavargėlių elgetauja 
prie mūsų mažytės misijėlės 
durų; jeigu žmogus jau iš 
bado pageltonavęs, duodame 
jam didesnį gabalą duonos; 
du iš mūsų Maryknoll tėvų 
Pietų Kinijoje aptarnaujam 
9,000 sergančius kas mėnuo, 
virš 100,000 į metus; žino
ma, nė vienas iš jų negali nė 
cento užsimokėti. Kongmoo- 
ne ryžiai išdalinti 17,000 žmo 
nių per vieną žemės drebėji
mo mėnesį; dabar mes turi
me 30,000 šelpimo stočių, kur 
kasdiena maitiname 10,000 
žmonių, nors tas „maitini
mas” yra vos grūdelis ry
žių”.

109,600 vaikų priglaustų!
409 senelių prieglaudose 

15,089 seni vargšai rado pa
stogę.

121 raupsuotų vietoje 13,- 
265 raupsuotieji turėjo ir 
namus ir rūpestingą prižiū
rėjimą.

34,743 mokyklose, visų lai
psnių, nuo pradinių iki aukš-

Pakartokime keletą milijo
nų kartų paminėtus darbus 
ir pradėsime suprasti stebu
klingai didelį darbą, atlieka
mą katalikų misijonierių.

Žinoma, Katalikų Bažny
čios darbai gana gerai žino
mi Jungtinėse Valstybėse,
Europoje ir Pietų Ameriko
je, nors apytikrių skaitlinių

Sovietų lakūnai, bombar
duodami nacių karinius tai
kinius pačioje Vokietijoje ir 
jos okupuotose šalyse, nu
meta bombų ir ant Lietuvos 
miestų. Kaip praneša Lie
tuvos pasiuntinybės Vašing
tone leidžiamas informaci
jų biuletenis, nuo karo pra
džios Kaunas buvo sovietų 
bombarduotas tris sykius, 
Tauragė kartą, Vilnius 
bombarduojamas dažnai. Gy
ventojų skaičius Vilniuje iš 
220,000 sumažėjo iki 120,- 
000. Vokiečiai iš Vilniaus 
išgabeno nemažai žydų ir 
lenkų, ypač kurie karo me
tu buvo atbėgę iš Lenkijos.

Olandai Lietuvos ūkiuose...
Vokiečiai ruošiasi jų už

kariautose rytų žemėse į- 
kurdinti savus kolonistus. 
Vokiečių žemės ūkio minis- 
teris Bache yra pareiškęs, 
kad ateityje gyventojų tir
štumas Vokietijoje sumažė-

nėra. Prilyginimas gali nuš
viesti šiek tiek. Raudonasis 
Kryžius savo raporte prane
ša, kad pernai jo slaugės pa
darė virš milijono aplan
kymų sergantiems ir suteikė 
pašalpą 217,000 žmonių. O 
Šv. Vincento Pauliečio drau
gija (kuri yra tik viena Ka
talikų Bažnyčios šimtų lab
daringų draugijų šaka), su
sidarius vien iš katalikų vy
rų, atliko 646,277 aplanky
mus vargdienių namuose, į- 
staigose. Vienoje vyskupijo
je pernai padaryti aplanky
mai 400,000 asmenų, 69,057 
žmonės sušelpti, 30,000 vai
kų prieglaudose aprūpinti. 
O atsiminkime, kad Jungti
nėse Valstybėse yra 110 vys
kupijų!

Dabar pažiūrėkime, kaip 
su Amerikos valanda! Žmo
nės vadina dabartinį karą 
„pasauliniu”. Katalikams pa
saulinis karas nėra sveti
mas. Juk kova, kurioje Kata
likų Bažnyčia yra nuo savo 
pradžios, buvo pasaulinė, yra 
ir bus — jos užduotis visuo
met buvo užkariauti visą pa
saulį Kristui. Amerikiečiams 
dabar sakoma, kad užsibai
gus karui reikės prisidėti 
pasaulio sugrąžinime tai- 
kon ir laimėn. Bet tokia už
duotis yra Katalikų Bažny
čios, per savo misijonierius, 
nuo pat pradžios. Kaip tai? 
Kasmet biudžetas svetimoms 
misijoms siekia 24 milijonų 
dolerių; tai apima visus bet 
kurio pasaulio dalyje misi- 
jonieriaujančius. Ši suma y- 
ra ne tik iš duoklių, įmokėtų 
i Tikėjimo Praplatinimo Dr- 
ją, bet ir pinigai, surinkti į- 
vairių vienuolynų, kurie dir
ba svetimose misijose. Iš tų 
$24,000,000 lig šiol Amerika 
surinkdavo ketvirtą dalį; li
kusieji pinigai būdavo suau
koti tokių šalių, kaip Olan
dijos, Prancūzijos ir Belgi
jos. Olandija 1938 metais da
vė misijoms $117,000, mes gi 
Amerikoje $870.000. Tačiau 
Olandijoje tėra 2,300,000 ka
talikų, o pas mus — 22,000,- 
000. Jeigu turėtumėm tokį 
dosnumą, kaip Olandijos ka-

siąs, nes dalis persikels 
į naujai užimtas žemes 
dabar kai kuriuos j 
Lietuvoje valdo vokiec

Tačiau karu u žimtal 
kieti j a negali vykdyti 
ningo savųjų perkėlimą 
Lietuvos kai kurienį 
kiams vesti yra gabd 
net olandai. Apie tail 
neša „New York Times 
są, kai kurie didesni f 
kaip, pav., netoli Kėdi 
esąs Juodiškių dvaras, 
valdomas olando. ,,Cui 
History” praneša, kad 
olandų nacis inž- von 
Veen sutvėrė draugiją, 
ri skatina olandų sodi 
kus keltis į Lietuvą.

Raudonajam Kryžiui! 
jo aukotojų vajus tęsia 
Norintieji duoti savo K 
jo, tegu kreipias į v 
skyrius.

Massachusetts valst] 
piliečiai pasisakė | 
„gimdymų kontrolę.”

$vienymas turi 
j užgirius certi- 

brganizacija turi 
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& 
haiiĮnuo certifi- 
Ho ir įteikimo 
[formalaus jo pri
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a iki 85 metų. Na- 
mkęs to amžiaus, 
i pažymėtą jo cer- 
itsiima pats, o mi- 
ūėiau, apdrauda iš- 
i;o pašalpgaviams. IJfZį 

____ i B- 20 Year Pay- 
Tas pats ir su kitomis__ Šio plano apdrau-
pos tautomis. 20 metų. Po

| mokėjimo certifika- 
Žinoma, pinigas nėraįjpjj^ išmokėtas, 

kas. Sielos negali būti a duoklių ne. 
tos į Katalikų Bažnyčią,gt 
vergai perkami ir pardd ^ ar 
mi. Reikia, kad pasiaiį.^, jo 
misijomenai mokytų iš
rengtų misijų kraštų žnf 
širdis, kad Dievo malom 
lėtų įsišaknėti. 1941 met. w . .
000 kunigų bei vienuolių “ , mokėjus
bo svetimų misijų dii 
Iš tų 27,000 gavo Ame: 
pagelba. Bet reikia til 
kad kasmet Amerika 
giau ir daugiau papildyi i —_ 
sijonierių eiles. Štai, jft 
1940 iki 1942 metų, Ai 
kos katalikų misi j on
skaičius padidėjo 3%. R 
Dievo apveizda taip tvi
kad Amerika daugiau ir ta°H, kuri jau vaisii 
giau pasiaukotų. Prieš 
bartinį karą Prancūzija, 
kieti j a, Olandija ir Be 
pristatydavo 32% visų : 
jonierių. Kad toliau to i 
lės greit padaryti, aišku 
tokių žinių, kad Prancūz 
17,500 kunigų yra paši
tarnauti, kaipo eiliniai k atsistoja vid 
viai; Vokietijoje pašaul hs pasirodys. Jeigu r; 
į kunigus nupuolė trečč litelis atjodavo, ožys 
gi visos katalikų mok: į eidavo senis, ar m< 
uždarytos. Lenkijos kui ta narsuolis praleisdav 
ištremti į šiaurinę Eu: ^ėjęs iš užpakalio, b 
800 jų užmuštų, gi 3,0 įtaikius žmogeliui, 
koncentracijos stovykla reikėjo pririšti ža 
varyti. Prancūzijoje p( ^.^bar nebuvo dyki 
virš 2,000 parapijų neti ^Doi° žolę ir mekei 
jokio kunigo. J7.

. *e! - saukė jis drėbė 
Matyti, Dievas ir vise mekeno vis garsiau ir j 

šaulio tikintieji žiūri į 1 įtenkintas, nes įrėkė t 
rikos katalikus šiai spi5 aidu tuščioje tetos T 
užpildyti. Kovojame už | 
jimo laisvę, todėl Amei ožka, ar girdi? — ki 
pašaukimas kaip tik yra , 1 
ti tikėjimo dovaną ir

talikai, mums būtų tekę 
ti dvigubai; kiek davėm 
eina apie 35 centus nuo 
kvieno kataliko Ameril

Nereikia klausti, kiel 
landi j a paglemžta nacių 
lės šiemet aukoti misi;
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ir ožį su ožka. Tasai 
j gyventojas visame Su 
too dailiai užriesti, 1 
M žemę siekė.
Wai Tutkuvienei dav 
šuniukas ją gynė nuo 
pririštas prie baslio i 
Mekeno. Reikėjo biaur
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atjodavo, ožys
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Kristaus išganingos eva tikras ožys, 
liios Jia, jeigu taip ginęs
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ATVIAI MINI TAl^ 
letuvių kaimynė -labk^ 
tauta savo tautine švpn.

čio-November 13, 1942

RKSA. NAUJŲ NARIŲ VAJUS
tauta savo tautinę šven- jog B -----------
;uri lapkričio 18 dieną, tS. Vykdomoji Tary- 

paminėjimas 1918 > m. lįj£

:ričio 18 d., kada Lat-1 
pasiskelbė nepriklauso-
Savo užimamu plotu- 

vija kiek didesnė už Lie- Či° Seimo 
Į ir apima 25,402 kvadrj1^ 
ias (maždaug pusė to, ^08^ 
turi Illinois), bet gyven- 
į Latvijoje buvo mažiau, 
) Lietuvoje — nevisai 
i du milijonai. Apie tree- 
s Latvijos gyventojų ka-

akelbė generalinį nau- 
rių prirašinėjimo vajų, 
prasidėjo šių metų 

ęio 1 d. ir tęsis iki

i Susivienijimo naudin- 
jo gerą vidujinį su- 

kymą tegu kalba pa- 
jkaitlinės ir faktai- 
56 savo gyvavimo me- 

usivienijimas yra išmo- 
pomirtinėmis virš

kai, kiti —protestantai. 1 j milijonų dolerių, pa
vija viena iš pirmųjų po ’W Jį uis — pusantro mili- 
. Karo su Vatikanu 1922 ra ir 
ais buvo sudariusi kon- pojBj{

flolerių, labdarybės au-
— virš 15,000 dole-

livienymo turtas siekia 
sau- 
pui-

SOMBOS ANT LIERliSooo.oot jo
 ,s (solvency) yra

ovietų lakūnai, bomjjar-giąs^
>dami nacių karinius tai- 
ius pačioje Vokietijoje ir 

okupuotose šalyse, mi
tą bombų ir ant Lietuvos 
:stų. Kaip praneša Lie- 
os pasiuntinybės Vašing- 
e leidžiamas informaci- 
biuletenis, nuo karo pra- 
os Kaunas buvo sovietų 
nbarduotas tris sykius, 
iragė kartą, Vilnius 
nbarduojamas dažnai. Gy- 
įtojų skaičius Vilniuje iš 
1,000 sumažėjo iki 120,- 
L Vokiečiai iš Vilniaus 
abeno nemažai žydų ir 
kų, ypač kurie karo me- 
buvo atbėgę iš Lenkijos.

turi
dabai
Lietoj

neš jį 
^hii 
kaių

valdoj

>ar ‘Susivienymas 
rnius ir užgirtus certi- 
us. Organizacija turi 
idžiavimo vertą rekor- 
uri turtą, kurio saugu- 
yra virš 100%.
ojant į apdraudos ar 
pos skyrius įstojimo 

• įsčio nėra. Taip pat 
as duoda 1 dolerio kre- 
už fizinį aplikanto iš- 
ninavimą.
30 dienų nuo certifi- 
išdavimo ir įteikimo 

ii, po formalaus jo pri- 
10, mirties atveju, cer
atas turi pilną vertę. Ki-

indai Lietuvos ūkiuose...

Vokiečiai ruošiasi jų už
gautose rytų žemėse į- 
•dinti savus kolonistus, 
kiečių žemės ūkio minis- 
is Bache yra pareiškęs, 
1 ateityje gyventojų fir
mas Vokietijoje sumažė

olandą
žodžiais, narys, po tris- 

ri sic nt dienų nuo išdavimo 
rakto, yra pilnas narys 
irties atveju pašalpga- 

joac^ gauna pilną sumą, at- 
N< tą certifikate.stą certifikate.

Jreik laukti, nėra laips- 
l mokėjimų. Nariai po 
ešimts dienų pilnai ap- 
oti.

Augusių klasės 
asėje A — Endowment 
.ge 85 — narys mokes- 
moka iki 85 metų. Na- 
sulaukęs to amžiaus, 

audą pažymėtą jo cer-

jei mirtų anksčiau, tai jo pa- 
šalpgaviams.

Asmuo pasirinkęs šį ap
draudos certifikatą ne tik 
apdraudžia savo gyvybę, bet 
kartu pasirenka vieną iš ge
riausių taupymo priemonių.

Klasė D — Endowment at 
Age- 60. Narys, reguliariai 
mokėdamas savo duokles ir 
sulaukęs 60 metų, gauna to
kią sumą, kiek apsidraudęs.

Jaunamečių klasės
Jaunamečiai priimam nuo 

gimimo dienos iki 15y2 me
tų klasėje B — 20 Year Pay
ment Life, Klasėje C — 20 
Year Endowment, klasėje D 
— Viso Gyvenimo (Whole 
Life).

Atsiskaitymo vertės (Sur
render Values) įnimą išmo
kėtą (Paid Up) ir pratęstą 
(Extended) apdraudą, taipgi 
atsiskaitymą grynais (Cash 
Surrender).

Jaunamečiai priimami Kla
sėj A nuo 1 metų iki 15x/2 
metų, šios klasės nariai, pa
siekę 16 metų, gali persi
kelti į pilnamečių klases ir 
gaus apmokėjimui savo 
duoklių nemažiau 25% kre
dito nuo visos sumos sumo
kėtos narystės metu apdrau
dos klasėje.

Taip pat duodamas $1.00 
kreditas už fizinę nario eg
zaminam ją.

Už naujų narių prirašymą 
yra skiriamas nuošimtis. 
Centras aprūpina aplikaci
jomis, brošiūrėlėmis ir pa
aiškinimais apie nuošimčius.

Augindami Susivienijimą 
atliksite kilnų fraternališką 
darbą, prisidėsite prie A- 
merikos 1 ietuvių didesnio su- 
siorganizavimo, vienybės su
stiprinimo, prie suteikimo 
pagalbos savo senai tėvynei 
Lietuvai.

BUY

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
LAIVŲ STATYTOJAI SKU

BINA BAIGTI KARO 
LAIVUS

Maistu ir drabužiais jie y- 
ra aprūpinti. Pasiųsti ska- 

su-nėšiai neretai pakelyje 
genda.

Kareiviai kartais 
daug ir laisvo laiko ir,

UNITED 
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

jų kovoje 
pasaulio

Jungtinės 
kasmet

LABDARIAI PRAŠO PARAMOS

Kada Jungtinės Valstybės 
šventė Karo Laivyno Dieną, 
mašinos laivų statymo jar
duose ir lėktuvų dirbtuvėse 
skubinta kalti laivus ir lėktų 
vus rekordiniu greitumu, 
kad tik parūpintų nusveria- 
mas jūrų ir oro pajėgas Jun
gtinėms Tautoms 
prieš Ašį visuose 
vandenynuose.

Nuo 1922 metų 
Valstybės minėjo
Spalių 27 dieną kaipo Karo 
Laivyno Dieną, kurioje buvo 
pagerbiami narsūs mūsų jū
rų pajėgų žygiai. Spalių mė
nuo parinktas todėl, kad tą 
mėnesį buvo nutarta įkurti 
Karo Laivyną. Tokį nutari
mą priėmė Kontinentalinis 
Kongresas 1775 metais, šiais 
metais Karo Laivyno Diena 
užtiko mūsų valstybę, bevyk- 
dančią dar nematytą jūrų 
ginklavimosi programą, ku
rios tikslas yra nuvalyti jū
ras nuo laisvės priešų.

keliu. Radijo pranešimas iš 
Vichy, pasiekęs Karo Infor
macijos Ofisą, sako, kad ten 
vaikai mokykloje yra skirsto darni toli nuo miestų ir nuo 
mi į keturias kategorijas pa- saviškių, pradeda jausti 

r:~?ziiu3 požymius, nuobodulį. Tokiais atvejais 
vaiko fizinė pa- gera knyga yra

žanga, daugiau negu jo inte- noma, todėl juos prisimin- 
lektualinė pažanga, reikia darni 
manyti, bus sprendžiamas pinti geromis knygomis? 
veiksnys.

gal jų fizinius 
Kiekvieno

turi
bū-

pradeda jausti

nepamai-

neužmirškite aprū-

a. Prilyginimas gali miš- talifc 
sti šiek tiek. Raudonasis ti dip 
įržius savo raporte prane- einata 
kad pernai jo slaugės pa- krieno i ate atsiima pats, o mi- 

•ė virš milijono aplan-1 NeĖ 
nų sergantiems ir suteikė1, 
;alpą 217,000 žmonių. 0^ į
Vincento Pauliečio drau- 

i (kuri yra tik viena Ra
ku Bažnyčios šimtų lab- 
ingų draugijų šaka), su- 
irius vien iš katalikų vy- 
atliko 646,277 aplanky- 

s vargdienių namuose, j- 
igose. Vienoje vyskupijo- 
pernai padaryti aplanky- 
i 400,000 asmenų, 69,057 
mes sušelpti, 30,000 vai- 

prieglaudose aprūpinti.
itsiminkime, kad Jungti- 
e Valstybėse yra 110 vys- 
iju!
>abar pažiūrėkime, kaip 
Amerikos valanda! Žmo- 

vadina dabartinį karą 
sauliniu”. Katalikams pa- 
linis karas nėra sveti- 
i. Juk kova, kurioje Kata-

Bažnyčia yra nuo savo; 
Ižios, buvo pasaulinė, yra

anksčiau, apdrauda iš
ima jo pašalpgaviams.
ase B — 20 Year Pay- 
t Life. Šio plano apdrau- 
lokama per 20 metų. Po 
.etų mokėjimo certifika- 
būna pilnai išmokėtas, 

kas. Sž- rs daugiau duoklių ne- 
a ir būna geram stovy, 
iui mirus prieš ar po iš
ėjimo certifikato, jo ap- 
ida išmokama jo pašalp- 
ui ar pašalpgaviams.
lasė C — 20 Year En- 

Nariui mokėjus

Nuoširdumas yra širdies 
atidarymas, kuris retai pa
sitaiko. Tai, ką matome 
kasdien, yra niekas kitas, 
kaip bandymas atkreipti 
kitų pasitikėjimą.

Kauki
Taspas. 
poste

tosįfc 
vergai?:

Mes nepakenčiame ma
tyti kitus daug linksmes
nius už save.

Chamfortas

Chicagoje baigiamas sta
tyti seneliams prieglaudos 
namas. Pastatytas trijų auk
štų labai gražus namas, bet 
viduje nėra užbaigtas, nes 
trūksta lėšų. Tie, kurie turi
te mielaširdingumo. norite 
ir galite prisidėti prie įtai
symo kambarių, galite tai 
padaryti. Bet kokio dydžio 
auka bus priimta su nuošir
džiausia padėka. Draugijos 
ypatingai turi progos gerą 
darbą atlikti įrengdamos pil
ną kambarį.

Labdarių Sąjunga jau vei
kia per 35 metus ir yra daug 
žymių darbų nuveikus. Pir
mas labdarių žygis buvo įsi
gyti nuosava žemė, kur bū
tų galima pastatyti sene
liams ir našlaičiams prie
glaudą. Tai buvo padaryta, 
kai labdariai įsigijo 10 akrų 
žemės prie šv. Kazimiero 
Vienuolyno, užmokėdami a- 
pie $30,000. Po didelių mąs
tymų ir svarstymo pasirodė, 
nad negalima išlaikyti naš- 
laitnamio be didesnių jėgų, 
tad nutarta pastatyti Šv. 
Kryžiaus Ligoninė. Po to dar 
bo nutarta nupirkti ūkį, ku-

Apie žmogų, kuris mato riaB Patta%a Prie’ 
visur tik tamsiausias puses, ?lay4a,Ir.talP butų 
sakydavo: „Jis knisa Ispa- » lslalkytl- 
nijos urvus.

gražiu ežeru ir trobesiais, 
nors jie buvo beveik sugriu
vę. Dabar yra viskas patai
syta ir jau laikinai seneliai 
yra užlaikomi, kol naujas 
namas bus baigtas. Per pra
eitus trejis metus daryta 
daug pažangos ūkyje — įsi
gyta daug galvijų, paukščių, 
kiaulių ir įvairių reikmenų 
ūkio darbams atlikti. Šiame 
ūkyje yra sudėta per $200,- 
000, neskaitant paaukoto dar 
bo.

Visas naujo namo įrengi
mas kaštuos apie $70,000. 
Prieglauda galės priglausti 
150 senelių. Gerbiami skai
tytojai, nuoširdžiai prašome 
jūsų paramos, vargdienių 
vardu, prisidėti maža ar di
dele auka. Seneliai meldžia 
Dievo, kad namas būtų baig
tas.

miajč
rengtus
širdkt
lėti) r-? rnent.

20 metų, išmokama, jei bet pinigais daug pasieksi- buvo parduotas ir kitas su-
1 gyvas, jam pačiam, o me. Pirkime Karo Bonus! rastas su 343 akrų žemės,

Šis darbas irgi buvo pada
rytas, bet ūkis nupirktas la- 

žodžiais nelaimėsime karo, bai nepatogioje vietoje, tad
OOOfc 
bo STČ~

A. Vaičiulaitis.

Sližio Balsas
ta t 
skafc 
Dievo f

ita Tutkuvienė turėjo trobelę su dviem lan- 
, seną obelį, kuri jau vaisių nevedė, šuniu- 

uuvv ,-Muckį ir ožį su ožka. Tasai ožys buvo žy-
us — jos užduotis visuo-įsias gyventojas visame Smilgių kaime. Jo 

giau ii buvo dailiai užriesti, kailis baltas, o 
ida bemaž žemę siekė.
žka tetai Tutkuvienei davė pieno, obelis

buvo užkariauti visą pa- °
į Kristui. Amerikiečiams
ir sakoma, kad ^^'LjJpįfcsio, šuniukas ją gynė nuo vagių, gi ožys 
karui reikes pnsidetijF?) gj0 pririštas prie baslio ir nuo ryto ligi 

tai- J irn mpkpno. Reikčio hianrvbc nririšti. nps 
lies p!
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:is yra Katalikų Bažny- J0^

tūlio sugrąžinime 
ir laimėn. Bet tokia už-

iro mekeno. Reikėjo biaurybę pririšti, nes 
au, kai laisvas vaikščiojo, taip išdyko ji- 
kad, būdavo, atsistoja vidury vieškelio ir

per savo misijonierius, kas pasirodys. Jeigu ratai atitrinkėda-pel bdVU LLUEHJumęiiuij, , 
pat pradžios. Kaip tai?

į kuiip 
gi viss1 
uždarp 
istrarf 

800 
kondt^

met biudžetas svetimoms 
joms siekia 24 milijonų 
rių; tai apima visus bet 
o pasaulio dalyje misi- 
iriau jaučius. Ši suma y- 
e tik iš duoklių, įmokėtų 
įėjimo Praplatinimo Dr- 
iet ir pinigai, surinkti j- 
ų vienuolynų, kurie dir- 
vetimose misijose. Iš tų 
100,000 lig šiol Amerika 
ikdavo ketvirtą dalį; Ii-
i ji pinigai būdavo suau- 
tokių šalių, kaip Olan- 
, Prancūzijos ir Belgi- 
Olandija 1938 metais da- 
isijoms $117.000-, mes gi 
rikoje $870,000. Tačiau
ii joje tėra 2,300,000 ka- 
ų, o pas mus — 22,000,- 
Jeigu turėtumėm tokį lijos.

Maį 
šaulio 
rikos 
užpilu 
jimo 
pašauk 
titi$.

ar raitelis atjodavo, ožys pasitraukdavo į 
I Jeigu eidavo senis, ar moteriškė, ar vai- 
! mūsų narsuolis praleisdavo keleivį, o pas- 
įsibėgėjęs iš užpakalio, binkstelėdavo ra- 

. į pakinkius žmogeliui.
ž tai jį reikėjo pririšti žardyje prie stulpo 
isai ir dabar nebuvo dykas. Ragais daužė 

■ą, rupšnojo žolę ir mekeno, kaip iš gal- 
■ išėjęs.
- Me-e-e! — šaukė jis drebenančiu balsu.
žys mekeno vis garsiau ir garsiau. Pagaliau 
mvo patenkintas, nes įrėkė tiek, kad jo balsas 
mušė aidu tuščioje tetos Tutkuvienės darži-

- Ožka, ožka, ar girdi? — kreipėsi ožys į savo 
ą.
I Ką girdžiu? — paklausė ji.
į Ką, tu man dar ginčysi! — užsiriko jisai. — 
girdi, kaip mano dainą kluonas atkartoja? 
-Matyt, jog tu tikras ožys, ir dar dvoki, kad 

J* Tįįi nosį riečia, jeigu taip giriesi, — atsiliepė kėk- 
w riš obelies šakos.

- Ko ten rėkauji? — supyko ožys.— Ar nori, 
aš tau per pakinkius duočiau su ragais!

imą, kaip Olandijos ka-

Saliamono salų paėmimas darėsi ryškesnė 
ir naikinančios Jungtinių 
Valstybių submarinų atakos 
prieš japonų laivus Pacifiko 
pietvakariuose, aiškiai rodo 
Amerikos laivų statymo pro
gramos didinimo ofensyvinę 
reikšmę. Atlanto naikinimo 
kare naujai paleisti į darbą 
sargybiniai karo laivai ir jū
rų lėktuvai vis daugiau ašies 
submarinų sunaikina, o mū
sų paskandinamų laivų skai
čius staiga sumažėjo.

Jūrų vaizdas Jungtinėms 
Valstybėms ir kitoms Jung
tinėms Tautoms darosi kas
dien šviesesnis, kai šiaurės 
Amerikos laivų statymo jar
dai gamina karo laivus vis 
didėjančiame skaičiuje. Vie
name pranešime atstovas 
Carl Vinson, Atstovų Rūmų 
Jūrų Komisijos pirmininkas, 

Labdarių Sąjunga šaukia pareiškė, kad didėjantis Jun- 
nepaprastą seimą lapkričio 
22 d. Nekalto Prasidėjimo 
parapijos salėje, Brighton 
Parke, 44th ir Fairfield Ave. 
Nuoširdžiai kviečiam drau
gijas ir asmenis dalyvauti 
ir kiek galima prisidėti auka.

Kviečiame visus dalyvau
ti šiame dideliame seime, kad 
būtų visiems Amerikos lie
tuviams garbė, o seneliams 
džiaugsmas, kuomet po sei
mo bus galima užbaigti šį 
darbą.

Anastazas Valančius, 
Labdarių centro pirmininkas

gtinių Valstybių laivų staty
mas duos galimybės „pereiti 

iį ofensyvą su pervišijančia 
jėga bet kokioj mūsų pasi- 
rinktoj vietoj”.

AUKLĖJIMAS NAUJOJE 
TVARKOJE

— Pabandyk, jei moki! — atsikirto paukštis 
ir pragydo, kaip jis mokėjo.

Teisybė, jo balsas nebuvo pagirtinas ir skam
bėjo, kaip kokio rėksnio, bet kėkštas vistiek 
pasipūtė ir pasakė:

— Štai ką gali vadinti daina, jeigu nesi lig 
šiol dar girdėjęs dainos, tu ožy su nutriušu
sia barzda.

Ožys taip supyko, kad trinktelėjęs išvertė 
baslį, prie kurio buvo pririštas, ir nutraukė vir
vę. Su likusiu viržio galu ant kaklo, jisai pri
bėgo prie obelies, daužė ją ragais ir bliovė:

— Tu kuoduotas kėkšte, aš obelį taip supur
tysiu, kad tu iškrisi ant žemės, ir tada tu man 
peiksi mano dainą!

Kėkštas nusijuokė savo būdu, nusišvirkštė, 
ir kleketuodamas nulėkė į girią.

— Ko tu daužaisi? — iš priemenės amtelė
jo šuniukas Muckis ir išbėgo į kiemą.

Ožys puolė ant šuns ir šaukė:
— Ar tu sakysi, kad mano mekenimas nėra 

gražiausias visame kaime?
Ir prispyręs kertėje, ožys atrėmė abu ragus 

į Muckį.
Šuniukas drebėdamas suunkštė:
— Tu mekeni dar maloniau, negu aš loju.
— Taip seniai reikėjo tau prisipažinti, — atrė

žė ožys ir bakstelėjo šuniui į šoną.
Tas vargšelis tik sucipo ir nubėgęs pasislėpė 

po tetos Tutkuvienės sijonu.
— Kas man šunelį muša? — prašneko mote

ris ir, iš kertės paėmus rykštaitę, kuria vai
nodavo katiną, kai tas ožkos pieną prižagdavo, 
išėjo iš pirkaitės.

— Ar tu nori mano balsą paniekinti! — šokosi 
ožys, net nelaukęs, kol teta į jį prabils.

— Tavo balsas gergžda, kaip šios trobelės du
rys, — atsakė teta.

Ji nespėjo baigti savo žodžių, kai ožys puo
lė prie jos ir žiuptelėjo į kojas. Moteris tik skės
telėjo rykštaite ir keberiokštelėjo aukštininka 
ant žemės.

Juk yra žinoma, kad ka- 
Mokyklų reforma buvo pa- reiviai vienas su kitu išsi- 

skelbta Cotte de Carea, ku- kalba apie savo kilmę. To
rio žinioje yra bendrasis auk- ūkiais atvejais lietuvis karys 
Įėjimas. Jis, matyt, norėda- turi atsakyti begalybes 
mas patikti konservatyviš- klausimų apie Lietuvą ir 
kiems prancūzų mokytojams, lietuvius. Naujausiai išleis- 
pridėjo, kad būdas ir valia, tas ir išsamiausias šaltinis 
lygiai kaip ir fizinis stipru- apie Lietuvą yra Simučio 
mas turi būti vystomi vai- knyga „The Economic Re- 
kuose mokyklose.

Tas perversmas auklėjimo 
politikoj Prancūzijoj yra y- 
patingai įdomus, jei į jį žiū- y 
rėti, atsimenant tradiciniai . 
aukštai pastatytą Prancūzi
jos auklėjimo sistemą ir jos 
dedamą svorį ant akademi
nio mokymo.

Vienok po Prancūzijos su
smukimo auklėjimo sistemos 
reorganizacijos ši kryptis yis 

. Dabar ten 
žiūrima, kad nėra naudinga 
vaikams duoti per daug vi
sokių žinių, nes esą „teoreti
nis” ir „enciklopediškas” ži
nojimas pats per save dar 
nėra geriausias paruošimas 
gyvenimo kovai. Darbo auk
lėjimas ir sportas, iš kitos 
pusės, ten vis labiau pabrė
žiama.

Ypatingai ryški nacių įta
ka matyti prancūzų jaunimo 
stovyklose. Vienas trumpųjų 
radijo bangų pranešimas iš 
Brazzaville sako, kad tose 
stovyklose daugiausia laiko 
pašvenčiama militariniams 
žygiavimams ir rašymui to
kiomis temomis, kaip „Vo
kiečių armija”, „Vyro pas
kirtis yra karas”, „Hitleri
nio jaunimo veikimo meto
dai” ir „Kada tu manai mir
ti?”. Ypatingai mėgiama te
ma diskusijoms yra: „Išga
ninga Vokietijos įtaka”.
Office of War Information.

. o

construction 
'After 1918.” 
kietais viršeliais, gražiai iš
leista ir, kaip buvęs Lat- 

; finansų ministeris
E k i s sako, „viena iš 

I geriausių knygų apie Bal
tijos kraštus.” Tokią dova
ną gavęs karys tikrai bus 
dėkingas, o dovaną pasiun
tęs bus atlikęs gerą darbą 
savo tautai. Todėl šiandien 
pat kreipkitės į knygos lei
dėją, pasiųsdami kareivio 
adresą ir $1.50 čekį ar mo
ney orderį. Leidėjo adresas:
Columbia University Press 

Morningside Heights 
New York, N. Y.

TINKAMA DOVANA MŪSŲ 
KARIAMS

of Lithuania
Knyga yra

MALDOS APAŠTALAVI
MO DIREKTORIAMS IR 

NARIAMS

Daugelis mokytojų Jung
tinėse Valstybėse daro inte
ligentiškumo bandymus tar
pe savo mokinių, kad palen
gvintų jiems pasirinkti sau 
geriausiai tinkamą profesi
ją. Bet Vichy Prancūzijoj au
klėjimas eina kiek kitokiu

Amerikos kariuomenėje 
šiuo metu yra daug lietu
vių. Namie likusieji dažnai 
sukame galvas, kokią dova
nėlę pasiųsti jiems, kuri 
primintų, kad mes nuolat 
apie juos galvojame. Tin
kamą dovaną kareiviui iš
rinkti yra gana sunku.

Jau seniai išsibaigė a. a. 
kunigo Saurusaičio išleistie
ji Maldos Apaštalavimo į- 
statai, o ir Lietuvoje 
spaudintųjų šiuo metu ne
begalima gauti. Kunigų pra
šomas, rengiu naują tų į- 
statų leidimą su reikalin
gais paaiškinimais. Paaiški
nimai apims svarbiausius ir 
vsiems nariams žinotinus į- 
statų punktus, įvairius laip
snius, jų pareigas ir nuo
pelnus, Šventąją Valandą, 
Pirmuosius Penktadienius 
ir Sekmadienius ir bendrą 
Maldos Apaštalavimo reikš
mę katalikų gyvenime.

Knygutė išeis prieš Ka
lėdas. Būtų gera iš anksto 
žinoti, kiek, maždaug, eg
zempliorių spausdinti. To
dėl prašau gerbiamųjų Ku
nigų Direktorių ar Pirmi
ninkų pranešti man

Laiškus malonėkite siųs- 
šiuo adresu:

Rev. J. Kidykas, S. J. 
321 Willings Alley 
Philadelphia, Pa.

ti

Ožys prirėmė ją ragais ir paklausė:
— Ką tu dabar sakai apie mano balsą?
— Ak, tik nebadyk manęs, oželi. Kas neži

no, kad nė žąsinas gagonas taip dailiai nega
gena, kaip tu mekeni.

Ožys, tai išgirdęs, pasistiebė ant pasturga- 
linių kojų, pakratė savo retą barzdelę ir nu
straksėjo per kiemą, žąsino ieškodamas.

Rado jis žąsiną įlindusį į avižas. Gagonas 
buvo taip patenkintas avižomis, kad nieko ne
matė, tik briauškė jasMr 
pydamas ir retkarčiais 
džiaugsmo. Su juo avižas 
sys su šešiais žąsiukais, 
raibas.

— Žąsine gagone, žąsine ilgakakli! — dar iš 
tolo rėkė ožys.

Žąsinas manė, kad ožys bėga jo iš avižų 
išvaryti, todėl dar greičiau lesė avižas, kad 
juo daugiau jų į skilvį sukimšus. Negi kasdien 
tokia puota pasitaiko!

— Žąsine, žąsine! — rėkė ožys. —Būk man
dagus ir atsakyk, jei tave kalbina toks žymus 
dainininkas, kaip aš. -

— Koks dainininkas? — nustebo žąsinas.
—Teta Tutkuvienė sakė, kad* aš gražiau už ta

ve giedu ir dainuoju, ir mekenu.
— Nesipūsk be reikalo, 

po lakštingalos suokimo 
balsą visame pasaulyje.

—Ar tu nori su manim 
ki? — subliovė ožys.

Ir nelaukdamas atsakymo, jis šokosi ant žą
sino gagono, kuris buvo taip netikėtai už
kluptas, k_ad iš to išgąsčio pats nepasijuto, kai 
pradėjo bėgti, garsiai girksėdamas ir sparnais 
taip smarkiai vasnodamas, jog ėmė ir pakilo 
į orą. Pakilęs jis taip nustebo, kad suriko iš 
džiaugsmo, nes jis lekioti labai retai telekio- 
davo — tik vieną kartą per metus. Jis pa
sikėlė viršum avižų lauko ir beveik pasiekė 
gluosnių viršūnes. Apsvaigęs iš nustebimo ir 
laimės, jisai klegėdamas lėkė ligi ganyklų,

rijo, kaklą pakrai- 
girktelėdamas iš 

lesė dar šešios žą- 
kurių vienas buvo

Visi juk 
aš turiu

žino, kad 
dailiausią

muštis, jei taip šne-

kol pailso ir nutūpė prie kaiminės, visai ne
toli buliaus šėmio.

Neilgai trukus, kai jis nusileido, atpūškavo 
ir ožys, apsiputojęs iš pykčio. Jis žinojo, kad 
naminės žąsys toli nenulekia.

— Ko tu man žąsiną gagoną gąsdini? — už
sipuolė ožį bulius, kuris buvo didelis ir gra
žus, ir turėjo ilgus ragus ir piktas akis.

— Jis mane įžeidė ir mano balsą išpeikė,— 
atsakė ožys.

Tai išgirdęs, bulius smeigė ragu į velėną ir 
užpakaline koja pažėrė žemę. Po to jis su
riaumojo:

— Tavo balsas nė skusbezdalio nevertas, oželi. 
Ar tu moki taip mūkti ir riaumoti, kaip aš. 
Štai, pasiklausyk.

Bulius sumūkė ir suriaumojo, kad jo gurklis 
išsipūtė ir drebeno, o nuo jo balso visos kar
vės, avys ir kiaulės, kiek tik jų ten buvo ant 
pūdymo, pakėlė galvas ir klausėsi gėrėdamosios.

— Kurki, kaip varlė! — atrėžė ožys ir 
statė ragus į bulių.

— Ar tu mano dainą niekinsi! — subliovė 
liūs ir žengė prie ožio.

Ožys buvo narsus ir, sumekenęs, puolė 
šėmio.

Kaip ten paskui atsitiko, nei pats ožys, nei 
bulius negalėjo atsiminti. Bet avys, kiaulės ir 
žąsinas gagonas sakė, kad ožys, buliaus ragų 
tvokstelėtas, tik suvirbėjo ore. Nukrito jis te
tos Tutkuvienės žardyje ir paslikas ligi vaka
ro gulėjęs.

Tas jo puolimas buvo laimingas, nes jisai išsi
narino tik vieną ragą ir tik du 
vo raišas dešiną j a koja.

Bet viena bėda vargšą ištiko: 
susitrenkė savo gerklę, jog jau 
mekenti, kad kluone aidėtų, < 
švokštė, kaip tasai gaigalas prūde. Už tai te
ta Tutkuvienė pradėjo jį mylėti dar labiau už 
ožką, vadino jį papūnėliu, atnešdavo jam do
bilų ir papešiodavo nušepusią jo barzdą, o tas 
jam labai patikdavo.

at

im

ant

mėnesius bu-

bekrisdamas 
negalėjo taip 

o tik švokštė
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BONAI PLATINAMI KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI Baltimore, Md

JUOZUI KAVALIAUSKUI
40 METŲ AMŽIAUS

Šv. Kazimiero parapijos uo
lus parapijietis. Garsus gra- 

borius. žymus lietuvių 
veikėjas

Neseniai visiems žinomas 
Juozas Kavaliauskas sulau
kė ketvirtojo savo amžiaus 
kryželio. Ilgai ieškojau pro
gos pagauti visad „bizi” 
sukaktuvininką, kad gau
čiau reikalingų informaci
jų- Pagaliau pasisekė. Pra
dėjau kvosti.

— Tamstos 40 metų am
žiaus jubiliejus, gal malo
nėtum ką pasakyti plates
nei visuomenei.

— Ką aš galiu apie save 
pasakyti, — kukliai pradė
jo sukaktuvininkas. — Mat, 
noriu ar ne, metai neša se- 
natvėn. Rugsėjo 26 d. su
kako 40 metų. Tiesa, dar 
ne senatvės, dar stipriai jau
čiuosi, drąsiai galėčiau im
tis ne su vienu „stipruo
liu”; bet galva jau pasida
bruota, — nuotaikingai pa
sakojo sukaktuvininkas.

Gimiau ir vaikystę pra
leidau šv. Kazimiero para
pijoj, kurioj ir dabar gyve
nu ir dirbu. Tačiau jaunys
tę praleidau įspūdinguose 
Amerikos kalnuose Pen Par
kesburg, Pa. Čia praėjo gra
žiausios mano jaunystės ir 
mokslo metai. Čia mokiausi 
Dievą ir Tėvynę bei savo 
kraštą mylėti. Mokydamasis 
katalikiškose mokyklose, iš
mokau ir mišioms tarnau
ti. Tas garbingas pareigas 
ėjau džiaugsmingai ir tai 
yra mano atsimintiniausios 
dienos. 13 tarnystės metų

? Tel. DEW. 5136 į

Jos. Kavalauskas
< 

j LIETUVIS GRABORIUS ! j Į
j Lalsniuotas Penna ir New Jersey Į 

valstijose
!> Nuliūdimo valandoje prašau 

šauktis prie manęs
i >

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

praėjo kaip viena diena, 
kaip dabar prisimenu. Neži
nau, ar galvojau būti kuni
gu, bet zakristijonu išbuvau 
metus. Baigęs aukštesnę mo
kyklą, pradėjau galvoti įsi
gyti profesiją. Trumpą lai
ką mokiaus Tempel Univer
sity. Studijas baigiau Bring- 
hurst College ir H. E. Dol- 
lan College- Baigęs įsigijau 
profesinį graboriaus titulą. 
Tai buvo 1924 metais.

— Iš savo profesinio dar
bo turėtum mums labai 
daug ko pasakyti, — tęsiau 
savo pokalbį.

— Tiesa, graboriaus dar
bas pilnas keistenybių ir į- 
vairybių. Mes pirmieji pa- 
jaučiame žmonių skausmus, 
nepasisekimus ir nelaimes. 
Mes tarnaujame, bet ir ken
tėti turime padėti. 3 metus 
savo profesinio darbo pa
reigas ėjau pas kitus gra- 
borius, kur įsigijau dau
giau praktikos. 1927 metais 
jau pradėjau dirbti savo 
vardu ir atidariau laidotu
vių įstaigą šv. Kazimiero 
parapijos ribose, kur ir lig 
šiol tebedirbu, prieš dve
jus metus įsitaisydamas 
moderniausius kambarius, 
koplyčią, gražiausius var
gonus, ir kitas laidojimo 
naujenybes. Dabar verčiuo
si praktika Penna, ir New 
Jersey valstybėse. Daugiau
siai patarnauju lietuviams, 
nors turiu ir kitataučių.

— Kokių kitų tautų žmo
nės kreipiasi?

— Daugiausia gaunu ru
sų ir kitų, bet ne lenkų, 
kurie nelabai mane mėgs
ta dėl mano lietuviškumo. 
Lietuviai mane remia ir aš 
jiems stengiuosi patarnau
ti.

— Kokių įdomybių galė
tum pažymėti iš savo dar
bo?

— Netikėtumų ir keiste
nybių mes pergyvenam, bet 
jas papasakoti reiktų atski
rai. Kai kurį laiką ir kai 
kuriuos graborius (tik ne 
mane) buvo sužavėję taip

vadinami „popieriniai” gra
bai, kurie buvo pigūs. Bet 
kai vienas benešant atsida
rė ir numirėlis norėjo „iš
eiti,” tai visus atkratė nuo 
tokių grabų. Dabar ir tie 
drąsuoliai graboriai laidoja 
tik tuos su tokiais grabais, 
kurių nereikia nešti bažny- 

I čion, o tiesiog į kapines ve
žama. Naujo rūpesčio iške
lia ir karas. Dabar grabai 
bus su mažiau geležies-

— Bet dar pasakyk žo
delį iš savo lietuviškos vi
suomeniškos veiklos.

— Šalia savo profesinio 
darbo, kuris užima daug 
laiko, su lietuviais visuo
meninį darbą dirbau nuo 
nuo pat pradžių. 12 metų 
buvau lietuvių banko pir
mininku, dabar vėl dirbu 
kaip vienas direktorių. Lie
tuvių klubuose visada ak
tyviai dalyvavau. Man rūpi 
visi gyvybiniai amerikiečių 
lietuvių, kaip ir Lietuvos 
reikalai. Visuose lietuvių 
parengimuose, vajuose, sten
giuosi aktyviai dalyvauti, o 
daugelis tenka man pačiam 
organizuoti ir pravesti. Taip 
dalyvavau ar rengiau lietu
vių dienas, nepriklausomy
bės minėjimus. Spalių 25 
d. suorganizavome lietuvių 
paradą su lietuvių vėliava. 
Tai buvo didelis visų lietu
vių laimėjimas. Ilgai ne
kalbant — lietuvių veikimas 
yra mano sielos ir širdies 
rūpestis.

Pokalbį baigiau linkėjimu 
asmeniškos 1 aimės ir sėk
mingo darbo lietuviškoje 
veikloje. Rasa

Bonų platinimo ir regis
travimo komitetas gražiai 
varo savo pradėtą darbą. 
Šv- Kazimiero par. komite
tui vadovauja B. Mickūnie- 
nė ir Ona Barčienė su savo 
draugėmis. Nors parapijie
čiai jau seniai yra nusipir
kę bonų, bet vis dar per
ka. Per tris savaites jau 
pardavė bonų už $2,875 ir 
šiek tiek ženklų. Daug ir 
nemano parduoti, nes daug 
lietuvių pardavimo ir pla
tinimo skyrių čia veikia.

Kiekvieną pirmą mėnesio 
ketvirtadienį moterys eina į 
moterų centrą posėdžiauti, 
kur pasitaria, kaip sėkmin
giau platinti Karo Bonus. 
Mūsų lietuviai yra prašomi 
netik pirkti, bet ir pirktus 
registruoti. Daug susipra
tusių lietuvių jau užregis
travo vienur ar kitur. Lau
kiama, kad visi paduotų sa
vo serijos Nr.

New Britain, Conn T. Mičiūnienes (rašt.) ir E. 
Gilevičienės (ižd.)

BONŲ DIENA

W T E L j
LIETUVIU RADIO PROGRAMA

Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. •
Direktorius *

ANTANAS DŽEKAS •
3619 East Thompson Street 1

Philadelphia, Pa. Į
Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktį.

EMILUOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.
---- •------

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI
------  e ------

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

---- •------
VEIDO MASAŽAI

---- •------
Plauku spalvos mūsų specialybė

| EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
| 1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

K Tel. REgent 8434.
! RICHMOND GROCERY CO. J

WHOLESALE GROCERS S
JB ,w, A

Savininkai Lietuviai Staponaviciai £
f PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! ’f
| 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

MŪSŲ KARIAI

Mykolas Bigenis šiomis 
dienomis pirmą kartą lan
kėsi pas savo tėvelius. Pir
mas pasimatymas buvo vi
siems įdomus, nes jį visi 
mylėjo ir gerbė. Todėl visi 
kaimynai ir p ažįstami ėjo 
aplankyti naujo korporalo- 
Jis labai gražiai atrodo nau
joj uniformoj. Pasakojo, kad 
armijoj jam sekasi labai ge
rai. Jis dirba su gydytojais. 
Kariuomenės gyvenimu la
bai patenkintas. Pasakoja, 
kad jų kunigas kapelionas 
labai malonus ir visų my
limas. Jis kiekvieną pažįs
ta, pašnekina, paguodžia, 
kiekvienu rūpinasi. Religinis 
gyvenimas labai gerai pri
žiūrimas. Dažnai eina išpa
žinties. Jei nespėja asme
niškai kada prieiti išpažin
ties, tai kunigas visiems 
duoda bendrą išrišimą, o 
tik vėliau turi prieiti išpa
žinties. Kareivių dvasinis 
stovis gana aukštai įverti
namas.

Antanas Norvilą kariuo
menėj taip pat sėkmingai 
gina U. S. Parašo saviems 
laiškus, džiaugiasi geru 
maistu ir kitomis karinėmis 
gerybėmis.

Edvardas Barniškis rašo, 
kad kariuomenėj tikrai ge
rai tarnauti.

Matas Seilius kariuome
nėj tarnauja jau keli mėne
siai. Parašo tėveliams laiš
kus, kad jam tikrai sekasi, 
tik pasiilgstąs savo tėvelių 
ir visų lietuvių, su kuriais 
taip gražiai draugavosi ir 
sugyveno. Pasisekimo, Ma
tai!

Pranas Jankauskas šiomis 
dienomis rengiasi naujoms 
pareigoms aviacijoj. Linkė
tina tikrai laimėti ir pa
siekti, ko nori.

Stanislovas Lipstas, Juo
zas Vileikis parašo laiškus 
ir laukia Kalėdų, kurios bū
siančios kitokios kaip ki
tais metais.

Ruošiamasi Lietuvių Die
nai, kuri bus gruodžio mėn. 
6 dieną. Tą dieną visi lie
tuviai minės Amerikos karo 
metines ir parodys, kiek jau 
pirko Karo Bonų ir padarys 
pasiryžimą dar daugiau pir
kti, kad greičiau laimėtum 

Iš karą Amerikos ir Lietuvos 
laisvei.

Tą dieną kalbės žymūs 
kalbėtojai lietuviai ir sve
čiai. Vienas kalbėtojas bus 
pakviestas iš Bonų Platinimo 
Centro. Be to, kalbės ir 
mūsų lietuvių didžiausias 
prietelius ir rėmėjas prof. 
A. Senn, adv. M. Slikas 
taip pat pasakys kalbą. 
Prakalbos bus 1 ietuvių mu- 
zikalinėj salėj. Pradžia 2:- 
30- Programa bus paįvai
rinta deklamacijomis ir tau
tinėmis dainomis. Lietuvių 
garsusis šv. Jurgio parapijos 
benas atliks savo progra- 
'mą, maršuos.

Lietuvių uždavinys gau
siai dalyvauti, registruoti 
pirkti bonus ir tą dieną pa
sižadėti kuo daugiausiai 
pirkti.

NAUJAGIMIAI

Neseniai pakrikštyti šie 
šv. Kazimiero parapijos jau
ni parapijiečiai: Elena Jo- 
tautas, duktė Antano Jo- 
tauto ir Adelės Mažeikaitės. 
Darata Norvilas, duktė Pet
ro Norvilos ir Mary Bar- 
kavičiūtės. Virginija Tice 
pakrikštyta iš toli. Mat, jos 
mamytė lietuvė, pakrikštyta 
šv. Kazimiero par. bažny
čioj, todėl ir dukrelę čia at
vežė kirkštyti.

MŪSŲ LIGONYS

Sunkiau ir ilgiau serga 
Petras Delakis (Tempei ligo
ninėj), Ona Veckienė, Miko
las Palikonis, Kazys Ku
činskas, Petras Jurgaitis. 
Visus ligonis lanko parapi
jiečiai ir kunigai su Sakra
mentais.

DAUG NAŠLIŲ VEDA

Pas mus sukruto našliai 
ženytis. Spalių 31 d. susi
tuokė William Gallagher su 
Elena Kasparavičiene. Lap
kričio 7 d. Juozas Naruc- 
kas susituokė su Onta Sta
nevičienė. Dabar užsakai ei
na Adolfo Timinsko su Ri
ta Miklas, kurie apsives lap
kričio 14 d.

Vincas Valaitis, žinomo 
automobilio taisytojo sū
nus, rašo nesigailįs į ar
miją išėjęs, sveikas ir link
smas, tik laukia dienos, kad 
galėtų pasimatyti su savai
siais. Linkėtina, kad visi jo 
troškimai įvyktų-

Edvardas Ramoška jau 
baigia sveikti ir vėl galės 
tarnauti prek. laivyne tai
kai laimėti. Edvardas gydė
si Bostone, Mass.

Jau yra pradėtas naujas 
darbas — suburti visas ma
žesnes mergaites „Marijos 
Vaikelių” būrelį. Numatoma 
jas pavesti Marijos šventai 
Globai gruodžio 8 d., kai 
baigsis iškilminga Novena 
prie Nekalto Prasidėjimo. 
Novena bus vedama anglų 
kalboj ir bus pritaikinta y- 
patingai jaunimui.

Lapkričio 8 d. Moterų 
Sąjungos 38 kuopa buvo 
suruošusi gražią pasilinks
minimo pramogą. O. Radze
vičienė laimėjo vakarui pa
skirtą didžiausią dovaną. 
Šis moterų būrys gražiai 
darbuojasi ir veikia vado
vybėj J. Janušonytės (pirm.)

TRAUKINYS UŽMUŠĖ DU 
LIETUVIUS

Traukinys užmušė du bro
liu lietuviu, Joną ir Jurgį 
Antanaičius. Jie abudu žu
vo nelaimingai prie Pitts- 
tono, kur b uvo nuvažiavę 
aplankyti savo giminių. Va
kare ėjo iš bažnyčios, tam
soje pateko po traukiniu ir 
žuvo.

A . a. Jonas Antanaitis 
dabar gyveno Philadelphi- 
joj. Jis buvo labai pamal
dus žmogus. Kiekvieną sek
madienį ateidavo bažnyčion, 
melsdavosi, kalbėdavo ro
žančių, vaikščiodavo kry
žiaus kelius. Neišeidavo iš 
bažnyčios taip nepasimel- 
dęs. Palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse, Pittstone. Jo 
žmona, dukterys ir sūnūs 
labai susijaudinę, taip ne
laimingai netekę savo tėve
lio ir jo brolio. Antanaičių 
šeimyna yra geri šv. Jur
gio parapijos lietuvių para
pijiečiai. Jie geri parapijos 
veikėjai, pagelbininkai.

Laidotuvėse dalyvavo ir 
jų parapijos klebonas kun. 
Dr- V. Martusevičius. Visi 
lietuviai užjaučia nelaimin
gojo šeimyną.

Veronika Jokubauskienė, 
gyv. N. J., palaidota lap
kričio 9 d. šv. Kryžiaus ka
pinėse, Aleksandras Sugins- 
kas palaidotas lapkričio 1 
d. iš šv. Andriejaus par. 
bažnyčios.

KORTŲ PRAMOGA

Didelis kortii lošimas bus 
lapkričio 22 d. šv. Kazimie
ro par. salėje. Parengimą 
ir laimėjimus ruošia para
pijos tikybinės draugijos. Į- 
ėjimas tik 50c. Labai gra
žių dovanų laimės visi.

40 METŲ PRAMOGA

Šv. Praciškaus seserų rė
mėjų būrys žada turėti su
sirinkimą sekmadienį, lapkr. 
15 d., po Mišparų (4 vai). 
Šis šv. Andriejaus par. bū
rys yra daug nuveikęs se
sučių labui ir tvirtai tiki
mės, kad jų skaičius padi
dės šiuo susirinkimu.

Šv. Andriejaus jaunų mo
terų grupė (St. Andrew’s 
Guild) lapkr. 3 d. turėjo į- 
domų ir svarbų mėnesinį su
sirinkimą. Daug kas buvo 
nuveikta ir nutarta. Darbas 
ir aukos karininkų kunigų 
organizacijai gražios ir gau
sios. Vieningai nutarta už
prašyti šv. Mišias visų mū
sų ir pasaulio karių inten
cija ir eiti prie bendros šv. 
Komunijos gruodžio 6 d. 
Po to bus bendri pusryčiai, 
kuriuose dalyvaus mūsų pa
rapijos kunigai ir numatyti 
svečiai.

Taip pat nutarta tą pa
čią dieną suruošti popietinę 
pramogėlę, kurios pelnas ski
riamas parapijos reikalams. 
Šios grupės gražus pasilin
ksminimas (Social) bus 
lapkr. 17 d. Bus įvairių pa- 
marginimų bei ž aidimų, ku
rių tikslas yra pakelti mo
terų nužlugusią dvasią sle
giančiais laikais. Šis mote
rų būrelio vieningas ir nuo
širdus darbas tikrai žavi ne 
tik senus, bet ir jaunus mū
sų parapijoj-

Altoriaus ministrantų skai
čius žymiai padidėjo. Visi 
gėrisi jų gražiu elgesiu bei 
pamaldumu prie altoriaus. 
Nauja jų valdyba: Pranciš
kus Bovekas (pirm.), Mar
tin French (vicepirm.), Ka
zimieras Kutskelis (rašt.- 
ižd.).

Lapkr. 2 d. mūsų darbšti 
„šv. Andriejaus Guildo” 

pirm. J. Ažukienė atšventė 
savo gimtadienį. Ilgiausių 
metų mūsų parapijos jaunų 
moterų vedėjai.

Pereitą sekmadienį Sinke
vičių ir Urbonų šeimos pa
vyzdingai priėjo prie šv. 
Komunijos per 11 vai. mi
šias, kurios atnašautos jų 
šeimų ir sūnaus Tomo in
tencija. Tomas Sinkevičius 
šią savaitę išvažiavo į ka
riuomenę.

Kun. Dr. P- Lutkus, La 
Salette vienuolyno viršinin
kas, aplankė mūsų parapi
ją ir žavėjo visus savo nuo
širdžiais bei įspūdingais pa
mokslais.

Sekmadienį, lapkr. 15 d., 
šv- Jurgio par. salėje, prie 
Salmon ir Venango gatvių, 
įvyks jau 40-ta metinė kor- 
tavimo pramoga, rengiama 
šv. Jurgio parapijos nau
dai.

Šioje pramogoje kam 
nors nusišypsos laimės dei
vė Fortūna. Laimingasis 
gaus 25 dol. karo boną ar
ba toną anglių. Ir ta laimė 
tik už vieną dešimtuką.

Į šią pramogą laiškais ir 
žodžiu visus kviečia kleb. 
kun. Dr. V. Martusevičius 
ir kun. Jer. Bagdonas.

K. V.

VIEŠA PADĖKA
Vienas lietuvių spaudos 

vietinių korespondentų rei
škia viešą padėką Lietuvių 
Moterų Tarybai už apstų 
kiekį pašto ženklelių, ku
riuos ji gavo per p. Davi- 
donienės rankas.

RAŠO NELIETUVIAI
Lapkr. 7 d. ukrainiečių 

laikraštis „Amerika” turėjo
vysk. P. Bučio paveikslą ir 
pranešimą apie vyskupo 70 
metų sukaktį.

Sužeistosios automobilių! 
nelaimėje Adomaitienė ii 
duktė gydosi namie; tėvai 
Ant. Adomaitis, nuo seniai 
sirgęs, pateko į ligoninę į^nija 
Taigi, trys šeimos nariai Ii r 1 
gos patale.

Daugelis susirūpinę Jo 
Eks. vyskupo M. McAuliffe, 
prašymu atkalbėti rožančių 
kasdien už kariaujančius ir 
greitą taiką. Todėl ir daugu
mas yra įteikę savo pasiža
dėjimo lapelius, kurie bus 
nusiųsti į ,vyskupo raštinę 
šią savaitę.

Montreal, Canada

Gruodžio 13 d. Kanados 
Lietuvių Sąjunga ruošia 
koncertą, kurio pelnas ski
riamas Kalėdų Eglaitei, ku
ri bus ruošiama su šv. Ka
zimiero parapija lietuvių 
vaikučiams. Koncerto prog
rama bus sudaryta vado
vaujant mokytojai Elenai 
Bandžiutei ir prigelbstint 
varg. K.. Žižiūno dailiai 
išlavintam mergaičių cho
rui.

Kitų Montreal© draugijų 
tą dieną prašome susilai
kyti nuo kitokių parengi
mų, kad visi lietuviai turė
tų progos ateiti ir paremti 
šį gražų ir jau tradicijon 
įėjusį dalyką — Kalėdų Eg-
laitę

Karalienės
pirm 
moki
v. p 

I metinis balius- Rau< 
j šokiai bus lap- dienM. Bruzgiūtė pateko į au 

tomobilio nelaimę—jai šuva 
žinėtos kojos. Ji ,yra dauj 
pasidarbavusi parapijai.

Marcy Avė. ir

už c

Mirė Vladas Stankevičius $ bus daug į-’&av' 
apie 40 m. amžiaus. W Dulkė moko vs—Dulkė moko vaL

Šv. Vardo vyrai turėje ragirti už savo 150 
bendrą komuniją. Mažiai sete Bus solo. Tat 
dabar vyrų, kai jaunuoliu 
išėjo į kariuomenę. įalogų ir įdomiu tad 

? valandų kon-
Lapkr. 8 d. mokyklos kie turės progos ,er

me buvo austrių puota. Bi 
lietai buvo po $1.50. Publi 
kos buvo arti 1,000- Vakare 
kilus lietui, puota tęsėsi mo
kyklos salėje.

j Adventą.
£ii. kurie yra j 
jnpijos laimėji- gį£

J. K

Bridgeport, Conn

Parapijos bazare darbavo 
si A. Klimaitis, Mikuckis, 
Norkevičius, Truska, A. Sta- 
nišauskas, Minalga, Lučins- 
kienė, Žukauskienė, K. Pet- 
ruškevičiūtė,Ribokaitė, Šum- 
skytė, Cibulskienė, Steponai
tienė, Bajorienė, šilinskie- 
nė. Parapijos ūkininkai au
kojo gaidžius ir antis: 
Liudžius, Zokas, Marcinke
vičius, Bumbulis, Butkus, 
Kukeckis ir Abromaitis, ki
ti parapijiečiai aukojo ki
tais daiktais, už ką para
pija yra dėkinga jiems.

ssodaliečių ben-

įdėti į kleboni- tu 
į ne vėliau lap-

da 
na
P1

įmunija bus šį i 
į lapkričio 15 d., 
sumetu. Sodalie- la 
ss parapijos mer- 
nšome dalyvauti n 
■--------- — . ti
petho Žinios z
‘ t
Apie karius

2as Jonas Blieka, j

California. Leite-

amuose, grįžo į

Choro metinis 
perkeliamas iš lapkr. 22 į 
sausio 10 d. Bridgeporto ke
lios draugijos kartu rengia 
didelį balių lapkr. 
Raudonajam Kryžiui, tad 
jaunimas, nenorėdamas pa
kenkti, savo koncertą atide- 
^1 S! ■ — .. _ v— n. — - —  —   — —
pasirodys su gražiomis dai
nomis, gražiu vaidinimu-

koncertas Ūbautas Ale- 
įsas rašo is uzju-

22 j ^as lietuvių jau- 
’ kyko kariuomenėn, 

oitoma 140 lietuvių 
Ą kariuomenė- 

Choras savo koncerte P^e
ir Grand Ave. kam- 
fedikuojama karių 
Rasis ten ir lietu- 

žių. Ceremoni- 
1:30 vaL p. p. 
s ir kun. J. Bal-

Išėjo į kariuomenę cho 
ro iždininkas J. Mockevičius 
choras linki jam geros lai
mės. Išėjo į kariuomenę ir 
vaistininkas Antanaitis. Iš 
mūsų kolonijos šiuo laiku 
jau yra išėjusių į kariuo
menę apie 80 jaunikaičių. 
Dabar parapijos chorą turi 
pripildyti jaunesni. Ir vedę 
yra kviečiami!

Rengiamas iškilmingas 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 25 metų sukak
ties minėjimas. Bus vasario 
14 d. Bus suvaidintas gra
žus veikalas su dainomis 
„Laisvos Lietuvos Atgar
siai.”

Kun. A. V. Zenevičius, 
lankydamas po parapiją, ra
do daug jaunimo neorgani
zuoto. Praeitą sekmadienį 
bažnyčioje paskelbė organi- 
izacijas, kur jaunimas turė
tų priklausyti. Manau, kad 
jam seksis jaunimą pritrau
kti. Remtinas jo užsimoji
mas- Jaunimas turi tai su
prasti, pakvietimą priimti, 
ir stoti darbuotis Bažnyčios 
ir lietuvybės naudai.

O.

GINA LIETUVOS VARDĄ

.19 d. prasidės ai

Store Bazaar
Sodalicija turės 

os Country Ston

iE HISTORY OF 
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gausiai iliustruo
pusi, ir yra Lietw 
šio Instituto leidin 

egzemplioriaus k 
o užsisakant 50 

hj ar daugiau—3

OS” administrac 
gauti A. Vaičiulį

. 15 d., parapija 
Visas pelnas parapi 

Kalėdi 
Salė bus atdar

ryto ligi vėlumos 
ir Annual Cak 

panga dykai VI 
i ir prašomi paren 
inzuosius.

RA1
Vis daugiau atsiranda ryž

tingų lietuvių, kurie nusista
tę kiekvieną progą panaudo
ti Lietuvos vardo apgynimui. 
Štai, pav., kai neseniai žur
nalas „Life” savo skiltyse 
padavė tokį Rusijos valsty
bių skaičių, kad pagal jį išei
na, jog ir Lietuva priklauso 
prie SSSR, lietuviai Labanau 
skas ir Kubaitis pasiuntė re
dakcijai protesto raštą ir re
dakcija į tai atkreipė dėme
sio. Tų pačių autorių para
šytą protesto laišką dėl len-

IŠDIRBAM1

Geriausios

priežasties trūkume
* ir perdirbimu kr 

Taisymo darbą tę

M. PETRA
vaikučiams. kų išsišokimų prieš lietuvius,

A. Sakalas, prielankiai suminėjo ir ukra- 
KLS pirm, iniečių laikraštis ,,Svoboda”.

1 ir 417 Grand Sti
Telepht
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nelaimėj.J 
duktė įj

nes (rast.) ir E.
(ižd.)

škaus seserų Te
žada turėti su- 

ekmadienį, lapkr. 
lišparų (4 vai). 
Iriejaus par. bū- 
ug nuveikęs se- 
ir tvirtai tiki- 

ų skaičius padi- 
įsirinkimu.

sirgęs,

£os pat^'

M. 
tomobilio 
žinėtos į 
pasidarbaį.

TETOS ŽINIOS
elu Karalienes 
Parapija

ejaus jaunų mo- 
(St. Andrew’s 

r. 3 d. turėjo į- 
,rbu menesinj su- 
)aug kas buvo 
nutarta. Darbas 

arininkų kunigų 
i gražios ir gau- 
įgai nutarta už- 
Mišias visų mū- 
dio karių inten- 
prie bendros šv. 
gruodžio 6 d.

endri pusryčiai, 
yvaus mūsų pa
gal ir numatyti

apie 40 nt,

šv. Vų 
bend^ 
dabar

jijos metinis balius- 
as ir šokiai bus lap- 
22 d. Transfigura- 
lėje, Marcy Ave. ir 
| St. Įžanga bus 50c 
F •

s ramoje bus daug į- 
ų. Varg. Dulkė moko 
loristus, kad jie tik
tų pagirti už 
.koncerte. Bus solo, 
[ choro dainų.

troji Raudonojo Kryžiaus 
pirmosios pagalbos klasė Pa
mokos vyksta vakarais 8:15 
v. parapijos salėje. Dabar 
Raudonasis Kryžius dirba 5 
dienas savaitėje parapijos 
salėje.

Frey, C. M. Pamaldos būna 
tik vakarais 8 vai.

— Lapkr. 6 d. pakrikšty
tas Petro ir Marijonos Šla
pikų sūnus Petras Jonas Jr. 
Krikšto tėvai buvo Kazys 
Zabielskis ir Budrytė. Pas 
Zabielskus buvo gražus pri
ėmimas.

Kun. Vinco Galčiaus tėvai 
minėjo savo 40 metų vedy
binio
(lapkr. 6 d.). Kasperas Gal- 
čius yra senas ir didelis 
„Amerikos” rėmėjas.

— A. a. Katarina Milin- 
palaidota spalių 

Jono kapinėse.

gyvenimo sukaktį

savo

PASKIRKITE 10% PAJAMŲ-BONAMS

nutarta tą pa- 
iruošti popietinę 
irios pelnas ski- 
njos reikalams, 
gražus pasiim

| choro dainų. Bus 
Lapkr. ų p, dialogų ir įdomių 

rPo 2 valandų kon- 
aunimas turės progos 
rti paskutinį sekma— 
prieš Adventą.

kurie yra 
š parapijos laimėji- 
lygutes, malonės tų 
čių šakneles grąžinti 
ar atnešti į kleboni- 
auka ne vėliau lap- 
21 d.

me buvo 
lietai bum 
kos buvo į- 
kilus lietui- 
kyklos salėf [pijiečiai,

Parapija

Norkevičius. • 
nišauskas. į

(Social) bus kienė, 
h,a įvairiu na.

, skytė, Cibiį
Ta pakelti mo-

Bus įvairių pa- 
ei ž aidimų, ku-

įpijos sodaliečių ben- 
v. Komunija bus šį 
.dienį, lapkričio 15 d., 
I mišių metu. Sodalie- 
visos parapijos mer- 
prašome dalyvauti.

sią dvasią sie
tais. šis mote- 
mingas ir nuo- 
tikrai žavi ne 

t ir jaunus mū-

nė. Parapi^ spetlio Žinios

inistrantų skai- 
jadidėjo. Visi 
žiu elgesiu bei 
irie altoriaus, 
lyba: Pranciš-

Liudžius, Zį 
vičius, Bmį 
Kukeckis ir į 
ti parapija 
tais date 
pija yra &

Choro mė

Apie karius
:enantas Jonas Blieka, 
račiavęs pas tėvelius, 
o į California. Leite- 
s Juozas Čiapas, pa- 
ęs namuose, grįžo į 
rklą. Leitenantas Ale- 
Nfavickas rašo iš užjū-

sausio 10 ijad baigia specialę la- 
(pirm.)^ Mar- Įjos

‘ didelį ,v
Raudonajam^ * lsvyko kanuomenen. 
ionnimoo >» riskaitoma 140 lietuvių 
J d UHillldOj Ifc- į ._ . v • . —

kenkti, savo h 
da. Choras? L . _ 
pasirodys su f f - . 

norais, grafe

icepirm.), Ka- 
tskelis (rašt.-

imokyklą.
j keletas lietuvių jau-

mūsų darbšti 
ius Guildo” 
:ienė atšventė 
nį. Ilgiausių 
rapijos jaunų Eej0 į

adienį Sinke- 
ų šeimos pa
ėjo prie šv.
11 vai. mi- 

tnašautos jų 
us Tomo in- 

Sinkevičius 
ažiavo į ka-

Lutkus, La 
no viršinin- 
lūsų parapi- 
is savo nuo- 
ūdingais pa-

ro iždininkas J.1 
choras liuli p 
mės. Išėjo į 1 
vaistininkas t 
mūsų kolonija 
jau yra išėjš 
menę apie $ 
Dabar paraph 
pripildyti jac; 
yra kviečiami'

Rengiamas ■ 
Lietuvos Dtp 
paskelbimo 3' 
ties minėjiniH- 

114 d. Bus 
žus veikalas:- 
„Laisvos 
šiai.”

irūpinę Jo 
McAuliffe, 

•ti rožančių 
aujančius ir 
ėl ir daugu- 
lavo pasiža- 
kurie bus 

do raštinę '

'anada

. Kanados 
a ruošia 
įeinąs ski- 
glaitei, ku- 
;u šv. Ka- 

lietuvių 
jrto prog- 
ta vado- 
ai Elenai 
gelbstint 
3 dailiai 
ičių cho-

Garbės tarnybos ženklus 
už darbą Am. Raud. Kryžiui 
gavo: Lillian Paulik —163^ 
vai., H. Osteikienė — 162y2 
vai., Mrs- Augusta Smith— 
150y4 vai., Mrs. Elizabeth 
Tabar — 238 vai., K. Tamo
šiūnienė —152 ir tris ketvir
tadalius vai.

Mes dar kreipiamės į mo
teris mezgėjas, kad stotų į 
darbą. ,

Mūsų R. K. skyrius sten
giasi sudaryti 50 „Service 
Kit Bags”, kurie būtų išda
linti kariams — juose bū
tų laiškams popierio, ciga
rečių, skustuvėlių iir kitų 
daiktų. Užteks 75 centų vie
nam siuntiniui. Dovanas 
priims R. K. narės.

čiūtė
d. šv.

31

Apreiškimo 
Parapija

Vardo vyrų draugijos

L kariuomenė-
Šį sekmadienį, prie

" ’.|ing ir Grand Ave. kam- 
is dedikuojama karių 
ra. Rasis ten ir lietu- 
I pavardžių. Ceremoni- 
irasidės 1:30 vai. p. p. 
į pasakys ir kun. J. Bal-

ountry Store Bazaar
Onos Sodalicija turės 

is dienos Country Store 
ar. Tai įvyks šį sekma- 
lapkr. 15 d., parapijos 

e. Visas pelnas parapi- 
neturtingiems Kalėdų 
noms. Salė bus atdara 
9 vai. ryto ligi vėlumos, 
kartu ir Annual Cake 

Į Įžanga dykai. Visi 
čiami ir prašomi parem- 
sturtinguosius.
Raudonasis Kryžius 
ipkr. 19 d. prasidės an-

Kun. A. i 
lankydamas pi: 
do daug jau£ 
zuoto. Praeitu 
bažnyčioje 
zacijas, kur 'f-

ERIKOS” administraci- 
jalite gauti A. Vaičiulai-

JTLINE HISTORY OF
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Sodalietės ir jų draugės 
lapkr. 7 d. t urėjo vakarą 
kariams- Dalyvavo 125 as
mens. Buvo pastatyta pan
tomima, kurioje pasirodė J. 
Zembrauskaitė, A. Januškai- 
tė, A. Kučinskaitė, H. Uni- 
kauskaitė ir M. Augustinai- 
tė. Vaidinimo turinį skaitė 
EI. Matulionytė. Kalbą pasa
kė kun. J. Kartavičius.

Pramoga geriausiai pavy
ko. Jau manoma ruošti kitą 
tokią pramogą.

Minėjo sukaktį
Lapkr. 8 d. vedybinio gy

venimo 40 metų sukakti mi
nėjo Antanina ir Kasparas 
Galčiai. 
didžiojo 
našavo 
Vincas,
rių mišias 
Balkūnas ir kun. J. Karta
vičius.

Galčiai yra nuoširdūs pa
rapijos ir draugijų veikėjai: 
jie išaugino gražią 5 vaikų 
šeimą; vienas sūnus kuni
gas, antras vienuolyne, o 
trečias kariuomenėje.

Visos 
Galčius 
sulaukti 
jaus.

Ruošia
Rožančiaus

dr-jos ruošiasi paminėti sa
vo gyvavimo dešimties me
tų sukaktį Bus atitinkama 
programa, kurią išpildys 
seselių pranciškiečių išmo
kyti vaikai.

Šv. 
rudeninis balius įvyks penk
tadienį, lapkr. 20 d. para
pijos salėje. Bilietai jau 
platinami.

Tikimės, žmonių bus daug, 
nes šv. Vardo draugijos pa
rengimai visuomet būna sėk
mingi. Šv. Vardo vyrai vi
suomet gražiai priima savo 
svečius. Todėl kiekviename 
jų parengime atsilanko daug 
jų draugų. Šį kartą jie žada 
pavaišinti savo svečius ne
paprastai gardžiomis silkė
mis ir kitais skaniais už
kandžiais. Visi ir visos ne
pamirškit pentkadienio, lap
kričio 20 d. vakaro. Prašo
mi vyrai ir moters. Šv. Var
do vyrai labai maloniai pri
ims ir moteris.

Rengėjai.

Šv. Jurgio Parapija

Jų intencija prie 
altoriaus mišias at— 
Galčių sūnus, 
Prie šoninių alto-

laikė kun. J.

Jaunų Moterų pramoga
Lapkričio 7 d. įvyko jau

nų moterų rengtas bazaras, 
Labai meniškai buvo išpuo
šta salė ir stalai, kur bu
vo sukrautos įvairios ir ver
tingos dovanos.

Vertingas dovanas auko- 
"~kun 3° kleb- kun. Paulionis, kun.

draugijos sveikina 
ir linki laimingai 
50 metų jubilie-

pramogą 
ir Altoriaus

tų priklausyt nyga gausiai iliustruota, 
į 56 pusi, ir yra Lietuvių 
jūrinio Instituto leidinys, 
leno egzemplioriaus kai- 
-50c., o užsisakant 50 eg- 
pliorių ar daugiau—30c.

jam seksis jU 
kti. Remtinas, 
mas- Jaunimas' 
prasti, pakrik 
ir stoti darbut' 
ir lietuvybės £

GINA LIETU

Vis daugiau $ 
■ tingų lietuvių.^ 

tę kiekvieną Į$ 
ti Lietuvos vi 
štai, pav., kai 
nalas „Life” 
padavė tokį 
bių skaičių, kao? 
na, jog ir W 
prie SSSR, lie^ 
kas ir Kubaitū ? 
akcijai protesto •- 

dakcija į tai a^

draugijų
susilai-

parengi-
nai turė-

paremti .
radicijon šio. Tų paSUy. 
ledų Eg- šytą protesto 

kų išsišokimų
Sakalas, prielankiai surai^: 
LS pirm, iniečių laikraštis-*

ŽINUTES

— Vyčių rudeninis paren
gimas įvyks parapijos salė
je lapkr. 21 d.

—Šv. Vardo draugija nu
tarė turėti laimėjimų vaka
rą gruodžio 12 d.

— Victory and Peace No
vena prie Stebuklingo Me- 
daliko laikoma lietuvių baž
nyčioje lapkr. 9-17 dieno
mis. Pamokslus (tik angliš
kai) sako kun- George I.

V. Pinkus, Marijona Gra
mas, Emilija Morkus, Luko
ševičienė — Lukas, V. Ven- 
cevičius, Kocienė, Makutie- 
nė, Leonavičienė, Aleksie
jus, Raškevičius, Brundzai; 
aukojo ir visos d-jos narės. 
Pastebėtina, kad jaunų mo
terų visi parengimai būna 
gana įdomūs ir kuo nors 
skiriasi nuo kitų parengimų. 
Reikia tik palinkėti šiai d- 
jai, kad ir ateityje drąsiai 
dirbtų. Rengėjos labai dėkin
gos už palankumą radijo ve
dėjui J. Valaičiui, kuris taip 
gražiai šį bazarą garsino 
per radiją.

Geriausio pasisekimo, e- 
nergijos ir drąsiai, su pasi
tikėjimu žiūrėkite į ateitį.

Bendra Pramoga
Moterų S-gos 35 kuoops ir 

L. K. Susivienijimo 115 
kuopos bendras margumynų 
vakaras bus šeštadienį, lap
kričio 21 d„ 7 vai. vak., 
šv. Jurgio par. salėje. Pro
gramą išpildys muz. Pr. 
Dulkės dainininkų ir vai
dintojų grupė. Po programos 
bus smagūs šokiai.

Rengėjai kviečia visus 
Brooklyn© lietuvius atsilan
kyti ir maloniai laiką pra
leisti.

B
LEIDŽIA ŠVARIĄ JUOKŲ

KNYGĄ

IETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus
Iš priežasties trukumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

M. PETRAITIENE ir SŪNŪS
09 ir 417 Grand Street Brooklyn, N.

Telephone: EVergreen 7-8451

Parapijos metinė vakarienė
Parapijos metinė vakarie

nė bus lapkričio 15 d. 6 vai. 
vakare, par. salėje. Rengimo 
komisijos pirmininku yra J. 
Lapinskas, šeimininkių — p. 
Jocienė, o bilietų platinimu 
rūpinasi Fl. Bazilienė. Sve
čiams patarnaus sodalietės. 
Klebonas kun. J. Šernius 
kviečia visus parapijiečius 
jų draugus atsilankyti.

R. židžiūnas, žinomas lie
tuvių spaustuvių technikas, 
satyriškų bei jumoristinių 
eilių rašytojas slapyvardžiu 
Atliktas Kriukis, prenume
ratos būdu leidžia pirmą pil
ną savo eilių rinkinį knygoje 
vardu „Daug Labų Dienų.” 
Autorius užtikrina, kad tai 
bus švarios jumoristikos lei
dinys ir prašo savo pažįsta
mųjų knygai prenumeratos.

Pirmaisiais prenumerato
riais jau yra chicagietis ra
dijo progr. vedėjas p. Šalti- 
mieras; brooklyniečiai T. 
Slapšys ir Baronas; new yor- 
kietis Antanas Marcilionis, 
kuriem autorius taria nuo- 

-s) širdų ačiū!

ir

Hartford, Conn

Žuvo Afrikoje
Rakauskai, gyv. Broad St., 

gavo liūdną iš Washington© 
žinią — Afrikos fronte žuvo 
jų sūnus Edvardas.

Velionis Edvardas įstojo 
kariuomenėn savanoriu tuo
jau po Perlų Uosto užpuoli
mo. Buvo vietinės lietuvių 
par. mokyklos alumnas, cho
ristas, L. Vytis, pavyzdingas 
jaunuolis, linksmas, kantrus, 
smagus jumoristas. Jo giliai 
liūdi tėvai, sesuo, brolis ir 
visi pažįstami.

Žinutės
— Turime bonų platinimo 

lietuvių komitetą: pirm. adv. 
Pr. Mončiūnas, rašt. B. Sit- 
kus, ižd. kun. J. Kripas.

— Prel. J. Ambotas buvo 
išvykęs Chicagon, kur sakė 
pamokslą per šv. Jurgio par- 
50 metų sukakties minėjimą.

— Vyrų klubas pirko bonų 
už $1,000. Kalėdų proga siųs 
kariams dovanų.

— Petras Elijošius paskir
tas Hillyer instituto radijo 
mokytoju, šis paraližuotas 
jaunuolis labai gerai supran
ta radijo dalykus.

— Pas vietos kunigus lan- 
Ikėsi laivyno Įeit. Jonas Deš- 
ris, kilęs iš Kenosha, Wis.

— Apie 80 lietuvių tarnau
ja kariuomenėje.

— S. šrupšo rūpesčiu, 
bažnyčioje įtaisyta Ameri
kos vėliava. Netrukus bus į- 
taisyta kariams pagerbti vė
liava.

Waterbury, Conn

kariuomenėj. 
būdavo ir tokių, 
netiko kariškai 
liežuviais, broli

Kada aš dar buvau jau
nas, tai buvau atlikti va- 
jauną slūžbą. Slūžijau ne 
kokio ten barzdoto Niko- 
laškos armijoj, o Lietuvos 
Respublikos 
Tarp mūsų 
kurie visai 
muštrai, o
mano, tai tabaluodavo, tai 
laskatuodavo. Kur tokius 
dėti ? Tai aficieriai ir su
varydavo juos bulves skus
ti. Ten nereik nei šaudyti, 
nei strielbos kilnoti, o vie
toj strielbos gauni peiliuką, 
kuriuo sau ir graižai bul- 
beles. čia tai ir galva ne
užimta, todėl liežuviu gali 
maskatuoti. Geri kareiviai 
baisiai bijodavo į bulba- 
skučius patekti, nes vyrui 
tai skaitėsi nehonoras. Afi- 
cieriai taip ir gąsdindavo, 
kad jei tik blogai šaudysi, 
tuoj paskirs į bulbaskučius.

Dabar štai prieiname ir 
prie komunistiško ženklo. 
Iki vainos visam sviete, tai- 
jgi ir pačioj Maskolijoj, ko
munistai savo ženklu laikė 
kūjį ir pjautuvą. Tas yra 
komunistų kovos ženklas, 
panašiai kaip kareiviui

Tas
ženklas gerai

= strielba.

Telšių Pliumpio 
Marnastys

rieji komunistai nuvyko į 
rytų frontą ir ten sau švai
stosi su kūju ir plaktuku 
prieš vokiečius, o bailiai sau 
užnugaryje šiltai sėdi ir ala- 
savoja.

Ką su jais daryti? Tie, 
kurie rytų fronte narsiai 
kaujasi, protestuoja, kad 
jų garbingu ženklu švais
tosi visokį bulbaskučiai 
bimbalai, mizerijos, prūso
kai, šolumskiai ir visa paka
lenta. Tokiems Amerikos 
bulbaskučiams kovos žen
klu ir buvo pasiūlyta bul
vių skuteklė, bet tie atsi
sakė priimti, aiškindami, 
kad dabar jau bulbės sku
tamos mašinomis, todėl sku
teklė skaitysis senoviškas 
padaras- Tada jiems Masko- 
lijos komunistai paskyrė ar
timą skuteklei ženklą, bū
tent, kauptuvą ir kastuvą. 
Tas reiškia, kad išnykus 
bulvių skutimo amatui jiems 
suteikiamas bulvių auginto
jų amatas. Su kauptuvu jie 
kaupia ir augina bulves, o 
su kastuvu rudenį užau
gusias iškasa.

Pliumpis dėl to turi savo 
nuomonę ir vistiek skaito, 
kad visi Amerikos komunis
tai vistiek yra bulbaskučiai, 
nes jei tokiais jie nebūtų, 
tai vieton liežuviais maska
tavę apie antrą frontą, pa
tys ten važiuotų ir jį ati
darytų, arba, mažų mažiau
sia, važiuotų į Stalingrado 
gynėjų eiles.

komunistų 
pritaikintas 

kovos reikalams. Su pjau
tuvu užkabinai kokiam na
ciui už sprando, patraukei 
— jau vieno bjaurybės ir 
nėra. Jei keno sprandas sti
prus, tai tokiam dar su kū
ju pliumptelėjama per pa
kaušį. Su šito ženklo pa
galba maskoliai baisiai daug 
nacių išskerdė rytų fronte, 
o Hitleriui jau kinkos dre
ba, kad gali ateiti ir jo ei
lė.

Kol karo nebuvo, tai ko- 
užteko vieno

Neseniai gavau tokią 
matą:

„Mielas Pliumpi,
Pasakyk, man, dėduk, ko

dėl Amerikos komunistai pa
metė savo pjautuvą su kū
ju, o priėmė kauptuvą su 
kastuvu. Nejaugi jie pa
mainė ir savo planus pa
saulio revoliucijai, kaip kad
pamainė partijos ženklus. O mumstams 
gal čia tik taip sau kokis ženklo, nes ir drąsūs ir bai- —, j • •

šUsvarbų klausimą, kad ju ir pjautuvu švaistėsi to-

gro-

Pilietybes Pamokos

triksas”?”

gerai visi suprastų, išaiš
kinsiu pavyzdžiais-

„American Friends of Lith
uania of Connecticut Inc.” 
sekmadienį, lapkričio 22 d„ 3 
vai. p. p , Buckingham salė
je, rengia koncertą, kurio 
programą išpildys žymi lie
tuvaitė, Metropolitan operos 
artistė, Anna Kaskas. Džiu
gina mus, kad nepaprasta 
viešnia artistė pasižadėjo at
lankyti. Visi atsilankykime. 
Laikas visiems patogus, kai
na prieinama.
„American Friends of Lith- 

unia” organizacija yra lietu
vių tautos užtarėjų organi
zacija. Artistė Anna Kaskas, 
suprasdama ir atjausdama 
liūdną Lietuvos padėtį, stoja 
į užtarėjų eiles, patarnauja 
lietuvių tautos ateičiai. Svar
bu bilietus įsigyti iš anks
to pas komisijos narius ar
ba nurodytose vietose. Pa
tartina sekti pranešimus per 
lietuvių radijo programas: 
sekmadieniais iš New Bri
tam 10:45 iki 11:15 ryte, 
Waterbury 12:30 iki 1:00 iš 
WATR stoties. Sekite lietu
viškos ir vietinės spaudos 
pranešimus. Po koncerto, 6:- 
30 vai. vak. Hotel Elton sa
lėje įvyks vakarienė artistei 
pagerbti. Bilietus reikia įsi
gyti pas komisijos narius.

Valdyba:
Pirm. Adv. Albert Bronsky, 
Rašt. Mrs. John Zemans, 
Ižd. Jonh Klikna
Koresp- Dr. M. J. Colney.

liai visi alasą kėlė, visi kū-

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

dėl niekas negalėjo atskir
ti bulbaskutininkų nuo nar
sių komunistų. Kada prasi
dėjo vaina, tai visi reika
lai paaiškėjo. Narsieji ir tik-

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, už 
laisvą Lietuvą.

Rudens šventė
Karo ar taikos metu, jau

nimo darbuotės šūkis vis- 
vien yra Dievui ir Tėvynei, 
tauta ir Bažnyčiai! Sekma
dienį lapkričio 15 d„ 7 vai. 
vakare, mokyklos audito- 
riume, įvyksta 19 metinis 
šv. . 
dai rudens koncertas - te
atras, komp. A. Aleksio va
dovybėj. Dainuos mergaičių 
studenčių choras, mišrus pa
rapijinis choras, Moterių Są
jungos choras, solistai -so
listės. Scenoje bus suvaidin
ta trys smagūs vaizdai. Po 
programos bus šokiai.

Paterson, N. J
Tretininkų iškilmės

Metinis Patersono vysku
pijos tretininkų susirinki
mas įvyks lapkričio 22 d„ 
3:30 vai. popiet Šv. Jono Kri
kštytojo katedroje. Vado-

Juozapo parapijos nau- vaus Jo Eksc. vysk Thomas 
H. McLaughlin. Kviečiami 
tretininkai iš Paterson, Pas
saic ir Clifton atvykti ir atsi
nešti savo ženklus.

Vyskupui patarnausiančių 
kunigų tarpe bus ir Paterso
no lietuvių klebonas kun. J. 
Kinta, kurs per palaiminimą 
bus diakonu
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Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Juozas ir Ieva Gustavi- 
čiai lapkr. 11 d. minėjo ve
dybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktį. Angelų Karalienės 
bažnyčioje jų intencija kun. 
J. Laurynaitis atlaikė mi
šias. Salėje buvo puota, ku
rioje dalyvavo daug Gusta- 
vičių draugų ir pažįstamų. 
Ieva Gustavičienė yra arti
ma „Amerikos” rėmėja.

• Auna Kaskas lapkr. 7 d. 
Chicagos operoje dainavo 
svarbią „Aidos” operos Am- 
nerio rolę. Spauda jos pasi
rodymą vertino labai palan
kiai-
• Latvijos nepriklausomy

bės paskelbimo šventę New 
Yorko latviai minės lapkri
čio 15 d. 5 vai. vak. York
ville Casino salėje, 210 E. 
86 St., New Yorke. New 
Yorko Lietuvių Tarybai at
stovaus adv. K. Jurgėla.
• LTT posėdžio proga, „A- 

merikos” įstaigoje lankėsi 
LTT nariai prof. K. Pakš
tas, Dr. P. Vileišis (su žmo
na), St. Gabaliauskas ir 
Ant. Vaičiulaiis.

LIETUVOS ŽINIOS
GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA

Kiekvienam Lietuviui
„AMERIKA”

Kiekvieną savo giminę, pažįstamą, draugą maloniai nu
džiuginsi, suteikdamas tokią dovaną, kuri kiekvieną 

savaitę primins jos davėją.

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

„Amerika” uoliai remia Amerikos karines pastangas prieš 
plėšikiškos Ašies pajėgas.

„Amerika” dabar duoda labai daug žinių iš pavergtos Lie
tuvos, pranešinėja įdomiausius įvykius visame pasauly.

„Amerika” nuoširdžiai, gyvai eina išvien su visomis jėgo
mis, siekiančiomis Lietuvai nepriklausomybės ir jos 
žmonėms šviesios gerovės.

„Amerika” metams kaštuoja tik 3 dol., tad ar rasi tinka
mesnę dovaną savo artimiesiems?

Paskubėki.—Kalėdos čia pat. — Draugai laukia. — Laukia 
ir „Amerika.”

KREIPKIS:

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

• „Annunciator”, Apreiški
mo par. CYA laikraščio, 
naujas numeris išėjo šią sa
vaitę. Jame daug įdomių ir 
turiningų straipsnių, žinių-

• Birutė Ambraziejūtė su
sižiedavo su serž. Albertu 
R. Kwetz-Kvederausku. Jos 
sesuo Albina lapkričio 22 
d. ištekės už Petro Venslau- 
sko.
• Karo bonus Commodore 

vešbutyje lapkr. 6 d. par
davinėjo tautiniais drabu
žiais apsirengusios Kulbo- 
kienė su dukrele, šimėnienė, 
Bulienė, Garšvaitė, Jurevi
čiūtė-
• Kariuomenėn iš Maspe- 

tho išvyksta Romanas Ra- 
celis ir Ane. Petronis.
• Albinas Radavičius (Ro

gers) spalių 22 d. įstojo 
savanoriu į armijos aviaci
ją. Tai dar 19 metų jau
nuolis, daug veikęs Apreiš
kimo parapijoje.
• Genovaitė Treigytė įsto

jo slauge į kariuomenę. 
Lapkričio 16 d. ji išvyks
ta į Fort Dix, N. J. Jos se
suo yra mokytoja.
• Aldona Mikolaitytė viešė

jo kelias dienas pas savo 
tėvus. Jau 8 mėn. ji dir
ba Washingtone, karo avia
cijos raštinėje. Šį mėnesį 
jos įstaiga perkeliama į 
Floridą.
• Antanas Kruzas, naujas 

karys, Brooklyno vyskupijos 
katalikų jaunimo (CYO) 
„bowling” komandų rungty
nėse turėjo pirmą vietą.

• „Amerikos” vakarienės 
bilietų platintojų eilėn sto
jo O. Žemaitienė- Vakarie
nė bus gruodžio 13 d. Ap
reiškimo par. salėje.

• M. Brangaitįenė stojo 
„Amerikos” vakarienės bi
lietų platinimo talkon. Vi
siems patariama apsirūpin
ti bilietais iš anksto.

• Bayonnės šv. Mykolo lie
tuvių par. 35 metų sukaktis 
bus paminėta lapkr. 22 d. 
iškilminga vakariene. Ba
yonnės klebonas kun. M. 
Kemėžis dalyvaus „Ameri
kos” vakarienėje, kurioje 
jis vadovaus bendram dai
navimui.

° Naujų karių tarpe lap
kričio 7 d. iš Brooklyno į 
Camp Upton išvyko Ant. 
Kruzas, Vincas Baciuška, 
Kazys Marma, Jonas Ga- 
liauskas. Geriausio jiems 
pasisekimo!

KUN. J. KIDYKAS, S. J.
VES NOVENĄ

Lapkričio 29 d. Apreiški
mo par. bažnyčioje prasi
dės novena prie Švč- Pane
lės. Tęsis iki pat Nekalto 
Prasidėjimo šventės, gruo
džio 8 d. Pamokslai ir pa
maldos bus kiekvieno va
karo 7:30 vai.

Noveną ves kun. Jonas 
Kidykas, jėzuitas.

LIUDIJIMAI DYKAI

New Yorko mayoras La 
Guardia pranešė, kad gimi
mų liudijimai Sveikatos De- 
partmente, 125 Worth St., 
New Yorke, visų kariuo
menėje esančių karių šei
moms bus išduodami dykai, 
jei to bus prašoma pašal
pos reikalu.

SVEIKINIMAS

Juozą ir Ievą Gustavičius, 
vedybų 25 metų sukakties 
proga, nuoširdžiai sveikina 
ir linki daug laimės.

Moterų Sąjungos 24 Kp.

PILIETYBĖS PAMOKOS

WPA pilietybės mokymo 
skyrius per du mėnesiu tu
rėjo pamokas 130 vietų, 
kur lankėsi 30 tautybių 
žmonės. Lapkričio 9-13 d. 
šie kursai turėjo atskirą 
.atviros mokyklos savai
tę.”

Šiuose kursuose visi da
lyviai stengiasi išmokti an
glų kalbos ir gerai pasi
ruošti pilietybei. Visi kvie
čiami aplankyti WPA kla
ses, apie kurias galima su
žinoti centre, 239 East 11 
St., Manhattane ar telefo
nu GRamercy 7-1966-

Sausio mėnesį miesto va
dovybė atidarys Terminai 
Market — Remsen Ave. ir 
E. 87 St., Canarsie, Brook
lyn. Ten bus pardavinėja
mi vaisiai r daržovės-

NAMAI-BARGENAI
Norintiems pirkti arba par

duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu. Čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —
J. P. MACHULIS
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

Nuo lapkr- 17 d. visi nau
jai paimti į kariuomenę vy
rai gaus tik 7 dienas „ato
stogų” iki išvykimo į pa
skirtą vietą.

Švč. Sakramento parapija, 
Cypress Hills (Brooklyne) 
dalyje, lapkr. 15 d. švęs 50 
metų jubiliejų. Šioje mies
to dalyje daug lietuvių" gy
vena.

IŠNUOMUOJAMI
4 kambariai, lietuvių ap

gyventame 5 šeimų name, 
gerai prižiūrėtame. Nuoma 
$18.00. Kreiptis pas:

V. Beganską,
65 Ten Eyck St., Brooklyn, 

N. Y.

11’01. 71. /JILAAAV H l
MUZIKOS MOKYKLA 

SMUIKAS, PIANAS, TEORIJA, ORKESTRAS 
PROSPECT HALL

263 Prospect Avenue Brooklyn, N. Y.
Tel. STcrling 8-0777

Pamokos būna tik šeštadieniais nuo 9 vai. ryto 
REZIDENCIJOS ADRESAS:

807 Riverside Dr., New York City
Tel. WAdsworth 8-4251

Saugok Savę Aids
Teikiamas geriausias akių 
patikrinimas, prižiūrėjimas.
AKINIAI prieinamiausiomis 
kainomis pagal jų rūšis.

Ši ištaiga įsteigta prieš 40 metu

Stenger & Stengerc? c>

OPTOMETRISTAS — OPTIKAS

394-398 Broadway, Brooklyn, N. Y.

W B N X
1380 Kil., 5,000 watts

j LIETUVOS GARSAI j 
j RADIJO PROGRAMA Į 
šeštadieniais 4:30 iki 5:00 v. vak. j

j Vedėjas į
J. J. STUKAS, Jr. jO 7 X

į Radijo centras —
i Tel. MArket 2-5543
į 429 Walnut St., Newark, N. J. j
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Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

0

$S3
Ų

RHEINGOLD Extra Dry Alus. 
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat 
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.

Berno -laikraštis „D e r 
Bund” įsidėjo straipsnį, pa
vadintą „Ostland” (svetim- 
ženkliuose). Laikraštis pri
mena, kad tuojau po to, kai 
prasidėjo vokiečių karas su 
Sovietų Rusija, Lietuvoje ki
lo sukilimas prieš bolševikų 
jungą. Dar prieš vokiečių ka
riuomenei ateisiant į Lietu
vą, visa jos teritorija buvo 
išvalyta nuo bolševikų. Lie
tuvių tauta tuojau pat pa
skelbė savo valstybinės ne
priklausomybės atstatymą ir 
sudarė savo vyriausybę.

Tačiau Berlynas visų tų į- 
vykių atžvilgiu laikėsi „ne
paprastai rezervuotai.” Vo
kietijos sostinės valdžios 
sluoksniuose buvo pareikšta, 
kad jie „nieko nežino apie 
vyriausybės sudarymą Lie
tuvoje.” Netrukus visos kal
bos apie tautines vyriausy
bes nutilo, o paskum atėjo ži
nia, kad Lietuva, Latvija ir 
Estija įjungtos į „Ostlandą,” 
kuriame visas gyvenimas 
vyksta vokiečių kontrolėje.

Toliau laikraštis pamini 
Vokietijos ministerio oku
puotiems Rytų kraštams A. 
Rosenbergo pareiškimą, kad 
Pabaltijo valstybės nusigrę
žusios nuo caristinės ir bol- 
ševistinės Rusijos, bet jos 
„nesugebėjusios” apsispręsti 
nacionalsocialistinės Vokie
tijos atžvilgiu. Todėl joms 
vienerius metus tekę pakel
ti bolševikų terorą. Vokieti
jos kariuomenė dabar pakei
tusi šių kraštų likimą, bet 
Vokietija turinti apsisaugo
ti, kad maskviškasis bolše
vizmas vėl nepaplistų. „Svei
kas tų tautų instinktas tatai 
suprasiąs ir pats ieškosiąs 
kelių, kokiu būdu panaudo
jus savo jėgas atstatymui”. 
Pagaliau, Rosenbergas pa
reiškęs, kad Pabaltijo kraš
tams „politinį ir kultūrinį 
veidą” davę vokiečiai.

Šveicariečių laikraštis da
ro išvadą, kad Vokietija no
ri laikyti Rytų kraštus „Di
džiosios Vokietijos apsaugo
je ir suverenume.”

Vilnius. — Rodunės plente 
n. 41. Vinco Sabaliausko vai
kas surado blėkinę su kažko
kiu raudonai rudu skystimu. 
Tėvas sumanė tais „dažais” 
išdažyti grindis. Ant ryto
jaus visa šeima iš penkių 
žmonių nugabenta į ligoninę, 
kaipo sunkiai užsinuodijusi 
to skysčio garais.

Olandijoj nacių spauda 
rašo, kad vokiečių įstaigos ė- 
mėsi griežtų žygių prieš tuos 
olandų ūkininkus, kurie ne
atlieka maisto produktų pri
statymo prievolės.

Kame tos „griežtos prie
monės” pasireiškia? Kad nu
baustų „kaltininkus” ir pa- 
gązdintų kitus, vokiečiai iš 
„nerangių” atima karves, 
o kai kuriuos net pavaro iš 
savo ūkių. Lygiai tos pačios 
priemonės vartojamos visuo
se okupuotuose kraštuose, 
taigi ir Lietuvoje, kur jau 
buvo nemaža atėmimo gyvu
lių, pavarymo iš ūkių ir siun
timų į priverstinus darbus.

Lisabonas. — Spaudos ži
niomis, žuvų gaudymas Lie
tuvoje vyksta ne tik švento
sios uoste Baltijos jūros pa
krantėse, bet ir ežeruose, ku
rių žuklavimo tikslams nau
dojama 115,000 hektarų ben
dro paviršiaus, žiemos metu 
žuklavimu verčiasi apie 1,000 
žmonių, o vasarą šis skaičius 
padidėjąs iki 2,000. Žuklavi
mu jūroje užsiima apie 350 
žvejų.

Šventosios uosto žvejai tu
ri 9 didesnius žuklavimo lai
vus, 145 vidutinius bei moto
rinius laivus ir apie 70 val
čių. Uostą valdo vandens ke
lių valdyba, kuri rūpinasi uo
sto pagilinimu bei jūros at
plaunamo smėlio išsėmimu. 
Specialinė žemsemė netrukus 
pradėsianti darbą. Uosto 
dirbtuvėse statomi nauji žve

jų laivai, šventosios uoste i 
veikia žuvų rūkykla, o Pa
langoje — žuvų sūdymo įmo
nė. šiais metais tikimasi pa
gauti 700,000 kilogramų jū
ros žuvies ir apie milionas 
kilogramų ežerų žuvies.

Lakūnas Nušovė
19 Lekiu vii

Londonas. — čia praneš
ta, kad Egipto fronte žuvo Į 
ambasadoriaus lordo Halifa- 
kso sūnus Peter Wood, 26 
metų amžiaus. Kitu du am
basadoriaus sūnūs irgi kovo
ja Egipto fronte.

Ambasadorius Halifax da
bar yra Washingtone. Ten 
jam ir pranešta ši liūdna ži
nia.

Stockholmas. — čia gau
ta žinių, kad Hitleris praša
lino Lenkijos gubernatorių 
Hans Frank, o jo vieton pas
kyrė vieną generolą. Frank 
netekęs Hitlerio malonės dėl 
jo „žmoniškumo” lenkų at
žvilgiu.

Kaip žinoma, Frank valdy
mas užgrobtoje Lenkijoje 
buvo labai žiaurus. Visas len 
kų kraštas paverstas vien 
kalėjimu, bet to Hitleriui, 
matyti, dar neužteko.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ RE
KOLEKCIJOS IR MISIJOS

Kingston, Pa., Švč. Panos 
Marijos par., lapkričio 9 — 
15 d., T. Justinas Vaškys.

Chicago, UI. — Švč. Pane
lės Marijos Nekalto Prasidė
jimo par., švč. P. Marijos 
Nekalto Prasidėjimo novena 
ir misijos, lapkr. 29 - gruod
žio 8 d., T. Justinas Vaškys.

Kewanee, Ill. — Šv. Anta
no par., gruodžio 21 - 25 d.d. 
T. Juvenalis Liauba.

Chicago, Ill. — Šv. Kry
žiaus par., gruodžio 13 - 20 
d.d., T. Justinas Vaškys ir 
T. Juvenalis Liauba.
FRANCISCAN FATHERS 

Pittsburgh, Pa.
310 Orchard Street

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 177G has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
191 Bainbridge St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTE BLUNCK
491 Bainbridge St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1940 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AGNES M. ANDOLENA
155 Buffalo Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB2053 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
407 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GUSTAVE BLOCK
107 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6.367 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1986 Ocean Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CONCORD DAIRY PRODUCTS. Inc. 
1986 Ocean Avenue Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10633 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
323 Autumn Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE POLCHOW
323 Autumn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4 64 Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN EISENMESSER
164 Nostrand Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1149 has been issued to the undersigned 
to sell wine & liquor at retail, under Sec
tion 107 of the Alcoholic Control Law nt 
519 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
Isaac Kaminsky, Morris Kaminsky, Jack 

Kaminsky & Jessie Kaminsky Lexicr 
(BREVOORT WINE & LIQUOR STORE) 
519 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

JAI KAIP
Ujimas, 
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rienybe?_.

i

Entc
Offii

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

TeL EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y

(Williamsburgh Bridge Plaza)
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SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimą
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge iTvmiiaic valstv- 
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
613 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOLOMON WEINFLASH
613 Wilson Ave., . Brooklyn, N. Y’

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
240 Court St., 
County of Kings, 
premises.

ANTHONY 
240 Court St.

at retail under Section
Beverage Control Law 

Borough of Brooklyn,
to be consumed off the

J. LAMATTINA 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2162 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
290 Stagg St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KATHERINE NAHIRNY 
290 Stagg St., Brooklyn, N. Y.

Sumner Welles, 
; Sekretoriaus pa- 
jis pažymėjo, kad 
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NOTICE is hereby given that Licem į 
GB 6766 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Sectio 
of the Alcoholic Beverage Control L 
2124 Dorchester Road, 
County of Kings, to 
premises.

A__— 7 —
lažnai uždarų durų 
.žmonės kalba apie 
įa pokarinio pasau- 
įmą. Tie speciali- 

=> įtik į žemėlapius, 
of the Alcoholic Beverage Control L TMltoil] skaičių tik 
363 Hoyt Street, Borough of Bn C Ų

ERNEST
2124 Dorchester Rd.,

Borough of Bw 
be consumed o

MILLER 
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Liccns 
GB 9299 has been issued to the undei 
to sell beer, at retail under Sectit

County of Kings, to be consumed o 
premises.

DOMENICO MELE
363 Hoyt St., Brooklyn,

a valstybines sie- 
į didelių blokų bei

d
si
t:
k

P
NOTICE is hereby given that Licen: i „X "
GB 10358 has been issued to the undaaaanisKi specai uz-iv 

ad jų lengvai kei- | 

įvairiose ribose gy
li žmonės, kurie turi

to sell beer, at retail under Sectic 
of the Alcoholic Beverage Control L 
374 Wilson Avenue, Borough of Br 
County of Kings, to be consumed o 
premises. 1

NAZZARENO BIAGIOLI
374 Wilson Ave., Brooklyn, 1374 Wi,son Ave- Brooklyn- ris išpuoselėtas tra- 1 

NOTICE is hereby given that License No. ________________ ,. ., ]
GB 6736 has been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that Licem mlDgUS SHVltUmUS,
to sell beer, at retail under Section 107 GB 6786 has been issued to the undei ]
of the Alcoholic Beverage Control Law at. to sell beer at retail under SecHc 3 Jcgab. 11c bpcLd,!
121 Macon St., Borough of Brooklyn, of the Alcoholic Beverage Control 1 ;. L.J S
County of Kings, to be consumed off the j 408 Tompkins Ave., Borough of Br 
premises. . . -

;a, kad didelių, im

121 Macon
WILLIAM DONNER
St. Brooklyn, N. Y.

f premises.07 Kings- to consumed o gadynė

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10543 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
597 Clinton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
ISADORE WOHLAND-SAMUEL BERGANG 

WOHL-BERG FOODMART
597 Clinton St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10148 has been issued to the unedrsigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1106 Blake Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

1106 Blake
MARIA CICIRELL
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
GB 10545 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1201 — 67 " - - - - -
County of 
premises.

107 
at 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

1201—67th
JOHN MORTII.LARO 
St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2464 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
334 Leonard St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL FICHNER
334 Leonard St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Blake Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EMANUELE CAFISO & SALVATORE 
BOSCARINO

1102 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

premises.
JENNIE

408 Tompkins Ave.,
MILLER

Brooklyn, jo, kaip skelbia At
.tens, kaip byloja

NOTICE is hereby given that Licenl ilaiavpa
GB 2191 has been issued to the unde I-

.T11 vat Jetail unrer,^ctT s tiems mechani- of the Alcoholic Beverage Control L
50 Broome Street Borough of Br pOdOS, DUlkiai 
County of kings, to be consumed o 
premises.

STELLA CZAJKOWSKI ! ‘
50 Broome St., Brooklyn, jįį LapkriČlO 17 d.

1( ikė, kad reikia atsi-

linijos vadas gen.

NOTICE is hereby giver, that Licenj 
EB 226 has been issued to the undei 
to sell beer, at retail under Sectic nuo trumparegiškų 
of the Alcoholic Beverage Control L nmiintni ir rpcrinna- 
187 Sutter Avenue, Borough of Bn 11 ICglUlld,

)kų, kurie duoda tik 
skaras. Jis pasisakė 
iii tautų tarpusavį 

hereby given that Licenl Jrbiavillią, UŽ DOllti- 
been issued to the undei _ r

to sell beer, at retail under Sectio ima in pkonnminP 
of the Alcoholic Beverage Control L ‘ ‘
526 Livonia Avenue, Borough of Bn JtfŪSVbe V1SOH1S taU- 
County of Kings, to be consumed < \ v

aeiems ir mažoms.
A— * ——

' -tai nusiskundžiamo, 
Mių tarpe vis trūks-

' sgiimo. Vienybės pa- 
i daugiausia nurodo- 

; ū Girdi, būkime vie- 
aip žydai, ir viskas

'•r žydai taip jau vie
ptai šiuo metu labai 
žydų skaičius deda 

; įstangas, kad Palesti- 
- ims būtų leista su- 

itskira, savarankiška 
' senė, kad žydams bū-

County of Kings, to be consumed < 
premises.

JOSEPH GOLDSTEIN ;
187 Sutter Ave., Brooklyn, •!

NOTICE is 1____  „
EB 1600 has been issued to the undei

premises.
EVA SHERRY

526 Livonia Ave., Brooklyn,

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1736 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10’7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at | 
314 Marion St., Borough of Brooklyn, I 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

MORRIS TASHMAN
314 Marion St., Brooklyn, N. Y. ■—
NOTICE is hereby given that License No.
GB 2393 ha been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1472 .Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KENNETH KAUFMAN 
1472 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine & liquor at retail, under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1556 - 62 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEONARD DAUBLER 
1556-62 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 706 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
608 E. New York Ave. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEONARD DAMATO
608 East New York Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1640 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
112 Harrison PL, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HARRY L. BERNSTEIN
112 Harrison Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 500 has been issued ot the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
975 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH SPINELLA
975 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1612 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
681 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to bo consumed off the 
premises.

NATHAN HERZOG
581 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Maistui
Vaistams
Sveikatai C;

Gamtos
Saldumyr

KONČIAUS BITININKYSTĖ
67 Battery SU No. Abington, Maw.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. Jog 
medus nėra tikras bičių medus.

medaus kainos įdėta laisva ir nepri
sa Palestinos valsty 
yra stambus skai 

tokių žydų, kurie vie 
siuntimas apmokėtas sako prieš tokios ka 

KONČIAUS BITININKYS tės organizavimą 
tskirą žydų valstybę 
žcionalistai talkon pi

Kvorta, 3 svarai
5 svarai ..............
Galionas .............
5 Galionai ........

57 Battery St. 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir 

„Amerikos” 
222 So. 9th St,

Ė

$

; per 700 įžymių Ame

Administraci ku™
Brooklyn, N ™ ZydVal3tybe

3s yra suderinama
tikyba, kad toks sic

ira tikybinis.
tėra, kur mūsų nersTelephone Residen

EV 7 - 1670 VI 7 - 29

JOSEPH VASTUNAS ikių bolševikų spau

,j tusių buvusių raud 
setuvos kvizlingų pr 
i Šiomis dienomis 

-j pranešimą paties v 
kvizlingo — Meč 
kuris bolševikų

HAvemeyer 8-0259 metu Lietuvo;
RALPH K R U C flf komisarų taryb 

k Jis skelbia, k 
ii" Lietuvos žmor 

65 - 23 GRAND AVENIT i esą gerai aprūpiu 
tuoti ir pan. Esą, S 
aprūpina „evakuoti

Mortgages Loaned and Bougl 
496 Grand St, Brooklyn, N. 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, N.

FOTOGRAFA
Maspeth, N. Y.
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