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). 4th Street,
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SALDAINIŲ PAIfl
GERIAUSIOS 18® 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Artai*, E 
fCIAI—PIETŪS—VAKARIENE 
,YMAS gamintas namie Ii gertife 
, bravorų. Parengimams priimami iį

Juozas Gint 
rand Street,

[giliai rūpinasi pokari- 
likotarpiu, suvargintos 
jos šelpimu. Valstybės 
tamente jis įsteigė 
į, kuris rūpinsis pa- 
į kraštų šelpimu ir jų 
;ymu. šio skyriaus ve- 
prezidentas pakvietė

į Yorko gubernatorių 
srt H. Lehman, nuošir- 
lonių draugą.
■ėdamas naują darbą 
u tinkamai pradėti, gu- 
torius Lehman gruo- 
3 d. pasitraukia iš gu- 
toriaus pareigų, kurias 
trbingai ėjo dešimt me- 
irmiausia jam teks rū- nepriklausomai.

: į išlaisvintos Afrikos i 
£ ių šelpimu. Paskiau 
•h kiekvienas iš nacių ver- 

išlaisvintas kraštas.
jernatorius H. Lehman 
sis ir Lietuvos žmonių

ŠVEICARAI NEUŽMIRŠTA LIETUVOS
ženevos dienraštis „Tribu-]sti, bet jie net neturėjo gali

mumo susilaikyti nuo balsa
vimo, nes jie turėjo gauti

ne de Geneve” š. m. spalių 3 
d. paskelbė užsienių politikos 
redaktoriaus Paul De Bochet 
vedamąjį straipsnį, pavadin
tą „Tarp kūjo ir priekalo.” 
Autorius pabrėžia, kad šio 
karo metu Pabaltijo valsty
bių padėtis yra ypatinga. 
Pradžioje okupuotos Sovie
tų Rusijos, jos vėliau pateko 
vokiečių rankon. Tačiau vi
sos nelaimės tiktai sutvirti
no lietuvių, latvių ir estų tė
vynės meilę ir norą gyventi

Maskvos vyriausybė, oku
pavusi Pabaltijį, vėliau skel
bė, esą tos tautos „laisvai ap- 
sisprendžiusios” įsilieti į So-

Vieši Svečias 
Prezidentas

Washington. 4— Lapkričio 
o___ 23 d. čia atvyko Ekvadoro

antspaudą ant paso, kuris į- respublikos prėzidentas Car- 
galino užsidirbti duoną, štai los Arroyo del Ęio, kurį lėk- 
kokiu būdu buvo sudaryti tuvų stotyje pasitiko prezi- 
parlamentai, kurie „entuzia-

Naciai Jau Visur Puolami
Kaina — 1,910 Vyru

■a

hereby griven that License No. NOHCI i 
i been issued to the undersigned f * 
■, at retail under Section 107 
holic Beverage Control Law it 

Ave.. Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed off the

iLOMON WEINFLASH
Ave., . Brooklyn, N. Y

hereby given that License No. '
is been issued to the undersigned i
r, at retail under Section 107 I____
holic Beverage Control Law at of tte

St., Borough of Brooklyn. Ifi Bsr, ų 
Kings, to be consumed off the,County į į.

tpnsia
HONY J. LAMATTINA I » 
St. Brooklyn, N. Y. ISO) Bsyt f

hereby given that License No.|vnm«i, 
been to the nnAmrimwi L ..... ®

GBffllįį

munų ir vengrų karių, ku
riems gresia visiško apsupi
mo pavojus.

Rusai skelbia, kad per pir
mąsias puolimo penkias die
nas vokiečiai turėję tokių 
nuostolių: 26,000 karių už
muštų, 24,000 nelaisvėn pa
imtų; 556 kanuolės, 2,826 
sunkvežimiai, 1,200 vagonų, 
2,625 kulkosvaidžiai paimti.

Berlyno radijas pripažįsta, 
kad rusai pradėjo didelį puo
limą, tačiau pažymi, kad 
puolimas atremtas.

Rusai skelbia naujus pasi
sekimus ir Kaukaze, kur 
Nalčiko apylinkėje jie sunai
kinę du pėstininkų pulkus, o 
Tuopsės apylinkėje — vieną 
pulką.

Maskvos spaudos apskai
čiavimu, Stalingrado fronte 
per du mėnesius vokiečiai 
netekę 100,000 karių, 800 
tankų, per 1,000 lėktuvų.

Japonai susilaukė papildo
mų smūgių. Gvadalkanale A- * 
merikos marinai užėmė dau
giau teritorijos, kur buvo įsi
tvirtinę japonai. Naujoj Gvi
nėjoj gen. MacArthur kariai 
australiečiai ir amerikiečiai 
pasistūmėjo pirmyn. Tokio 
mieste kalbėjo Nomura, bu
vęs _ japonų ambasadorius 
Washingtone. Jis įspėjo ja
ponus būti atsargiais Ame
rikos pajėgų vertinime.

Šiomis dienomis nacių ir 
jų talkininkų frontas keliose 
vietose atsidūrė grynai gyni
mosi padėtyje. Paskutinės 
kelios dienos buvo tikrai la
bai tamsios ir kitam Ašies 
partneriui — japonams.

Afrikoje vokiečių ir italų 
kariuomenės likučiai vis dar 

150,000 lietuvių, latvių ir es- Prezidentas ferios yra pir- tų ir 500 dingusių. Manoma, bėga Tripolio link. Anglų ka
tu yra dingę, po to kai „ope- mutinis Pietų Amerikos res- kad dauguma dingusiij gale- riuomenė Libijoje nebesulau- 
ratyvinės troikos”, paskirtos publikų prezidentas, atvykęs v-" 
Kremlio įstaigų, kruopščiai šio karo metu į J.A.V. Jis 
išsijojo gyventojus, apskritį lankysis svarbesniose kari- 
po apskrities, valsčių po vai- nės gamybos dirbtuvėse, ap- 
sčiaus.” žiūrės karinius dalinius.

Toliau redaktorius rašo, .

tuvų stotyje pasitiko prezi- 
________ 7 _____ ______ • dentas _ Roosevfelt su būriu 

stiškai” balsavo už „įstojimo pareigūnų. Svečio prezidento 
deklaraciją”! Beje, visi įta- garbei kanuolės paleido 21 
riami ar nepaklusnūs ele- šūvį. Vakare iBaltuose Rū- 
mentai buvo negailestingai muose suruoštais iškilmingas 
pašalinti. Skaičiuojama, kad priėmimas.
150,000 lietuvių, latvių ir es- Prezidentas

vietų Sąjungą. Autorius į tai kad visa tai vyko „gražiais 
atsako: „Juk žinoma, kokio-vokiečių — sovietų draugiš-' _ i i j i • n • ,» * -i — inu, kai iš ten bus išgui- mįg aplinkybėmis vyko ple- kūmo pakto laikais”, todėl 

šiai ir vėl plevėsuos gra- biscitas, kuriuo norėta lega- Vokietija tuojau pat pripaži-
Trispalvė. Tenka tik pa

ri jam geriausio pasise- 
r didžiajame žmonijos 
rybės darbe.

Įdžios ir privatinės į- 
t)s rūpinasi Naujų Me- 
'oga pasveikinti krašto 
us karius nauju būdu, 
na mūsų šalies kariams

kad nam^ fronte 
^ventoJai atlieka savo 

Kings, to be consumed off gas, kad čia taip susi-

lizuoti smurtą. Rinkikai tu- no šią aneksiją. Ji perdavė! 
rėjo, policijos akivaizdoje, Sovietams Pabaltijo valsty- 
kišti į urną balsavimo lape- bių pasiuntinybes ir konsu- 
lius, kuriuose buvo atspau- latus, kurie buvo įsikūrę jos 
dintos pavardės žmonių, pa- kontroliuojamose valstybėse, 
skirtų okupacinių įstaigų. Pabaltijo tautos dabar įjung- 
Balsuotojai ne tik negalėjo tos į „Ostlandą”, kuris, kaip 
tuose lapeliuose nieko pakei- rašė Hitleris savo knygoje 

„Mein Kampf”, sudarąs „na
tūralinę didžiausios Vokieti
jos koloniją”.

Vokietija save laiko įpėdi
niu viso to turto, kurį buvo

Washington. — Generolo 
Dwight D. Eisenhower pra
nešimu, Amerikos kariuome
nės žygis šiaurės Afrikoje 
iki šiol kaštavo 1,910 žmonių 

I— 360 žuvusių, 1,050 sužeis-

XTHERINE NAHIRNY
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License Ne. 
s been issued to the undersigned______
r, at retail under Section 107 GB (iStek 
(holic Beverage Control Law st to tel ie t

St., Borongh of Brooklyn, erf Ata 
Kings, to be consumed off the

WILLIAM DONNER
St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
r, at retail under Section 107 
rholic Beverage Control Law it 
i Street, Borough of. Brooklyn.'________
Kings, to be consumed off the of tte tate

Iw iMtek 
WOHLAND-SAMUEL BERGANG CoEty rf I? 
3HL-BERG FOODMART press

St. Brooklyn, N. Y. S.

KOTCJiB,

CotSniį 
praca

R

NOTKlite

hereby given that license No. 
as been issued to the unedrsigned 
t. at retail under Section 107 
yholic Beverage Control Law at 

Ave.. Borough of Brooklyn.
Kings, to be consumed off the

MARIA CICIRELL
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
r, at retail under Section 107 
yholic Beverage Control Law at 
' Street, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

JOHN MORTILLARO
St Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 
T. at retail under Section 107 
yholic Bcverege Control Law 
•d St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

SAMUEL FICHNER
I St. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.
:S been issued to the undersigned 
t, at retail under Section 107 
>holic Beverage Control Law at

Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

TLE CAFISO & SALVATORE
BOSCARINO „ v 

Ave.. Brooklyn, N. !■

hereby given that License No. I 
3 been issued to the undersigned 
r, at retail under Section 10 , 
yholic Beverage Control Law ai 
n St.. Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed off the

MORRIS TASHMAN
St-, Brooklyn, N. >■

hereby given that License. No- 
! been issued to the underagneo 
r, at retail under Section 10 
iholic Beverage Control Law a; 
iwav, Borough of Brooklp. 
Kings, to be consumed off tne

ENNETH KAUFMAN 
ray Brooklyn, N. *•

hereby given that license No. 
s been issued to the

wine & liquor at retail, under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1556 - 62 Broadway, Borough 

ounty of Kings, to be consumeo 
lises.
1ONARD DAUBLER 
adway Brooklyn, *•

hereby given that License No- 
been issued to the undersigned 

-, at retail under Section 107 
holic Beverage Control 
York Ave. Borough of BrootiP- 
Kings, to be consumed off tne

.EONARD DAMATO 
iw York Ave. Brooklyn, *•

hereby given that License Nd. 
been issued to the undersigned 

•, at retail under Section 
lolic Beverage Control Law■ a 
n PL, Borough of Brooklyn, 
lings, to be consumed on u>

RRY L. BERNSTEIN
PL, Brooklyn, N. *•

hereby given that License No- 
been issued ot the undersign 

, at retail under Section 10' 
lolic Beverage Control Law «

Ave., Borough of Brooklyn, 
lings, to be consumed on tne

JOSEPH SPINELLA
Ave.. Brooklyn. N. >•

hereby given that License N<- 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 10' 
olic Beverage. Control 1^';,“ 

Avenue, Borough of Brooklyn, 
lings, to be consumed off tM

NATHAN HERZOG „ v ' 
Ave., Brooklyn, N. *•1

jo žūti jūrose. Daugiausia a- kia jokio pasipriešinimo. Kur 
merikiečių aukų buvo Orano vokiečiai mėgins laikytis, vis 
ir Kasablankos mūšiuose, dar spėliojama.
kur prancūzai parodė dau- šiuo metu vokiečiai gabe- 
giausia pasipriešinimo. na oru papildomas jėgas į 

_____—-------- Tuniso kolonijos svarbiuo
sius uostus — Bizertę ir Tu
nisą. Čia artinasi anglų ir a- 
merikiečių daliniai, kuriems 
talkon atėjo prancūzai. Vo
kiečių ir italų įsitvirtinimus 
Tunise smarkiai bombarduo
ja amerikiečių ir anglų lakū
nai, kuriems vadovauja gen. 
Doolittle.

Labai svarbių permainų į- 
vyko Rusijos fronte, kur ru
sai pradėjo labai sėkmingą 
žiemos puolimą. Rusų armi
ja, kaip skelbia Maskva, pri
ėjo Dono upę ir nužygiavo į 
vakarus apie 100 mylių. Šiuo 

---------- - • i • q non Broliu žygiu rusai sunaikinę 50,000 
800,000 kv. mylių, kur gyve- ir 53,000 Seserų; 77,000 baž- vokiečių karių ir išstatę pa- 

. 15 nyčių; 76,000 mokytojų ir vojun vokiečių dalinius Sta-
Paskelbdamas apie Daka- 92,000 katechetų; 90,000 mo- lingrade. Londone spėlioja- 

kyklų su 5,000,000 mokinių - ma> kad Stalingrado fronte 
vaikų; 5,000 ligonių su 75,- esą apie 400,000 vokiečių, ru- 
000 lovų ligoniams; 8,000 - ........ .... —....-==
pirmos pagalbos vietų — J 
kasmet aptarnaujama 30

VAKARĮ) AFRIKA PRISIJUNGĖ
--------------- B---------------------------------------------------------

Londonas.—Prancūzų Va
karų Afrika su savo svar
biuoju Dakaro uostu be vie
no šūvio prisijungė prie Są
jungininkų. Apie tai pranešė 
per radiją admirolas Darlan, 
kurs bendradarbiauja gene
rolo Eisenhower žinioje.

Dakar nepaprastai svar
bus uostas, iš kurio į Brazili- mahometonų, 
ją tik 6 valandos kelionės 
lėktuvu.

KATALIKŲ MISIJOS

Katalikų Bažnyčios misi
jos apima 54,000,000 kvadra
tinių mylių plotą, kur gyve
na 1,325,000,000—du-trečda- 
liai pasaulio žmonių.

Pasauly yra 1,050,000,000 
stabmeldžių, 250 milijonų

Misijose dirba 22,000 ku- 
Jame yra daug nigų, vietos ir iš kitur atvy- 

prancūzų laivų. Vakarų Afri- kusių — kiekvienam tenka 
kos prancūzų plotas turi 1,- 60,000 žmonių; ~

leidžiama jiems organizuota 
pagalba.

Kur tik galima, reikia 
tiksliai informuoti įtakingus nusavi pirmieji okupantai. 
žmones, nes Lietuvos priešai kįu *b£du v^kiečiai nau. 
daug veikia. ” . .° __ A___  dojasi nusavinimo priemone-

mis, kurios buvo išleistos ko
munistinio režimo metui” — 
pastebi šveicariečių redakto
rius. Bolševikų laikais nusu
sinti gyventojai dabar vėl 
ekonomiškai išnaudojami.

Baigdamas, autorius išve
da, kad Pabaltijo tautų padė
tis yra labai sunki. Jos pasi
tiki, kad Atlanto Čarteris 
bus taikomas visom tautom. 
Ypač Amerikos Jungtinių 
Valstybių vadų tvirtas nusi
statymas palaiko viltį, kad 
Pabaltijo tautos atgaus savo 
laisvę.

Šveicariečių laikraštis 
„Neue Zuericher Nachrich- 
ten” (katalikų organas) rug
sėjo 30 d. paskelbė vedamąjį 
straipsnį, kuriame kelia klau 
simą apie laisvo tautų apsi
sprendimo dėsnio taikymą 
Pabaltijo tautoms. Straips
nio autorius pabrėžia, kad 
Pabaltijo valstybių pasiunti
nių teisių apkarpymas Lon- 
__ j beveik supuolęs su

(Užbaiga 3 pslp.)

nj. :yta, kad gynėjai galėtų 
[uždavinius atlikti tin-

; ausiai, 
ie viena svarbiausių vi- 

■ fronto dalyvių pareiga 
istoviai ir nuolat pirkti 
o Bonų ir ženklelių. 
)u, kad kiekvienas už- 
ntis asmuo kiekvieną 
inimo gavimo dieną įsi- 
Karo Bonų ir ženklelių] 
už 10 nuošimčių savo 

nų. Geriausias kariams n®s tvarkos atsteigimą. Net 
es pasveikinimas per platinami tokie Šukiai: >>Lie-

na apie 15 milijonų žmonių, nyčių; 76,000 mokytojų ir

Mūsiškių bolševikų spauda 
skelbia nuotraukas neva 
slaptai leidžiamos Lietuvoj 
spaudos, kuri skiriama ko
vai prieš okupantus nacius. 
Tuose lapeliuose, kaip nuo
traukos rodo, gyventojai; 
kviečiami kovoti už sovieti-1

us Metus ir bus praneši- fuva buvo ir bus tarybine, 
kad namų fronte visi »Mes sugrįšime” ir pan.

of th* i-i _. . _ .
in sce iflmta savo atsakomybę 

įui ir sąžiningai išpildo 
pareigas.

NOHinte 
EB Stele

malu

Noira 11 
EB Ifflten 
to lei 
d ttelbn 
52* Litu fe 
CoMyrfU

inkų propogandistams 
one neatsispyrė ir san- 
j New Yorko lenkiškas 
ry Swiat” dienraštis. Ir 

sa uar aidėjo šlykščios neteisy- 
' jei tamsių plepalų raštą 

uss tariamus lietuvių žiau- 
is Vilniaus krašte. Tuos II ‘‘™, oficialiai paskelbė 
lį vyriausybės ištrėmime 
■macijos m i n i s t e r i s 

( nski.
- st „Nowy Swiat” leido ir 

Vliste' rai pusei” prabilti. Lap- 
o 18 d. „N. S.” įdėjo il- 
šsamų adv. K. R. Jurgė- 
traipsnį, kuriame rimtai

ta5į|koma į Londone veikian- 
lenkų agentūros užpuo- 
s. Savo tvirtinimams pa-

0$

Jei tokie lapeliai platina
mi Lietuvoje, tai jie leidžia
mi labai tiksliai nacių nau
dai. Lietuvos žmonės nenori 
jokios verguvės - tarybinės, 
naciškos ar bet kokios kitos. 
Jie nori laisvos, nepriklauso
mos Lietuvos. Kas jiems kal
ba apie nelaisvę, kas jiems 
grasina „sugrįžti” su visom 
išgyventom baisybėm, tie 
yra akli ar sąmoningi nacių 
talkininkai.

Lietuvos žmonės visas sa
vo viltis yra sudėję Jungti- įĮįne
nėse Amerikos Valstybėse, 
kurių prezidentas Roosevelt 
yra pareiškęs, kad Lietuva' 
vėl bus laisva ir nepriklauso-1 
ma. Tai jie puikiai žino. Kai

ro prisijungimą, admirolas 
Darlan pažyųiėjo, kad tuomi 
pareikšta ištikimybė marša
lui Petain. Bet tą pačią die
ną per radiją Petain iš Vichy 
paskelbė,-.kad- ^-ncūzai.Ąf-.000,000 sergančių; 2,000 naš- 
rikoje turi kovoti prieš ang- laitnamių, 400 seminarijų su 
lūs ir amerikiečius. Darlan 18,000 mokinių.
visuomet pabrėžia savo išti- Be to, katalikų misijos tu- 
kimybę maršalui Petain, ri kelis šimtus raupsuotiems 
kurs, Darlano pareiškimu, p r i e glaudų; džiovininkams 
anksčiau turėjęs laisvas ran- ligoninių ir tūkstančius vi- apie Amerikos vyskupų pa
kas, o dabar esąs vokiečių šokių draugijų, kurios tar- šalpą Lietuvai. Paskutiniu

nauja visuomenei dykai. metu Amerikos episkopatas 
=. == buvo gavęs iš Lietuvių R.

NAUJAS DIPLOMATINIS LAIMĖJIMAS ]Lerikorv^pJ’~
--------  tą sumą paskyrė Lietuvos 
traukė santykius su Ameri- reikalams, bet dar ją kele- 
ka. Nuo tada adm. Robert riopai padidino, pridėdami 
veikia visiškai savarankiš
kai.

AM. KATALIKŲ PAGALBA LIETUVAI
Ryšium su Lietuvos žmo

nių pasiteiravimu, atėjusiu 
per Šveicariją, LKFSB. krei
pėsi į atitinkamas įstaigas, 
norėdamas tiksliai patirti

At-

nelaisvėje.

$10,000.00. Taigi, iš viso 
Amerikos katalikai Baltijos 
kraštams šelpti 1941 m. iš
mokėjo $56,666.00.

Šiais, 1942, metais Ame
rikos katalikų vyskupai Lie
tuvos reikalams paskyrė 
$10,256.00, gi kitiems Balti
jos kraštams $20,000.00. 
Šiemet visiems Baltijos kra
štams Amerikos katalikai 
per savo vyskupus paskyrė 
$30,256.00. Iš viso gi per 
tuos dvejus paskutinius me
tus Amerikos katalikai Lie
tuvos reikalams paskyrė 
$35,256.00, o kitiems visiems 
Baltijos kraštams $51,666.- 
00. Iš viso 1941 ir 1942 
metais Amerikos katalikai 
per savo vyskupus visiems 
Baltijos kraštams, drauge 
su Lietuva, yra suaukoję 
$86,922.00.

Washington. — Valstybės 
sekretorius Hull pranešė, 
kad sėkmingai susitarta su 
prancūzų komisaru admiro
lu Robert, kurio žinioje yra 
prancūzų kolonijos vakarų 
srityje — Martinique ir Gva- 
dalupe salos ir prancūzų Gvi- 
ana. Palankus susitarimas 
užtikrina šių kolonijų saugu
mą ir manoma, kad Ameri
kos kariams nereiks užimti 
šių kolonijų.

Pasitarimai su admirolu 
Robert pradėti dar 1940 m„ 
bet tik dabar labai palankiai 
išspręsti, š.m. gegužės 9 d. į 
Martinique salą nuvyko ad
mirolas John H. Hoover ir 
Valstybės Departamento at
stovas Samuel Reber, kurie 
vedė pasitarimus su prancū
zais.

Pasitarimai p a 1 e n gvėjo, 
kai Vichy vyriausybė nu-

Netrūksta

iš bažnyčiose surinktų su
mų, skirtų nukentėjusiems 
nuo karo šelpti. Taip, kad 
1941 metais Amerikos ka
talikų vyskupai Lietuvai pa
skyrė $25,000.00, be to dar 
Baltijos kraštams paskyrė 
$21,666.00; taip pat tais pa
čiais metais paskirta Balti
jos kraštų belaisvių ir nu
kentėjusių šeimų pašalpai—

„Kauener Zeitung” (rugsė
jo 29) rašo, kad vokiečių ge
neralinio komisaro Lietuvos 
„generalinėje srityje” kaimj 
centralė esanti likviduota, o 
jos vietoje paskirtas kainų 
direktorius. Jo pavardės lai
kraštis neskelbia.

Laikraščiai plačiai apra
šinėja šios naujos įstaigos 
pareigas. Kainų direktorius 
ne tik prižiūrėsiąs, bet ir nu- 
statinėsiąs kainas. Jo parė
dymai būsią privalomi ne tik 
lietuvių, bet ir vokiečių įmo
nėms. Kainų direktoriaus tei
sė bausti piniginėmis baus
mėmis esanti neribota, o į- 
mones jis galįs uždaryti vi
sam laikui.

Toliau laikraštis apibūdi
na kainų direktoriaus tarny-

Lavai Visai 
Parsidavėateis laisvinimosi valanda, 

jie patys dar kartą pasisa
kys, kokiu išsiilgimu ir pasi
aukojimu jie trokšta nepri- cūzijos

i, adv. Jurgėla nurodo
ninką 
snyje, 
ko tik
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buvo paskelbtas North
ern universiteto profe- 
ius Daniel Fetler laiš- 
Prof. Fetler viešai siūlo 
jai atsisakyti savo pre- 
ijų į Lietuvą, Latviją ir 
ją.
omis dienomis Lietuvos 
konsulas Jonas Budrys 

iškė fesoriui Fetler
gmį ką už tiesos ir suprati- 

&odi ir suteikė vertingų 
abu. G. K. Budrys nuro- 
tad Lietuva ir jos kai- 
ės respublikos garbingai 
si sutarčių su Rusija, 
. veidmainingai 1940 m. 
jmpė jas. Jis pažymi lie- 

į į kančias dabartinėje 
j verguvėje, bet taip pat 
ena, kaip neteisingai el- 

hasi Lietuvos tremtinių
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Vokiečių okupuotos Pran- 
vadas” maršalas 

Petain paskyrė nacių patai
kūną Lavai savo įpėdiniu ir 

Gruodžio 1 d. yra Lietuvos vyriausiu Prancūzijos tvar- 
Vyčių organizacinė diena, kytoju, kuris vienas gali į- 
Tai L. Vyčių steigėjo, Myko-'statymus leisti ir juos vyk- 
lo A. Norkūno gimtadienis, dyti. 
kurį vyčiai atžymi savo or
ganizacijos sustiprinimu.

M. A. Norkūnas š.m. gruo
džio 1 d. sulauks 73 metų am
želio, o tačiau jo dvasia vis 
dar labai jauna, 
jaunimo lietuviškumas jam 
giliausias rūpestis. Prisi
jungdami prie L. Vyčių svei
kinimų, ir mes reiškiame 
šiam 73 metų jaunuoliui 
nuoširdžiausius linkėjimus.

klausomybės atsteigimo.

Kingstono, Pa., Švč. Mari
jos parapija lapkričio 22 d. 
minėjo 40 metų sukaktį. 
Šventė sutapo ir su jos kle
bono, kun. Jurgio Inčiūros 
klebonavimo 25 metų sukak
timi.

Sveikiname Kingstono iš
tvermingus lietuvius ir su- 

_ kaktuvininką kleboną, kun. 
joje atžvilgiu, kur neįsi- J. Inčiūrą.

Lavai pareiškė dar arti
miau dirbsiąs su vokiečiais, 
nes tik sąjunga su Vokietija 
užtikrinsianti Europos taiką.

Lietuvių Iš Romos pranešta, kad 
vokiečiai suėmė gen. Wey- 
gand, buvusį Prancūzijos ka
riuomenės vadą. Jis esąs nu
gabentas į Vokietiją, į tą pa
tį kalėjimą, iš kurio pabėgo 
generolas Giraud, dabar va
dovaująs prancūzų kariuo
menei šiaurės Afrikoje.

New Yorko Džiovininkų ir 
Sveikatos draugija išleido 
naujus ženklelius, kuriuos 
paprastai prieš Kalėdas par
davinėja ir pelną skiria džio
vininkų sveikatos reikalams. 
Šiemet surinkti pinigai bus 
vartojami gydymui lytiškų, 
širdies ir dantų ligų.

Chicago, Ill
Ruoš lietuviškas kūčias

Čikagos lietuviai, ypač tie, 
kurie liūdi dėl karan išėjusių binius santykius su vokiečių 
vyrų, ar kurie jaučiasi kaip generaliniu komisariatu. Šis

Chicago. — Retai kuri šei
ma gali padaryti tokią didelę 
auką demokratijų laimėji
mui, kaip tas atsitiko su lie
tuvių Muralių šeima, gyve
nančia Chicagoje, Bridgepor- 
te, 937 West 33rd Place: vi
si penki sūnūs yra aktyvioje 
Amerikos armijos tarnyboje. 
Vyriausias — Antanas Mu
ralis, 36 metų, yra Fort Le
onard, Missouri, 
Povilas, 33 m. 
Wallace, Texas;
Kazimieras, 31 m„ yra Fort

antras — 
yra Camp 

trečias —

gavo širdies ataką ir mirė 
turėdamas 62 metus. Į laido
tuves atvyko keturi sūnūs 
kariai, tik penktasis iš Islan
dijos negalėjo atvykti.

Muraliai yra šv. Jurgio 
parapijos nariai, šeima ne 
tik pasirūpino gražiomis ka
talikiškomis tėvo laidotuvė
mis, bet dar sūnūs atskirai 
kiekvienas nuo savęs užpra
šė šv. Mišias už savo tėvelį. 
Velionis Stanislovas Muralis 
buvo kilęs iš Vabalninko pa
rapijos, Biržų apskrities.

tremtiniai be artimųjų, yra skyrius taip pat prižiūrįs bei Sheridan (netoli Chicago); 
kviečiami praleisti kūčių va- nustatinėjąs kainas, pasilie- ketvirtas — Bronislovas, 25 
karą šv. Jurgio parapijos ka toliau veikti. Iš viso, kai- m,> yra Islandijoje, o jauniau 
salėje, kur bus suruošta Lie- nų direktorius turėsiąs visus s^s Juozapas, 22 m., yra 
tuvoj įprastos Kūčių bend- savo sprendimus, prieš juos Monroe^ kariuomenės stovy- 
ros vaišės. Neturtingiems skelbdamas, pateikti genera- 
viskas nemokamai. Jei ku- liniam komisarui. Komisaras 
rie silpnesnės sveikatos ir 
turėtų sunkumo ateiti, pra
šomi rengėjams pranešti, bus 
atsiųsta automobilis.

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

esąs atsakingas už „visuoti
nį krašto ūkį”, todėl be jo 
žinios nieko nesą galima da
ryti. Komisaras turįs daboti, 
kad kainų direktoriaus parė
dymai -„atitiktų vietines są
lygas ir nesipriešintų krašto 
interesams”...

kloję, Virginijoje.
Iš jų tik Povilas yra vedęs, 

kiti nevedę. Visiems pen
kiems broliams išvykus į ka 
riuomenę, Chicagoje liko tik 
tėvai ir sesuo Pranciška. Jų 
tėvas Stanislovas Muralis 
dirbo prie geležinkelio — 
Santa Fe Railroad. Bebūda
mas darbe š. m. lapkr. 18 d.

ATJAUČIA LIETUVOS
KANČIAS

Čikagos katalikų laikraš
tis „The New World”, turįs 
daukiau kaip 120,000 prenu
meratorių, įsidėjo straipsnelį 
apie Lietuvos kančias oku
pacijose. Žinias tam reikalui 
patiekė LKFSB. „New 
World” redaktoriai paža
dėjo ir ateityje reguliariai a- 
pie Lietuvą žinias spausdin
ti.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklų.

BAUDŽIAUNINKO SŪNUS VYSKUPAS

prof. Kuršaitis, ir Kazaniaus univ. 
de Coutenay. Jis pagelbėjo išvystyti sa- 
mūsų garsiam kalbininkui Jauniui. Ga- 
maldingas kunigas-rašytojas garsėjo vi- 
1882 m. popiežius Leonas XIII jį parin-

pavyskupiu, gi po penkerių metų tas pats

SAVAITĖS APŽVALGA

40 metii nuo mirties vysk. Ant. Baranausko. — Žemai
tijos mergaitė poetą ragina stot seminarijom — Kaip 
Baranauskui atėjo mintis sukurt „Anykščių Šilelį.” — 
Kodėl vyskupas norėjo steigti dzūkišką laikraštį? — 
Lietuvos vargij poetas. — Kailiniuoti kaimiečiai mėto 

kaulus po vyskupo stalu....

Kas galėjo tikėti, kad Anykščių priemiesčio vaiku
tis, kurs vasarą bandą ganydavo, kurio tėvai baudžiau
ninkai ir kurio senelis bernu tarnavo, galės išeiti į vys
kupus ir garsius rašytojus. O taip įvyko su Antanu Ba
ranausku.

Gimė jisai 1835 m. sausio 5 d. Penkių vaikų šeimoje 
jis buvo trečiasis. Tėvas visus drausmėje laikydavo, net 
liepdamas patiems ir rykštes parsinešti... Atspėjamu nuo 
darbo metu pats tėvas skaitydavo šventųjų ir Kristaus 
gyvenimą. Ant tos knygos net buvo pasižymėjęs:

— Palaimintas žmogus, kurs tą knygą skaito ir 
pildo, kas joje parašyta.

Apie savo gi motutę poetas vėliau rašė:
„Mano motutė supdama lietuviškai liūliavo, auklėto

ja lietuviškai pasakas sakydavo. Pirmosios dainos lietu
viškai man širdin kliudė.”

Į mokslus.
Dėvėdamas vyžomis ir sudilusia kepure, iš kurios 

viršaus lįsdavo pakulos, Antanas vasarą ganydavo, pa
dėdavo prie ūkio darbų, o žiemą mokėsi. Jis lankė pa
rapijinę mokyklą, mokėsi vėliau pas mokytoją rusą. Ta
sai pastebėjo didelius gabumus vargo bernelyje ir tėvui 
pasakė:

— Tavo sūnus arba bus dideliu žmogumi, arba eis į 
Sibirą...

Jis tikrai buvo pranašesnis už kitus: Berelienės kar
čiame j e ant stalo užšokęs sakydavo „žydauckus” pamok
slus, prasimanydavo dainų, net ir tėvo rykštėmis nu
kapotas bėgdamas rimuodavo:

—Diržas raudonas
Plieks mus per šonus 
Iškapos ir akis.

Anykščių mokyklos busimajam poetui davė neper- 
daugiausiai, dar mažiau jisai išmoko patarnaudamas ku
rį laiką klebonijoje. Bet vis dėlto paaugęs jis jau ne- 
taip blogai mokėjo tris kalbas: savąją—lietuvių, rusų ir 
lenkų. Tėvai nusprendė, kad tris kalbas mokąs jų sū
nus gali ruoštis būti raštininku ir nusiuntė į raštininkų 
mokyklą Rumšiškėse, netoli Kauno. Čia jis rado girtau
jančius ir palaido elgesio draugus, bet Antanas pasirodė 
tvirto būdo ir padarė sau prižadą:

— Negerti degtinės ir kitų svaiginančių gėrimų, 
nes jie silpnina ir atbukina žmogaus protą, žmogų daro 
panašiu gyvuliui... Nerūkyti jokio tabako, nes tas ken
kia sveikatai ir sudaro bereikalingas išlaidas. Kasdieną 
tą pačią valandą keltis; nuo darbo likusį laiką panau
doti gerų knygų skaitymui, saugotis tinginiavimo....

Knygų ir geros globos jisai susilaukė iš vietos kle
bono, kunigo Višinskio. Be to, Antanas buvo nusista
tęs dalį savo maldų kalbėti lietuviškai:

„Atminimui, kad esu lietuvis, kad tąja kalba mano 
tėvai meldžiasi i r kad neturėčiau paniekinimo savo kal
bos, savo gimtosios šalies ir tuo pat savęs.”

Nuo raštinės stalo į kunigų seminariją.
Mokyklą baigęs pradėjo raštininkauti. Jis buvo do

ras vaikinas. Su broliu važiuodamas į tarnybos vietą 
šventas giesmes giedojo. O čia atrado kitus raštinin
kus palaido gyvenimo, kyšininkus, nes raštininko algos 
neužtekdavo pragyvenimui. Iš tos sunkios padėties jį 
išvedė pažintis su žemaičių poete Karolina Praniauskai- 
te. Ji, paskaičius1 jau tada kuriamus Baranausko eilėraš
čius, pradėjo jam rašyti eiles, kuriose jį vadindama bro- 
riu rodė kilnų poeto pašaukimą, ragino jį poeziją pa
skirti Dievo garbei, dvasia pakilti ir kitus kelti, kalbė
jo apie kilnų kunigo pašaukimą. Jis sueina į pažintį su 
poetės broliu kunigu Otonu Praniausku, kurs padeda 
gabiam vaikinui, jaučiančiam pašaukimą į kunigus, įsto
ti seminarijon. Už paskolintus 10 rublių nusipirkęs 4 
klasių pažymėjimą, Antanas įstojo į Varnių seminari
ją. Čia rado vyskupo Valančiaus išugdytą lietuvišką 
nuotaiką, kuri jame pažadino norą kurti lietuviškai.

„Jeigu ne Varnių seminarija, — rašo J. Daubaras 
apie vysk. Baranauską, prisiminęs ano laiko žmonių su- 
lenkėjimą, — tai kasžin ar mes būtume turėję „Anyk
ščių šilelį” ir kitas pilnas tėvynės meilės dainas.”

Kaip atsirado didysis Baranausko kūrinys.
Kartą seminarijoje per iškalbos pamoką profesorius 

ėmė girti lenkų kalbą. Girdi, lietuviškoji tetinkanti tik 
bernams kalbėti. Lietuviškai gražesnio daikto, kaip va 
kad lenkiškai Mickevičius grybus aprašė, girdi, nebūtų 
galima parašyti. Baranauską tas uždegė ir jisai parva
žiavęs attostogų 1858 m. parašė savo nuostabiai puikų 
eiliuotą kūrinį „Anykščių šilelis”. Parašė tik pirmąją 
pusę, o sekančią vasarą pabaigą. Čia Baranauskas taip 
meistriškai pavaizduoja miško gyvūnus, augmenis, visą 
Lietuvos miško nuotaiką ir su tokia skambia, vaizdingą 
poezija. Net svetimų tautų mokslo vyrai negalėjo atsi
gėrėti to kūrinio gražumu ir vokiečių mokslininkai Geit- 
leris ir Vėberis išleido jį užsienuose net du kartu. 1858 
metai Baranauskui buvo gausūs kūryba—rudenį, beva-

GREITAS DARBAS

Anglai vėl paėmė Tob- 
ruką ir tai yra simboliškas 
įrodymas, kokį progresą 
gali daryti John Bull, kada 
jis tikrai įsikinko į darbą. 
Tobrukas yra ta pati stra
teginė Libijos pakraštyje 
pozicija, kuri buvo su už
sispyrimu australiečių gi
nama 1941 metais, nuo ge
gužės iki gruodžio mėnesio. 
Tada tik su dideliu sunku
mu pasisekė garnizoną iš
gelbėti.

Dabar Berlyno radijas pri
pažįsta, kad Tobrukas iš
slydo naciams iš rankų, o 
pranešėjas sako, kad naciai

žiuodamas į Peterburgą mokytis ir bekeliaudamas ark
liais, jisai savo įspūdžius, surašė keturiolikoje dainų— 
„Kelione į Peterburgą.” čia spindi tokia meilė Lietuvos 
ir liūdesys dėl jos nelaimių:

—Anei rašto, anei druko mums turėt neduoda: 
Tegu, sako, bus Lietuva ir tamsi ir juoda.

Leono XIII pakeltas į vyskupus.
1862 metais įšventintas kunigu Baranauskas, kaipo ga

bus vyras, buvo dvasinės vyresnybės išsiųstas pagilinti 
mokslą į Vokietiją, Italiją, Belgiją. Grįžęs liko profeso
riumi Kauno seminarijoje. Jis tiek domėjosi lietuvių 
kalba ir buvo toks jos žinovas, kad į jį kreipėsi tais 
reikalais ir Prahos universiteto profesorius Geitleris, ir 
Karaliaučiaus univ. 
prof. Baudouin 
vo talentus ir 
bus, darbštus, 
same krašte ir 
ko Žemaičiu
popiežius jį paskyrė Seinų vyskupu.

Būdamas vyskupu parodė nepaprastą darbštumą: 
vadovaudavo kunigų rekolekcijoms, uoliai lankydavo pa
rapijas, kur dažnai suteikdavo sutvirtinimo sakramentą, jau dvi savaites darė Tob- 
7-8 tūkstančiams žmonių (per visą savo vyskupavimą ruko evakuaciją, 
„padirmavojo” apie 150,000 žmonių). Baranauskas pui
kiai pažino tarmes ir parapijose sakydamas pamokslus 
stengėsi kalbėti taip, kaip žmonės toj apylinkėj kalba. 
Nors ir išvargęs, vakarais dažnai kurdavo tikybines 
giesmes. Rūpindamasis žmonių švietimu gimtojoje kal
boje, vysk. Baranauskas išvertė į lietuvių kalbą kate
kizmą ir kiekvienas klebonas jį turėjo sau persirašyti.

Dzūkų prietelius ir kovotojas su rusintojais.
Ypač Baranauskui patiko dzūkų tarmė. Jisai net 

planavo—kai spauda bus leista— pradėti spausdinti 
dzūkišką laikraštį, kad ta tarmė pasiliktų visų priimta. 
Būdamas vyskupu jis buvo pamėgęs matematiką ir be
skaičiuodamas praleisdavo kartais keliolika valandų per 
dieną. Baranauskas griežtai kovojo su rusinimu. Kai ru
sų vyresnybė norėjo siųsti savo atstovus pakontroliuoti, 
kaip klierikai seminarijoje mokosi rusų kalbos, rusų is
torijos, Baranauskas jų neįsileido, sakydamas:

— Seminarija yra vakarienė, kurioje Kristus moko 
savo mokinius, o ten negalėjo įeiti nei Pilotas, nei 
Erodas.
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kad praktiškai visi pasj ------
riai atsistatydino. ] 
keturiose šalyse nacių ir 
šistų bestijos neparodė i 
fizinio gailesčio. Bažnyi 
buvo išgriautos ir išniel 
tos, kunigai buvo išskei 
Naciai užtiko bažnyčias 
„bedieviškoj Rusijoj” —i 
jas išniekino, pavertė ji 
kankinimo vietas, sudeg 
jas.ų ir ivčiiiikiiiiiiių jLuenni- 

Čekoslovakijoj, Jugo- - Nesistebėkime. Naciai
gali išsilaikyti pasauljUti juos į Sovit 
kuriame Dešimtis ĮsakyĮ^vo laiku ir Aq 
ir Kalno Pamokslas y pastebėta, ko' 
žmonių užsilaikymo idealia minėto „p 
arba ir bet kokioje žmonįjriamentai”, ku 
kų esybių gyvenamoj plaf 
toj. Naciai kovoja ir t 
kovoti ne tiktai prieš žn 
niją, bet taip pat prieš E 
vybę, kurios žmonės šie] 
tiek šimtmečių. Naciai j 
tys save pavertė į besti] 
todėl jie bus ir Dievo j 
smerkti. OI

kus ir kongregacijas užka
riautuose kraštuose.

Priemonės, kurių naciai 
griebiasi, yra labai įvairios. 
Jos prasideda nuo švelnios 
diskriminacijos Prancūzijoj, 
Belgijoj ir Olandijoj, kur, 
pagal nacių išmintį, reikia 
eiti iš lengvo, ir pasiekia 
žudynų ir kankinimų Lenki- 
ijoje, < _ „
slavijoj ir Graikijoj. Pran
cūzijoj, Belgijoj ir Olandi
joj žydų tikybos žmonės 
buvo be pertraukos perse
kiojami, kaip ir Vokietijoj. 
O krikščionių organizacijos, 
mokyklos, laikraščiai ir so
cialinės globos draugijos bu
vo uždarinėjamos arba šlyk
ščiai puolamos. Norvegijoje 
nacių bandymas užviešpa
tauti valstybinėj bažnyčioj, 
prie kurios priklauso beveik 
visi norvegai, privedė prie to,

KitLys iš 1 pslp.) 
‘Lrio metinėmis s

straipsnyje išved

Lojimo, ir Lond 
kita, jog jis da 
jusivylimui. Būt 

L tvirtinti, jog a 
Lybė laikytų įti 
Ltų aiškinimą, k 

. gyventojai pal

Lietuvos vargų poetas
Vyskupas Valančius, tas didysis lietuvių liaudies 

prietelius, rašė jaunam, mokslus baigusiam Baranaus
kui:

„Bijau, kad aukštais dalykais užimtas, neužmirštume! 
Lietuvos... Reikia, kad savo rašymo darbą skirtume! 
tiems, iš kurių tarpo esi kilęs.”

To „mužikų vyskupo” paragintas, Baranauskas 
rašė apie tėvynės vargus:
—Ne taip skamba akmenėliai patkavom daužyti, 
Kaip vaitoja mūsų broliai šiaurėn nuvaryti;

Netaip staugia platus plentas gniaužtas diližonais, 
Kaip vaitoja mūsų žemė po svetimais ponais;

iNetaip puola drėgnas rūkas, kai dienelė švinta, 
Kaip gausingai mūsų brolių ašarėlės krinta.

Tasai baudžiauninkų ainys Lietuvos nelaime 
„ponus ir dvarus” ir ypač pavergėjus rusus, apie 
turtus ir upę Nevą taip dainavo:

—Maž jai vandenio nepakaktų sraujo,
Be mūsų verksmo, prakaito ir kraujo, 

Maž ir šilkai jų taipo nečižėtų, 
Maž ir jų auksas taipo neblizgėtų, 
Kad nebūt mūsų prakaitu išspaustas, 
Mūsų ašaroms ir krauju nuplautas.

Baranauskas rimavo jautriai ir nuoširdžiai. Kartais 
smuiku užrėždavo ir grodamas savo poeziją dainuoda-
vo.

ir

Lšyti inkorpon 
L .išrinkti” tiktai 
L trijų valstybių 
h raudonosios 
Lės buvo jau įvyk 
Į išstatytas tiktai 
[į, kurį, be to, 
hiausybė prieš 
hi išcenzūravo. 
Liti jokios kalbo 
Irmus, kaip juos 
L mes — šveic; 
Ima buvo pasis 

i „Už" arba iš 
į četnik yti nuo balsav 

buvo Ruth Mitchell, veli g gyventojai 1 
^balsuoti. Tačiai

Toliau į vakarus, bet vei
du atsigręžusios į rytus, 
Amerikos divizijos davė pa
sauliui žinoti, kad yra da
lyku, greitesnių už Blitz-

š vadina pateptas žaL JUGOSLAVIJOS TAUTINĖ ŠVEN 
bas.” Smagu įsisąmoninti, 
kad Jungtinės Tautos atvy-!

šiaurės Afriką savo 
ir gerai pataikė.

APIE DVASIĄ
Prez. Roosevelto kvieti

mą, kad tauta melstųsi Pa
dėkos Dieną ir pasitikėtų 
Dieviškąja Esybe, reikia im
ti, kaipo ženklą, kad mūsų 
karo pastangos turi dvasi
nį ir humanitarinį pagrin
dą.

Kada pradėjo rinktis šio 
baisaus konflikto debesys, 
vis daugėjančiam žmonių 
skaičiui darėsi aišku, jog tą 
konfliktą rengė ir primetė 
jį pasauliui jėgos, kurios 
nori panaikinti žmonių tar- 
pusaviuose santykiuose tuos 
principus, kurie iškelia žmo
nių visuomenę virš raistų ir 
tų raistų gyventojų lygio.

Kaipo žmonės, pasiryžę 
priešintis save pasivadinu
siai „ponų rasei,” jųjų šir
dyse buvo jaučiamas troški
mas kreiptis pagelbos į tai,

Dėl mielosios Lietuvos...
Įtūžęs ant Lietuvos skriaudėjų rusų, jisai rašė:
—Kad tu gude nesulauktum, nebus kaip tu nori, 
Bus kaip,Dievas duos, ne tavo priesakai nedori!
Rusai ištrėmė jo daug pažįstamų, nukentėjo net 

broliai, bet Baranauską tas dar labiau uždegė:
—Neįveiksi, sūnau šiaurės, mūsų širdys tvirtos, 
Senai buvo išmėgintos, senai keptos, virtos.
Tėvynė jam kaip motina, ir savo „Pasikalbėjime 

giesmininko su Lietuva” rašo:
—Ko taip gailiai verki, Motinėle brangi?
Ko taip gausiai tau per veidą ašarėlės krinta?
Ir jisai sukuria tą puikią visų mylimą dainelę:

—Giedu dainelę, savo giesmelę, 
Apie rūpesčius, vargelius....

Praėjo jau 85 metai, kai ji parašyta, o mes ją 
tebedainuojame. Mirė Baranauskas, mirsime mes, o 
ta dainelė skambės iš kartos į kartą.

Giesmių kūrėjas, Šv. Rašto vertėjas.
Daug kas giedame, o ar visi žinome, kad Baranaus- 
parašė tas puikias giesmes:
—Varvinkit rasą dangūs iš aukštybės....
— Skaisčiausioji, gražiausioji dangaus lelija...
—Sveika Marija, Dangaus lelija...
—Linksma diena mums prašvito...
—Piemenėliams vargdienėliams...
Baranauskas ryžosi išversti į lietuvių kalbą
Raštą. Prie šio darbo jis išsėdėdavo kai kada

kas

tąjį
valandų per dieną, keldavosi jis 5 vai. ryto, o jo 
silpnėjo. Viename laiške jis rašė broliui:

„Nuolatinis sėdėjimas surengė man atakas į

ko į 
laiku

Vienintele užsienietė 
teris,

Gruodžio 1 dieną yra Ju
goslavijos šventė. Ši vals
tybė apėmė 95,558 kvadr. 
mylias ir turėjo 16,200,000 
gyventojų iš kurių katali
kų apie trečdalis. Tarp 
Lietuvos ir Jugoslavijos vy
ko kultūrinis bendravimas: 
lietuvių delegacijos yra lan
kiusios Jugoslavijos ruoš
tus kongresus. Lietuvių ka
talikų vadai yra turėję kon
taktų su kroatų kat. vadu 
Mačeku ir slovėnais Jugo
slavijoje.

Dabar pažymėtina nepa
prastai atkakli jugoslavų 
partizanų kova prieš oku
pantus. Jų partizanai va
dinami četninkais ir jiems 
vadovauja gen. Draja Mi- 
hailovič. Jis yra 477 metų 
amžiaus. Jo tėvai paliko jį 
jauną našlaičiu. Po tėvų 
mirties jį auklėjo dėdė, ar
mijos pulkininkas. Jau 1912 
metais jisai kovėsi prieš tur
kus ir buvo sužeistas. Di
džiojo karo metu už narsu
mą laimėjo aukštus atsižy- 
mėjimo ženklus ir buvo tris 
kartus sužeistas. Už nepri
tarimą- valdančių politikai 
ir už priklausymą prie slap
tos organizacijos, jis buvo 
vadovybės nustumtas į men
ką poziciją Tą laiką jis pa
naudojo studijoms, baigė ka
rinę akademiją ir net vė
liau buvo karo atstovas Če
koslovakijoje ir Bulgarijo
je.

Susipažinęs su Jugoslavi
jos apsaugos organizavimu, 
jis rado jį netiksliu ir pa

karo vado-

priimta

generolo Mitchell
Ją buvo vokiečiai i $ „liaudies sei: 

gavę, bet tada Amerika l jaukta pasipra 
vo neutrali ir savo pili 
išgelbėjo. Dabar ji gavo 1 
šką iš četnikų, kurie ši 
kiasi pagalbos. Ta ame 
kietė pradeda jiems orga 
zuoti rinkliavas, o vėli 
ruošiasi pati vykti su j ^Lietuvos atsto' 
išvien kovoti. Jugoslavai 
ri Londone sudarę savo i 
riausybę, kurios priešakL priimįį 

yra karalius Petras II 
min. pirm, yra Slobodan 
vanovič.

laiko . .
kurių labai bendrai vadiname

Dvasine Tikrove. Į Jos įta
ką tautos vadai dabar krei
pia mus. Jos įtakoje iš per
galės kilsiantis geras bus 
dar didesnis ir kilnesnis.

TIKYBA PO NACIŲ 
REŽIMU

Trečioj serijoj knygučių 
apie 
Šalyse 
macijos Komitetas Londone 
aprašo Ašies atakas prieš 
religiją. Nacizmas pradėjo 
savo karjerą nuo persekioji
mo žydų tikybos. Žydai bu- darė priekaištų 
vo silpniausioji ir mažiausiai vybei, už ką jos vos nesu- 
skaitlinga Vokietijos religi- šaudė. Liko gyvas, bet vėl 
nė grupė, 
šiai buvo persekioti.

Sąlygas Okupuotose
Interaliantų Infor-

jo

vis 
jo

Šven- 
po 12 
jėgos

galvą 
ir į krutinę, o du kartu į akis... Jėgos mažta, senatvė. 
Visų krūminių dantų netekau. Vienu dantimi trupią mė
są dar suvalgau, bet jau sukramtyti negaliu. Nepoilgo ko
šele ir kruoputėmis teks pasitenkinti...

Mirtis.
Kas rytą Baranauskas vykdavo į bažnyčią porai 

valandų pasimelsti. Kartą atėjęs zakristijonas pranešė, 
kad baisiai slidu, bet vyskupas nepaisė jo noro sulaikyti 
nuo bažnyčios, tik pratarė:

—Kaip tu galėjai ateiti, taip aš galiu nueiti.
Baranauskas vedė pilną išsižadėjimo gyvenimą: visą 

gavėnią pasninkaudavo be pieno, penktadieniais, metų 
ketvirčiais, vigilijomis irgi valgydavo sausai. Geriems

nies
ŠUO.

Atstovams buvo 
jog jų uždavinys 
:d paskutinius ji 

’.epriklausomybė 
1940 m. liepos 

: pareiškė per s:

Avienas, kuris 
i Maskvos paru<

Keli Šimtai

atsakys savo ii 
gyvybe. Panaši 
rijoje ir Estijoj 
js autorius sak 
jo valstybės i 
pagrindo užpi 
s. Jos kraopšč 
tralumo. Visi

airi aiškiai išr 
sąmonę ir 
♦etimą okupac 

J) laikais. Li 
je atsispyrė : 
torius bei m

Y V W JL JLJL JL AALSZ JI I I • V

Vis dėl to jų čia yra daugtirPrles Ser 
lyje vietų po keletą šeimų

Daugiausia lietuvių yra HO, KA 
sibūrę Pietų Afrikos Unr 
j e. Čia lietuvių priskaito 
apie 500. Ir čia jie išsiskljpl Kalvarijos 

dę, tik Johanesburge lietu 
daugiau ir jie ten turi net 
vo nedidelę organizacij^ šiltos, saule 

 

Pietų Afrikos Lietuvių DraFenos- Laukuc 
giją. Pažymėtina, kad PieŲPauJa Pauk| 
nėję Afrikos dalyje yra da 
iš Lietuvos kilusių žydų 
jų esą, ten priskaitoma 
iki 65,000.

Tautų Sąjungos paskel 
apskaičiavimu, visame A 
kos žemyne yra apie 155 
lijonai gyventojų. Iš 
kontinentų, bene mažiaus 
gyvena lietuvių AfrikojT“

džiai)

todėl ją lengviau- buvo nustumtas į mažą po- 
Kada ziciją. Tik kai Jugoslaviją 

nacizmas sustiprėjo, jis ga- okupavo vokiečiai, jisai pra
lojo pradėti kėsintis prieš dėjo partizaninį karą. Jam 
katalikų ir protestantų re- kliudė komunistai, bet su 
ligines bendruomenes Vokie- jais apsidirbęs, jis dabar 

Su išbandyta perse- j turi patrankų, slaptą radijo 
, net panau- 

ciai siaučia prieš dvasiniu- doja aviaciją.

itijoj. Su išbandyta perse- ' turi patrankų, 
j kiojimų technika dabar na- stotį kalnuose,

dalykams jis nesigailėdavo lėšų. Išspausdinęs knygų jis 
paprastai nepardavinėdavo, o taip išdalindavo. Pažymėti
na, kad jis nesidrovėdavo savo kaimiečių giminių ir at
vykusius su kailiniais už vyskupiško stalo pasisodinda
vo. Jis nepykdavo, kad tie savo įpratimu bevalgydami 
kaulus po stalu mesdavo... Nesidrovėdavo tuos kaimie
čius pavėžinti savo vyskupiškoj karietoj.

Nežiūrint nusimarinimų ir didelio darbštumo, vysk. 
Baranauskas išgyveno 67 metus. 1902 metų lapkr. 24-26 
dieną dar atliko rekolekcijas, nors jautėsi silpnas. Dar 
lapkr. 26 d. išvertė šv. Rašto 3 skyrius, bet berašydamas 
žodžius: „Padarė, jog man niekas nebesiseka,” patyrė 
paskutinį priepuolį ir vakare mirė. Tas buvo lygiai prieš 
40 metų: 1902 m. lapkr. 26 d.

Kaip gi daugelis tremtinių šiandieną ašarodami 
dame Baranausko gražią-liūdną giesmelę:

—Sudiev, Lietuva! man linksma buvo
Savo gyvent šalelėj,
Širdį man skaudžia, skaudžia ir graudžia 
Svetimojon važiuojant.

Ir mes drauge su juo klausiame—„kažin ar 
gal kitur supūsim, 
relėm

gie-

grįšim,
o ir sugrįžę savon šalelėn, gal aša- 

paplūsim,” nes:
—Maž rasiu vargus, nelaimes, bėdas,
Maž nerasiu tėvelių;
Maž visa mano širdies patieka
Bus ant šaltų kapelių....”

laukuose girdei 
s šienpiūvių d 
stabių jausm 
liauju žemak 

Jie bėga per i 
čius tamsi;

aukus... Gamtc 
l-olat kinta. Či;

Romoje, Tėvų Marijonais maži, 
namuose, kur šeimininkauja ten raudo 

 

lietuviai, šiuo metu yra sunkėję kyšo, 

 

tojęs buvęs Dancigo vyskįtošti sodybų 
pas O’Rourk ir buvęs Lat 
jos švietimo viceministe 
kun. čiamanis.

Romoje dabar gyvena vi 
eilė lietuvių: vysk. Būč 
min. Lozoraitis, min. Gir 
vainis, lietuviai kunig 
(marijonai) Kriščiukait 
Vaitkevičius ir Sakeviči 
Pažymėtina, kad kun. Sak 
vičius, kurį GPU buvo užd 
riusi į kalėjimą ir kurs v 
liau turėjo slapta palikti Li 
tuvą, Romoje jau padarė 
cencijatą ir toliau siekia a 
kštesnio mokslo.

Romoje dar tebėra ten st 
dijavusieji lietuviai kunigą 
Jatulevičius ir Pavalki 
Šiaip jau lietuviškų šei 
Romoje apsigyvenusių — 1 
bai nedaug. Paminėtina, k 
Romos tėvų marijonų vien 
lyne yra keletas lietuvių kli 
rikų.

LIETUVIŲ PADĖTIS 
ROMOJE

sustingę 
je. Dar keli

i sodas, pi 
i įvairių vaisk 
tų dar nep: 
i, čia vėl ka 

rugių laukas, 
i vešlus va 
os juosia 
Kai kur sub 

o apie ji sul 
įančios pem] 

> Dar kitur
atbėga mė 

kampelis su 
ėlės kreivu 1

Brooklyno katalikų skau 
tai Šv. Ignaco Loyolos p 
rapijoj paaukojo sulankst 
mą altorių kariuomenei, k

K. J. Prunskis. bei.

gamtos ko' 
Pasirodo 

ų miškai. ( 
ynas dangui 

iš ūksmės
išskėsti pu 

Sausas ših 
to smėlys.... 

ie giliai įsir 
’ėžės, rodos, 
paslaptingon 
paukščiai ( 
uja. Margas

talikų dvasininkų vadovj j° 1 
in sis būtų j



ALGA do-November 27, 1942

ICARAI NEUŽMIRŠTA LIETUVOS
ngregacijas užka- 
kraštuose. 
ės, kurių naciai 
yra labai įvairios, 
deda nuo švelnios 
icijos Prancūzijoj, 
ir Olandijoj, kur, 
:ių išmintį, reikia 
ngvo, ir pasiekia 
kankinimų Lenki- 
^Slovakijoj, Jugo- 
r Graikijoj. Pran- 
lelgijoj ir Olandi- kuriam? ?YvlCLli
ALL i—s.3J° gyventojai patys

smų e : - - - - - - - - - -
fizinio J tesinys iš 1 PslP-) 
buvo ib? karterio metinėmis su

omis
iu straipsnyje išveda-

abejojimo, ir Londo- 
įpranta, jog jis davė 
dą nusivylimui. Būtų 
iška tvirtinti, jog an-

jas.
u v ii Linui, j <111- 

Tiausybė laikytų įtiki- 
? . sovietų aiškinimą, kad

tikybos žmonės ir 
pertraukos perse- 

kaip ir Vokietijoj, 
onių organizacijos, 

laikraščiai ir so- 
lobos draugijos bu- 
nėjamos arba šlyk- 
amos. Norvegijoje 
adymas užviešpa- 
stybinėj bažnyčioj, 
os priklauso beveik 
gai, privedė prie to,

žmonių 
arba k l

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Lapkr. 19 d. įvyko gražus ir 
įdomus susirinkimas, kuria
me buvo nutarta pagelbėti 
„Chaplains’ Aid Ass’n.” ir 
ištikimiau darbuotis Dievui 
ir tėvynei. Po susirinkimo vi
si buvo pavaišinti 
džiais ir išsiskirstė 
pakelti.

einančių vienplaukių bei bal
tomis skarelėmis apsigaubu
sių moterų. Kai kurios jų 
ant rankų laiko mažus vaike
lius. Greta jų žingsniuoja žil- 
stą vyrai. Juos pralenkia 
žvalūs jaunuoliai.

Popiečio saulė degina. Gy
va žmonių upė užtvino Žemai 
čių Kalvarijos kalvas. Per 
laukus aidi giesmės garsai. 
Rodos, jos žodžiai atsimuša 
į melsvą padangę: „Todėl 
nesibijome, kad ir žemė dre
bėtų . .

Žiūriu nustebusiomis aki
mis, keistų jausmų pagau
tas. Aplinkui marguoja pie
vos, snaudžia, siūbuoja lau
kai, o per juos į girias, į ne
aprėpiamas platybes plaukia 
toks stiprus aidas „kad ir 
kalnai griūtų. . . ”

O saulė sau ramiai plau-
miesi okupantams, pabaltie- kia, sparnuotų debesėlių ly
čiai turėjo patirti vokiečių dima...
represijas. Yra buvę ir masi
nių sušaudymų. Tačiau ang
lų politinės nuolaidos bolše
vikams neprisideda atsparu
mui prieš vokiečius. Vienas 
žymus vokietis yra pareiš
kęs, kad Vokietija esanti ne- 

balsavimo? PaPrastai dėkinga Sir Staf- 
buvo ford Cnppsui, kuris Pabalti-

pie pastaruoju metu, iš įvai
rių krypčių, padažnėjusius 
Lietuvos puldinėjimus. Ne
draugiški Nepriklausomai 
Lietuvai sluoksniai kas kart 
mėgina mesti pronacišką še
šėlį į visus Lietuvos žmones, 
tuo siekdami Lietuvą, aps
kritai, diskredituoti United 
Nations akyse, o laisvojo pa
saulio opiniją įtikinti, kad 
lietuviai nėra verti būti lais
vais ir nepriklausomais. Sa
vo tuo reikalu protestą LTT 
rado reikalingu pareikšti se
kančioje rezoliucijoje:

The Lithuanian National 
Council, having neviewed the 
present situation in Lithua
nia, have unanimously re
solved to express their bit- pau?ščių
ter condemnation of the - -
Nazi merciless oppression _
and pilfering of the people ters> įr vyrai, ir jaunimas, 
of Lithuania. Viso

The Lithuanian National kyje 
Council solemnly protest Simonaitis ir kun.

Nepriklausomybės kovų me
tu lietuviai atsilaikė 
prieš bolševikij invaziją, tiek 
prieš bermontininkus, tiek 
prieš lenkus. Pasak auto 
riaus, netenka abejoti, kad 
Pabaltijo tautos neužmiršo 
20 metų nepriklausomybės 
laikotarpio, kurio metu jos 
tiek daug pasiekė. Jos viską 
paaukos laisvei atgauti. Pra 
sidėjus vokiečių karui su So
vietų Rusija, lietuvių tauta 
sukilo prieš bolševikus ir pa
skelbė nepriklausomybę, dar 
prieš vokiečiams ateisiant, 
kurią naciai užglemžė.

Straipsnyje pabrėžiama, 
kad dabartinės vokiečių oku
pacijos metu Pabaltijo tautų 
viltis atgauti nepriklausomy
bę nėra išnykusi. Priešinda-

tiek Elizabeth, N. J šiene, Zablackienė, Baru- 
sienkienė, Česniūtė, Radu- 
šienė. 75c — Druskinienė ir 
Barnadienė, 50c. — Mačiu- 
laitienė ir Mickevičius.

Rep.

Pavykęs kermošius
Lapkričio 22 d. par. sa

lėje nuo pietų iki vėlumos 
įvyko parapijos kermošius- 
bazaras, kurin vietos lietu
viai labai gausiai suplaukė 
ir gražiai parėmė savo pa
rapiją. Girdėti, pelno liks 
apie 2,000 dol.

Kermošius gerai pasisekė, 
nes visos draugijos ir at
skiri darbuotojai iš anksto 
nuoširdžiai padirbėjo. Lai
mėjimo dovanos buvo labai 
įvairios — buvo net gyvų 

Kermošiaus da- 
nuotaika buvo labai 
Dirbo uoliai ir mo-

Newark, N. J

užkan- 
dvasioj

mūsųKas ketvirtadienį 
parapijos salėj vyksta mil
žiniškas laimėjimų žaidimas. 
Daug kitataučių lanko šiuos 
vakarus ir laimi dideles do
vanas.

Novena
Švč. Trejybės bažnyčioje 

lapkričio 30 d. prasidės No
vena prie Panelės Švč. Ne
kalto Prasidėjimo; baigsis 
gruodžio 8 d. Noveną ves 
kun. J. Stašaitis, salezietis, 
pasižymėjęs pamokslinin
kas. Novenos tvarka: 
šios 7 vai. ir 8 vai. 
Vakarais pamaldos ir 
mokslai bus 7:30 vai.

Kviečiu visus savo para- 
piečius ir kaimynus atsilan
kyti į taip svarbią Noveną

Baltimore, Md.

priimti juos į Sovietų 
ją. Savo laiku ir Angli- 
uvo pastebėta, kokiu 
pasiekta minėto „pra- 

„Parlamentai”, kurie
kovoti į prašyti inkorporaci- 
m bet5hivo „išrinkti” tiktai po 
vybę, bjjK tų trijų valstybių o- 

ija iš raudonosios ar- 
pusės buvo jau įvykdy- 
vo išstatytas tiktai vie- 
.rašas, kurį, be to, Ma- 
vyriausybė prieš tai 

ingai išcenzūravo. Ne
būti jokios kalbos a- 

nkimus, kaip juos su
line mes — šveicarie- 
Galima buvo pasisaky
tai „Už” arba iš viso 
ikyti 1___
ųose gyventojai

tiek sį^- 
tys sare - 
todėl > 5 
smerkti. '

lyvių 
gyva.

Mi- 
ryte. 
pa-

)SLAVIJOS TAIį
io 1 dieną yraJu- 
s šventė. Ši vals- 
mė 95,558 kvadr. 
’ turėjo 16,200,000 
į iš kurių katali- 

trečdalis. Tarp 
ir Jugoslavijos vy- 
rinis bendravimas: 
delegacijos yralan- 
Jugoslavijos ruoš- 
presus. Lietuvių ka- 
idai yra turėję kon- 

kroatų kat. vadu 
ir slovėnais Jugo-

Vienį;:, 
teris, 
buvo P? 
nies 
<Jh&ibaIįuoti?Tačiaunet 3° valstybėse labai pasitar-
gavę, bet: 
vo n®-, 
išgelbėjo.; 
šką išfeį 
kiasi

navęs vokiečių propagandai. 
Bet ir kitose Rytų Europos 
valstybėse, kaip antai Suo
mijoje, Rumunijoje ir kitur, 
anglų nuolaidos Sovietų Ru
sijai yra iššaukusios didelį 
susirūpinimą.

pažymėtina nepa- 
atkakli jugoslavų 

į kova prieš oku- 
Jų partizanai va- 
četninkais ir jiems 
a gen. Draja Mi- 
Jis yra 477 metų 
Jo tėvai paliko jį 

išlaičiu. Po tėvų 
į auklėjo dėdė, ar- 
ilkininkas. Jau 1912 
įsai kovėsi prieš tur- 
ouvo sužeistas. Di- 
iro metu už narsu- 
ėjo aukštus atsižy- 
ženklus ir buvo tris 
užeistas. Už nepri- 
valdančių politikai 
iklausymą prie slap- 
aizacijos, jis buvo 
is nustumtas j men- 
iją Tą laiką jispa- 
studijoms, baigė ka- 
idemiją ir net vė- 
o karo atstovas Če- 
ijoje ir Bulgarijo-

iuose „liaudies seimuo- 
isilaukta pasipriešini- 
ai atstovams buvo pra- 
i jog jų uždavinys yra 
uoti paskutinius jų val- 
j nepriklausomybės li-

zuoti Ėį s. 1940 m. liepos 20 d.
;ai pareiškė per savo į- 
inį Lietuvos atstovams, 
dekvienas, kuris pasi
us Maskvos paruoštam 
mui priimti į Sovietų 
l, atsakys savo ir savo 

is gyvybe. Panašiai bu- 
it vi joje ir Estijoje.” 
iaus autorius sako, kad 
tijo valstybės nedavė 
I pagrindo užpuolimui 
jas. Jos kruopščiai lai- 
neutralumo. Visos trys 
s turi aiškiai išryškintą tatyta katalikų vidurinė 
ię sąmonę ir kovojo mokykla — High School— 
svetimą okupaciją dar kaštavo $1,250,000.00.

no laikais.
;yje atsispyrė 
totorius bei 

)et ir prieš

ruošiasi:i 
išvien
ri Lomb
riausybę, r

min pit 
vanovič.

Tautų fe 
apskaife“ 
kos žemjs'

konte; 
gyvena fe 
Vis deltoj 
lyje vietų?

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Brooklyn© botanikos sode 

prasidėjo kavos, arbatos, šo
kolado medelių žydėjimas.

Šv. Patriko kolegijos, jau
niausios mokyklos Ottawa 
prov., 565 studentai tarnau
ja Kanados kariuomenėje.

Pittsburgh©, N. S., pas- 
vidurinė

Išaušta sekmadienis. Vi
sais keliais, vieškeliais dun
da ratai, kyla dulkių debesys, 
prunkščia arkliai. Vėl veži
mai užtvenkia kelius į Že
maičių Kalvariją, visą mies
telį apjuosia. Dabar čia, ro
dos, daugiau vyrų, nekaip 
moterų...

Skamba tylus varpelis. Bal 
tos žilos galvos nulinkusios. 
Jauni vyrai, mergaitės su
lenkia kelius. Bažnyčioje, pla 
čiuose laukuose žmonių mi
nios atrodo kaip palinkusių 
rugių laukas... Prasiveržia 
gilūs atodūsiai... Už tėvynę... 
Už ištremtuosius brolius... 
Už žuvusius kovoje... Už lai
mingą ateitį.... Per senyvos 
moters veidą nusirita giedri 
ašara. Varpelis nutyla. Mo
teris pakelia galvą. Jos vei
das giedras. Ji savo sielvar
tą, vargų naštą padėjo ant 
Visažinančio aukuro. Ji ra
miai žvelgia į giedrų dangų, 
iš kurio šviečia įvairių spal
vų saulė...

A. Vilainis.

Iš LTT. Posėdžio
Lietuviai ---------

ne tik I Chicagoj katalikų mokvk- 
moskovi- lose mokosi 195,000 moki- 

germanus. niai.

5IBIJO, KAD IR ŽEME DREBĖTŲ

darbo sūkurio prieša- 
dirbo kleb. kun. J.

. Dr. J.
against the German perse-' starkus, kuriems talkinin- . .
cution meted out most par- kavo didžiausias būrys dar- -Advento metu ir pasiruošti 

buotojų.
Bazaran atsilankiusiųjų 

tarpe buvo kun. K. Pau- 
lionis ir „Amerikos” redak-! 
torius, atvykę iš Brookly- 
no.

^ticularly to the non-Lith- 
uanian racial groups of the 
country and against the 
German perfidious lies by 
which they endeavor to cre
ate the 
not the 
uanians 
party.

Using in Lithuania, as in 
other enslaved countries the 
well known Nazi technique, 
the occupational authori
ties have enlisted the ser
vices of a small number of 
irresponsible collaboration
ists. The Lithuanian Natio
nal Council denounce with 
all their vigor the treason
able activities of the Lith
uanian c o 11 a b o rationist 
group as contrary to the an
ti-totalitarian ideals and 
traditions of the overwhelm- 
Council, having reviewed the 
ing majority of the Lith
uanian people.

illusion that it is 
Nazis but the Lith- 
who are the guilty Bayonne, N. J.

Lapkr. 22 d. įvyko lietuvių 
parapijos mokyklos vaikučių 
gražus vakaras. Visi pasi
džiaugė mažyčių vaidinimu, 
šokiais ir t.t. Gražiai skam
bėjo Amerikos Himnas, Svei
ki broliai, Rožančiaus gies
mė, Laišvės varpas, Lietuvos 
Himnas.

Žmonių buvo pilna parapi
jos salė. Visi buvo patenkin
ti šiuo vakaru. Kun. Dr. L. J. 
Mendelis pasakė prakalbėlę.

prie Viešpaties Užgimimo 
šventės.

Kun. I. Kelmelis
Bazaras

Parapijos bazaras 
baigė. Pasekmės vidutinės. 
Visoms draugijų veikėjoms 
ir atsilankiusiems klebonas 
taria nuoširdų ačiū.

Pranešimas merginoms
Lietuvaitės merginos ar 

moters, nuo 18 iki 38 me
tų amžiaus, atvykusios į 
Newarką ir norinčios gero 
darbo, kreipkitės į kun. Ig. 
Kelmelį; reikia tik gimimo 
popierių.

pasi-

Siuvėjų darbas vėl suma
žėjo, kai kilo miestų varžy
tynės dėl kareivių drabužių 
siuvimo.

35 metų sukaktis
Šv. Mykolo lietuvių para

pijos 35 metų sukaktis at
žymėta iškilminga vakarie
ne. Parapijos salė buvo 
kimšte prikimšta parapie- 
čiais ir jų draugais. Vaka
rienei 
nas 
žis.

Po 
buvo įdomi kalbų ir dainų 
programa. Sveikinimo kal
bas pasakė kun. K. Paulio- 
nis, kun. J. Stašaitis, Eli
zabeth© teisėjas McGuire, 
Hudson apygardos prokuro- 

The Lithuanian National ras Feinberg, Jersey City 
Council express^ their re- mĮest° tarybos narys adv. 
gret that circles unfriendly Miller, „Amerikos ’ redakto- 
to Lithuania should have r*us\ radi.io programų ve- 
fallen victims of Nazi pro- dėjai J. Giraitis ir J. Stil

vadovavo pats klebo- 
kun. Mykolas Kemė-

skanios vakarienės 
ir dainų

New Britain, Conn

vo
Lapkričio 20 - 21 d.d. bu- 
i šilta, o 22 vėl atšalo.

J. K.

Marianapolis
Palikimas Kolegijai

Marianapolio Kolegija kar
tas nuo karto susilaukia 
netikėtos paramos iš mūsų 
tautiečių, kuriems rūpi pa
laikyti šią lietuvišką ir ka
talikišką mokyklą.

Neseniai buvo kolegijai už
rašyta palikimo testamente. 
Spalių 17 dieną Elizabeth, 
N. J. pasimirė Juozas Se
reika, kuris savo testamen
te atsiminė ir Marianapolio 
Kolegiją, kuriai užrašė šim
tą dolerių.

Tėvai Marijonai, negalė
dami kitaip padėkoti savo 
geradariui, savo maldose 
prašo užtarimo velioniui pas 
Dievą.

Klaidos pataisymas
Prieš kiek laiko netiksliai 

buvo pranešta apie Worces- 
terio lietuvių auką Maria
napolio Kolegijai.

Painformuojame mūsų vi
suomenę, kad toji auka ko
legijai atsirado Mrs. Girai- 
|tis (60 Harrison St., Wor
cester, Mass.) pasidarbavi
mu. Jos rūpesčiu, buvo su
rengtas laimėjimų vakaras, 
kurio pelnas —90 dolerių— 
buvo paskirtas Marianapolio 
Kolegijai.

Marianapolio Kolegijos 
Vadovybė

Su džiaugsmu noriu pra
nešti, kad lapkričio 29 d. mū
sų bažnyčioj prasideda iškil
minga novena prie Švč. Pa
nelės Nekalto Prasidėjimo. 
Bus vedama kun. La Bonte, 
M.S. anglų kalboj. Visos so- 
dalietės, vyresnės ir jaunes
nės, žada ypatingai dalyvau
ti šiose Marijai paskirtose 

paganda and should have has, trustistai C. ^Kalanta ir valandose. Gruodžio 8 d., no-Lapkričio 7 d. New Yorke, 
Hotel Pennsylvania, buvo su
sirinkusi posėdžio Lietuvių 
Tautinė Taryba. Susirinki
me dalyvavo 9 Tarybos na
riai: pirmininkas pulk. K. 
Grinius, vicepirmininkas Dr. 
P. Vileišis, generalinis sekre
torius prof. K. Pakštas ir na
riai S. Gabaliauskas, J. Ja- 
nuškis, H. Rabinavičius, kun. 
Dr. J- Starkus, Dr. J. Robin
zonas ir A. Vaičiulaitis. Kai 
kurie Tarybos nariai atvyko 
iš Čikagos, Cleveland© ir tt.

Užimti kiekvienas savo 
darbu, Tarybos nariai, deja, 
ne taip dažnai turi progos 
sueiti, aptarti Lietuvos rei
kalus, pasidalinti įspūdžiais. 
Kelių, per šią vasarą, Čika
goje, šiauresniajame rately, 
turėtų posėdžių neskaitant, 
Lietuvių Tautinė Taryba, 
nuo savo steigiamojo suva
žiavimo Čikagoje, taip susi
rinkusi ir nebuvo. Neatidė
liotini reikalai buvo aptaria
mi Prezidiumo, dažnai korės-1 
pondencijos keliu. Tuo pat 
būdu buvo dalintasi ir politi
ne informacija. Reikia žino
ti, kad veik kiekvienas Ta-| 
rybos narių turi dažnų progų 
šen ir ten su įdomesniais 
žmonėmis sueiti, šnektelti, 
šio to naujo patirti, labai da
žnai Lietuvą priminti, jai 
užtarti. Ta prasme LTT dar
bas niekuomet nebuvo susto
jęs. Pav., kontaktai su įvai
riais šio krašto pareigūnais 
buvo palaikomi nuolatos, 
draugiški pasikalbėjimai su 
mūsų kaimynais latviais ir 
estais vedami nuo seniai ir 
tt.

Štai kodėl Tarybos narių 
pranešimai apie Lietuvos 
tarptautinę padėtį per lapk. 
7 d. posėdį buvo ytin įdo
mūs, įvairūs ir gyvi. Šiam 
dienotvarkės punktui svars
tyti suvažiavimo dalyviai 
daugiausiai laiko ir pašven
tė.

Su ypatingu atsidėjimu bu

endeavored to mislead pub- J- . 
lie opinion by representa- (vienas

Juselis, Pr. Šedvydis 
pirmų parapiečių), 
Klimas ir Dom. 
(patys primieji pa- 
steigimo dalyviai),

venos pabaigoj, Marijos Vai
keliai — jaunos mergaitės 
bus iškilmingai pavestos Ma
rijos globai.

Tėvai, raginkite savo visą 
šeimą dalyvauti šioj nove- 
noj, ir melstis už savuosius, 
savo šalį, visą pasaulį. At
minkime, kad jau metas, kai 
mūsų šalis buvo įvelta į šią 
audrą. Marija, mūsų šalies 
Globėja, saugo mus ir įves į 
šviesesnę ateitį, jeigu tik 
mes kluposime Jos šešėly ir 
būsime ištikimi Jos Sūnui.

Petras 
Saukus 
rapijos 
šv. Petro ir šv. Povilo dr- 
jos pirm. J. Adomavičius, 
piliečių kl. pirm. V. Brun- 
dza, šv. Onos dr. pirm. Ur
šulė Milvidienė, Rožančiaus 
dr-jos pirm. Kvietkauskienė, 
sodaliečių pirm. J. Radze
vičiūtė ir kiti.

Visiems labai patiko ben
dras liaudies dainų daina
vimas, kuriam vadovavo 
kun. M. Kemėžis, o pianu 
pritarė Jokūbas Stukas.

Vėliau smagiai linksmin
tasi.

Parapiečiai, sulaukę savo 
parapijos 35 metų sukak
ties, džiaugiasi atliktais 
darbais ir šviesiai žiūri į 
ateitį. Jie džiaugiasi savo 
klebonu, kun. M. Kemėžiu, 
kurio vadovybėje ir rūpes
čiu atlikta visa eilė daug 
svarbių darbu, pasiekta di
desnio vieningumo, padidin
ta ir pagražinta parapijos 
nuosavybė.

Parėmė seseles
Vargdienių Seselių reika

lams paremti, kelios mote
rų susirinkusios sudėjo au
kų.

3 dol. 
kienė. Po 
kienė ir 
— Adamavičienė, 
kienė, šilkaitienė, 
kienė, Liotašienė, 
Stašienė, Amšiejienė, Milvi
dienė, Mockevičienė, Čiužie- 
nė, Mickevičienė, Jurevičie
nė, Petrilienė, Liutkienė, Ka- 
lantienė, Alontienė, Tumo-

five of the entire Lithuan
ian People.

Daug dėmesio Tarybos na
riai buvo paskyrę ir lietuvių 
vienybės reikalui, ypač čia 
Amerikoje ir šiuo tiek politi
niai Lietuvai opiu metu. Vie
nok, vienybė vienybei nely
gi. Visiems lietuviams atmin 
tina „pritarimo” būdu, pri- 
mestinai kuriamą vienybę, 
kaipo priešingą demokrati
jos esmei, LTT nedvejodama 
atmeta. Ji stovi už nefalsifi
kuotą vienybę per susitari
mą.

„LTT, gerai suprasdama 
politinę šio momento svarbą, 
pasinaudoja XI. 7. suvažiavi
mo proga dar kartą užakcen
tuoti reikalą visiems lietu
viams vieningai stoti į kovą 
už Laisvą, Nepriklausomą ir 
Demokratinę Lietuvą.

Kviesdama visus laisvaja
me pasaulyje esančius lietu
vius prie vienybės, Taryba, 
kiek tai liečia jos dalį bend
rame darbe, mano, kad su
tarto darbo formulė galėtų 
būti lengvai surasta pagrin
dinėse demokratijos verty
bėse, pirmiausiai susitarime 
ir aiškiame atsirubežiavime 
nuo buvusių diktatūrinių pa
sireiškimų Lietuvoje.”

Pagaliau, dėl tampresnio 
sandarbininkavimo su mūsų 
kaimynais latviais ir estais, 
išklausiusi pranešimą dėl be
sikuriančio 
teto, LTT 
vienbalsiai 

Posėdžio
reikia pridurti, kad susirin
kimas praėjo ne tik labai 
draugiškoje, bet ir pakilusio
je nuotaikoje. Dalyvių ūpą, 
be abejo, veikė kaip tik tą va 
karą pradėjusios plaukti ži
nios apie sėkmingai Didžių- mes 
jų Demokratijų pradėtus vei- Laisvos, Nepriklausomos ir 
ksmus Viduržemio jūrai lai- 

keliai, takai pilni palengva vo išklausyti pranešimai a-. mėti. Visi jautė, kad karo ei-1

sibūrę Pis 
je. Čia fc 
apie 500. t 
dę, tikite 
daugini!; 
vo nedife- 
Piety Afc 
giją. Pafe i laukuose girdėti skam- 
nėje Afiiu 
iš Lietuvs 
jų esą, tE 
iki 65$

aičių Kalvarijos 
džiai)

įspū-

nka šiltos, saulėtos va- 
dienos. Laukuose link- 

švilpauja paukščiai. Ža-

žinęs su Jugoslav? 
.ugos organizavimu, 

jį netiksliu ir pa- 
ikaištų karo vado- 
t ką jos vos nesu- 
ako gyvas, ’ bet vėl 
stumtas į mažą po- 
*ik kai Jugoslaviją 
vokiečiai, jisai pra- 
tizaninį karą. Jam 
omunistai, bet su 
įdirbęs, jis dabar 
ankų, slaptą radijo Tįį 
[nuošė, net panau-^^ 

•CU4‘ kun. ČiE?

~ ~ 7 Romop
ausdinęs knygų Jis
alindavo. Pažymėti- jJ
iečių giminių ir at

Romoje, 
namuose. '■ 
lietuviais 
tojęs buvę;

■ciją.

išdžiūvusį medžio stuobrį...
Miško medžių paūnksmėje 

užtinku besiilsiančias seny
vas moteris su krepšeliais. 
Viena jų štai pakelėje rankio 
ja prinokusias žemuoges. At
rodo, kad tai paprastos uo
gautojos... Tik prisiminus, 
kad žemaičių Kalvarijoje y- 
ra didžiųjų metinių atlaidų 
dienos ir įsižiūrėjus į šių mo
terų po melsvą padangę klai
džiojančias akis, nesunku 
mįslę įspėti. Praeivis, paklau 
sęs šių moterų, kur jos smė
lėtais žemės vieškeliais ke
liauja, turės nusivilti. Jos 
visos, tartum susitariusios, 
pažvelgs užkalbinusiam į a- 
kis.

— Keleivis, tur būt, iš toli 
keliauji, kad nieko nežinai

Lapkr. 17 d. buvo nepa
prastas mūsų miesto aptem- 
dymas. Ištisą valandą buvo 
visiškai tamsu ir visas judė
jimas sustojo. Ne vienas ga
lėjo jausti nors dalinai tai, 
ką jaučia kiti šalyse, kur ka
ras vyksta.

. . , vainis,stalo pasisodinda-l(mali^
atimu bevalgydami
idavo tuos kaimie- Pažymėk
etoj. vičius, K'
> darbštumo, vysk. riirci i U ’
; metų lapkr. 24-26 liau tušp
lutėsi silpnas. Dar tuvą, 

cencijaV.; 
kštesnio

is, bet berašydamas
ebesiseka,” patyrė
is buvo lygiai prieš Romop 

dijavu#’
;ną ašarodami gie- JatuIeviSr
lelę: Šiaip jau;
ma buvo Romoje aR 

bai nedŲ;
ir graudžia Romos 

lyne yra
-„kažin ar grįšim, 
n šalelėn, gal aša-

rikų.

Brooklf
bėdas, tai Šv. 

rapijoj
ra mą aW?

os šienpiūvių dalgės.
ostabių jausmų lydi- 
keliauju žemaičių vieš
įs. Jie bėga per sodybas, 
Šančius tamsius miš- 
laukus... Gamtos peiza-

I įuolat kinta, čia šiaudi- 
stogais maži, kuklūs 

liai, ten raudonas sto- 
lamiškėje kyšo, dar ki- 
aukšti sodybų klevai, 
ižia sustingę vasaros 
oje. Dar keli žingsniai 
latyti sodas, pilnas Obe
lei įvairių vaiskrūmių su
jiietų dar neprinokusiu apie šiuo metu vykstančius 
nmi, čia vėl kaip mūras Kalvarijoje didžiuosius atlai 
| rugių laukas, o greta dus?..
pdi vešlus vasarojus...; Vėliau jos papasakos, kad 
hnos juosia Žemaičių jau tris, penkias, septynias 
Ls. Kai kur sublizga eže- mylias atkeliavusios basos 

o apie ji suka ratus su savo krepšeliais. Kartais 
pijančios pempės, žuvė- atrodo, kad šios moterys am- 
L Dar kitur iš raistų, 
nių atbėga mėlyno dan- 
| kampelis su šv. Jono 
[teles kreivu vidudienio 
iu...
vėl gamtos koloritas pa-
|ia. Pasirodo ūksmingi kurios savo galvas nuo kar
učių miškai, čia matyti 
įėlynas dangus, besistie- 
|ios iš ūksmės gėlių vir- 
B, išskėsti pušų vaini- 
Į Sausas šilų kvapas, 
įpus smėlys.... Kelio pa- 
tyje giliai įsirėžusios ve- 
įvėžės, rodos, veda, trau 
Ipaslaptingon nežinion. 
E paukščiai čia ramiai 
jauja. Margas genys, pa
ls keleivį, jo neišsigąsta, 
bn šis būtų jo bičiulis... 
amiai ir toliau kalena

žinai keliauja lygiaisiais mū
sų vieškeliais. Nes kas ėjo 
šiais keliais liepos mėnesio 
dienomis, taip pat šiuose 
vieškeliuose matys einan
čias žilsterėjusias moterėles,

štų saulės spindulių bus pri
dengusios baltais nuometais 
— skarelėmis...

Pasibaigus Žemaičių miš
kams, šios keliauninkės pa
mato aukštus, baltus, į dan
gų besistiebiančius bokštus 
su kryžiais.

K. J. Prunskis.

„Kauener Zeitung” (rugs. 
30 d.), primena, kad „Ostlan- 
de” draudžiama nešioti „bu
vusių politinių partijų bei 
organizacijų” ženklus. Už 
draudimo nepaisymą būsią

Altoriaus ministrantų gru
pė yra pasiryžusi nepasiduo
ti nei vienai kitai organiza
cijai. Pranciškaus Baravyko 
vadovybėj ji yra gražiai ir|U1OuuuHv 
tvarkingai organizuota. Jos baudžiama.

Pabalčio Komi- 
šiai iniciatyvai 
pritarė.
vaizdui užbaigti,

GRAŽIOS GRAŽIOS

LIETUVIŠKOS - KATALIKIŠKOS
aukojo 
du dol.
M. K.

Malakaus- 
— Matic- 
Po Idol 
Pažembs- 
Čiurins-

Čiurlienė

KALĖDINĖS ATVIRUTES
DĖŽUTĖMIS

(14 Lietuviškų ir 7 Angliškos)

Skamba varpai. Jų dūžiai 
stiprūs. Garsas atsiliepia 
žemaičių miškuose, trakose, 
nuplaukia per laukus. Visi

goję, galop, prieita laimingo
jo, gal būt, net sprendžiamo
jo posūkio. Visi jautė, kad ir 

s lietuviai priartėjome

Demokratines Lietuvos.
LTT Sekretoriatas

Didelis Pasirinkimas Pavieniui Atvi 
rnčiij. Kalėdoms Sveikinimij

KREIPTIS:

- „AMERIKA”
222 So. 9-th Street, Brooklyn, N. Y.
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Philadelphijos Žinios
SĖKMINGAS ŽAIDIMAS Omaha, Nebr.

L. VYČIŲ VEIKLA MINĖJO ŠVENTĘ MŪSŲ KARIAI

Lietuvos Vyčiai ir Sodalie- 
tės šv. Kazimiero parapijoj 
gerai veikia. Vyčiai jau turi 
išleidę į kariuomenę 7 savo 
narius. Visus jie atsimins 
Kalėdų metu, nes pasilikę 
vyčiai rengia dovanų dėžutę.

Nors jaunimui nėra palan
kios sąlygos veikti, bet jie 
nori ką nors turėti ir veikti. 
Nugirsta, kad ir šv. Jurgio 
parapijos vyčiai taip pat 
pradeda veikti. Mat, dideli 
jaunuomenės mylėtojai kun. 
Dr. V. Martusevičius ir kun. 
Jeronimas Bagdonas dabar 
vėl pradeda vyčių veikimą 
gaivinti. Lig šiol vis turėjo 
labai daug kitų darbų. Garbė 
jauniems Dvasios Vadams, 
kad jie turi tokį garsų beną, 
turi kitas organizacijas, dir
ba ir su vyčiais.

Šv. Andriejaus parapijos 
vyčiai taip pat dar gyvi, nors 
jų veikimas sustojęs. Bet la
bai prielankus vyčiams yra 
kleb. kun. čepukaitis ir kun. 
Ažukas. Jie padėjo vyčiams 
seniau, tai ir dabar jie vėl 
dirbs su vyčiais. Taip vėl vi-

nariai-pagelbininkai, pirmo
sios pagalbos instruktoriai 
ar mokytojai slaugymo ir 
maisto paruošimo kursuose. 
Malonu pažymėti, kad prie 
visų šių darbų aktyviai 
prisideda ir Lietuvos kon
sulo Čikagoje žmona ponia 
Juoz. Daužvardienė.
Spaudos dienoje dalyvaus du 

redaktoriai
Susiorganizavusi Šv. Jur

gio parapijoje spaudos drau
gija, gruodžio 8 d. vakare, 
parapijos salėje ruošia spau
dos dieną. Mokyklos vaiku
čiai seserų jau rengiami pri
taikytam vaidinimui. Baskai 
tą apie spaudą skaitys „Lai
vo” red. kun. Sandys, o apie 
lietuviškus laikraščius paaiš
kinimus padarys „Draugo” 
red. Ig. Sakalas. Be to, su 
šviečiamąja lempa bus paro
dyti paveikslai apie spaudą 
ir vaizdai tų šalių, kur mūsų 
vyrai kariauja.

LKFSB.

Lapkričio 22 d. šv. Kazi
miero par. salėje buvo žaidi- 
mų-laimėjimų vakaras. Nors 
susirinko nelabai daug žai
dėjų, bet visi laimėjo gražių 
dovanų. Dovanų tarpe buvo 
padėta ir „Varpelio” prenu
merata 1943 m. Tai buvo pir
ma tokia dovana. Gal ir to
liau koks nors spaudos vajus 
bus varomas per parengi
mus. Didžiausią laimėjimo 
dovaną—didelį ir gražų laik
rodį laimėjo Simas Mažeika. 
$5 laimėjo Adelė Lukas, o $3 
šv. Vardo draugija. Kitas 
laimėjimo dovanas pasidali
jo kiti laimingieji.

motinos
turėjome 

vakarienę.
atsilankė

PUIKIAI! Jau 
$0 publil

Įdomu 
jįenės para-]jams 

y fconcertas-ba- Įkostii 
2d. praėjo daugi 

Rėkimu. Da- pr( 
įatėlė Trans- Ūžia 
įLapie 600. siūne 

mos 
į^vo labai įvai- Į lings

Pagerbtos karių
Lapkričio 1 d. 

metinę parapijos 
Apie 600 žmonių
į vakarienę. Kiekviena mo
tina, kuri turi sūnų kariuo
menėje, buvo pagerbta. 
Kongresmanas C. McLough
lin įteikė kiekvienai moti
nai Amerikos vėliavą, o po
nia A. James segė žvaigž
dę prie krūtinės. Nęrs mū
sų kolonija maža, bet ir 
mes turime arti 100 lietu
vių vyrų mūsų šalies kariuo
menėje.

Perka namus.
Makūnai vėl nupirko du 

namu. Mūsų parapijos apy
linkėje apsigyvena daugiau 
lietuvių, kurie išpirkinėja 
namus.

Mokykla didėja
Šiais metais netoli 200 

vaikų lanko mūsų mokyk
lą. Būtinai 
mokytojų 
rime net 
kytojas.

Nuotaikingas tretininkų 
šv. Elžbietos šventės minėji
mas įvyko lapkričio 19 d., šv. 
Kazimiero par. Rytą bendrai 
pasimeldė, priėmė šv. Komu
niją. Vakare suorganizavo 
arbatėlę. Prie skoningai pa
rengto stalo pasimeldė, pa
skiau pasistiprino. Tretinin
kus sveikino kun. Kidykas, 
trumpai pažymėdamas šven
tosios gyvenimo paveikslą ir 
linkėdamas t r e t i n inkams 
sekti tą šventąją, ypač arti
mo meilės tarnyboj.

Tretininkų vicepirmininkė 
M. Šapailienė trumpai nusa
kė tretininkų uždavinius ir 
savo kongregacijos veikimą. 
Ji tikrai gali kalbėti. Bet vi
sus nustebino savo gražia 
kalba Agota Mažeikienė, ku
ri ne tik puikiai atvaizdavo 
šv. Elžbietos gyvenimą, bet 
labai vykusiai pritaikė jos 
gyvenimo dorybes prie šių 
laikų tretininkių gyvenimo. 
Tretininkė Unguraitė ragino ri. Dabar tik tarnauk ir ne
skaityti „Varpelį.” Dabar vi
si kongregacijos nariai pasi
ryžo užsisakyti „Varpelį.”

Karo Taupymo Bona 
Ženkleliai yra didysis į,IW— 
klas, kuriuo visi priside . metu visi cho- 
me kovoje už Amerikos s 
gumą, už laisvą pasaulį, 
laisvą Lietuvą.

40 METŲ SUKAKTIS

40 metų vedybinį jubilie
jų minėjo žinomi lietuviai 
Matas ir Albina Deksniai. 
Visi pažįstami sveikino ir 
linkėjo suka ktuvininkams 
laimingo gyvenimo.

irt skaičių- v0 .
i, į Karalienės tin& 

šilingai pa- goki 
—__ godamas visą regB

vo
I N

---------- --------— . . mas 
ir patikrinti protekciją s iš neseniai su-]^ r

nališką organizaciją, ku 
j e galime apsidrausti 
tys, apdrausti savo šeii

įjelių. Geriau- 
jantata „Biru-

DIDYSIS VAJUS
reikėjo didinti 

skaičių. Dabar tu- 
šešias seseles mo-

i naujas mote-]p 
įems paliko ge- i- 
jos sudainavo:! į 
įį Anksti rytą r 
•j Dainele, Lopši-

Tėvynę. Į see- R 
jos gražiai pasi-Į 
savo dainavimu 
publiką, susilau-

brangiausiems asmenii j 
Tuo reiktų tik didžiuotis 
visomis jėgomis prisid 
kad Susivienymas po s 

LRKSA. MODERNIAI SU-į vėliava sutrauktų visus 
TVARKYTA FRATERNA- tuvius ir lietuves galine 

L£ ORGANIZACIJA tapti nariais. ]tapti nariais.
Turėdami galingą Susu

LRKSA. generalinio nau- nymą, turėsime didesnę ;
jų narių vajaus proga, or- ką šios šalies ekonomii ^katučių. Ją to-,

Philadelphijos Lietu vių 
Vajus Karo Bonams pirkti ir 
registruoti eina sėkmingai. 
Prie to darbo prisidėjo visi 
susipratę lietuviai. Visi su
prato, kad čia tik sutartinai . . _
galime patarnauti Amerikai J:er1ls’ vv. aite 
ir lietuviams bei Lietuvai.
Dabar į Lietuvių Komitetą į- 
eina lietuviškų organizacijų, 
klubų, draugijų atstovai ir 
pavieniai veiklesni lietuviai.

Tikrai džiaugtis galime, 
kad taip gražiai lietuviai su- per šv. mišias, 
pranta, kas bendra ir ben
drai gali veikti. Dabar dar 
reikia tik nugalėti tuščią bai
mę, kuri neleidžia lietuviams 
registruoti savo pirktų bonų, 
nes kai kurie nesusipratėliai 
ar piktos valios atkalbinėja

Mirė
Pasimirė Veronika Paukš

tienė. Palaidota lapkričio 5 
d. Ji buvo labai gera mo- 

; katalikiškus 
laikraščius, rėmė parapiją.

Ištekėjo
Eleanora Židalienė, na

šlė, ištekėjo už Pranciškaus 
Konon. šliubas buvo mūsų 
bažnyčioje lapkričio 21 d.

me, kultūriniame ir po] 
niame gyvenime ir būsi 
pajėgesni pagelbėti mi 
senai tėvynei Lietuvai 
gauti laisvę ir nepriklau lietuviška dai- 
mybę. kiaušiai! Tegu jų

Visus Susivienymo priejį |iks pavyzdžiu 
liūs, visus tautos mylėto; 
kviečiame į darbą — į n 
jų narių mobilizacijos c 
bą.

pasirodymu gė- 
ir jauni. Linkė
toms geriausio 
kad iš jų šir-

ganizatoriai ir kuopų vei
kėjai raginami stoti į dar
bą nuo pat vajaus pradžios, 
jau dabar.

Apsirūpinimui reikalinga 
„amunicija,” kreipkitės į 
centrą, kuris prisius apli
kacijų blankų, brošiūrėlių 
lietuvių ir anglų kalbomis, 
informacijų apie nuošimčius 
ir 1.1.

Dabartiniai Susivienymo 
certifikatai yra sutvarkyti 
moderniausiais pagrindais, 
kokius turi tik pačios pa
žangiausios organizacijos.

Pirmiausia apie rezervus. 
Pasitaiko, kad narys neten
ka darbo, sunegalėja ar dėl 
kitų priežasčių neišsigali 

- ------- __ d mokėti nustatytų duoklių, j 
pirma negu Tada jis, turėdamas bet 

’ Karą, o kurios klasės certifikatą (iš
sausi© skiriant senosios A kla- 

Iš viso prie tų Į sės), gali sustoti mokėti ir 
vienetų dirba 478 lietuvės, pasilikti nariu. Jis gali pa

iki pereito mėnesio jos sirinkti išmokėtą (Paid up) 
yra išdirbusios 60,345 dar
bo valandas ir padarė 1,- 
900 siuvinių, 1,061 mezginį 
ir 21.188 bandažus. Be to 
buvo lietuvių, kurios lankė 
specialius kursus: pirmo
sios pagalbos kursus baigė 
174 lietuvės, slaugymo — 
152, maisto paruošimo — 
40.

Daug lietuvių davė savo 
kraujo, kad jis reikale būtų 
panaudotas sužeistiems A- 
merikos kariams. Iš 
tų lietuviškųjų Raud. 
žiaus vienetų kraujo 
86 narės, pakartotinai 
jo davė — 5 narės, o po tris 
kartus davė 2 narės. Tų 
penkių vienetų narės šukė- t — n • -v-y v • *• I

Julijonas Mažeika jau an
tras mėnuo savanoriu tar
nauja laivyne. Neseniai pir
mą kartą buvo parvažiavęs 
atostogų. Jaunuolis gražiai 
atrodė ir patenkintas tarny
ba. Pagirtina, kad jaunuolis 
ir toliau pasilieka giliai reli
gingas. Vos tik parvažiavo, 
tuoj pirmasis jo žingsnis bu
vo nueiti į bažnytėlę. Jis bū
damas namuose dažnai eida
vo šventų Sakramentų ir da
bar to nepamiršo, kad pasi
stiprintų naujiems žygiams, 
kuriems dabar turės tarnau
ti nežia kur ir kaip. Tėve
liams ir visiems namiškiams 
bei pažįstamiems buvo labai 
džiaugsminga matyti Julijo
ną taip pat religingą.

Kostas Antušas rašo iš 
Alabamos, kad jis tikrai pa
tenkintas kareivio gyveni
mu. Oras gražus, darbo ne
daug, o valgyti galima labai 
gerai, drabužiai taip pat ge

rėk tarnauti Amerikos ka
riuomenėj. Jis buvo tarnavęs 
Lietuvos kariuomenėj, todėl 
ir dabar lengva viską išmok
ti, nes tik reikia pakartoti ir 
viskas.

Kazys Margevičius gražiai 
aprašo savo pirmąsias karei
viavimo dienas. Kai tik ga
vo kareiviškus drabužius, 
tuoj pasijuto kaip tikras Vy
tis - karys, mat, Kazys buvo 
Lietuvos Vyčių organizacijos 
uoliu nariu. Kazys pergyve
no ir pirmuosius nepasiseki
mus—p a k 1 ydo kareivinėse, 
bet draugai pagelbėjo nau
jokui susirasti savo karius. su^Pra ima®- 
Savo laiške nepamiršo pa
sveikinti ir Vyčių, visiems 
duoda gerų dienų. Ir Vyčiai 
jam siunčia „Sveikas.” Jis 
jau korporalas ir gavo pir-

i beveik visi priima šventą Ko- mąsias atostogas lapkr. 22. 
muniją. Garbė Chesterie- Gerai atrodo jaunas karys, 
čiams!

Lapkričio 22 d. Chesterie- 
čiai turėjo teatrą ir koncer
tą. Ten visada paruošia gra
žius parengimus.

sose parapijose bus galingi Agota Kundrotiene nupasa- 
vyėiai. Per vyčius bus gali- koJ° savo įspūdžius is kelio- 
ma suorganizuoti ne tik mer- ne8 P° yPac.sv'. Pa
gailės, bet ir vyrus jaunuo- oiskaus mieste Asiziuje. Pa
bus. Gal ir vyčiai kada pada- ba's'0.ie buvo rodomi syenti

Vietinis

'.ausiai! Tegu jų

rys jaunimo šventę, konfe
renciją ar kokį panašų susi
važiavimą.

Lapkr. 22 d. 3 kuopos susi
rinkime prisirašė 2 nauji na
riai broliai Lesčiauskai. Vy
resnysis mokosi daktaru, 
jaunasis išeis į laivyną.

žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi
me. Pirkime Karo Bonus!

r-—- - |

• Tel. DEW. 5136

j Jos. Kavalauskas I
! LIETUVIS GRABORIUSj I
j Lalsniuotas Penna ir New Jersey | 

valstijose
I

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St
II 

Philadelphia, Pa.
I 
I

-------------------------------

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA ■ 
j Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. •

4

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

paveikslai.

ATLAIDAI

Šv. Andriejaus par. Globė
jo atlaidai švenčiami lapkri
čio 29 ir 30 d.d. Vakarais bus 
laikomi mišparai ir sakomi 
pamokslai.

40 valandų atlaidai Auš
ros Vartų bažnyčioje, Ches
ter, Pa., bus lapkričio 29, 30 

[ir gruodžio 1 d.d. Tai nedide
lė parapija, bet žmonės labai 

j pamaldūs, per savo šventes

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Viktoras Kleveckas jau 
korporalas ir mokosi dau
giau, kad ir aukštesnį laipsnį 
gautų. Jis dabar ruošiasi bū
ti geru signalistu, kad savo 
ženklais išgelbėtų visus ki
tus karius. Jis jau seniai 
tarnauja. Pasisekimo senam 

jaukariui linkėtina, nes 
daug gero padarė.

Julijonas Jablonskis sėk
mingai tarnauja virėju. Jis 
maitina kitus ir pats savęs 
nenuskriaudžia. Atrodo, jis 
moka gyventi ir tarnauti.

A 1 b e r t as Abromavičius 
jau mokosi karininko moks
lo ir greit bus leitenantas. 
Linkėtina pasisekimo.

JAUNOS MOTINOS 
SUJUDO VEIKTI

g

Chicago, III
dėlLietuvės talkina kovoje 

tautų laisvės
žmones duoti savo pirktų bo-! Net penkis Raudonojo 
nų Nr., sakydami, kad jei jie Kryžiaus vienetus yra su
tik duos savo Nr. tai nuo jų dariusios lietuvės įvairiose 
bonai bus atimti. Koks ne-!Čikagos dalyse. Vienas iš jų 

susiorganizavo ] 
u-_ Amerika įstojo į karą, 

kiti keturi — š. m. i 
mėnesyje.

įms. Garbė mo
stančioms orga- ' 
įnvišką darbą!
□as ir jauną mer- 

sklandžiai su-
Vai Kur Buvai 

Mano, Seni duok 
los savo tarpe tu-

., , .. . r . . ą italę, kuri gra-prasideda oficialiai prive: ir
ietuviškai dainuoti, 
jyvai buvo išpildy
tas scenos vaizde- 
suvaidino St. Len- 
ir Petronėlė Star- 
iIodu vėl buvo pa

PADANGŲ INSPEK 
GIJA

1942 m. gruodžio 1

tina padangų (tires) inspi 
ei jos programa. Tatai re 
kia, kad nuo tos dienos, 
ki vėlesnio parėdymo, kif 

ar „C”1 
turėto

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Praeitą sekmadienį išgir
dau bažnyčioj, kad šv. Kazi
miero parapijos jaunosios 
motinos, kurių vaikučiai lan
ko parapijos mokyklą ar dar
želį ar ir kitas mokyklas, da
bar pradeda organizuotis. 
Jos žada turėti didžiausią ir 
veikliausią draugiją parapi
joj.

Per pirmą susirinkimą jau 
pasiryžo tikrai daug darbų 
nudirbti. Jos nori geriau ben
drauti su mokykla ir moky
tojomis, ir geriau savo vai
kučius išauklėti. To gražaus 
sumanymo kėlėjos tikrai ga
lima sveikinti. Pirmas susi
rinkimas įvyko lapkričio 23

MIRĖ

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai. 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. %

Juozas Poška mirė lapkri
čio 19 d., palaidotas iš šv. 
Kazimiero bažnyčios.

Elžbieta Raulinaitienė mi
rė lapkričio 21 d., palaidota 
lapkr. 24 d. iš šv. Bernardo 
bažnyčios. Taip pat palaido
ta Veronika Aleknienė.

I Pirmą vajų lietuviai 
baigs iškilmėmis, kurios or
ganizuojamos gruodžio 6 d., 
Muzikalinėj salėj. Tai tikrai 
bus didelės iškilmės. Salė bus 
papuošta vėliavomis, pa
veikslais. Programa rengia
ma labai įvairi ir įdomi. Pa
kviesti kalbėtojai. Kalbės 
kun. Dr. Martusevičius, adv. 
Šlikas ir vienas oficialus Ka
ro Bonų Platinimo Centro 
atstovas. Programą paįvai
rins garsusis švento Jurgio 
parapijos benas ir mokyklos 
vaikučiai su gražiomis dai
nomis ir vaidinimais. Muzi
kas A. Dzikas tvarkys kitą 
muzikalinę programą. Tą 
dieną lietuviai nupirks daug 
karo bonų ir pasižadės jų dar 
pirkti.

minė- 
Kry- 
davė 

krau-

MOTERŲ SAVAITĖ

vienas „A”, „B” 
žolino knygutės _____
turi periodiškai patikrii 
savo 
Kas 
tekti 
mo knygutės 
gauti padangas.

Iki sausio 31 d. kiekvĮf1’*’ 
nas keleivinio automobi J solo p; 
savininkas turės būti davp ^edžiunaite, ki 
patikrinti savo padangas.
Kaip dažnai padangos tu 

būti tikrinamos?
Jos turi būti tikrinam 

reguliariai.
patikrins jūsų padangas pi 
mą kartą, pasakys jumi l 
kada jūs turite atvykti a ilgiausia katu 
tram, trečiam ir sekamien s y. Vizbarienė, 
patikrinimams. (Tikslus nr 
statymas laiko pareina m. Josios energija 
to, kokią gazolino skirst) M p0 aaįnų pįn 
mo knygutę jūs turite). įėjo o. Sijevičū 
Kur duoti tikrinti padangas vaizdelį iš

Daugelis aptarnavimo st5 perimo, 
čių, padangų pirklių ir g: -----
ražų Kainų Administrav pjgOs» administi 
mo Ofiso (OPA.) buvo PHte gauti A. Vaičii 
skirti jūsų mieste ar vali

automobilio padangRLS! ™ 
to nedarys, gali i 
savo gazolino skirs'

P. Starkiūtę, kur 
jirtistiškai pasirodė 

‘arba“u2’5*““ « 
.?oką monologą iarba pratęstą (Extended) 

apdraudą.
Sakysime 20 Year Pay

ment Life certifikatas iš
duotas pagal 20 metų am
žių už $1,000.00. Narys 
moka trejus pilnus metus, o 
po to sustojęs mokėti duok
les gali pasirinkti išmokė
tą (Paid up) ir pratęstą 
(Extended) apdraudą.

Jeigu pasirinks išmokėtą 
apdraudą, jo certifikatas 
mirties laiku bus vertas 
$85.00. Jeigu pasirinks pra
tęstą apdraudą, certifika- 
katas bus galioje 3 metus 
ir 177 dienas. Atsitikime, 
jei narys mirtų prieš šio 
periodo išsibaigimą, pilna jo 

būtų iš-lai- le Raudonojo Kryžiaus rei- certifikato suma
; d. kalams $4,084. Tikrumoje, mokėta jo pašalpgaviui.

1 1 i n t ri i

Moterų Savaitė Karui 
mėti prasidėjo lapkr. 22 
ir tęsis lig 29 d. Tai karo De- Čikagos lietuviai yra nuvei- 
partamento paskelbtas vajus kę talkininkaudami Raudo- 
suorganizuoti 43,000,000 mo- Įnajam Kryžiui žymiau dau- 

<■ ii i Irvinu no iriai nri Iri a n on

nų pardavimo vajų ir pagel- iPrie lietuviškųjų Raud. 
betų sutrumpinti karą ir Kryžiaus vienetų ir neįma- 
greičiau įvestų taiką pašau-į1101113- surinkti pilna statis- 
lyje. Philadelphijos katalikės tika. 
moterys prisidėjo visomis " 
savo jėgomis ir jau sėkmin- talkina Raud. Kryžiui savo

an akompanavo 1 
mė (žudžiūtė). ' 
aite publikos bw 
i ir daugiau pagr 
Kišenė, kaip visu 

žmogus, ku io ir duoetuose pu 
entuziastiškai bu

1 ąi sudeklamuotą
L S

-ėjo 0. Sijevičfc

Išmokėtos arba pratęstos 
apdraudos vertės duodamos

_o —------------ . i ' v fiau bet nevisi nriklauso metin®se dat°se, P° trejų ar čiuje, kaipo oficialios Paterų, kurios varytų karo bo- giau, bet ne visi priklauso daugiau pilnų metų duoklių (

Daug lietuvių Čikagoje

automobiliais ar eidami šo
ferių pareigas, kiti darbuo
jasi kaip kalbėtojai, štabo

dangų Inspekcijos Stotys ^HISTORY ( 
Eikit pas vieną iš tų pi 
skirtųjų, kur jūs norite. Žii 
rėkit, kad būtų iškaba, ka gausįaį iliustr 
ta įstaiga yra oficialinė Papusi, ir yra Lie' 
dangų Inspekcijos Stotis. instituto leic

Jo egzemplioriaus 
o užsisakant 1 

torių ar daugiau-

LITHUANIAN
LITERATURE

gai platina karo bonus ir 
ženklelius. Lietuvės katali
kės moterys prie parapijų 
taip pat varo tą vajų. Katali
kai gauną kreditą kur tik 
pirks bonus, jei tik paduos 
Kat. moterų paskirtai orga
nizacijai pirkto bono Nr. ir 
datą.

Parapiniai komitetai pade
da žmonėms lengvai įsigyti 
bonus ir nuperka, nors ir pa
tys žmonės gali pirkti kur 
tik nori. Lietuviai iš savo 
pusės taip pat registruoja 
karo bonus, kad paskirtą 
dieną galėtų daugiausia pa
sirodyti, kiek rėmė Amerikos 
reikalus.

Čia reikia su dideliu gai
lesčiu pasakyti, kad kai ku
rie nesusipratėliai ar blogos 
valios žmonės mėgina atkal- mynos. Buvo varg. P. Staniš- 
binėti registruoti. Daugiau kio brolis. Ilsėkis ramybėje. tuvišlTą katalikišką frater- imais pasilinksminimais.

kaip gėda tokiems tamsiems 
lietuviams! Jei dar savo pa
našių kalbų neatšauks, tai 
viešai paskelbsime jų var
dus, kad jie taip negarbingai 
elgiasi. Rodos, visi turėtų 
bendradarbiauti, o dabar tik 
trukdo ir dar taip tuščiai 
šneka.

MIRĖ JAUNAS

Endowment

Endowment 
at age 60

mokėjimo.
Jei certifikatas išduotas 

už mažesnę sumą, tuomet 
išmokėtos ir pratęstos ap- 
draudos suma yra propor- 
cionaliai mažesnė.

Išmokėtos ir pratęstos 
apdraudos vertės yra duo
damos Endowment at age 
60 ir 20 Year 
certifikatams.

Prie 20 Year 
ir Endowment
yra „cash” vertė išsibaigus 
pratęstos apdraudos perio
dui.

Išmokėtos ir pratęstos ap
draudos vertės lentelės yra 
išspausdintos kiekviename 
certifikate.

Jaunamečių skyriaus kla
sės B-20 Year Payment Life, 
C-20 Year Endowment ir 
D-Whole Life apdraudos 
certifikatai šalia išmokėtos

AMATŲ MOKYKLAI
33 METAI

Lapkričio 23 d. Brooklyn 
Y. M. C. A. amatų mokyki 
(Brooklyn YMCA Trad 
School), esanti 1121 Bedfon 
Ave., minėjo 33 metų sukak 
tį. ši mokykla pradėjo darb 
su 20 mokinių. Dabar ją lan 
ko 1,300 mokinių, kurie mo 
kosi įvairiausių amatų, la 
bai svarbių šalies reikalams

Iškilmėse kalbas pasak 
teisėjas Surpless, Adelphi a
kademijos viršininkas H. 
Ainos ir kiti.

Juozas Staniškis staiga 
mirė nuo širdies atakos. Jis 
palaidotas šv. Kryžiaus ka
pinėse lapkričio mėn. 21 d. ir pratęstos apdraudos, turi

A.a. Juozas buvo neseniai atsiskaitymo grynais (cash rui, Brooklyn© parkų ir prū 
vedęs, ką tik susilaukęs šei- surrender) pinigais vertės, dų prižiūrėtojai pradėjo rū

Prasidėjus šaltesniam o

IŠDIRBA

Geriausk

Inu ir perdirbinu
Taisymo darb:

M. PETĮ

Taigi turime pažangią lie- pintis žiemos metui tinka- ir 417 Grand
Te



i, pirmo- 
truktoriai 
įgymo ir 
kursuose, 
kad prie 
aktyviai 

vos kon- 
>na ponia

lyvaus du 

i

Šv. Jur- 
dos drau- 

vakare, 
šia spau- 
s vaiku- 
;iami pri- 
i. Paskai 
tys „Lai- 
rs, o apie 
us paaiš- 
,Draugo” 
?e to, su 
jus paro- 
» spaudą ■

Karo TaJ 
Ženkleliai yJ

IS BALIUS PUIKIAI 
PAVYKO

. klas, kūrino <1 i-
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ETOS ŽINIOS

paraKaralienės 
metinis koncertas-ba- 
lapkričio 2 2 d. praėjo 
gražiu pasisekimu. Da- 

į buvo pilnutėlė Trans
ition salė—apie 600.

me kovoje Holograma buvo labai įvai- 
gumą, už lak fors karo metu visi cho- 

” ‘ Sumažėjo narių skaičiu
mi bet Angelų Karalienės 

choras skaitlingai pa
le, sudainuodamas visą 
dainų dainelių. Geriau— 
pavyko kantata „Biru-

laisvą Lietam

nališką orgd 
je galime J 
tys, apdrausti 
ir patikrinti pj 

:ur mūsų brangiausiems Į
Tuo reiktų tikį 

LKFSB. visomis jėgoj 
į kad Susivienjd 

LAI SU-1 vėliava sutraoįJ 
’ERNA- tuvius ir lietuj 
M JA tapti nariais.

Turėdami gd 
lio nau- nym^ turėsiu j 
‘oga, or-^4 šios šalies J 
»pų vei- Jae, kultūrinių j 
i į dar- niame gyvenų I 
madžios, I pajėgesni pj 

(senai tėvynei J 
kalinga j &auJi i -j
kitės į 
ųs apli- 
šiurėlių 
albomis, 
jšimčius

Imybę.
Visus Susiną: 

liūs, visus taute: 
kviečiame į M 
jų narių rnobį) 
bą.

Maspetlio Žinios G. Ballantine 
Raudonaitis 
Kananowicz 
Spirauskas
Dapkevičius 
Kazmickas 
Paula 
Maila 
Milinčius 
Balevičius 
Tauras 
Kercewicz 
Pazderski 
Pazderski 
Januskaitis 
Karpells 
Pociūnas 
Subach 
Gashun 
Zabotka 
Verbil 
Adams 
Stefanowicz 
Karpells 
Chernowski

K. Tamulionis 
A.
J.

rinkti tas visas žinutes ir 
tinkamai prirengti pasauli
nei spaudai. Sakau tinka
mai, o ne taip, kaip lig šiol 
daug silpnų dalykų išleistų 
anglų kalboje. Prie šio dar
bo nariai nutarė kviesti mū
sų visą inteligentiją Ameri
koje.

Aš turiu, todėl, garbės 
kviesti visus inteligentus 
New Yorko apylinkėje ir ki
tur įteikti savo adresus, kad 
galėčiau juos pakviesti prie 
darbo ir į paskaitas, ku
rias ketinama turėti kur tik 
bus galima.

Randasi ir kitų labai nau
dingų žinių apie lietuvius, 
kurias reiktų tuoj aus su
naudoti, mėginant atgauti 
mūsų tautai laisvę ir Lietu
vai nepriklausomybę. Jau y- 
ra kelios paskaitos paruoš
tos.

Juozas Alekna 
Antanas Alekna 
Antanas Grybauskas 
Lawrence Juozaitis 
Robertas Juozaitis 
Jurgis Balčiūnas 
Juozas Tarnauskas 
Jonas Vaitekūnas 
Petras Lusenskas 
Antanas J. Tym 
Jonas Vašteris 
Vincas Unikauskas 
Jonas Žilius 
M. Videikis 
Stasys Rauba.

Šv. Mišios už karius
Pradedant šiuo sekmadie

niu, lapkr. 29 d., Maspetho 
bažnyčioje kiekvieną pasku
tinį mėnesio sekmadienį su
ma bus už parapijos karius. 
Po sumos visada bus gieda- 
damos suplikacijos už taiką 
ir duodamas Palaiminimas.

Šį sekmadienį prasideda

F.
W.

tinkamos
B.
J.
J.
A.

Jaunųjų šokiai, paprastai 
publikos mėgiami, buvo į- 
domūs, tik vertėjo šokė
jams parūpinti vienodus 
kostiumus, kas būtų įnešę 
daugiau harmonijos, grožio.

Programa baigta nuošir
džia klebono kun. J. Alek- 
siūno padėka, kaip progra
mos dalyviams, taip skait
lingai atsilankiusiems.

Tuojau po programos bu
vo pravesti Karo Bonų, pin
tinės ir kitokį laimėjimai. 
Šokių metu jaunosios ir vy
resnės šokėjos pasirodė sa
vo bendrais šokiais.

Metinis parapijos parengi
mas praėjo tikrai gražioje, 
linksmoje nuotaikoje. Muz. 
P. Dulkė dar kartą pasiro
dė, kaip geras, uolus, ne
pailstantis organizatorius.

Buvusi

dirbtuvė, 
žadėjusi 

nes ten

išsikraustyti. Buvo girdėti, 
kad Šimėnas persikels į 5th 
Ave., New Yorkan, bet kiek 
teko patirti, visos mašinos 
bus dedamos į skiepą, nes e- 
są negalima gauti 
vietos.

Juškevičiaus 
kiek buvo girdėti, 
uniformų nesiūti,
kai kurie bosai negalėję pri
eiti prie susitarimo. Vėliau 
pamatę, kad taip darydami 
nieko nepešią, darė tam tik- Keturdešimčių atlaidai . Po 
ras pastangas ir jau pradės sumos įvyks procesija su 
siūti jūrininkų šiltus žipo- Švenčiausiuoju, kurioje da
nus. Ta dirbtuvė susitvarkys, lyvaus visos karių motinos, 
ir galės joje darbininkai pra- Jos dalyvaus su žvakėmis 

rankose, todėl turės susėsti 
pusėje.

Motinų vardų sąrašas yra pa 
kabintas bažnyčios priean
gyje.

J.
C.
E.

J.

A.
W.

SULIETUVIAI KOVOJO 
INDĖNAIS PRIEŠ 300 M.

Kad lietuvių liaudis buvo 
visada lietuviška iš visokių 
atžvilgių, parodo New Yor
ko Miesto dokumentai, ku
riuose Lietuvių Spaudos 
Klubo tyrinėtojai, kun. A. 
Milukas ir' p. A. B. Stri
maitis, surado, kad lietuviai 
turėjo savo koloniją „Auš
rą” prie pat Hudson upės, 
kurią vėliau olandai pava
dino New Amsterdam, o 
anglai dar vėliau — New 
Yorko miestu. Jų buvo 300, 
užrašyt lietuviais, su pavar
dėmis; pažymėta, kad ko
vai su indėnais, jie ketino 
parsitraukti iš Lietuvos sa
vo kariuomenę. Tokis pasi- 

1 ryžimas, rodos, reikštų, kad 
kolonija galėjo būti Lietu
vos valdžios įsteigta, kaip 
to laiko buvo ispanų, olan
dų ir tik vėliaus anglų ko
lonijos. „Aušros” kolonija 
gyvavusi 1620 m.

Mūsų darbštūs tyrinėtojai 
tai surado beieškodami dau- 
giaus žinių apie gubernato
rius Stuyvesant parsikvie
stą iš Lietuvos 
bos mokytoją 
Karolį Kurčių, 
kuriam mokėjo
algos su 100 florinų prie
do ir su kitomis jam duo
tomis privilegijomis. Tas at
sitiko 1659 m.

Šios apie lietuvius žinios 
randasi daugely j o tomų ir 
todėl reikės padėti labai 
daug darbo ir išlaidų su-

J.
gyvenimą užsidirbti.

Apskritai pas siuvėjus pa- visos kartu kairėje 
dėtis nėra šviesi. Prie uni
formų dirbti yra daug sun
kiau, o mokestis yra mažes
nis. Be to, daugumas narių 
yra jau pasiekę tokio am
žiaus, kai sunkiai dirbti ne

P.
F.

Atlaidai
Keturdešimčių atlaidai pra 

sides per sumą šį sekmadie-
M.|uz. Dulkės neseniai su- 

Inizuotas naujas mote- 
fchoras visiems paliko ge- 
jspūdį. Jos sudainavo: 
■[našlaičiai, Anksti rytą 
tau. Plauk Dainele, Lopši- 
ILeiskit į Tėvynę. Į sce- 
įišėjo visos gražiai paši
lusios, savo dainavimu 
tenkino publiką, susilau- 
ikaitlingų katučių. Jų to- 
■ puikiu pasirodymu ge
lsi seni ir jauni. Linkė
ti joms visoms geriausio 
psekimo, kad iš jų šir- 
b plauktų lietuviška dai- 
į ko ilgiausiai! Tegu jų 
pštumas liks pavyzdžiu 
pesniesiems. Garbė mo
ps, mėgstančioms orga- 
uotą lietuvišką darbą! 
sveikintinas ir jaunų mer
gių choras, sklandžiai sū
pavęs: Vai Kur Buvai 
eduk Mano, Seni duok 
įokos. Jos savo tarpe tu- 

, kuri gra-
I lietuviškai taria ir 
gsta lietuviškai dainuoti. 
Labai gyvai buvo išpildy- 
i trumpas scenos vaizde- 
tkurį suvaidino St. Len- 
daite ir Petronėlė Star- 
įtė. Malonu vėl buvo pa- 
Įtyti ilgametę scenos vė
jinę P. Starkiūtę, kuri 
rai artistiškai pasirodė. 
iLengirdaitė vykusiai iš- 

|dė ilgoką monologą ir 
lietą duetų.
Ijautriai smuiku solo 
rojo Lili Medžiūnaitė, 
lai pianu akompanavo 
Idanavičienė (žudžiūtė). L. 
ledžiūnaitė publikos buvo 
paukta ir daugiau pagro- 
I A. Kizienė, kaip visuo- 
let, solo ir duoetuose pub- 
Įkos entuziastiškai buvo 
■įimta.
IBene daugiausia katučių 
hisinešė M. Vizbarienė, už 
pizdingai sudeklamuotą ei
gastį. Josios energija ste
line visus. Po dainų pirmo- 
j kalbėjo O. Sijevičienė, 

’ierduodama vaizdelį iš pa-

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
NAUDAI PRAMOGA

zienymo 
ivarkyti 
•indais,

pa’l 1942 m. mi. 
C1JOS' prasideda «t< 
!zeryus-įtina padaigfiJ .......

neten- L: • ■
n r HpI iClj0S PrOg™ .ar. ,' kia, kad nuo tad 

^■S^ ki vėlesnio J 
u0 vienas „A", ,Ki

I žolino knygutės |
[turi 
savo 
Kas 
tekti 
mo knygutės r| 
gauti padangas. 1

Iki sausio 31 :| 
nas keleivinio J 
savininkas turės 1 
oatikrinti savoji

Kaip dažnai pati 
būti fikriuj

Jos turi būti J 
reguliariai. Žę| 
patikrins jūsyfžT 
mą kartą, pasžtl 
kada jūs turite s] 
tram, trečiam ir 
patikrinimams. Iii 
statymas laiko [T. 
to, kokią gazofe'l 
mo knygutę jūs
Kur duoti tikrintip»fapijos gyvenimo.

Daugelis aptarJ L 
čių, padangą pr>l 
ražų Kainą 
mo Ofiso (OPA-1

as bet 
atą (iš? 
A kla- 
kėti ir 
fali pa
id up) 
ended)

Pay- 
:as iš- 
ų am- 
arys 
?tus, o 
duok- 

smokė- 
•atęstą

PADANGAI 

CIO

periodiškai 
automobily 
to nedaiyd 
savo gazoli

Angelų Karalienės par. 
Raudonojo Kryžiaus skyrius 
ketvirtadienį, gruodžio 3 d., 
8 vai. vak., par. salėje, rengia 
didelį kortų ir kauliukų žai
dimo vakarą. Bilietai po 50c.

Visi dalyviai bus maloniai 
pavaišinti. Pramogos tikslas 
labai gražus. Rengimo komi
sijoje dirba darbščios R. K. 
narės pp. Strogienė, Strogy- 
tė ir kitos. Jų darbas tikrai 
vertas plačios paramos. Pa
remkime Raudonojo Kry
žiaus lietuvių skyrių!

MIRĖ J. ŽUKAUSKAS

pa
ku
li.

aokėtą
ikatas
vertas
3 pra-
:ifika-
uetus
ikime,
;š šio
Ina jo
tų iš
iri.
tęstos :
lamos skirti jūsų mi^'
jjų ar čiuje, kaipo ofk-J OUTLINE HISTORY OF 
loklių dangų Inspekci; ■ I

Eikit pas vieM-l

4ERIKOS” administraci
joj galite gauti A. Vaičiulai- 
Bio
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lengva, O kiti, kad ir ^umą bį seKnidaie-
norėtų, bet negali, nes akys, lapkr. 29 d Rytais misios 
rankos ir šiaip sveikata ne
leidžia.

Gruodžio 9 d. 7:30 vai. va
kare, Piliečių Klube, 280 U- 
nion Avė., Brooklyne, įvyks
ta siuvėjų priešmetinis susi
rinkimas, kuriame bus renka 
ma skyriaus valdyba ateinan 
tiems metams.

Kiekvienas narys ir narė

bus 6, 7, 8 ir 9 vai. Pamoks
las po 9 vai. mišių. Vakare 
17:30 vai. mišparai su pamo
kslu ir Palaiminimu. Sek
madienio suma bus už para
pijos karius, pirmadienio su
ma — Altoriaus dr-jos in
tencija ir antradienio suma 
— už parapijos kunigus.

Per visas tris dienas Ado
raciją prie švenčiausiojo at- 

privalo dalyvauti visuose sky liks Rožančiaus draugijos 
riaus mėnesiniuose susirinki- narės tokioj tvarkoj: Sekina
muose, išklausyti pranešimų idienį adoruos: 1 vai. pp. pir- 
apie siuvėjų padėtį ir išsi- mas vainikas, 2 vai. antras 
rinkti į skyriaus valdybą as-; vainikas, 3 vai. trečias vaini- 
menis, kurie yra tinkamiau- kas, 4 vai. ketvirtas vaini- 
si jiems atstovauti. Visi da- kas, 5 vai. penktas vainikas, 
lyvaukime gruodžio 9 d. su-r " 1 v -- — - -1-----
sirinkime.

Lapkričio 11 d. mirė Jur
gis Žukauskas, 77 metų am
žiaus, gyv. 194 Lincoln Avė., 
Brooklyne. Palaidotas šv. 
Jono kapinėse lapkr. 14 d. 
iš Apreiškimo par. bažny
čios.

Liūdesy liko žmona, dvi 
dukters (Ona Dobrovolskie- 
nė ir Elena Lucas), ketu
rios anūkės, vienas anūkas 
ir vienas proanūkas. Velio
nis buvo pavyzdingas lie
tuvis katalikas. Turėjo daug 
draugų, kurie gausiai jį at
siminė mišių kortelėmis. Il
giausiai velionis gyveno 
yonneje, N. J., kur visi 
tuviai jį pažinojo.

UŽUOJAUTA

Gintaras.

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas b us penktadienį, lap
kričio 27 d., 8 vai. vak. 
Apreiškimo par. salėje.

Visi nariai ir draugijų vei
kėjai maloniai kviečiami at
silankyti.

Valdyba,

VYRŲ BALIUS

Ba- 
lie-

Do-Finansų raštininkei O. 
brovolskienei, dėl jos myli
mo tėvelio, a. a. J. Žukausko 
mirties, gilią užuojautą reiš
kia —

Moterų S-gos 29 Kuopa.

SIUVĖJŲ NAUJIENOS

uotas skirtųjų, kur jūs£1 Knyga gausiai iliustruota, 
lomet rėkit, kad būta Ųfturį 5g pUSi. įr yra Lietuvių 
s ap- ta įstaiga yra ^Kultūrinio Instituto leidinys, 
opor- dangų Inspekcija t Vieno egzemplioriaus kai-

ustos
duo- 
age

ment

Ina—50c., o užsisakant 50 eg- 
--- Cj^mpliorių ar daugiau—30c. 

AMATŲ MOflfb----- ----------

Siuvėjų pereitame susirin
kime paaiškėjo, kad civilių 
drabužių darbas baigiasi ir 
ateina uniformos.

Šimėno dirbtuvė, kuri šią 
vasarą mažai dirbo, tikėjosi 
gauti trumpu laiku karinio v 
darbo. Dirbtuvė buvo tam 
pertaisyta, ir buvo ruošia
masi pradėt siūti. Atėję vy
riausybės peržiūrėtojai ir pa 
tikrinę, kad ta vieta tinkama 
kitiems svarbiems apsigyni
mo darbams, liepė Šimėnui

Apreiškimo parap. Šv. Var 
do vyrų draugijos balius la
pkričio 20 d. praėjo gražiai. 
Atsilankė daug svečių, kurie 
linksmai laiką, praleido. Vi
si buvo patenkinti skaniomis 
silkėmis ir kitais užkan
džiais, kuriuos skoningai pa- 
gamino Andrišiūnienė ir 
Bendžiuvienė.

Buvo laimėjimas: 1 dova
ną (5 dol.) laimėjo T. Mar
kūnas, 2 — (3 dol.) — Julia 
Stumbris, 3 — (2 dol.) — F. 
Milas.

Balius draugijai davė pel
no, dalyviai — vyrai ir mo
ters — patenkinti Visiems 
ačiū už atsilankymą.

Draugijos Valdyba.

SVARBUS SUSIRINKIMAS

$

Lapkričio 23 i 
Y. M. C. A. amatą'

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Lietuvių Amerikos Pilie
čių Klubo biznio skyriaus 
susirinkimas, bus penktadie
nį, lapkričio 27 d., 8 vai. 
vak., savo name, 280 Union 
Ave., Brooklyn.
Visi nariai privalo dalyvau

ti, ypač tie, kuriems rūpi 
klubo gerovė.

Direktorių valdyba.

ment
e 60 (Brooklyn YMŲ 
ligus School), esanti Ii;j 
•erio- Avė., minėjo 33 

tį. ši mokykla 
su 20 mokiniu.s aP" su 20 mokiniu.

yra [ko 1,300 mokiniąj
ame kosi įvairiausią H

bai svarbių šalies M
Iškilmėse kalte I Iš

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus

REIKALINGAS
ZAKRISTIJONAS

ir 6 vai. šeštasis vainikas; 
pirmadienį adoruos: 10 vai. 
ryte septintas vainikas, 11 
vai. aštuntas vainikas, 12 va
landą devintas vainikas, 1 
vai. pp. dešimtas vainikas,
2 vai. vienuoliktas vainikas,
3 vai. pirmas vainikas, 4 vai. 
antras vainikas, 5 vai. tre
čias vainikas, ir 6 vai. ket
virtasis vainikas; antradie
nį adoruos: 10 vai. ryte pen
ktas vainikas, 11 vai. šeštas 
vainikas, 12 vai. septintas 
vainikas, 1 vai. pp. aštuntas 
vainikas, 2 vai. devintas vai
nikas, 3 vai. dešimtas vaini
kas, 4 vai. vienuoliktasis vai
nikas, 5 vai. pirmasis vaini
kas ir 6 vai. antrasis vaini
kas.

Adoracija ir maldos bus 
už pergalę ir taiką. Lapkri
čio 29 d. sekmadienį paskuti
nės mišios bus ne 12:15 vai., 
bet 12:30 vai.

Žinutės
— Šv. Vardo draugija gra

žiai palydėjo į kariuomenę 
Juozą Tarnauską ir Povilą 
Navicką. Abudu apdovanojo.

— Kariuomenėn išėjo ir 
Vincas Zavistanavičius.

— Mokyklos vaikučiai ruo į 
šiasi prie Kalėdinio teatre-I 
lio. Pastatys operetę parapi-; 
jos salėje, gruodžio 20 d.

— Gruodžio 6 d. Maspetho 
bažnyčioje bus rinkliava lie
tuviams pabėgėliams sušelp- 
iti.

— Lapkr. 30 d. anglų kal
boje Stebuklingo Medaliko 
Novena bus ne 8 vai. vakare, 
bet 7 vai. vak. (Keturdešim
čių mišparai tą vakarą bus 
7:45 vai.).

— Visos draugijos gavo 
Federacijos Apskr. pakvieti
mą į Apylinkės Katalikų Sei
melį, gruodžio 27 d. Aušros 
Vartų par. salėje, New Yor
ke. Visos ruošiasi dalyvauti.

Gerai mokąs savo amatą. 
Kreiptis:

Kun. Ig. Kelmelis,
207 Adams St., Newark, N. J.

MASPETHO LIETUVIAI 
KARIUOMENĖJE

L.
A.
J.
J.
W.

kla- ______
Life, teisėjas Surpleflq 

ir kademijos viršui
----- ! Ainos ir kiti.ūdos 
lėtos 
turi _____

cash rui, Brooklyno pR 
:ės. dų prižiūrėtojai P1*" 
lie- pintis žiemos

ter- Imais pasilinksmin i

Prasidėjus šakn • 11_ _

priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai
symu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

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

Telephone: EVergreen 7-8151

SKUBIAI REIKALINGAS 
DŽENITORIUS

Šešių šeimų namui prižiū
rėti 401 Suydam St., Ridge
wood, N. Y. Sąlygų reikalu 
kreiptis:

V. Pūkas,
8726 — 92nd St, 
Woodhaven, N. Y.

A.
J.

F.
J.

F.
J.
B.
S.
J.

Rabikauskas
Mackevičius
Slanina
Kazmickas
Liutvinas

Liutvinas 
Budd 
Baltrūnas 
Paškevičius
Kanapinskas 
Tarnauskas 
Kanapinskas
Potter
Siplis
Girnius
Luksevičius
Degutis 
Navickas

J. 
J. 
J. 
H.
F.
G. 
S.
S.

J.

P. 
J. 
S. 
C. 
J. 
J.
M. 
W. 
w. 
H. 
C. 
A.

B.

J.
J.
J.

A.
J.
A.
S.

Girnius
Tamulinas 
Kafchinski 
Wezwik 
Wezwik 
Protash 
Zabelskis 
Purus 
Zavistauskas 
Staniskauskas 
Rudzewich 
Rinkevich 
Lesko 
Ambraz
Palikaitis 
Grigaliūnas 
Rakauskas 
Balakowski 
Pruskas 
Blecka 
Blecka 
Laurinaitis 
Kleiza 
Zinitowsky 
Maleski 
Volungevičius 
Trojanowski 
Chmielewski 
Kulis 
Petkus 

Andrewski 
Pokstis

J. Augustinas 
J. Koslowski 
A. Kuzmickas
S. Paskowski 
A. Mincinauskas 
A. Kuzmickas 
J. Sakalauskas
V. Gedvilas 
P. Savitskas 
H. Waichaitis
J. Mencinauskas
N. Bogan
J. Kapačiunas
J. Milius
A. Yanuška
W. Chainski 
J. Andrewski
B. Petrulis

Venskus 
Aboyas 
Seviskas 
Stanisauskas

A. Ražickas 
W. Galchus 
A. Miller
E. Kunickas 
J. Valantiejus 
J. Martin
C. Radziewich
T. Korsak

Maskevičius 
Pruskas 
Cerebejus 
Rozmus

A. Polock
J. Kazlauskas 
C. Vaitekūnas
F. Morkūnas
F. Korsak 
W. Keršis 
A. Keršis
G. Chernowski 
S. Tauras.
P. Matonis
A. Kuchinskas
M. Koslow
V. Gražulis 
A. Masonis 
C. Milius
F. Kepežinskas 
J. Tamulionis 
A. Laurinaitis 
C. Tamulonis
W. Volutsky 
W. Bugenis
J. Witkowskas 
S. Murowski 
A. Melkun 
A. Kulikauskas
V. Dirvonauskas
S. Korpanty 
A. Matzkevitz
W. Gajauskas 
A. Kadisius
J. Kadisius 
P. Kvarinskas 
W. Dobranski 
Dr. A. Stalkus 
C. Koslow
T. Novak 
P. Čepas _
J. Vaitekūnas 

Savickas 
Novitzkie 
Vogei 
Bogachunas 
Krywickas 
Lizunas

Uršulė Augulis 
S. Polis
A. Thomashunas 
Romanas Ragelis 
Raymond Motejūnas 
Ane. Petronis 
Povilas Navickas

R.
A.
J.
J.

Vincas F. Jankauskas,
Klubo Sekretorius, 

W. 30th St.307 
New York.

lotynų kal- 
Aleksandrą 
ar Curtių, 

500 florinų

<

Varo atgal
Kaune išleistas įsakymas, 

pagal kurį visi tie gyvento
jai, kurie į miestą atvyko po 
pereitųjų metų birželio 22 d. 
ir neturi nuolatinio užsiėmi
mo, turi grįžti į savo senąją 
gyvenamąją vietą. Taip pat 
kai kurios įstaigos ragina
mos išsikelti į tokius mies
tus, kur esą daugiau laisvų 
patalpų.

Vokiečių spauda praneša, 
kad Kauno gyventojas Pet
ras Astrauskas nuteistas 3 
mėn. kalėjimo. Jis buvo kal
tinamas neteisingų žinių su
teikimu, kurių pagrindu jam 
buvęs suteiktas leidimas pa
sinaudoti geležinkeliu kelio
nei į Vokietiją. Vokiečiu į- 
staigos ta proga įspėja, kad 
ateityje už tokios rūšies nu
sižengimus būsią baudžiama 
„žymiai sunkiau”.

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Slialins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA

LABAI SVARBUS SUSIRINKIMAS

Lapkričio-

Molloy, 
į jfsiša likim; 
L reikalas. 
JjesinandojaJ

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

SAVAITRAŠČIO „AMERIKOS”

Sekmadienį

APREIŠKIMO PARAPIJOS AUDITORIUME
No. 5tli ir Havemeyer Sts., Brooklyn

Įdomi programa; Dainos Solo; Monologai;
Bendras dainavimas

Ateinantį trečiadienį, gruo- Visiems šv. Jurgio drau- 
džio 2 d., piliečių klubo sa- gijos nariam turi rūpėti jos 
Įėję, įvyks labai svarbus likimas, jos dabartis ir jos 
priešmetinis šv. Jurgio drau- ateitis. Gruodžio 2 d., tre- 
gijos susirinkimas, kuria- čiadienis, yra ta diena, kū
me bus renkama draugijos rioje geriausiai parodyti 
valdyba. savo rūpinimąsi šv. Jurgio

draugija. Tą dieną rinksi
me naują valdybą, kurion 
turime išrinkti tik tokius 
asmenis, kurie yra ištikimi 
patriotai, savarankiški žmo
nės, kuriems išimtinai rū
pės šv. Jurgio dr-jos svar
bieji reikalai.

i Girdėti, kad svetimų idė
jų šlovintojai nori pastaty
ti kandidatu į pirmininko 
vietą savo palankų žmogų. 
Draugijos narių prievolė ap
sidairyti ir duoti atsakymą 
gruodžio 2 d. susirinkime.

Visi „Amerikos” skaity
tojai, kurie esate šv. Jur
gio draugijos nariai, ne tik 
patys būtinai dalyvaukite, 
bet ir savo draugus narius

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 -9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Visi maloniai kviečiami dalyvauti ir paremti savo laik
raštį „AMERIKĄ”

Pradžia 6 vai. vakare Bilietas $1.50

VISŲ LAUKIAMA VAKARIENE DRAGUNAIČIŲ SUKAKTIS

Šv. Jurgio draugija labai 
svarbi Brooklyno lietuvių 
vyrų draugija, kuri atei
nančiais metais minės jau 
50 metų sukaktį. Šios drau
gijos praeitis labai garbin
ga, todėl svarbu pasirūpin
ti, kad ir toliau ši draugi
ja galėtų išsilaikyti tinka
moje aukštumoje.

Kiekvienos draugijos gy
vavimas priklauso jos na
rių domėjimosi savo drau
gijos reikalais. Draugijos 
narių domėjimasis daugiau
sia pasireiškia pastangose 
išsirinkti savo valdybą iš 
tinkamiausių, geriausių, są
žiningiausių narių. Nuo val
dybos labai daug priklauso paraginkite atsilankyti, 
draugijos gerovė.

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7-68M
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)

Jurgietis

JAUKIOS VESTUVES

Viskas Nauja Lapkričio 22 d. Apreiški
mo par. bažnyčioje, 12:30 
vai., kun. N. Pakalnis sutei
kė šliūbą Petrui Venslauskui 
ir Albinai Ambraziejūtei.

MO vyskupų 
jjjjgai padarė 
^os gerovei.. 

vyskupo sut 
rinkliavai Iii 

į Lietuvai sue 
Jjj diena pas

^T.E.Mollc 
į lietuvių ku 
a, ne tik pa

Mška, bet

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pa:
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U m. 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKntSil

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. S

„Kas moka linksmintis — 
ilgai gyvens,” dažnai sako ir 
rašo įvairūs žinovai. Šiose 
neramiose dienose tas dar 
labiau galima pritaikinti. 
Tik vien pasilinksminimais 
ilgai negyvensi, tą visi žino
me. Bet ar visi esame jau 
pasiruošę dalyvauti tokioje 
pramogoje, kur galėsime ne 
vien linksmintis, bet rimtai 
ir jaukiai laiką praleisti 
svarbioje pramogoje?

Ši pramoga, ruošiama visų 
malonumui, yra Metinė „A- 
m e r i k o s” Vakariene, kuri 
bus Apreiškimo par. salėje, 
sekmadienį, gruodžio 13 d.

Vakarienes k i e k v i e nas 
valgome namuose ir kiekvie
ną dieną, kiti gal restoranuo
se. Čia gi bus graži proga pa
įvairinti tą kasdienybę, ir ją 
paįvairinti ne bet kaip, bet 
iškilmingai. Vakarienės iš
kilmingumas bus tame, kad 
susirinksime lietuviškos pa
rapijos salėje, prie skanių 
lietuviškų valgių, mūsų 
darbščių lietuvių moterų pa
gamintų, drauge su artimais j 
savo < 
to paties laikraščio — 
merikos 
si vienoje vietoje, draugiško
je nuotaikoje pasidalinsime 
mintimis, p a s i klausysime 
gražių meliodingų lietuviškų 
dainelių, pasigėrėsime kitais 
programos numeriais, patys 
padainuosime.

Įvertinkime tą gražią pro
gą, kol dar galime. Gausiai 
dalyvaukime šioje „Ameri
kos” vakarienėje, paraginki
me savo draugus joje pasiro
dyti. Susirinkime visi ne 
kaip malonumų ieškotojai, 
gardžių valgių mėgėjai, bet 
taip pat, kaip kilnūs savo 
spaudos rėmėjai, kaip įver
tinto j ai lietuviško spausdin
to žodžio, dėl kurio ne vienas 
lietuvis kalėjime sėdėjo, 
sveikatą ir savo gyvenimą 
suardė, savo kaulus paguldė 
Sibiro tyrlaukiuose. Tai bus

metų sukaktį. Pirš- 
Juozas Dragunaitis, 
p. Maurukienė, kuri 
stalą didžiuliu tor-

• Dr. Juozas Paulionis at
sisveikino su civiliu gyve
nimu — jis įstojo į gink
luotąsias krašto pajėgas. Jaunąją iki altoriaus atlydė
jau uniformoje ir eina svar- jo jos tėvelis, Juozas Ambra- 
bias kariuomenės viešosios ziejus. Bažnyčioje buvo daug 
sveikatos srityje pareigas, i Ambraziejų i“ XT—1--- 1

• Kun. Pijus Lekešis
Galčių šeima buvo nuvykę Šliūbo metu giedojo Apreiš- 
į Georgetown, Pa., kur pas kimo par. choras, muz. Jono 
vincentiečius mokosi' jau- Jankaus vedamas.
niausiąs Galčių sūnus, Ro- j Jaunųjų liudininkai buvo 
bertas. Drauge buvo nuvykęs Birutė Ambraziejūtė su Pra- 
ir kun. V. Galčius, šv. Jono nu Malkum ir Genovaitė Am- 
kolegijos mokytojas.

8 Prof. K. Pakštas, Lietu
vių Kultūrinio Instituto 
direktorius, už poros savai-

„AMERIKOS” NAUJŲ MAŠINŲ 1’0

^Ambraziejų ir Venslauskų 
su giminių, draugų, pažįstamų.

Sgt. A. Jakupčionis, 
Kazys Kundrotą,
N. N.
J. Miklasevičienė,
N. N.
„Amerikos” Bičiulė
N. N.
Jonas Daukšys, 
Kazys Repšys,
Apreiškimo Par. Tretininkų Draugija

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

Fort Bragg, N. C. 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

Newark, N. J.
Bay Ridge, N. Y.

Lapkr. 21 d. Jono ir Mari
jonos Dragunaičių draugai 
atžymėjo jų vedybinio gyve
nimo 30 
liu buvo 
o svočia 
papuošė
tu. Buvo parvažiavęs ir Dra
gunaičių sūnus Vincas, kurs 
mokosi Washingtone. Jis pa
sakė labai gražią sveikinimo 
kalbą.

Kitas kalbas pasakė A. čių persikels iš Chicagos į 
Brigaitis, O. Dragunaitytė, New Yorką.
Brigaitienė, Bičiūnienė, Mau- • Korp. petras Juknys bu- 
rukai, Juzvinskienė ir kiti. v0 parvykęs kelių dienų ato- 
Dragunaičiai visiems j----

tik krislelis paramos, bet la- širdžiai padėkojo už sveiki- 
bai svarbus, nepaprastai rei- nimus ir linkėjimus. Ilgiau-
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Dragunaičiai visiems

kalingas ir laukiamas.
Nejaugi skaitydami „Ame

rikos” puslapius, galėsime 
lengvai atsisakyti ir nedaly
vauti „Amerikos” vakarienė
je?

Be abejonės, ne! Dalyvau
sime! Tik nepamirškime įsi
gyti ar užsisakyti „Ameri
kos” administracijoje ar pas 
platintojus bilietų, kurie kaš
tuoja tik $1.50.

šių jiems metų!

Lapkričio 21 d. sulaikytas 
kavos pardavinėjimas visai 
savaitei. Lapkričio 29 d., 
sekmadienį, prasidės kavos 
pardavinėjimas su knygutės 
No. 27 iš cukrui gauti kny
gutės. Kiekvienam asmeniui 
bus duodamas 1 svaras ka
vos 5 savaitėms.

itų, arauge su yramais Nepamirškime gruodžio 13 
draugais, pažįstamais, dįenosj Padarykime malonu- 
ties laikraščio — „A- g savo draugams lie- 
os ’ — skaitytojais. Vi- tnviaTns,tuviams!

Skaitytoja.

Saugok Savo Akis

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

Susivienijimo kuopa ir są- 
jungietės lapkr. 21 d. turėjo 
margumynų vakarą, kurio 
programą išpildė muz. Pr. 
Dulkės vedamas Angelų Ka
ralienės par. choras. Progra
ma buvo labai įvairi ir tur
tinga dainomis, monologais, 
šokiais. Vakarui vadovavo 
sąjungiečių pirmininkė M. 
Brangaitienė. Iš vietinių pa
jėgų pasirodė O. Zajankaus- 
kaitė, kuri pasakė monologą.

Visus programos dalyvius 
rengėjai maloniai pavaišino.

Iki šiol J.A.V. karo reika
lams išleista $60,000,000,000. 
Du kart tiek, kiek buvo iš
leista pirmame pasaulinia
me kare.

Brooklyno vyskupas, Th. 
Molloy, paaukojo New Yor- 
ko ligoninių fondui $1,000.

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

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 metų

Stenger & Stenger
OPTOMETRISTAS — OPTIKAS

394-398 Broadway, Brooklyn, N. Y.

1380 Kil., 5,000 watts

LIETUVOS GARSAI 
RADIJO PROGRAMA 

šeštadieniais 4:30 iki 5:00 v. vak.
Vedėjas

J. J. STUKAS, Jr.
Radijo centras — 

Tel. MArket 2-5543
429 Walnut St., Newark, N. J.

! Prof. A. ŽIDANAVIČIAUS ! |
MUZIKOS MOKYKLA i *i

j SMUIKAS, PIANAS, TEORIJA, ORKESTRAS i $
PROSPECT HALL

i 263 Prospect Avenue
Tel. STerling 8-0777

i V IBrooklyn, N. Y. i
i šPamokos būna tik šeštadieniais nuo 9 vai. ryto

REZIDENCIJOS ADRESAS:
Į 807 Riverside Dr.,
j Tel. WAdsworth 8-4251

i i
New York City I V i

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
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braziejute su Juozu Vens- 
kum.

Vestuvių puota įvyko Gra
nada viešbutyje. Pietų metu 
buvo ir kalbų programa, ku
riai vadovavo Jonas Valai
tis. Sveikinimo kalbas pasa
kė kun. N. Pakalnis, Juozas 
Laučka, Pijus Bukšnaitis,

KALĖDŲ SIUNTINIAI

stogų. ___  _______  JL __
džioje jis išvyko į Missou- Juozas ir Ona Venslauskai 
ri.

Šios savaitės pra

(jaunojo tėveliai), Birutė
Vyčių N. Y.7n. j. Ambraziejūtė, Emilija ir 

Juozas Ambraziejai (jauno-apskrities suvažiavimas į-
vyko lapkričio 22 d. Kear- si°s tėveliai). Visiems svei- 
ny, N. J. Centro valdybai 
atstovavo vicepirm. J. Bo
ley ir iždo globėjas D. J. 
Averka.

• Pulk. K. Grinius, LTT.
pirmininkas, išrinktas pir
mininku neseniai sudaryto 
Baltijos Komiteto Studi-

kinusiems ir puotos daly
viams nuoširdžiai padėkojo 
jaunieji Albina ir Petras 
Venslauskai. Telegrama jau
navedžius sveikino Lietuvos 
gen. konsulas J. Budrys.

Visi linkėjo naujai lietu
viškai šeimai labai daug lai-

joms ir Bendradarbiavimui męs naujame gyvenimo ke- 
Sekretorium išrinktas p. lyje-Sekretorium išrinktas 
Pusta, buvęs Estijos užsie-1 
nių reikalų ministeris.

• Mikolas Levonas šiomis 
dienomis pakeltas leitenan-

i tu. Jis tarnauja aviacijos
■ cheminiam dalinyje. Pasi
puošęs leitenanto uniforma, 
lapkričio 19 d. jis apsivedė 
su Aldona Peckevičiūte.

• Kun. Jonas Balkūnas Pa
dėkos Dienos šventę pralei
sti 
ną 
tį.

PAGERBĖ RAŠTININKĘ

buvo nuvykęs į Pittsto- 
pas kun. Joną Kasakai-

Lapkr. 21 d. Maspetho są
jungiečių būrelis su pirm. A. 
Kivitiene atsilankė pas fin. 
rašt. O. Osteikienę, kuriai į- 
teikė dovanų ir maloniai lai
ką praleido.

O. Osteikienė yra darbšti 
parapijos draugijų ir Raud. 
Kryžiaus veikėjai. O. P.

• Danielius VVeita, karys, 
buvęs „Annunciator” štabo 
narys, buvo parvykęs į sa
vo motinos laidotuves. Jis 
dabar yra Massachusetts, 
netoli Bostono.

• Edv. Šarkauskas, karys, 
lankosi pas savo tėvus Broo- 
klyne.

• Walter šabūnas staiga 
mirė lapkr. 22 d., bet apie jo 
mirtį sužinota tik už keturių 
dienų, kai jis atrastas bute.

NAŠLIŲ BALIUS

Šv. Monikos našlių draugi
ja sausio 3 d. turės didelį ir 
iškilmingą balių, Apreiškimo 
parapijos salėje.

Visi esate nuoširdžiai kvie
čiami iš anksto rengtis daly
vauti tame baliuje, kuris bus 
smagus, linksmas ir įdomus. 
Dainuos žinomos dainininkės 
Violeta Tamkiūtė ir Edna 
Rokus. Programoje ruošia
ma labai daug įvairenybių.

Pašto departmentas pra
neša, kad yra davinių, jog 
šiais metais Kalėdų siunti
nių skaičius b us rekordinis. 
Pirkimai krautuvėse pasku
tiniais mėnesiais buvo la
bai dideli. Pagal pirkinių 
skaičių, jis eina antroj vie
toj po rekordinio 1941 me
tų gruodžio mėnesio. Dide
lis pirkinių skaičius visada 
yra ženklas, kad Kalėdų 
siuntiniai bus gausūs, sako 
Pašto departmentas.

Jei tūkstančiai Jungtinių 
Valstybių kareivių, marinų, 
jūrininkų ir civilių žmonių 
nori gauti jų siuntinius lai
ku, ar kad dovanos laiku 
pasiektų tuos, kuriems jos 
siunčiamos, visuomenė turi 
bendradarbiauti su paštu. 
Bendradarbiauti galima pa- 
siunčiant anksčiau siunti
nius ir užrašant tinkamai 
adresus. Pašto departmento 
geriausių pastangų vienų ne- Į 
gali užtekti, sako Pašto O- 
fisas, ypač atsižvelgiant į 
karo laiko sunkumus, su ku
riais paštui tenka susidur
ti. Apie 25,000 pašto paty
rusių tarnautojų jau išėjo 

,į karą, ir nors buvo paimti 
tūkstančiai laikinų tarnau- 
jtojų, bet jų neužtenka ir 
nėra patyrusių." Siuntimas 
pašto geležinkeliais ir oriai-

viais yra žymiai apsunki 
tas dėl didelio karo medžl 
gos gabenimo, papildo® 
sunkvežimių veik visai m 
galima gauti, žiemos sua 
siekimo kliūtys taip pat| 
pradeda skelbtis. Nemoki 
mas pašto naudojimas„| 
teiktas karo pajėgų o 
riams, padidino laiškų sk 
čių iš kariuomenės ir į k 
riuomenės dalis, o kadai 
kariuomenės skaičius nu
lat didėja, tai ir pašto m u>'e Liet 
Ta kartu didėja.
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LIEPOS 1IEDŲ, PIRMO KtOPDIO j

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Saldui 
&Sveil

KONČIAUS BITININKYS
57 Battery St, No. Abington, Mm

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

58-tas METINIS ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 58-tas

Šeštadienį, LAPKRIČIO - NOV. 28, 1912
GRAND PARADISE SALĖJE 

318 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:00 vai. vakare Įžanga 45c. (Incl. tax)

širdingai kviečiame visus lankiusius mūsų balius ateiti ir prašome atsivesti 
naujų svečių. Puiki proga visiems smagiai pasišokti, kaip kas mokame.

ŠOKIAMS GROS A. PAVIDŽIO 2 ORKESTRAI 
Lietuviškus ir amerikoniškus šokius 

Šis 58-tas Balius bus linksmas ir įspūdingas. Visi j Balių!

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 2468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section Į 07 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
559 Lefferts Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HYMAN EDELSON
559 Lefferts Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2033 Stillwell Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT SERVILLO 
Albert's Caves

2033 Stillwell Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9959 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1C7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9820 — 4th Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN TANCER
King Hamilton Self Service Stores 

9820 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2186 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
ol the Alcoholic Bevernze Control l.aw at 
134 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN MUNOWITZ
134 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

MEDAUS KAINOS,!
Kvorta, 3 svarai
5 svarai ...............................
Galionas ......................... 1
5 Galionai ..................... .......

SIUNTIMAS APMOK®!
KONČIAUS BITINE^ 

57 Battery St | 
No. Abington, Maat.

Galima gauti ir

„Amerikos” Administx 
222 So. 9th St, Brookin

Telephone Reį
EV 7 - 1670 VI '

JOSEPH VASTU1

Mortgages Loaned and 
496 Grand St, Brooklj 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaw

HAvemeyer 8 - 
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