
ŠTAI KAIP
Vyskupas Molloy.
Lenko atsišaukimas.
Simučio veikalas.
Kodėl nesinaudoja?
Italų padėtis.

Brooklyno vyskupijos lie
tuviai kunigai padarė didelį 
žygį Lietuvos gerovei. Jie pa
prašė savo vyskupo sutikimo 
specialiai rinkliavai lietuvių 
bažnyčiose Lietuvai sušelpti. 
Rinkliavai diena paskirta 
gruodžio 6 d.

J. E. vysk. T. E. Molloy ne 
tik pritarė lietuvių kunigų 
pasiūlymui, ne tik parašė 
reikšmingą laišką, bet ir 
pats paaukojo 1,000 dol. Lie
tuvos šelpimo reikalams. 
Gruodžio 6 d. Brooklyno ir 
Maspetho lietuvių bažnyčio
se surinktos aukos bus nu
siųstos per šv. Tėvą.

. Galima tikėtis, kad pana
šios rinkliavos bus visose A- 
merikos lietuvių bažnyčiose.

Ig. Matuszewski, buvęs ar
timas Pilsudskio bendradar
bis, turėjęs laisvos Lenkijos 
finansų ministerio vietą, pa
rašė į lietuvius atsišaukimą, 
paskelbtą New Yorko lenkų 
,,Nowy Swiat” dienraštyje. 
Tą jo atsišaukimą skaityto
jai ras antrame „A.” pusla
pyje.

Matuszewski pasisako 
prieš lenkų propagandos pa
reigūnus, kurstančius visuo
menės nuomonę prieš lietu
vius. Jis tvirtina, kad lenkai 
nori labai gerų santykių su 
lietuviais, kad lenkai yra už 
laisvą, nepriklausomą Lietu
vą. Jo atsišaukime daug 
spragų, kurios uždengiamos 
saldžios romantikos žodžiais, 
bet tai pareiškimas, kuris 
vertas lietuvių dėmesio.

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI
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Gub. H. L. Lehman 
Pasitraukė

Herbert H. Lehman, ilga
metis New Yorko guberna
torius, gruodžio 2 d. atsi
statydino iš gubernatoriaus 
pareigų, kurias jis ėjo nuo 
1933 m. sausio 1 d. Nauju 
New Yorko gubernatorium 
prisaikdintas Charles Polet- 
ti, vicegubernatorius, 
riam

ku- 
gubernatorium teks 

būti tik iki šių metų gruo
džio 31 d., nes 1943 m. sau
sio 1 d. gubernatoriaus pa
reigas pradės eiti Thomas 
E. Dewey.

Gub. Lehman yra pre
zidento Roosevelto paskir
tas Užsienio Šelpimo ir At- 
steigimo direktoriumi, ku
rio pareigas jis pradės eiti 
dar šią savaitę. Jo įstaiga 
bus Valstybės Department© 
žinioje.

NOBELIO LAUREATAI 
BUS PAGERBTI

1896 m. gruodžio 10 d. mi
ręs Alfred Nobel paliko dide
lį turtą, kurio jis susilaukė 
daugiausia iš dinamito išra
dimo. Savo testamentu suda
rė fondą, iš kurio kasmet bū
tų skiriamos premijos - do
vanos pasižymėjusiems fizi
koje, chemijoje, fiziologijoje 
ir medicinoje, literatūroje ir 
darbe pasaulinei taikai. Kas
met Nobelio premijos buvo 
duodamos nuo 1901 iki 1940 

,m., kai premijų teikimą su- 
Kviečiame skaityt ojus 'trukdė dabartinis karas. Pre- 

laisvai pasisakyti dėl to atsi- mijos išrinktiesiems asme- 
šaukimo jnims buvo įteikiamos kasmet

' _ 4 _ į gruodžio 10 d. O^lo ir Seock-
Lapkr. 27 d. „New York|holmo miestuose.

Sun” atskirame straipsnyje į i 
įsidėjo kelias svarbias iš
traukas iš Aniceto Simučio nėta puošniajame Waldorf - 
knygos „The Economic Re- .* 
construction of Lithuania.”

„N. Y. Sun” yra įtakingas 
popietinis dienraštis. Jis la
bai palankiai pamini A. Si-! 
mučio veikalo mintis, kurio
se tvirtina, kad mažųjų tau
tų viltis glūdi demokratijos 
laimėjime ir Tautų Sąjungos 
atsteigime, bet nauja Tautų 
Sąjunga turinti būti pajėgi. 

Dienraštis, naudodamasis 
Simučio veikalu, nurodo di
delę Lietuvos ekonominę pa-

METAI X.

Jo Ekscelencija
VYSKUPAS THOMAS E. MOLLOY, 

Brooklyn© vyskupijos Ganytojas, parodęs lietuvių 
tautai gilios užuojautos. Jo Ekscelencijos pritari
mu, gruodžio 6 d. Brooklyno ir Maspetho Lietuvių 
bažnyčiose bus rinkliava Lietuvos žmonėms su
šelpti.

VYSK. T. MOLLOY REMIA LIETUVĄ
Prieš kiek laiko Brooklyno i Gruodžio 6 d., šį sekmadie- 

vyskupijos lietuvių parapijų nį, Brooklyno ir Maspetho 
klebonai (kun. N. Pakalnis, lietuvių bažnyčiose — Ange- 
kun. J.. Balkūnas, kun. K lų 
Paulonis ir kun. .

irimo,

Afrikoj Laukiama Laimėjimo
13

LIETUVOS ŽINIOS
(Per Lisaboną)

Studentų prievolė
„Kauener Zeitung”

6 rašo kad į Lietuvos auk
štąsias mokyklas negalima 
įstoti, neatlikus vienerių 
metų darbo prievolės Vo
kietijoje.

Šiemet ši prievolė įvesta 
'Visiems abiturientams, gi- 
musiems tarp 1921 ir 1924 
metų.

Rengia darbo stovyklą
„Kauener Zeitung” rašo, 

kad vokiečių įstaigos Vil
niuje įrengusios darbo sto
vyklą. 25 žmonės, kurie 
vadinami spekuliantais, jau 
patalpinti į tą stovyklą.

Kerta mišką
Kaune buvo sušaukti Lie

tuvos miškininkai. Vokiečių 
komisariato valdininkas pa
reiškė, kad tarp 1942 m. 
spalių m. 1 iki kitų metų 
tos pat dienos turi būti iš
kirsta miško 3 milijonai 
kietmetrių, kurių 1,600,000 
kietmetrių kurui. Esąs ga
limas daiktas, kad kurui 
reikėsią iškirsti miškų dar 
600,000 kietmetrių, nes „da
bartinėmis karo sąlygomis 
negalima kuro reikalavimų 
padengti importu.”

Kalba apie ordiną
Kaune buvusios surengtos 

iškilmės, ryšium su vokiškų

rugp.

_ c r «• 7 įsKiihitM, snuii su. vokiški
J. Aleksiu- šv. Jurgio ir V J. Atsimai- „Hitlerio jaunuolių (Hitler-

Ši pasaulinės r e i k š m ė s nas) susitarė suruošti lietu- nymo — per visas mišias bus jungend) ir „vokiečių
"šventė New Yorke bus pami- vių bažnyčiose rinkliavą Lie- rinkliava kenčiančiai Lietu- gaičių sąjungos” n«rii

tuvos kenčiantiems žmonėms vai bei jos žmonėms sušelp- mimu į nacio 
sušelpti, šiuo reikalu jie krei ti. Tam tikslui yra išdalinti 
pėsi į Jo Ekscelenciją Broo- konvertėliai; kas nebūtų ga- 
klyno vyskupą Thomas E. vęs jų, maloniai prašomas sa 
Molloy. Garbusis vyskupas vo auką įteikti kitu būdu, 
ne tik pritarė lietuvių kuni- Svarbu, kad neliktų nė vieno 
gų sumanymui, bet dar pats geraširdžio lietuvio, kurs ne
užtikrino atsiminsiąs Lietu- suteiktų savo aukos taip di- 
vos žmonių vargus savo mi- džiam reikalui. Kas gi gali 
šiose ir maldose. Be to, J. E. būti gražesnio, kaip paremti 
vyskupas Molloy kenčian- savo artimą, 
tiems lietuviams sušelpti su
teikė ir savo auką — 1,000 
dol., kuri drauge su Brookly
no ir Maspetho lietuvių au
komis bus persiųsta Šv. Tė
vui, Jo šventenybei Pijui 
XII, kad išdalintų lietuviams. Cocoanut Grove klube ki-

Astoria viešbutyje gruodžio 
10 d., ketvirtadienį, 7 vai. 
vak. Bus iškilminga vakarie
nė Nobelio premijos laimėto
jams pagerbti. Vakarienę 
ruošia Common Council for 
American Unity. Rengimo 
komitetan įeina ir „Ameri
kos” redaktorius. Vakarie
nės bilietai kaštuoja $5.50. 
Galima užsisakyti vietą ir 
tik vakarienės kalbų progra
mai, kurią bus galima girdė
ti vakarienės salės balkone. 
Prakalbų programa prasidės

į mer- 
> narių priė- 

u į nacionalsocialistų 
partiją. „Kauener Zeitung” 
(No. 2.) ta proga nacional
socialistų partiją vadina — 
ordinu. Taigi, tęsiama kry
žeivių politika.

Kaune vokiečių kareivių 
reikalams įrengti antri ka
reivių namai (Soldaten— 
heim).

GAISRE ŽUVO IR DU LIETUVIAI
žangą, kurios pasiekta per 22 g vaj vak . £įa bilietas asme- 
nepriklausomybės metus. niuį kaštuos $1.50.

^Pažymimas ir Lietuvos ne- ___________________________
priklausomybės sutrempi- ~~~__
mas 1940 m. birželio mėnesį, j RUSAI IŠVYSTĖ PUOLIMUS

Rimtoji amerikiečių spau
da visada palankiai rašo apie 
Lietuvą. Tik reikia daugiau 
tinkamos literatūros. A. Si
mučio veikalas daug patar-

Praeitą savaitę ir šios sa- puolė, kad Hitleris įsakė Rže- 
vaitės pradžioje Rusijos ka- vo vokiečių vadovybei laiky- 
riuomenė padarė kelis sėk- tis visu pajėgumu, nes Rže- 

naus'bietuvafir lietuviųlau-1 Puolaus net keliose vo netekimas būtų nepapras-
tai.

Lenkų propagandos minis
terija Londone paskelbė, kad 
lietuviai Vilniaus krašte tal
kininkauja naciams lenkų ir 
žydų persekiojime. Ji nuro
do, kad lietuviai žudė lenkus 
šių metų gegužės 20 ir 21 d., 
gegužės 25 ir 26 d. Be to, nu
rodoma, kad lietuviai žiau
riai pasielgę su lenkais 1941 
m. rugsėjo 27 d., 1941 m. ga
le, 1942 m. kovo 3 d., 1942 m. 
gegužės 9-12 d.d. ir 19 d.

Lenkų paminėtomis dieno-Į 
mis Lietuvoje gyveno Aldona 
Bulotienė. Ji išvyko iš Lietu
vos tik šių metų birželio 6 
d. Ji liudija, kad lietuviai ne 
tik lenkų nepersekiojo, bet 
visaip stengėsi jiems pagel
bėti, kiek tik sąlygos leido.

Kodėl Lietuvos pareigū
nai negalėtų pasinaudoti Al
donos Bulotienės liudijimu 
ir viešai atremti lenkų pro
pagandos Londone leidžia
mus plepalus ir tamsius ap
kaltinimus?

tai nuostolingas.
Rusai puolime vartoja spe

cialiai paruoštą atsargos ka
riuomenę, kuri buvo geriau
siai prirengta žiemos meto 
kautynėms.

Rusų pranešimu, kasdien 
vokiečiai netenką 10,000 ka
rių, kurie žūstą baisiame 
_____  _____ Rževo fronte 
rusai esą tik 80 mylių atstu- 

Pagaliau prašneko ir Mus-'me nuo Latvijos.
solini. Gruodžio 2 d. Romoje 
jis kalbėjo smarkiai kosėda
mas ir giliai atsidusdamas.!

vietose. Didžiausi puolimai 
prieš vokiečius įvykdyti Sta
lingrado ir Rževo fronte. Pa
sijudinta ir Leningrado apy
linkėje.

Stalingrado fronte vokie
čiams gresia visiškas apsu
pimas, kurin gali patekti per 
300,000 Vok-jos karių. Rže
vo fronte rusai taip smarkiai fronto lauke

MIRE KUN. ŽILINSKAS
uiao n ginai umiausaamas. j 
'Jis atsakė Churchilliui, kurs
1•1 — • J 1 • 1 • '

Šiuo metu Tunise vyksta reikalingas kiekvienas lėktu- 
kuriose vas, tačiau Afrikos padėtis 

irgi šaukiasi skubios pagel- 
bos.

j Amerikiečiai ir anglai 
į kautynėms vartoja ir para
šiutininkus, kurie, užėmę 
svarbias fronto vietas, pra
skina kelią vis pirmyn žy
giuojančiai pirmajai anglų 
armijai, su kuria drauge eina 
ir amerikiečiai. Pranešama, 
kad amerikiečių motorizuoti 
daliniai sudaro ketvirtadalį 
anglų armijos stiprumo.

Sąjungininkų lėktuvai lan
ko ir Tripolį, kur vokiečių ir 
italų bene didžiausias atsi
spyrimo centras. Lybijoje 
anglai vis sėkmingai stumia 
vokiečius ir italus. Anglai ar
tinasi prie EI Aghaila, kur,

didelės kautynės, 
siekiama išvyti vokiečius ir 
italus, kurie yra įsitvirtinę 
Tuniso ir Bizertės uostuose. 
Šie uostai labai svarbūs Vi
duržemio jūrai valdyti. Juos 
užėmę, amerikiečiai ir anglai 
lengvai galės susidaryti pui
kiausias bazes, iš kurių bus 
patogu tęsti karą prieš ita
lus.

Tuniso fronte šios savaitės 
pradžioje amerikiečiai lakū
nai be jokios atvangos nuo
lat bombardavo vokiečių įsi
tvirtinimus. Šalia amerikie
čių ir anglų karių drauge žy
giuoja ir prancūzų daliniai. 
Sąjungininkams pasisekė pa
siekti Tuniso pakraštį tarp 
Sfax ir Gabes.

Vokiečių aviacijai talkon manoma, maršalo Rommelio 
atsiųsti lakūnai net iš Stalin- daliniai rodysią pasipriešini- 
grado fronto, kur vokiečiams mo.

JAPONŲ JĖGOS NAIKINAMOS
Šios savaitės pradžioje 

Ameriką pasiekė geros ži
nios apie amerikiečių lakū
nų pasisekimus Kinijoje. 
Lapkričio 27 d. amerikie
čiai lakūnai bombardavo 
Kantoną, kur sunaikino 28 
japonų lėktuvus, 
laiku numestos 
svarbias vietas,
sandėlių; ten kilo visa eilė 
gaisrų, šiame žygyje ame
rikiečiai neturėjo jokių nuo
stolių. x > v. „ j. ,

Praeitą savaitę amerikie
čiai lakūnai smarkiai puolė 
japonus Burmoje, Indo-Kini-

Tuo pat 
bombos į 
kur daug

joje, Pietų ir Vidurio Kini
joje.

Australijos fronte japonų 
jėgos ir stipriai palaužtos 
paskutinėmis dienomis. La
kūnai nuskandino du japonų 
naikintuvus, kai šie mėgino 
papildyti Naujoje Gvinėjoje 
apsuptus japonų dalinius 
prie Bunos. Australijos ap
linkumoje sučiuptas vienas 
vokiečių laivas, 7,000 tonų, 
kurį,, nebegal^dįjn? išsigel
bėti, sunaikino pati vokie
čių įgula. 87 vokiečiai pa
teko nelaisvėn.

PRANCŪZAI SUNAIKINO LAIVYNU
Lapkričio 27 d. bus ilgai 

minima diena prancūzų is
torijoje. Tą dieną Toulono 
uoste patys prancūzai su
naikino savo laivyną tuo 
metu, kai Hitlerio gaujos 
žygiavo užimti uosto. Kai 
tik laivyno vadovybė suži
nojo, kad vokiečiai eina 
užimti miesto ir paimti lai
vyną į savo rankas, Toulo-

Boston. — Lapkričio 27 uždegtu degtuku, kurs už- n? admirolas La Borde da- 
d. 10 vai. vak. naktiniame degė arti buvusią netikrą įsakymą laivyno kapito- 

palmės medį ir per kelioli- nams a^lk^ naikinimo dar
ką sekundų liepsnos įsiga- Pasisalinti is uosto jau 
lg.j0 buvo vėlu. Drauge su lai-

joje per daugelį) metų. Gai-j Q , ., , . . Įvais žuvo daug prancūzų
eroc biln iJn tun SaleJe kll° balsi Panįka> jūrininkų, kurie nuskendo 

kurios sumišime mažai kas drauge su savo laivais, 
ir išsigelbėjo. Prie pagrin-i Lapkričio 27 d. anksti 
dinių išėjimo durų pasidarė rvfe maršalas Petain gavo apie 830 žmonių. Zemutin- St ™

je salėj e, iš kur] gaisras ki
lo, buvo apie 130 asmenų, 
o viršutinėje apie 700.

lęs gaisras beveik neturi 
sau lygaus nelaimių istori-

sras kilo kaip $ik tuo me
tu, kai visos kniubo patal
pos buvo pilnoj svečių —

toks susigrūdimas, kad jis Hitlerio laišką, kuriame Hit- 
liko nuklotas lavonais.

Į gaisro nelaimės vietą
gaisrininkų

leris „aiškinosi” kodėl jis

esąs „priverstas” užimti ir 
Toulono uostą, kurį buvo 
pasižadėjęs palikti laisvėje 
ir ramybėje. Be to, Hitleris 
pranešė, kad Prancūzijos 
dar laikyta kariuomenė iš 
80,000 vyrų turi būti pa
naikinta. Visos Prancūzijos 
karinės ir civilinės valdžios 
priešaky paskirtas maršalas 
Rundstedt.

Toulono uostas buvo pui
kiausia laivų bazė Vidurže
mio jūroje. Visi uosto į- 
tvirtinimai taip pat sunai
kinti pačių prancūzų. At
rodo, iš uosto pasišalino tik 
vienas submarinas, kurs 
nuvyko į Ispaniją; ten jo 
įgula buvo internuota.

Vėliau pranešta, kad du 
submarinai pasiekė Afriką.

Ga I ' Nors ugnis greit sustabdy- CHURCHILL PAGRASINO ITALAMStoje formoje. Apatinėje sa
lėje vienas įsilinksminęs 

ištraukė elektros 
ko pasidarė 
vienas klu- 

16 metų vai- 
įdėti naują

ta, bet žmonių gyvybių la
bai mažai išgelbėta! Žuvu
sių skaičius siekia apie 500, 
jų tarpe daug kariškių.

Žuvusių tarpe yra lietuviai 
Povilas Mikalonis ir Kazys

lę naujų laimėjimų prieš už- 
puolikišką Ašį Afrikoje ir 
Europoje, iškeldamas ame
rikiečių ir rusų kariuome
nių nuopelnus Afrikos ir 
Stalingrado frontuose.

Kalbėdamas apie Italiją, 
Churchill pareiškė, kad už 
visas italų nelaimes 
kingas ir kaltas 
vienas žmogus 
ni. Pažymėjo, 
anglų rankose 
lų generolų ir 
rių belaisvių.

Churchill pasakė negalįs 
nieko pažadėti, nes prieš 
akis dar didelė kova, kuriai 
visiems reikia būti gerai 
pasiruošus. Savo kalbą jis 
baigė pareiškimu, kad ang
lai yra tvirtos valios, drą
sios širdies ir geros sąžinės 
tauta.

Anglijos ministeris pirmi
ninkas Churchill lapkričio 
29 d. savo kalboje per ra
diją ypač daug laiko pasky
rė italams, kuriuos ragino 
nusikratyti Mussolinio ir jo 
sukurto režimo, Italijai tik 
baisias nelaimes atnešusio. 
Jis nurodė, kad Italija bus 
skaudžiai bombarduojama ir 
todėl 40 milijonų italų turi 
pasakyti, ar jie nori sulauk
ti savo šalies sunaikinimo. 
Jo kalba vėliau daug kartų 
perduota per radiją itališ
kai.

~ r------- —--------- —----- Churchill įspėjo anglus,
:hy, jis buvo laną Prancūzijos išdaviku ir kad Ašies sumušimas Eu- 

paskirtas marš; lo Petain į- nenori su juo bendradarbiau- ropoję dar neduos taikos. 
Reikės kovoti šalia Ameri
kos, Kinijos ir kitų vals-

svečias 
lemputę, nuo 
perdaug t amsu 
bo tarnautojas, 
kinas, mėgino 
lemputę ir paslgelbėjo sau Mickelionis.

ADM. DAR AN AFRIKOS PRIEŠAKYJE

kviete italus nusikratyti1 nu0 sen0 gars?'
Mussolinio. J° ,s.av° ,Se"a muziejines

vertes bažnytėlė, kuri da- 
„Duče” prisipažino, kad bartinio karo metu sudegė.

šiame kare Italija neteko Š. m. balandžio mėn. štai- Petain dabar ; 
172 laivų ir per 334,000 ka- ga mirė klebonas kun. Pet- belaisvis, todėl ' 
rių, kurių 94,000 užmuštų, ras Žilinskas. Nauju kle- galia atitenkan1 
Ne vien laivų ir tūkstančių bonu paskirtas kun. Pijus Darlan buvo Vi 
vyrų neteko italai. Jie nusto- Ruseckas. ...
jo Afrikoje savo imperijos.----------
Jie išlepusiai pasirodė Alba- - — -
nijoje ir Graikijoje. Viduje se (pradinėse
neramumas, badas ir — vo- se) mokosi .2,549,919 moki- Amerikos kariu 
kiečių geštapininkai. nių — mergaičių ir berniukų, ninkais, prašyt

Londonas.__ ; Aoroko radi- ginklų ir karinės aprangos
jas pranešė, ka i admirolas prancūzų kariuomenei Afri- 
Darlan pasiskel prancūzų koje. Pranešama, kad Darlan 
valstybės vadu j 
lan pareiškė, k

ifrikoj. Dar- prašąs Washingtone para- 
id maršalas mos generolo De Gaulle ben- 
ra vokiečių 
riša valdžios j 
i jam. TX 1

dradarbiavimui laimėti.
Londone Kovojanti eji 

Kol Prancūzai vis dar laiko Dar-

--------- pėdiniu.
Darlan sudari savo pata-,koje vadovybė

ir aukštesnė- rėjų tarybą, ki ri tarsis su biauja su Darlanu, kurio įsa- tybių, kol bus išlaisvintos
1 A M n a   i • _ — • « ii — i i • ... • . « .. • —

J. A. V. katalikų mokyklo- j
ti. Amer. kariuomenės Afri- 

bendradar-

)menės virši-kymų klauso prancūzų dali- ir Azija, ir Afrika, ir Eu- 
ama maisto, niai ropa. Jis pažymėjo visą ei-ama

atsa- 
yra tik 

Mussoli- 
kad šiandie 
yra 100 ita- 
300,000 ka-
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklą.

LIETUVIŲ KLEBONŲ PRAŠYMAS

NAMINIS, VIDAUS FRONTASžinių netgi apie tai, kas at
sitiko su gen. Stanislovu 
Halleriu, artimiausiuoju gi- 

’mine Juozo Hallerio, kuris 
sėdi vienoje valdžioje su p. 
Stronskiu. Yra kažkas ryš
kiai nemalonaus, pasakyčiau sų dirbtuvių, kurios paga- 
pažeminančio — kiekvienam 
lenkui — tame, kad jo vy
riausybės ministeris nepra-

(Pastaba: N. Y. lenkų dien- Jurgėla, sprendžiu, kad yra 
raštis „Nowy Swiat” š. m. neleistina iš bet kokios lietu- 
lapkr. 8 d. laidoje įdėjo ilgą viii ar lenkų niekšų grupės 
straipsnį „Lietuviai vokiečių elgesio daryti bet kokių ben- 
bendradarbiai lenkų žudy- drų išvadų, ir kad yra neleis-

Adv. K. R. Jurgėla pa- tina tokias išvadas tiksliaiv- ii ... t .V1 . i-. , _. .. L , . >/. nausy uca iicuid-rase redakcijai laišką Įdėtą į pasaldinti faktų pranešimo ne-a pasauliui apie Ienkų
me.

lapkr. 18 d. laidoje. Buvęs 
Lenkijos finansų ministeris 
pulkin. Matuševskis- atsilie
pė šiuo straipsniu, įdėtu „N. 
S.” lapkr. 27 d. laidoje. Jo 
straipsnis pavadintas ,,Do 
Litwinow” čia jį perspaus
diname ištisai, laukdami mū
sų skaitytojų pastabų.Red.)

priemone. Taip kaip ir p. 
Jurgėla, sprendžiu, kad mum 
yra neleistina nei valandėlei 
užmiršti tos neabejotinos 
tiesos, kad šiandien ir lenkai 
ir lietuviais kenčia panašiu 
būdu, kenčia dėl tų pačių 
priežasčių ir iš pusės tų pa
čių priešų. Į Sprendžiu, kad 
mums yra ”įeieistina užmirš-Brangūs Lietuviai Katalikai,

Jau treti metai, kai mūsų tėvų kraštas, gražioji Lie
tuva, kenčia svetimųjų priespaudą. Jos likimas skau
dus, kaip ir kitų Europos tautų, kurios šiandie yra 
patekusios į dabartinį karą pradėjusios užpuolikės Ašies 
plėšrias rankas. Jos žmonių padėtis dar sunkesnė, nei 
kitose tautose, nes ji per trumpą laiką; turėjo pergy- Toji ministerija neseniai iš- vietiškų kalėjimų, glaudžiai 
venti dvi okupacijas. Ne tik medžiaginis skurdas ir ba- siuntinėjo pluoštą žinių apie gretimais gula į bevardžius 
das siaučia Lietuvoje, bet ir baisios kančios—juk tūk- žiaurumus, kokius v y k d ė karstus tiek šventoje Žemai- 
stančiai lietuvių liko išplėšti iš savo šeimų, nuo savo dradarbiaują su vokiečiais, tijoje ir Vilniaus kapinėse, 
žemės ir išgabenti į tolimas tundras, tūkstančiai lietu-’prieš lenkus lietuviai, ben- kur miega Pilsudskio širdis, 
vių gabenami į nacių koncentracijos stovyklas bei jų * “ " ■ • ■ .
darbovietes vergų darbui.

Liūdniausia, kad Lietuvos žmonių sušelpimo keliai 
yra labai riboti, tačiau vis dėlto yra priemonių pagal
bai

Savo laiške „Nowy Swiat” 
laikraščiui p. Jurgėla lietu
vių amerikiečių vardu išėjo priešo mindžiojamose žemė- 
prieš lenkų informacijos mi- se, bet taipgi yra kaimynai 
nisterijos Londone veiklą, tūkstančiuose vokiškų ir so-

REIKALINGI MECHA
NIKAI

Milžiniški laimėjimai mū-

suteikti.
Amerikos lietuvių kunigai per paskutinius dvejis me- 
yra padarę labai svarbių žygių, kurie davė Lietu- 
žmonėms stambios paramos. Pagalbon atėjo Ame-

prisidėti savo parama kenčiantiems Lie- 
sušelpti, mes prašėme Brooklyno vysku- 

Jo Ekscelencijos vyskupo Thomas E. 
padaryti lietuvių bažnyčiose rinkliavą,

tus 
vos 
rikos katalikų vyskupai, kurie turi specialų šelpimo ko
mitetą, daug pagelbstintį vargstančiai žmonijai.

Norėdami, kad ir Brooklyno lietuviai katalikai ga
lėtų reikšmingai 
tuvos žmonėms 
pi jos ganytojo, 
Molloy, leidimo
kuri būtų išimtinai Lietuvos žmonėms ir jos gyvybi- 
niems reikalams paremti. Jo Ekscelencija ne tik pritarė 
šiam kreipimuisi, bet ir pats suteikė savo gausią auką.

Jo Ekscelencija Vyskupas Molloy parodė Lietuvai ir 
lietuviams didžiausio pritarimo, užuojautos, gilios meilės. 
Jis savo laiške pareiškė vilties, kad lietuviai katalikai pa
rems savo kraujo brolius ir sesers Lietuvoje palankiausiai 
ir dosniausiai. Mes esame giliai dėkingi savo Ganytojui, 
kurs yra tikras lietuvių Tautos Geradaris. Kviečiame visus 
išgir^tLj^ž^dii-----r - .*------

Šį sekmadienį, gruodžio 6 d. visose Brooklyno ir 
Maspetho lietuvių bažnyčiose bus ypatingai atsiminta 
maldose pavergta Lietuva ir jos kenčiantieji žmonės; 
per visas mišias taip pat bus speciali rinkliava Lietuvos 
žmonėms sušelpti. Šiam reikalui praeitą sekmadienį 
bažnyčiose buvo išdalinti konvertėliai, kurie gruodžio 6 
d. bus surenkami.

Mes kreipiamės į visus parapijiečius, prašydami šį 
sekmadienį, gruodžio 6 d., būti ypatingai dosniais, kiek 
tik Jūsų sąlygos bei galimumai leidžia. Kas dėl kokių 
nors rimtų aplinkybių gruodžio 6 d. negalėtų atvykti į 
savo bažnyčias, malonėkite savo auką atsiųsti savo kle
bonui paštu ar kitaip. Mes nuoširdžiai prašome, kad ne
liktų nei vieno lietuvio parapijiečio, kurs nesuteiktų sa
vo aukos Lietuvai.

Mums malonu pranešti ir užtikrinti, kad šios aukos 
bus persiųstos per Šventąjį Tėvą, kuris rūpinasi visais 
kenčiančiaisiais. Šis pagalbos teikimo kelias yra pats 
saugiausias ir tikriausias. Kiekvienas centas bus suvar
totas tiktai Lietuvos šelpimo reikalams.

Keliose vyskupijose panašios rinkliavos jau buvo lie
tuvių bažnyčiose. Jos davė gražių vaisių. Mes tikimės, 
kad tai bus padaryta visose lietuvių parapijose, kad ko 
daugiausia pašalpos būtų Lietuvai sukelta.

Amerikos lietuviai yra gyvai įsijungę į Amer ikos 
gynimo darbą, kurs atneš Amerikai pergalę ir visam 
pasauliui laisvę. Tūkstančiai lietuvių jaunuolių yra gin
kluotose krašto pajėgose, kuriose jau turime ir žuvusių,

komi reikalingoje tvarkoje. 
Už kiekvieno artilerijos ka
rininko ir būrio artileristų, 
aptarnaujančių kanuolę, tu
ri būti užfrontėje ir bazė
se tuzinai vyrų, kurie vai
dina esminiai svarbią rolę 
karo veiksmuose. Tai yra 
radijo operatoriai, ginklinin
kai, lydytojai, metalo dar
bininkai ir kitokie lavinti 
technikai.

Aišku yra, kad jei mes 
norime tęsti ir didinti ofen- 
syvinius karo veiksmus, 
„mušti ir vis mušti,” kaip 
Prezidentas neseniai sakė, 
mes turim būti gerai gink
luoti, gerai išlavinti ir vi
siškai suderinti. Šiuo metu 
atsiliekame mums reikalin
gų lavintų mechanikų at
žvilgiu. Dabartiniu metu Sig
nalizacijos Korpusas ir Ar
senalų departmentas grei
tai reikalauja 50,000 lavin
tų mechanikų ir technikų. 
Be šitų reikalingų mecha
nikų mūsų apsiginklavimas 
ir įvairių ginklų rūšių su
derinimas neišvengiamai nu
kentės.

Tie reikalingieji vyrai es
mėje yra žmonės, apsipra
tę su mechaniškais instru
mentais. Tai yra telefono ir 
telegrafo žmonės, radijo o- 
peratoriai, mechanikai, elek
trotechnikai, metalo darbi
ninkai, garažų mechanikai, 
laikrodininkai ir tie, kurie 
laisvu laiku užsiiminėja ko
kiu nors mechanišku mė
giamu darbu. Tokie žmonės 
gali būti greitu laiku išmo
kyti, kaip pataisyti gink
lus, patikrinti bombų rė
mus, išbandyti taikyklius ir 
šaunamų ginklų mechaniz
mą, prižiūrėti, kad precizi
jos instrumentai ir susisie
kimo sistema būtų geroj 
tvarkoj.

Tai yra vyrai nuo 18 iki 
44 metų amžiaus, viengun
giai arba vedę, kurie- 
įrodyti savo sugebėjimą ir 
yra tinkami fizinei armijos

’mina tūkstančius orlaivių, 
tankų ir kanuolių, visas 
treniravimas vyrų lekioti 
tais orlaiviais, valdyti tan
kus ir šaudyti iš tų kanuo
lių, gali nueiti niekais, jei 
nebus kas prižiūri, kad pa
gamintieji ginklai būtų lai-

kančias bet kur, kur tik tas 
ištinka, — bet „rūšiuoja” tas 
kančias ir tūlus faktus skel
bia, gi kitus nutyli. Man, 
kaipo lenkui, yra gėda tai 
pasakyti — bet aitrus Infor
macijos Ministerijos pasisa
kymas prieš „lenkų perse
kiojimus iš lietuvių pusės,”’ 

. , . , . ... . . akivaizdoje tų pačių įstaigųti, kad lenMi. ir lietuviai yra , J . f , - °. ’. •x x 1- tylėjimo apie lenku likimąLzaimiznoi filztoi -f-rv -norma y u x £
sovietiškos valdžios rankose, 
— atrodo taip, kad emigra
cinė vyriausybė netgi kanki
nių nepagerbia ir kad netgi 
tiesą apie lenkų kančias taip 
„administruoja,” kad iš to 
išrūpins visų pirmiausia „pa
sisekimus” premjerui Sikor- 
skiui.

To visko nepaisant, min. 
Stronskio komunikatas dargi 
nėra pati sunkiausioji Si
korskio vyriausybės nuodė
mė Lenkijos santykių su Lie
tuva problemos atveju, šim
tą sykių aršesnė nuodėmė 
buvo ir yra vyriausybės ty
lėjimas apie tą reikalą. 
Tremtinė vyriausybė nepa
reiškė nei Lietuvai, nei pa
sauliui to, ką Lietuvos ir lie
tuvių atžvilgiu jaučia Lenki
ja ir lenkai. O vistik galėjo 
tai padaryti juo lengviau, 
kadangi kaip tiktai Lietuvos 
reikalu visi lenkai, nepaisant 
jų politinių skirtumų, galvo-

kaimynai ne tiktai to paties

Informacijos minist. Stron- kaip ir užšalusiose Sibiro 
ski davė toms žinioms gali-į tundrose bei tolimose Kazak- 
mai plačiausio atgarsio. Po- stano stepėse. Jokis padorus 
nas Jurgėla, nesiginčydamas lenkas ar lietuvis šiandien 

neturi teisės užsimerkti 
prieš tiesą, karštą nuo pra
lieto kraujo, tiesą, kuri by
loja, kad, nepaisant kokia 
buvo Lietuvos ir Lenkijos 
veiksmų istorija pastarai
siais dešimtmečiais, — jų li
kimas buvo ir tebėra ben
dras, ir jokis išdraskymas 
nei pasidalinimas nepajėgė 
tos paskirties nusukti.

Todėl, kaipo lenkas, jau
čiuosi susigėdinęs, kad min. 
Stronskis užmiršo tą tiesą. 
J a u č i u o si susigėdęs, kad 
min. Stronskis taip plačiai 
išgarsino „lenkų persekioji
mą iš lietuvių pusės” — ir 
sykiu atkakliai tylėjo apie 
milijonų lenkų likimą Rusi
joje, nieko nesako, kas atsi
tiko su imtais tūkstančių 

neša kokis 
tūkstančius

dėl davinių tikslumo, ko, ga
lop, jis nei negalėjo patik
rinti, pasisakė prieš visą lie
tuvių tautą liečiančių išvadų 
darymą iš faktų, turinčių ry
šio su pavienių asmenų elge
siu. Apart to, p. Jurgėla pa
abejojo dėl priešlietuviško 
antspalvio lenkų propogan- 
dai suteikimo tikslumo.

Ponas Jurgėla turi pama
to. Kaipo lenkas, pripažįstu 
jam teisingą pamatą. Pana
šiai kaip p. Jurgėla, nekves- 
tijonuoju p. Stronskio pa
tiektų faktų tikslumo — bet
gi, panašiai kaip ir p. Jur
gėla, sprendžiu, kad tų fak
tų skelbimo būdas vedė prie 
lietuvių - lenkų santykių er
zinimo. Gi bet kokią veiklą, 
nukreiptą tiems santykiams 
gadinti, skaitau kenksminga 
ir paikia, nepaisant ar tokia likimas ištiko

Iš lenkų pusės, tas pir
miausiai reiškia Lietuvos 
visiškos lygybės su Lenkija 
pripažinimą. Lenkų dvasinis 
nusiteikimas Lietuvop veikia 
taip, kad jokie materijalinių 
jėgų skirtumai nelošia mums , 
rolės, Lietuvą mažinančios. 
Lenkams Lietuva turi ir pri-1 
valo turėti tas pačias teises, 
kaip ir Lenkija: visų pirma 
nuosavaus, suvereninio, ne
priklausomo būvio teisę. 
Lenkai gali trokšti, kad lais
vą Lietuvą jungtų su laisva 
Lenkija kokis nors ryšys — 
betgi lenkai supranta, kad 
tokis ryšys turėtų gimti iš 
lietuvių valios ir iniciatyvos.

Dar daugiau: lenkai nejau
čia, kad lietuviai galį jausti 
baimės, kylančios iš abiejų 
tautų nelygybės skaičiais, 
baimės, kad savita lietuviš
koji kultūra galinti nuskęsti 
lenkiškoje kultūroje (nors 
niekas nėra Lenkijai sveti- 
miau, kaip noras nuskriausti 
patiems lenkams brangią lie
tuvišką kultūrą ir tradiciją) 
— ir todėl pajėgė ir tebepa- 
jėgia suprasti netgi dirbtinos 
separacijos politiką, kokią

ja ir jaučia vienodai tą patį. ]įetuvišk0S vyriausybės vyk- 
Ji privalėjo tai padaryti vi- pastaruoju šimtmečio ber- 
su pajėgumu kadangi kiek- Laįnįu Gerai žinodama, kaip 
vieno lenko sąmonėje Lenki- Įnepagrįsta buvo lietuvių bai- 
ja kovoja uz Lietuvos laisvę jgj Lietuvos sulenkinimo 
ir nepriklausomybę tiek pat, _ Lenkija juk gi pakentė 
kaip ir uz savo pačios lais
vę ir nepriklausomybę. lietuvių politikų elgesį, ko- 

Ikio, .gal būt, jokia valstybe 
Tas nėra frazė — tai tie-' nepakęstų iš silpnesniojo 

veikla pasireiškė ir iš lietu- karininkų, kunigų, valdiniu- sa. Lenkams istorija lietuvių kaimyno pusės. Pakentė kaip
tik todėl, kad suprato psichi- i^uko* tarnybai."vių ar iš lenkų ratelių pusės, kų, ištremtų į Pranciškaus tautą padarė artimesnę, kaip 

Toliau, panašiai kaip p. Į Juozapo žemes, už šiaurės bet kokią kitą tautą žemėje. 
Yra gyvas tikras ir gilus 
sentimentas, kuris veikia 
taip, kad nei vienas, literaliai 
nei vienas, lenkas lietuvių 
atžvilgiu nejaučia antagoniz
mo, paprastai skiriančio į- 
vairias tautas. Tas yra ste
bėtina — o vistik taip yra, 
kad lenkas didžiuojasi kiek
vienu lietuvišku atsiekimu, 
kad lenkus guodė puikus lie
tuviškas ūkiškas šeimininka
vimas, kad juos džiugino 
kiekvienas Lietuvos vysty
mosi įrodymas. Yra taip, kad 
lenkai su lietuvišku būdu sie
ja teigiamas ypatybes, kad 
„lietuviškas užsikirtimas,” 
„lietuviškas atkaklumas” — 
lenkų lūpose tai dorybės, ne 
ydos, ir lenkas didžiuojasi 
savo lietuviška kilme, kaip 
didžiuojasi savo lietuviškųjų 
karalių didingumu. Jeigu is
torija per tai įgija tiek reikš
mės, kad žmonių sielose su
kuria prisirišimus tiek stip
rius, jog žmonės jiems skiria trokšta viską, ką apima Vy- somos, jie gaus leidimą pirk- ___  ~____ -__ X _ 1 i • _ _ Y_________ • Y__________ . 4- i r-t n mini nn Hn n m i 1 n nEnmi

Pirmieji užpuolimo metai japonams davė didelių plo
tų, daug gamtos turtų. Bet už kiekvieną laikinai lai
mėtą pėdą jie labai brangiai sumokėjo. Ir visi gerai ži
nome, kokią aukštą kainą jie sumokės, kai iš visų už
imtų vietų jie turės kraustytis. O toji išsikraustymo va
landa vis artėja. Amerikos pajėgos kasdien auga nepa
prastu greičiu ir dydžiu visuose frontuose— ir mūšių 
vietovėse, ir namie.

Saliamono ir Naujosios Gvinėjos kautynės parodė ja
ponams, ką gali amerikiečiai. Tai tik pradžia didžiosios 
įžangos į galutinę pergalę. Amerikos milžiniškos reikš
mės istorinis Afrikon žygis visam pasauliui šneka, ko
kiu sumanumu, kokia karine strategija, kokiu karžygiš
ku drąsumu amerikiečiai gali dalyvauti moderniausiame 
kare.

Perlų Uosto įvykiai paskandino bet kokias amerikie
čių abejones, kad šiais laikais galima išsilaikyti neutra
lume, kad galima gyventi atsiskyrus nuo kitų kraštų. 
1941 m. gruodžio 7 smūgis parodė, kad Amerikos pa
skirtis yra viena garbingiausių pasaulyje, nes nuo Ame
rikos priklausys rytojaus pasaulio taika ir ramybė.

Dabartinis karas užmestas žmonija; labai gerai or- 
ganizuotos juodžiausių teroristų, kurie norėjo paglemžti 

kurie mirė, kad ateinančios kartos taikoje gyventų. Lie-!visą pasaulį savo žemiems įgeidžiams patenkinti, savo 
žmogžudiškoms idėjoms įamžinti. Plėšikiška Hitlerio- 
Mussolinio-Hirohito ašis veikė organizuptai. Jai gi tin
kamai geru susiorganizavimu atsakė Jungtinės Tautos, 
kurių oficialinėje šeimoje šiandie yra 20, bet prie kurių 
tikrai jungiasi ir oficialiai nepakviestos; Lietuva, Latvi
ja ir Estija. f

Vienerių karo metų apyskaita, mano^ne, bus labai tei
giama, kiek ji lies Amerikos organizacinį pasiruošimą 
ir karinės gamybos išvystymą. Ginkluotosios pajėgos 
labai padidintos ir kasdien auga. Jaurjuomenės dvasia 
labai gera, moralė aukšta. Amerikos laivynui, aviacijai 
ir marinams netrūksta savanorių, nors Įtik tokie ir te- 
priimami. Infliacijos pavojui užkirsti keliai. Karo bonai 
ir ženkleliai plačiai perkami. Beveik 30 milijonų asmenų 
kiekvieną atlyginimo dieną įsigyja bonų Į už didžiules su
mas. Daugelyje sričių, kur pradžioje dvejota ar bandy
mais šokinėta, šiandie surastas atsparos taškas.

Kaip amerikiečiai lietuviai, galime visai atvira šir
dimi ir iškelta galva pasakyti, kad savo šaliai patrioti
nes pareigas pilnai atliekame, 
čiausiu nuošimčiu dalyvauja 
tuvių karių jau yra kritusių 
kautynėse. Lietuvis buvo ir 
gyje. Turime lietuvaičių pagelbiniuose armijos ir laivyno 
daliniuose. Turime lietuvių apdovanotų įvairiais pasižy
mėjimo ženklais. Namų fronte lietuviai ] dirba sunkiau
sius darbus, nevengdami atsakomybės nei nepatogumų. 
Moters ir merginos noriai dirba Raudonajame Kryžiuje.

Tikėkime, 1943 metų gruodžio 7 jei1 dar nešvęsime 
Amerikos ir jos Sąjungininkų visuotinės pergalės, tai 
tikrai būsime labai arti to. Viskas Amerikos pergalei!

tuviai darbininkai, amato ir profesijų žmonės regulia
riai perka Karo Bonus ir ženklelius. Visose parapijose 
moterys nuoširdžiai talkininkauja Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Lietuviai nevengia sunkiausio darbo, jie atlieka 
savo pilietines pareigas visu rimtumu ir nuoširdumu. 
Būdami ištikimi Amerikai, jos Daugiažvaigždei Vėliavai, 
mes negalime užmiršti savo tautinės 1 kilmės, savo tė
vų žemės Lietuvos, kuriai pagelbėti turime labai gerą 
progą šį sekmadienį, gruodžio 6 d.

Iš visos širdies kviečiame Brooklyno vyskupijos 
lietuvius visada savo maldose atsiminti Amerikos ka
rius, savo šalies vyriausybę. Maldaukime Aukščiausiąjį, 
kad greičiau šis karas pasibaigtų garbinga pergale, ku
ri suteiktų visam pasauliui taiką ir ramybę, kuri išlais
vintų visas pavergtas tautas, kuri užtikrintų Amerikos 
saugumą, kuri leistų Lietuvos žmonėms atsteigti 
ir nepriklausomą Lietuvą.

NORBERTAS PAKALNIS 
JONAS BALKŪNAS 
KAZIMIERAS PAULIONIS 
JUOZAS ALEKSIŪNAS.

nį politinių klaidų pamatą. 
Ne tiktai todėl, kad Lenkiją 
valdė Pilsudskis, kuris su pa
sididžiavimu pats save vadi
no lietuviu, bet ir todėl, kad 
taip jautėsi visa tauta — 
Lenkija kantriai stebėjo lie
tuvių kultūros „atlietuvini- 
mo” (odpolonizowania) pro
cesą, o priešinosi, ir priva
lėjo priešintis, tiktai mėgini
mui „sulietuvinti” lenkus: ir 
tame glūdi visa Vilniaus gin
čo tiesa.

Ir ateityje lietuvių kalbi
nis, kultūrinis, politinis savi
tumas — yra ir bus reikalas, 
kurį Lenkija pagerbs. Ne tik
tai, todėl, kad Lenkija su
pranta gyvo lietuvių tautoje 
skirtingumo reikalingumą. 
Bet taipgi ir todėl, — ko lie
tuviai patys nesivaizduoja,— 
kad pati Lenkija tą lietuviš
ką skirtingumą, lietuvių kal
bą, lietuvišką paprotį, lietu- klubų nariai,zgalės gauti lei- 
višką skirtumą nuo savęs dimą pataisyti jų padangas, 
kažkokiu būdu myli. Ir todėl O jeigu jos būtų nebepatai-

Tai yra vyrai, kurie turi 
užsirašyti tuojau, nieko ne
laukdami, kad mūsų karo 
mašina galėtų gerai veikti.

VAŽIUOKIT AUTOMOBI
LIU SUSIDĖJĘ

Važiavimas susidėjus yra 
svarbiausioji dalis penkių 
padangų programoje taupy
ti gumą. Niekas negaus pa
pildomo gazolino kiekio, rei
kalingo vykti į darbą ar va
žinėtis biznio reikalais, jei 
jis nepriklausys prie kokios 
nors grupės, kuri naudojasi 
automobiliu susidėjus arba 
tik tame atsitikime, jei jis į- 
rodys, kad negalima tokią 
kaimynišką važiavimo susi
dėjus grupę sudaryti, o ki
tų tinkamų susisiekimo prie
monių nėra. Darbininkai, ku
rie yra važinėjimo grupėmis

laisvą

KUN.
KUN.
KUN.
KUN.

VIENERIŲ METŲ SUKAKTIS
Gruodžio 7 d. sukaks lygiai vieneri metai nuo 

Perlų Uosto įvykio. Vieneri metai, kai pasalingas japonas 
pasikėsino prieš Ameriką. Vieneri metai, kai Amerika 
pasiekė didžiausio vieningumo. Vieneri metai, kai Ame
rika visu savo pajėgumu stojo didžiajan pasaulio išlais
vinimo žygin.

Lietuvių jaunuomenė aukš- 
ginkluotose pajėgose. Lie- 
sausumos, vandens ir oro 
Tokio bombardavimo žy-

savo gyvenimą — tai reikia 
nustatyti, kad istorija viską, 
kas lietuviška, lenkiškai psi
chikai padarė lygiai brangiu 
ir gerbtinu, kaip viską kas 
lenkiška. Lenkui žodis ŽE
MAITIJA skamba tuo pačiu 
žavesiu, kaip žodis MOZURI- 
JA, ir taip pat atsiminimuo
se pinasi primindamas gar
bes ir nelaimes, laimėjimus 
ir sukilimus, triumfus ir 
kančias, bendrą skipetrą ir 
bendras kartuves — su gi
liausiu 
turiniu. Niekad nepavyks tą 
viską pakeisti, kad netgi žy
miausioji lenkų poema pra
sideda žodžiais, kurie šian
dien skamba taip pat, kaip 
ir anuomet, žodžiais: „Lietu
va, tėvyne mano, Tu esi kaip 
sveikata” . . .

Tokis yra dvasinis pagrin
das lenkų - lietuvių santy
kiams iš lenkų pusės. Kaip 
reikia jį išversti į politinę 
kalbą?

dvasinio gyvenimo

ties ženklas — išsaugoti, ap- tis naujų padangų iš atnau- 
ginti, išlaikyti.

Pilnai pripažįstant Lietu
vos ir Lenkijos kultūrinę ly
gybę — materijalinių Lenki
jos ir Lietuvos jėgų santy
kio nelygybė lenkų yra at- 
jaučiama, kaipo Lenkijos is
torinės pareigos Lietuvos at
žvilgiu buvimas. Visi jaučia
me, neabejotinai su gen. Si
korskio kabineto nariais im
tinai, kad Lenkijos prievolė 
šiame kare yra iškovoti ne 
tiktai Rzeczpospolitos čiely- 
bę, laisvę ir nepriklausomy
bę, — bet taipgi, lygiai taip 
pat mūsų prievolė yra iško
voti Lietuvos čielybę, laisvę 
ir nepriklausomybę. Tikrąją 
nepriklausomybę — tas reiš
kia lietuviškos valstybės ne
priklausomybę, niekieno ir 
jokiu būdu neverčiamos at
sisakyti bet kokios savo su
verenumo dalelės kitos val
stybės naudai, netgi jei toji 
valstybė būtų Lenkija.

jintos gumos. Atsarginės ar
ba „tinginės” padangos, ku
rias iki lapkričio 22 d. rei
kia atiduoti, sudarys padan
gų rezervuarą ir gumos at
sargą, iš kur bus imama pa
dangos būtiniems reikalams. 
Vienok visi automobilistai 
turės sumažinti važinėj imąsi 
kiek tik galima; jie turi pa
žiūrėti, kad padangos būtų 
tinkamai išpūstos, jie turi 
reguliariai patikrinti jų pa
dangas ir važiuoti ne grei
čiau 35 mylių per valandą. 
Tiktai taip mes galėsime ap
tarnauti automobiliais būti
niausią susisiekimą. OWI

National Catholic Commu
nity Service praneša, kad ji 
po savo priežiūra turi 290 
U. S. O. klubų, kuriuose ka
riai turi užeigą.

Ko
.sim,
Įsam

daugiau bonų išpirk- 
tuo greičiau laisvę vi- 
pasauliui užtikrinsim.
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DOVANA KAREIVIUI
Kalėdos jau čia pat. Paš

te, prie siuntinių langelio, 
jau dabar stovi ilgiausios 
eilės žmonių: iš anksto 
siunčia dovanas toliau gy
venantiems, o ypač karei
viams. Pažiūrėjus į eilėje 
stovinčius, matai žilagalves 
moterėles, senukus, jaunas 
mergužėles, bernelius. Tai 
vis kareivio artimieji: tėvas, 
motinėlė, brolis ar sesutė. 
Matant visas didesnes ir 
mažesnes dėžes, sukrautas 
pašto išsiunčiamajame kam
baryje, kyla mintys, kiek 
iš tų visų kalėdinių siunti
nių galima būtų suskaityti 
tokių, kurie būtų skirti ka
reiviui, neturinčiam tėvų, 
gal net jokių giminių.

Džiaugiasi kiekvienas su
silaukęs dovanėlių iš arti
mųjų. Jos dar labiau įver
tinamos esant toli nuo na
mų ir saviškių. Dažnai ne 
tiek brangi yra ta dova
nėlė, kiek brangus ir jaudi
nantis yra tas jausmas, 
kad neesi vienišas šiame 
margame pasaulyje, kad y- būtų gražu, jei tos, kurios 
ra kur nors širdis, kuri ta-[gali, kurių skurdas ir ne
ve atmena švenčių ar su- dateklius nevargina, 
kaktuvių proga.

Prisimena man vieno Lie
tuvos kareivio dėkingumu 
spindintis veidas. Užaugo jis 
našlaitis, iš mažens užsi
dirbdamas sau duonelę pas 
svetimus žmones. Prieš iš- kareiviui, 
eidamas į kariuomenę dirbo savo gyvybę už mus ir mū- 
jis vienoje kalvėje, stovin
čioje mūsų gatvės gale.

Nors į kariuomenę imda
vo jaunuolius tik trumpam 
laikui, niekur jų neišvežda- 
vo, visi gyvendavo toje pa
čioje Lietuvoje, tik dažnai 
kitame apskrityje ar kitoje 
Lietuvos dalyje, bet vistiek, 
motulės ir tėveliai išleisda
mi juos į kariuomenę ap
raudodavo, ne vienam ir šei
myniškas išleistuves iškelda
vo, nors iki stoties paly
dėdavo.

Ryšulėliu nešinąs, vieną 
rytą, užėjo jis atsisveikinti 
su mano motute, kuri j am 
visados linksmesnį žodelį iš
tardavo, padrąsindavo ir 
liūdintį suramindavo.

— Negaliu išeiti Lietuvai 
tarnauti neatsisveikinęs su 
Tamsta. Užaugęs 
meilės ir globos, 
vertinau Tamstos 
domą nuoširdumą.

Mamytė pabučiavusi jį iš
lydėjo pro vartus su aša
romis akyse. O jis, dažnai 
atsisukdamas, vis mojavo 
jai ranka, traukdamas sto
ties link.

Atėjus Kalėdoms, mamy
tė tarp kitų siuntinių pa
ruošė patį didžiausią tam 
našlaičiui - kareiviui. Visai 
svetimas jis buvo mums, 
bet jai visados būdavo svar
bu Kalėdų proga, pradžiu
ginti tuos, kurie daugiausiai 
gyvenimo ir likimo nuskriau
sti būdavo. Kalėdų dovano
mis ji nesidalindavo su sa
vo pasiturinčiomis 
mis ar giminėmis, 
beturčius, vienišus 
čius apdovanodavo.

Pridėjusi didoką dėžę deš
rų, sūrių, pyragaičių, ciga
rečių, išsiuntė jam. Pirmiau
siai gavo laišką, 
jautei nepaprastą 
dinimą, džiaugsmą, 
vo pirmoji Kalėdų 
jo gyvenime, taip nelaukta, 
taip netikėta. „Kalėdų die
ną nesinaudojau tomis do
vanomis vienas, bet pavai
šinau būrelį kareivių, kurių 
niekas neatminė, ir kurie, |

be tėvų 
giliai į- 
man ro-

draugė- 
bet vis 
našlai-

kuriame 
susijau- 
Tai bu- 
dovana

būrelis 
kareivė-

pirmiau-
Su a-

kaip aš, neturėjo kas juos 
atmintų. Tik dabar, to pa
sakyti apie save negaliu, 
nes Tamsta mane pradžiu
ginai savo dovanomis—at
minimu. Aš visus supažin
dinau su Tamstos gera šir
dimi, ir dabar dėkoju ne aš 
vienas, bet visas 
dėkingų Lietuvos 
lių,” rašė karys.

Sugrįžęs atgal
šiai užėjo pas mus. 
šaromis akyse dėkojo mo
tutei, mus visus paglostęs 
ir pabučiavęs, teištarė: — 
Laimingi!

Jau keleri metai prabė
go nuo to laiko, bet to ka
reivio dėkingumu spindintis 
veidas dažnai pasivaidena 
mano akyse, kai pagalvoju 
apie mylimą motutę, kada 
pamatau siunčiamas Kalėdų 
dovanas.

Turime ir čia savo tarpe 
labai daug tokių kareivių, 
kurių niekas neatmins per 
šias Kalėdas, kurie neturi 
jau kam juos atminti. Kaip

, prisi
mintų nors maža dovanėle 
tokį kareivėlį.

Daug linksmesnės bus šv. 
Kalėdos, kada žinosime, kad 
suteikėm netikėto džiaugs
mo pamirštam, vienišam 

kuris ruošiasi ir

sų krašto laisvę paaukoti. 
Nereikės jam liūdnai žiūrė
ti į draugus, b e s i d ž i a u - 
giančius siuntinėliais. Ga
vęs netikėtą dovanėlę, jis 
nesijaus vienišas, apleistas, 
pajus naują džiaugsmą ir 
dėkingumą savo širdyje.

Laimutė.

Dabar — Ne Vėlu
Galvoji padaryti kam nors 

gera ? Ruošies suteikti fi
nansinę pagalbą studentui, 
gabiam, bet neturtingam? 
Planuoji paremti kada nors 
parapiją, lietuviškas mokyk
las, lietuvišką, katalikišką 
laikraštį? Žadi užsiprenume
ruoti sau ar savo draugėms 
laikraštį, pasiųsti kelias kny
gas sergantiems kaimy
nams? Svajoji apie džiaugs
mą tų, kuriems tu manai 
suteikti malonumą, pradžiu
ginti?

Dabar, šiuo momentu, šian
dien viską daryki! Šian
dien — dar ne vėlu. Rytoj 
gal nebeteksi tų progų. Per 
vėlai padarytas geras dar
bas nustoja savo reikšmės. 
Neatidėliok, daryk gerą dar
bą šiandien, ne rytoj!

AR JAU ĮSIGIJOME?

„Amerikos” metinė vaka
rienė čia pat! Ar jau visos 
įsigijome bilietus, kurie kai
nuoja tik $1:50? Už mažą, 
kainą turėsime daug malo- 
lumo ir įvairumo. Progra- 
roje ruošiama daug staig
menų. Visos bendrai sudai
nuosime savo mėgiamas lie
tuviškas daineles, susitiksi
mos su draugais ir pažįsta
mais, pasivaišinsime ska
niai pagamintais valgiais.

Tik svarbu bilietus įsigy
ti iš anksto. Galima užsi
sakyti „Amerikos” admini
stracijoje.

Gausiai dalyvaukime „A- 
merikos” Vakarienėje sek
madienį gruodžio 13 d., Ap- pirštą prie svetimo daikto, 
reiškimo par. salėje, No. 5 bet grobsto jį visomis ke- 
ir Havemeyer Sts. Pradžia turiomis. Bet jei nesiliauda- 
6 vai. vakare.

SVEIKATA
Mūsų sveikatingumui pa

laikyti labai svarbus yra 
ramumas. Ramumas sieloje, 
ramumas visuose žingsniuo
se. Kad ir su geriausiu a- 
petitu atsisėstume prie ska
niai paruošto maisto, jei tik 
kas nors mus smarkiai į- 
žeistų, suerzintų , kaip tuo
jau netektume to anksčiau

ŠEIMININKĖMS

č. š.
VYSTANTI GĖLĖ ;
Dar vakar žydėjai, gėlelė skaisčioji, 
Šiandien piktos rankos tave ja!u nuskynė, 
Tavęs nebučiuos jau saulutė karštoji, 
Nepuoš tave perlais rasa sidabrinė. 
Girdžiu aš, gėlytė, kaip tu dar Uitoji, 
Kaip alpsta skausmuose sužeista krūtinė, 
Matau, kad skaistumo ir kvapo nustoji, 
Kaip krinta lapeliai žemyn nusiminę.

O aš dar norėčiau tave apkabinti, 
Gal ašaros karštos galėtų gražinti 
Skaistumą tai gėlei, kur vysta.
Bet veltui aš gėlę karštai glamonėsiu: 
Grąžinti gyvybės aš jau nemokėsiu. 
Ji nyksta, kaip mano jaunysta.

M. Pečkauskaite

AUKLĖTOJA
MOTINA

pama-Tegu 
žu, by 
šluosto 
lieka niekur nė vienos dul
kelės; jei šluoja kambarį, 
tegu iššluoja ko švariau
siai, visus kampelius, 
ten, kur matyti. Jei 
rai padirbo, liepkite 
dar kartą.

Vaikui pradėjus vaikščio
ti į mokyklą, jo svarbiau
sias darbas yra mokytis. 
Todėl žiūrėkite, kad ir čia 
jis viską dirbtu atsidėjęs. 
Kad gražiai rašytų skirtus 
darbus, kad išmoktų, kaip 
reikiant, kas mokytojų liep
ta. Netrukdykite jo, neliep
kite dirbti nieko kito, kol 
prirengs savo pamokas. Iš 
savo pusės pasirūpinkite pa
tiekti jam reikiamos ramy
bės ir vietos mokytis.

Norėdamos išauklėti darb
štų vaiką, neįpulkite į kraš
tutinumą ir nereikalaukite 
per daug. Jei apkrausite jį 
visokiais darbais, neleisda
mos atsilsėti ir pažaisti, tai 
aišku, kad jis nedirbs rūpes
tingai ir atsidėjęs, bet no
rės ko greičiausiai viską 
baigti.

Taigi iš vienos pusės 
gu visuomet būna jūsų 
mintyje šie šv. Rašto 
džiai, pasakyti Siracho: 
,Duok jam darbo, kad ne
dykinėtų; nes dykinėjimas 
moko daug blogo.” O iš ki
tos pusės tie, kuriuos yra 
parašęs šv. Paulius: „Tė
vai, neerzinkite savo vaikų 
(vadinas per daug reika
laudami), kad jie nenusto
tų drąsos.”

DARBAS
vaikas dirba 
tik rūpestingai. Jei 
dulkes, tegu nepa-

ne tik 
nege- 
dirbti

V
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e

turėto noro valgyti ir kol 
nesugrįžtume į normales vė
žes, nieko imti į burną ne
norėtume. Jei prisiverstume 
ką nors suvalgyti, tai vis- 
tiek mūsų virškinimo siste
ma būtų suerzinta ir nebe
tarnautų kaip reikiant. Dėl
to, visados patariama pa
laikyti ramią, linksmą nuo
taiką valgomojo laiko me
tu. Liūdni prisiminimai, ne
malonios žinios reikia palik
ti vėlesniam laikui, paval
gius. Permažai mes žino
me, kiek susijaudinimas, 
pyktis ir susirūpinimai ža
los padaro mūsų visai si
stemai, kaip tas atsiliepia 
bendrai į sveikatingumą.

Įpratinti save nesijaudin
ti dėl mažmožių yra nau
dingas būdas palaikyti ra
mumą, ypač taip reikalinga 
šiomis dienomis. Išmokus 
nesijaudinti dėl mažmožių ir 
didesnės nelaimės, pergyve
nimai taip greitai nepalauž 
mūsų sveikatos.

Abejonės, baimė, nepasi
tikėjimas savimi yra links
mumo priešai.Gera nuotaika, 
dažnas juokavimas, lengvas 
požiūris į dalykus yra ge
riausi ir švelniausi vaistai 
visai nervų sistemai. Tie 
kurie mažiau susirūpinę 
kasdienybėmis, dažniau pa
juokauja, suranda laiko pra
mogoms, pasilinksminimams 
yra mažiau varginami įvai
rių negalavimų.

Sielos ramumas ateina iš 
pasitenkinimo, kuris kyla, 
kai padarome savo artimui 
ką nors gero iš artimo 
meilės, o ne savymilos pa
tenkinimui. Linksmesni esa
me tada, kai padarome ki
tus linksmesniais.

Mūsų džiaugsmas artimai 
susijęs su kitų džiaugs
imais, taigi dėl to artimo su- 
sijimo, savimyla žmogus ki
tų paliekamas nuošaliai, 
paliekamas vienas su savo

pradėjusios, mokysite, aiš- 
I kinsite, pratinsite, bausite, 
tai daug padarysite, ir gal 
išbrisime iš tos pelkės, ku
rioje esame pasinėrę.

Kad žinotumėt, kaip švei
carai auklėja savo vaikus, 
papasakosiu vieną mano pa
ties matytą atsitikimą.

Kartą nuėjau į vieną krau
tuvę. -Jceikčjo va
landėlei kažkur išeiti ir jis 
prašė mane palaukti. Atsi
sėdus gale, matau įeina į 
krautuvę mažutė, kokių pen
kių metų mergelė. Raudon
skruostė, švarutė, kaip visi 
šveicarų vaikai, su papras
ta, bet labai švaria jupele; 
vienoje rankelėje krepšelis, 
antroje suspausti pinigai. 
Neradusi nieko krautuvėje, 
ji paliko bestovinti pas 
slenkstį, lyg nežinodama, ką 
daryti. Manęs ji turbūt ne- savimyla. Griauždamasis dėl 
pastebėjo, nes sėdėjau paša- to, kad kiti jo nemyli, jis 
lyje, už uždarų durų. Žval- silpnina ir savo sveikatą.

te- 
at- 
žo-

iš-

Svetimos nuosavybės 
gerbimas

Juo labiau žmogus yra 
silavinęs, juo labiau jis ger
bia svetimą nuosavybę. Ne
gali būti doras žmogus tas, 
kam nėra šventas nors ir 
menkiausias svetimas daik
tas. Taigi turime dėti vi
sas savo pastangas, bemo
kydamas savo vaikus, kad 
kas svetima — tai šventa, ir 
kad svetimas daiktas nė pir
što galu nėra liestinas.

Žinoma, tai nėra lengva, 
gyvenant tarp žmonių, ku
rie ne tik nebijo prikišti

mos, nenuilsdamos, anksti

Kiekviena šeimininkė, jei 
ji mėgsta savo namus ir 
myli savo šeimą, turi kas
dien šeimyniškų rūpestėlių. 
Jie padidėja prieš šventes. 
Čia reikia dovanas supirk
ti, jas paruošti ankstes
niam išsiuntinėjimui, čia 
sveikinimų negalima pamir
šti, tai vaikučiams eglaitę 
paruošti, ir taip be galo, 

j Bet p er šventes kiekvie
nas šeimos narys laukia iš 
motinos-šeimininkės ir ge
resnių valgių, skanumynų 
švenčių stalui. Tenka pasa
kyti, kad yra daug šeiminin
kių, kurios tuo visai nesi
rūpina ir jų švenčių sta
las nieko nesiskiria nuo kas
dienės vakarienės ar pietų. 
Čia kaltas tik jos pačios 
apsileidimas, tingėjimas, kuo 

į ji daug žalos daro savo šei
mai, savo namiškiams.

Didžiųjų švenčių iškilmės 
prasideda iškilmingai bažny
čioje. Kokią pakilusią nuo-

Kalėdiniai
Įima iškepti

pyragaičiai ga
iš anksto. Ko 

ilgiau jie stovi, tuo trapesni 
ir skanesni pasidaro.

1
1

2

taiką 
rinkę 
mišių, 
yra daug 
laiko iš 
paprotį, 
vakaro, 
Mišias.

Kūčių

pergyvena visi susi- 
išklausyti piemenėlių 
Kaip gražu, kad dar 

šeimų, kurios pa- 
Lietuvos atvežtą 
valgyti Kūčias iš 
prieš Piemenėlių

stalo valgiai, kaip 
ir Kalėdų, reikalauja šeimi
ninkės pasidarbavimo. Bet, 
kiek tai džiaugsmo! Kiek 
įvairumo!

Prie gražiai papuošto sta
lo, stropiai paruoštų valgių 
visa šeima glaudžiau suar
tėja. Kiekviena iš mūsų pa
sistenkime, kad šių metų 
Kūčių ir Kalėdų stalas bū
tų atmintinas kiekvienam, 
kas prie jo sėdėjo. Dar šie
met neturime didelio trūku
mo su maisto gaminiais, dar 
turime didelius produktų pa
sirinkimus, taigi pasinau
dokime, negailėkime savo 
triūso, įdėkime daugiau dar
bo.

skardą ir kepti vidutiniame 
karštyje. Skardą reikia iš
tiesti riebaluotu popieriumi 
ir tešlos nedėti perarti vie
na kitos. Kepti kol gražiai 
paraus. Atvėsusius — sudė
ti į indelį.

gytis nebuvo jai laiko, nes 
tuojau jos akis patraukė 
didelė pintinė vyšnių, pasta
tyta palangėje. Ji paėjėjo 
pintinės linkui ir akis iš- i 
pietus žiūrėjo į dideles rau
donas uogas. Paskui priėjo 
prie pat pintinės, I 
galvelę, o i mėlynos akelės I mui 
vis taip sjnalsiai 
tarsi ėmusios iššoks iš vei
do į pintinę. —Dabar tuo-' , , ., gos, įdėtas uolus triūsas,jau ii semsis saujelę—ma- °,. ! ‘ , . . . ,J. J -j-, , .. . Visi daktarai, visos gautosmau sau, sėdėdama tyliai, .. . -v . b .. ... i , , T žinios apie ligas ir apsisau- kad ii manęs nepastebetų. Ir, .. . b . . 1. J.. r , gojimo budus visi perspeji-stai ii istiesus rankelę, svel- & J. . . .. . . . J... j. i n mai nleko nereiks, jei as-

Mūsų Pastangos
Daktaras gali mums pa

tarti, įsakyti, ligoninėje mes 
galime pabuvoti kurį laiką,! 
bet svarbiausia, kad mes 
pačios žinodamos kas yra i

Kalėdų Pyragaičiai 
puodukas riebalų, 
puodukas medaus, 
puoduko rudo cukraus, 

kiaušiniai,
1 šaukštas tarkuotos citri

nos žievės,
3 puodukai miltų,
1 šaukštukas sodos (ke

pamos),
1 šaukštukas cinamono,
1 šaukštukas maltų gvaiz- 

dikėlių,
V2 puoduko rūgštaus pie

no,
1 puodukas supiaustytų 

džiovintų slyvų,
1 puodukas supiaustytų 

fygų arba smulkių razin- 
kų,

1 puodukas smulkiai 
piaustytų riešutų, 

truputis druskos.
Ant greitųjų padaryti rūk- 

štų pieną, reikia į saldų 
pieną įpilti du šaukštai cit
rinos sunkos ir leisti pa
stovėti 10

Ištrinki 
riebalus,

Kimštos Silkės
Silkes reikia mirkyti per 

24 valandas, nušluostyti ir 
nenulupus odelės, išimti vi
duriai ir nugarkaulis. Imti 
keturių silkių oinui
kiai sukapoti su svogūnais, 
rūgščiu obuoliu, įpilti tru
putis aliejaus, pipirų, du 
šaukštai duonos trupinių, 
vienas kiaušinis, visa tai 
gerai išmaišyti ir tuo kam- 
šalu prikimšti silkes. Pas
kui vilgyti kiaušinyje, api
barstyti trintu pyragu ar 
duonos trupimas ir kepti 
karštame svieste.

su-

niai ima djvi uogeles. Dar 
valandėlę ?,iūri į jas iš visų 
pusių ir i^iša prie lūpelių. 
Bet lūpelės^ neprasiveria, tik 
iš jų tarpo kyšt liežuvėlis ir 
gardžiai kalius kartus lyžt 
vyšnias. Tai padaręs, jis vėl 
slepias už lūpelių, rankutė 
vėl tiesias 
gal į pin 
traukias at 
ma atsitol 
dos.

Tai matQ;te, kaip

( deda uogas at
ginę 
gal, tarsi 
inti nuo

sviesto.
cukraus,1

2
3
2
3
1

miltų,

Bananų Pyragas
y2 puoduko 

puodukas 
kiaušiniai, 
bananai, 
puodukai
šaukštai grietinės, 
šaukštukas sodos,

V2 puoduko kapotų riešu
tų,

truputis druskos.
Ištrinti sviestą su cukru

mi, įmaišyti po vieną kiau
šinį, truputį miltų, grieti
nės, suminkytus bananus ir 
paskiausiai visus likusius 
miltus, grietinę ir t.t. Kep
ti skardoje, kuri turi būti 
išklota riebaluotu popieriu
mi. Iškepus nuimti popierį, 
ataušinti.

minučių.
sviestą ar kitus 
kurie pavaduoja 

!"a,-e tikrai reikalinga sveikatin- sviestą, su cukrumi, pamažu 
..a.ke.1.es' „.„i, atydžiai darytume, !malsykl. medų ir įplaki po 
zlureJ°’ pildytume. Taigi svarbiau- vien^ klausln!' Miltus per- 

šia yra mūsų pačių pastan- slJ°kl. su soda;.,
maltais gvazdikėliais, ir 
maišant pilki po truputį, 
drauge su pienu. Vėliausiai 
įmaišyki vaisius. Miltų rei
kia įmaišyti tiek, kad teš

muo jų nesilaikys, o laiky-ne^ūtų per tiršta, bet pa- 
sis įgytų netinkamų papro- j 
čių. Ypatingai pagyvenusio j 
amžiaus žmonėms svarbu 
kreipti dėmesys į visus 
sveikatingumo reikalavimus. 
Nes labai dažnai kova už 
būvį, už geresnį gyvenimą 
gerokai išsemia energiją, 
palieka savo išvagotas žy
mias mūsų dvasioje, kad ir 
stiprioje sveikatoje. Tik į- 
sitikinimas, kad reikia pa
keisti savo gyvenimo ma
nieras, sistemą, prisitaikyti 
prie esamų jėgų, esamos 
sveikatos, gali padaryti ge
ro, gali prailginti gyvenimo 
dienas. Be mūsų pačių įsi
tikinimo ir pastangų paša
linės ir stipriausios jėgos 
neprivers mūsų to padary
ti.

kankamai liuosa, kurią gali- 
' ma būtų šaukštu dėti į

B i
GRAŽIOS GRAŽIOS

ir mergelė 
norėda- 
pagun-

Tai matdte, kaip gražiai 
auklėjami ■‘vaikai, jei tokia 
maža mergelė įstengia ko
voti su pagunda. Juk toji 
pagunda j)’ai buvo begalo 
stipri, o dielto ji apgalėjo 
ją, pasitenlkindama palaižiu
si uogas, r.

(Bu daugaiu).

kufirie susikoncent- 
sn ilulkmenose, labai 

dažnai pražiopso didžius da-

Tie, 
ruoja,

lykus. r

8

Pagelbėk sau turėti laisvę $ 
Rocefogous. i— įsigykite Karo Bonų.

LIETUVIŠKOS - KATALIKIŠKOS
KALĖDINĖS ATVIRUTES

DĖŽUTĖMIS
21 Atvirutė už $1.00

(14 Lietuviški] ir 7 Angliškos)

Didelis Pasirinkimas Pavieniui Atvi 
rnčiuj. Kalėdoms Sveikinimui

Gailestingoji Sesuo.
KREIPTIS:

„AMERIKA”
222 So. 9-th Street, Brooklyn, N. Y.

S

I
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Philadelphijos Žinios
KALBĖS ADAMIC, BUS 

LIETUVIŲ
Louis Adamic, žymus ra

šytojas ir kalbėtojas, kalbės 
Philadelphijoje gruodžio 2 d. 
Tempel University salėj. Jam 
kalbant, scenoje bus gyvasis 
paveikslas vaizduojąs 31 tau 
tą aplink didžiulį pasaulio 
rutulį. Su džiaugsmu turime 
pasakyti, kad tarp tautų bus 
ir lietuviai. Dalyvaus lietu
vaitės, apsirengusios tautiš
kais drabužiais ir juostomis. 
Tam lietuvaičių pasirodymui 
vadovauja Moterų Taryba, 
ypač jos pirmininkė p. Čela- 
dinienė. Per tą vakarą bus iš
garsintas lietuvių vardas, o 
garsusis rašytojas savo kny
gose gražiai atžymės lietu
vaičių pasirddymą.

, SVARBUS^USIRINKIMAS

Philadelphijos lietuvių ka
talikų organizacijos rimtai 
nutarė įgyvendinti visų orga 
nizacijų bendravimą ir veiki
mą. Toks didžiulis organiza
cijų atstovų susirinkimas 
kviečiamas sausio 10 dieną.

Ligi tos dienos kiekviena 
organizacija turės išrinkti 
savo atstovus. Visos organi
zacijos bus surašytos ir ats
tovai patikrinti. Tam susi
rinkimui jau parinkta labai 
svarbi ir rimta programa. 
Gyvename sunkius laikus, 
kada reikia visiems daugiau 
veikti. Š.

UŠSIMUŠĖ LIETUVIS

KARO BONŲ VAJAUS PROGRAMA

MŪSŲ KA ZIAI__

Juozas Jokūbaitis jau ke
li metai tarnauja laivyne. 
Nors dabar negailima žinoti, 
kaip jam sekasi, i bet tikima, 
kad jis iš to karcj pareis lai
mėtoju. Linkėtina pasiseki
mo.

Stanislovas Alekna ka
riuomenėj jau kelintas mė
nuo. Jis pasiruoš kariškam 
gyvenimui skirtingai nuo ki
tų jaunuolių. Ppieš išeida
mas kariuomenėn pasiėmė a- 
tostogų ir su penkiais savo 
draugais nuvažiavo į vyrų 
rekolekcijų vietą; kur atliko 
rekolekcijas. Pasakojo, kad 
tai buvusios džiaugsmingiau
sios jo gyvenimo.^ dienos. To
se rekolekcijose ^alyvavo ir 
daug kitų vyrų^Visi supra
to, kaip svarbu atlikti užda
ras rekolekcijas ir kiek daug 
dvasinio džiaugsmo galima

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
New Britain, Conn.

Prieš mėnesį su viršum laiko Philadelphijos lietuviai 
vieningai pradėjo varyti Karo Bonų platinimo ir registra
vimo vajų. Gruodžio 6 d., 2:30 vai. popiet, lietuvių muzika- 
linėj salėj, bus pirmasis masinis susirinkimas tam darbui 
toliau ir dar sėkmingiau varyti. Tą dieną lietuviai išpirks 
ir pasižadės pirkti už šimtus tūkstančiij dolerių karo bo- 
nų ir ženklų, kad tik paremtų U. S. Čia paskelbsime jau 
suregistruotus lietuvių pirktus karo bonus. Tai dienai ko
miteto sudaryta labai vertinga ir įdomi programa, kuri 
kalba už save:
Įžangos žodis ............................................................... Komitetas
Atidarymas—Amer. ir Liet, himnai Šv. Jurgio par. benas

(Vėliavoms keliant) ir visi dalyviai rasti. Rekolekcijos už-
Ištikimybės (Pledge) pareiškimas šv. Jurgio par. mokyk. kajgtos^ įspūdingą jjroccsija, 

vaikučiai, benas ir žmonės
Kalba ..................................................................... adv. M. Šlikas
Registruotų Karo Bonų rezult. skelb............adv. Cheledinas
Daina ir vaidinimėlis........ Šv. Jurgio par. mokyk, mokiniai
Kalba................................................ kun. Dr. V. Martusevičius
Duetas.............................. muz. A. Dzikas ir p.p. Antanaitytės
Solo...........................................P. Urbonaitė, akomp. A. Dzikas
Muzika........'.............................................  Šv. Jurgio par. benas
Kalba.......................................J. Tysliava, „Vienybės” redak.
Užbaiga .........................................................................  Komitetas

Per programą bus priimti pasižadėjimai pirkti bonus. 
Valdžios ir laikraščių korespondentai bei fotografai pa
skelbs tą vajų po visą U. S. Tai tikrai svarbi diena Phila
delphijos lietuviams.

i Mūsų parapija gražiai ir 
iškilmingai atšventė savo 
patrono Šv. Andriejaus šven
tę. Iškilmingi mišparai buvo 
atgiedoti lapkr. 29 d., per ku
riuos kun. Jurgis Vilčiaus- 
kas pasakė įdomų bei įspū
dingą pamokslą. Jo tema 
„Mano bažnyčia, Dievo Na
mai” kaip tik buvo pritaikin
ta šiai iškilmei. Po mišparų 
prasidėjo novena prie Mari
jos Nekalto Prasidėjimo. 
Jaunimas pavyzdingai lanko 
šią noveną; tikimės gražių 
vaisių ir Dievo palaimos 
tiems, kurie naudojasi šia 
proga.

| Sekančią dieną, pačioj 
šventėj, kleb. kun. M. Pan
kus atlaikė iškilmingas šv. 
Mišias už visus parapijie- 

.... -v_ čius, gyvus ir mirusius. Jiso toje procesijoj ^ryzių nese tai t akė až 
Starus ovas AlekM>_Po to- moksl apibudindamas šv. 
kių rekolekcijų ir kanuome_- Andriejaus. apaštalo, nuo- 
nes gyvenimas pasidarė lni gyvenimą bei dar- 
lengvesnis. Dabar rašo, kad buot Kristaus Vynyne. 1 O IX vii 11 nvi z-A-1 4-1 Imo 1 T •/ •/jam kariuomenėj tikrai gerai švent 0 st la skendo ~e_ 
sekasi, ir patenkintas nauju lėse ir žvakėse> 0 prie jo ko_ 
gyvenimu. buvo nuolat matyti mal-

Walter Baranauskas jau dauiančiuiu. kuris siuntė sa-daujančiųjų, kuris siuntė sa
vo karštas maldas.

MINĖJO ŠVENTĘ RUOŠIASI ATLAIDAMS

Petras Papolskas lapkričio] 
23 d. iškrito iš lango ir užsi
mušė. Jis buvo 54 metų am-

Šv. Andriejaus parapija iš
kilmingai minėjo savo globė
jo šventę. Pritaikytos pamal
dos buvo lapkričio 29 ir 30 
d.d. šventėj dalyvavo keletas 
svečių kunigų ir iš tolimes
nių apylinkių. Pamaldos bu
vo senojoj bažnytėlėj.

REMIA UNIVERSITETĄ

vingas ir nežinia, kaip atsi
tiko ši nelaimė.

T
Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRAB ORIU S

Laisniuotaa Penna Ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St 
Philadelphia, Pa.

t—

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Į Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. 

• Direktorius
ANTANAS DZIKAS

■ 8619 East Thompson Street
Philadelphia, Pa.

| Telefonuokite: Regent 2987

pač už tuos, kurie išvažiuo
ja į kariuomenę, kad sugrį
žę ištikimai atjaustų svarbą 
savo pasiskirto luomo ir su
tvertų šeimas pagal Dievulio 
nustatytą tvarką.

Ona Miliauskaitė, mūsų 
rūpestinga klebonijos prižiū
rėtoja bei šeimininkė, gražiai 
atšventė savo gimtadienį 
lapkr. 27 d. Linkime jai su
laukti dar daug tokių sukak
tuvių.

P. Kukanskienė, kuri gana 
ilgai sirgo, jau sveiksta ir 
pradeda lankyti mūsų bažny
tėlę, kuri yra jos džiaugs
mas bei paguoda jau per 40 
metų. Motina Kukanskienė 
yra viena iš pirmųjų, kuri 
padėjo sutverti mūsų šv. An
driejaus parapiją, a.a. kun. 
Mašioto vadovybėje.

Visose parapijose buvo da
romos rinkliavos Katalikų 
Universitetui Washingtone. 
Žmonės nuoširdžiai atjaučia 
katalikiškos įstaigos reika
lus ir visi gausiai aukojo jai 
palaikyti. Per mokslą išlai
kysimi katalikybę gyvą.

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai Kreipkitės 
diena ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

JVAIRĖS GALVOS MASAŽAI

Plauku spalvos mūsų specialybe

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

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

| 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

s i

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

Padėkos dienoje, vidurdie
nį, mūsų bažnyčioje buvo 
nuėję daug žmonių mišioms. 
Vakare šv. Valandos pamal
dose ir buvo pilna.

Juozas Balčiūnas, mūsų 
darbštus bei tvarkingas baž
nyčios prižiūrėtojas, uoliai 
platina visus parapijon pri
siunčiamus lietuviškus laik
raščius, o ypač „Ameriką.” 
Dieve,duok mums daugiau 
tokių uolių pasišventėlių!

J. K.

Waterbury, Conn.

uniformuotas ir tarnauja 
Dėdei Šamui. Jaunuolis ką 
tik buvo vedęs žinomą lie
tuvaitę Juliją Tribulaitę. Bet 
jis netoli gyvena, žmona ga
li aplankyti. Pereitą savaitę 
aplankė ir rado jį linksmą 
naujame gyvenime. Jo žmo
na darbuojasi platindama ir 
pardavinėdama karo bonus, 
kad greičiau laimėtų karą ir 
jos vyras sugrįžtų ir vėl lai
mingai galėtų gyventi.

Edvardas Varnis, jaunas 
karys savanoris. Kaip dau
gelis lietuvių ėjo savanoriais, 
taip ir jis nenorėjo atsilik
ti ir jis dabar tarp jų. Pasi- uolumas ne tik pagirtinas, 
sekimo jaunajam kariui!

Broliai Andrius ir Anta-
B A TA iĮgIr^r^YT»»rnTTrn e n P j į~

Kas ten per triukšmas bei 
v džiaugsmas ? Tai mūsų pa- 
SV- rapijos vaikučių „Thanks

giving Party.” Reikia eiti pa-
Pranciškus Matulis,

Tomo pradinės seminarijos
studentas, praleido Padėkos žiūrėti/o gal ir kartu paža'is- 
sventės atostogas su savo

_ • _ UI o U. J etilo.
tėvais, 540 Church St. Jo 
gražus pavyzdys, ypač prie Nemažas čia būrelis ... „O
altoriaus, žavėjo ne vieną, o kaip jūs, Seselės, pakęsite tą
ypač Altoriaus ministrantų 
grupę, kurios jis buvo pirmi
ninku prieš stodamas semi
narijom

Lapkričio 15-toji buvo ti
krai rudens šventė gamtos 
ir meno grožio prasmėje. Į- 
vyko Šv. Juozapo parap. 
trijų chorų šaunus koncer
tas teatras komp. A. Alek
sio vadovybėje. Dalyvavo 
kunigai kleb. J. Valantie- 
jus, B. Gauronskas, A. Če- 
batorius, Dr. J. Bogušas, 
A. Kočiūnas iš Naugatuck 
ir A. Ignotas, M. I. C. iš 
Hinsdale, Ill., Dr. P. Vilei
šis su žmona ir per 500 lie
tuviško meno mėgėjų. Dai
nuota 30 dainų, — Aleksio, 
Kudirkos, Petrausko, Po
ciaus, Sasnausko, Šimkaus, 
Vanagaičio, Žilevičiaus, Ži- 
žiūno, Žurono ir kitataučių 
kompozitorių kūriniai. Sce
noje suvaidinta trys links
mi vaizdai — „Raulas” ir 
„Tūzas ir Arbūzas” (abu 
vertė kun. J. J. Miliaus
kas) ir „Čigonės Atsilan-

jų triukšmą ir juoką?” 
Triukšmą? . . . Ar ne matote, 
kaip jie nuoširdžiai ir links
mai šoka ratelius ir dalyvau
ja organizuotuose žaidimuo
se? Prisidėkite—pamatysite, 
kaip tapsit keletą metų jau
nesni.”

Na, taip ir buvo. Neužilgo 
pamiršau savo rūpesčius, 
vargus ir gyvenimo sunkeny
bes, ir šių vaikelių tarpe at- kymas” (parašė U. Gurkly- v«nrlmi nnnoi i on iolzinima f-* _ _ -i • — \

Šv. Kazimiero parapijos 
40 vai. atlaidai bus gruodžio 
13 -15 d.d.

Gruodžio 13 d. L. Vyčių 3 
kuopa organizuoja Jaunimo 
šventąją Valandą nuo 2 ligi 
3 p.p. Kviečiamas visas pa
rapijos jaunimas” prisidėti 
prie tos valandos. Tai bus 
jaunimo maldos ir pasiauko
jimo valandėlė už savo drau- nas —„ 
gus karius ir už visus karius. gin& U. S. vėliavą su pasižy- 
Jie maldaus Aukščiausio pa- mėjimu. Laukiama, kad jis nimo nemažas skaičius stoja Kristaus žodžiams: „Jeigu 
laimes ir ištvermės savo parvažiuos ir daugiau galės moterystės^ luomam čia žy- i netapsite kaip vienas iš šių 
broliukams, sužieduotiniams patys papasakoti. Jaunuo- —x.......  ~i-~.
ir vyrams. Tai tikrai girti
nas sumanymas. To puikaus 
sumanymo iškėlėja yra veik
li vytė ir sodalietė T. B-tė.

Garbė jaunimui, kad nepa
miršta ir kilnių dalykų. Vi
siems parapijos jaunuoliams 
bus išsiuntinėti kvietimai da
lyvauti toje valandoje. Lau
kiama, kad dalyvaus keli 
šimtai jaunuolių. Kad nebū
tų nė vieno, kurs nedalyvau
tų!

liai turi dar jauną broliuką, 
kurs mokosi ir sesutes Oną 
ir Stellą, kurios taip pat ža
da padėti savo broliams ka
riauti už Amerikos laisvę. 
Mamytė labai susirūpinusi 
savo sūnų likimu ir laime. 
Tai 
kos

pavyzdingos katalikiš- 
šeimos kariai.

ŠVAROS SAVAITĖ

SESERYS IŠGELBĖJO

Vienuolės šoko į vandenį, 
kad išgelbėtų skęstantį ber
niuką. Kai seserys pamatė, 
kad berniukas skęsta prade- 
dančiame šalti ežere, tai jos 
šoko į vandenį 15 pėdų gilu
mo, kad išgelbėtų 12 metų 
berniuką Alfred Magrisi. 
Jos buvo pašauktos skęstan
čio berniuko draugo.

Ežeras buvo seserų gene-

Nemažas skaičius mūsų 
vyresnių moterų jau stojo į 
karo gamybos darbus, šis jų

bet ir patartinas kitoms, ku
rios turi laisvesnio laiko.

Karas ne karas, mūsų jau- radau nuoširdų išaiškinimą tė-Gudienė). 
imn npmažfls skaičius stnia . I

miai padidėjo vestuvių skai
čius, ir jaučiame šventą pa
reigą melstis už visus, o y-

Miesto švaros savaitė pra
sidėjo lapkričio 22 d. Miesto 
mayoras išleido Jaišką, ku
riame prašo visus gyvento
jus palaikyti švarą ir grožį 
mieste. Jis savo laiške rašo: 
„Nereikia ir sakyti, kad ne
švara reiškia ligas, bet taip 
pat turite žinoti, kad šaltis— 
liga dažniausiai pagaunamas 
iš nešvarumų, sąšlavų, ku
rios suverstos aut gatvių ir 
tuščių sklypų, nes ten daž
niausiai slepiasi; ligų baci
los.” ■’

Reikalaujama, i kad visos
linio namo nuosavybė. Išgel- išmatos būtų tįip išmeta- 
bėjusios seserys vienuoles moS; kad nepriteįštų gatvės.
buvo Winifred, Francesca ir 
Elzbieta. Daktarė Sės. Isabe- 
lė Dunont prižiūrėjo berniu
ko sveikatą. Berniukas pra
kalbėjo po 2 valandų gydy
mo. Tas įvyko Philadelphi
jos apylinkėj.

JAUNIMO PAMALDOS

Pamaldos sodalėms ir jau
nimui šv. Kazimiero parapi
joj bus tris dienas prieš Švč. 
P. Marijos Nekalto Prasidė
jimo šventę. Trijų dienų pa
maldas organizuoja naujoji 
sodalių valdyba su pirm. Ma
ryte Brigenyte priešakyje. 
Jų direktorius taip pat rūpi
nasi, kad tos pamaldos būtų 
tikrai sėkmingos ir daugiau
sia jaunimo pasinaudotų ren
giamomis pamaldomis. Pa
maldas ves misijonierius ir 
direktorius.

Pelenai turi būtij supilami į 
gerai uždaromas,1 dėžes. Ša
ligatviai turi būti! nušluoti ir 
nuplauti. Švaros Įpropagandą 
padeda varyti įvalirių organi
zacijų atstovai ir mokyklos 
mokiniai. Laukiama, kad ir 
toliau visi daugiau rūpinsis 
palaikyti miesto išvarą. Rei
kia pripažinti, kad jau da
bar matomi švaros savaitės 
vaisiai.

GRAŽIAI DIRBO

Darbštūs parapijiečiai šv. 
Kazimiero parapijoj lapk. 22 
d. parengė gražų žaidimą pa
rapijos naudai. Dalyviai sma 
giai praleido vakarą ir gavo 
dovanų. Bet kol tą viską pa
rengė, darbininkės tikrai 
daug dirbo. Mat, jos turėjo 
platinti laimėjimo knygutes, 
rinkti dovanas ir atlikti vi
sus kitus darbus. Tai tikrai 
pagyrimo vertas uolumas.

Tos pagirtinos darbininkės 
buvo: Jurgaitienė, Barčienė, 
Aį Mažeikienė, Šapalienė, 
Seilienė, Šimaitienė, Gricie
nė, Kundrotienė, Utkienė, 
Peledžienė, Poškienė, Mažei
kienė, Rimdeikienė, Ambra- 
sienė, Beniušienė, L. Barau- 
ikienė, J. Rimdeikienė, S. Ba- 
gočienė, Jadvyga Žydelienė, 
ir kitos. Be to, čia darbavosi 
ir kiti, ypač ateidami į pa
rengimą. Pažymėtina garbė 
tenka trims parapijos drau
gijoms, kurios sutartinai vei
kė.

mažesniųjų ir 1.1.” Po kokios 
valandos džiaugsmingo žai
dimo pasigirdo švilpukas, vi
si nurimo ir susikaupę klau
sėsi Seselės žodžių, kaip rei
kalingos mūsų laisvės gynė
jams maldos. Stebėtina, kaip 
šis būrys tuojaus suprato. 
Visi vieningai ir nuoširdžiai 
sukalbėjome dalelę rožan
čiaus ir pavedėm savo ka- 
kariaujančius brolius Mari
jos globai.

Įvairūs ir įdomūs žaidimai 
tęsėsi toliau, o po to gražiai 
ir skaniai pavaišinti, religi
nio turinio dovanomis apdo
vanoti, išsiskirstėme į savo 
namus. Vaikai, o dar labiau 
aš, ilgai nepamiršime tos 
„Thanksgiving Pramogos.”

Plis.

Baltimore, Md

PALIAUBŲ PARADAS

Philadelphijoj Paliaubų 
paradas lapkričio 11 d. pra
sidėjo 11 vai. Paradą paįvai
rino daugybė orkestrų. Di
dingai atrodė karinės akade
mijos orkestras, policijos or
kestrai ir daugybės kitų. Or
kestrams grojant žygiavo 
kariniai daliniai, kurie turės 
ir vėl atnešti kitą Taikos Die 
ną, kuri būtų pastovi ir nie
kada nesulaužoma.

Raudonojo Kryžiaus darbi 
ninkės nešė gailestingumo ir 
gera darymo paveikslą. Mi- 

„o>7---- — ------------- nios žiūrėtojų kėlė ovacijas
I parado žygiuotoji. Dėdė Sa- maršuotojams ir reikalavo 
mas žygiavo su ginklu ran- sutriuškinti taikos griovėjus

__________ )____
TURĖJO PARADĄ

Padėkos Dieną paradą 
vo suorganizavusi Gimbels 
krautuvė. Pradžioj ėjo orkes
trų orkestrai ir thivo neša
mos vėliavos. Toliau žygiavo 
galybė gyvųjų paveikslų ir 
„gyvulių” — tai tradicinio

bu-

Sesers kazimierietės apro
dė mokyklos lietuvišką kny
gyną, kuris yra pasigėrėtinai 
gražus. Viskas nepaprastai 
švaru, sieną puošia didžiulis 
žemėlapis. Dar yra ir tuščių 
lentynų, kur tilptų daug kny
gų. Seserys labai pageidauja, 
kad lankytųsi knygynan 
daugiau parapiečių ir dau
giau skaitytų, nes knygos 
duodamos į namus parsineš
ti.

Teko pamatyti mažyčių 
darželį, kur viskas pritaikin
ta tiems gražiems mūsų lili
putams. Darželį lanko 16 ma
žyčių. Laimingi tie tėvai, ku
rie siunčia savo mažyčius į 
šį darželį, čia mažiukai 
vinami ir lietuviškai.

Vaidino M. Andrikytė (Či
gonė), R. Vaičius (Rau
las), T. Ulinskas (Abrao
mas), A. Griebliūnaitė (Ro
zalija), F. Saldukas (Tū
zas, J. Lušaitė (Albina), F. 
Šarka (Arbūzas), A. Bukau
skaitė (Rožytė) ir A. Am
brazaitis (Jurgis). Solo dai
navo p. Bernice Ortlieb, A- 
leksandras Morkus, G. Nek- 
rošiūtė, D. Morkiūtė, L. Va- 
linčiūtė, C. Smolskytė, H. 
Padaigytė, M. Pranaitytė ir 
sesutės Lušaitės (duetas). 
Pi j anų skambino I. Drevin- 
skaitė ir O. Dulskytė. Smui
ku solo pagrojo L. Pukins- 
kaitė. Visos choristės puoš
niose suknelėse (evening 
gowns) darė labai gražų į- 
spūdį scenoje — it spalvin
giausių gražių gėlių bukie
tai.

Baigiant programą jung
tinis choras triukšmingai 
iškilmingai sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus, 
įvairias šios š alies karių, 

i jūreivių ir marinų dainas, 
choristus ir visus mūsų pa
rapijos jaunuolius Dėdės 
Šamo tarnyboje pagerbti. 
Vakaras baigėsi smagiais 
šokiais, labai jaukioj nuo
taikoj. Bravo Waterburio 
Studenčių choras, Moterų 
Sąjungos choras ir mišrus 
parapijinis choras! Mūsų 
gražioji lietuvių kalba ir 
daina nenutils niekados!

Blakstiena.

la-

duPereitą savaitę mirė 
lietuviai — senas parapietis 
T. Vasiliauskas ir užeigos 
savininkas Grigaliūnas, jau
nesnio amžiaus žmogus.

Amerikos dominikonų or
dinas gavo iš Romos per Wa
shingtone esantį šv. Tėvo 
atstovą teisę teikti sayo mo
kyklų mokiniams daktara
tus.

Atlantic City pajūrys, tei
smo sprendimu, turi būti na
kties metu užtemdytas.

Ant. Adomaitis po opera
cijos jau sugrįžo namo ir ei-

Australijos karo vadovybė 
praneša, kad Egipto apgyni-|----- —CJ — C?--------------------- ------------------- ~ --------------r — ’ J J o E AAWAXAVZ * JL V A JU X U/IAVMU,, J' AA*

koje. Tą parodą yjpač mėgsta Hitlerį, Hirohito ir kitus ne- na geryn. Negalės dirbti gal me žuvo 619 karių, o 1,800 
(vaikučiai. .■ i vidonus. dar tris mėnesius. sužeistų.
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I VIETOS ŽINIOS^
i

NEMATOMAS ŽMOGUS 
VAKARIENĖJE

Angelu Karalienes mezgimu, siuvimu ir kito
kiais gražiais darbais.

.1.
Harrison-JCearny, 

New Jersey
tukai Amerikoje ir kitose ša
lyse moka daryti — tai aląsą 
kelti. Kai paskaitai jų ga- 
zietas, tai jau, rodos, visą 
svietą aukštyn kojom ap
vers.
prieš rinkimus — jie ir gu
bernatorius ir kongresmahus 
iš komunistų tarpo išsirinko, 
jie demokratų ir respubliko
nų partijas sumušė, nes tik 
vieni komunistai yra tokie 
„stiprūs,” kad išgali pasi
samdyti Madison Square sa
lę New Yorke. Kas tik biškį 
komunistams nepatiko, tuo
jau naciais išvadino ar kaip 
kitaip išterliojo.

Bet štai atėjo ir praėjo 
rinkimai. Komunistų kandi
datai surinko po kelis šimtus 
balsų, tuo tarpu kai kitų par
tijų kandidatai balsų gavo 
milijonais. Komunistų kandi
datas į gubernatorius Amte- 
ris gavo tik du balsu iš tūks
tančio paduotų balsų.

Kai paskaitai komunistų 
alasavojimus ir užsimojimus 
ir palygini su atsiektais re
zultatais, tai nenorom prisi
meni Žemaitijoj žinomą mel
svai juodą vabalą—vumbolę. 
Tai yra vabalas kaip ir dau
gelis žemės vabalų. Nors jis 
paprastai gyvena arklamėš- 
liuose ir karvamėšliuose, bet 
užsimojimus irgi turi nepa
prastus. Vos tik saulė nusi
leido, žiūrėk, vumbolė tik 
kyšt nosį iš karvamėšlio, 
prasitrina akis, patampo 
sparnus, pasispiria kojom ir 
iš karto zvimbdama bimbda- 
ma lyg bomberis visam svie
tui praneša, kad ji skrenda 
ne kur kitur, o tik į d-a-a-n- 
gų, bet vos kelias pėdas pa- 
skridusi, spakt į arklamėšlį. 
Čia pasirauso, pasiknaiso ir 
vėl ruošiasi skristi ne kur ki
tur, o tik į dangų. Nors vum
bolė kelias iš arklamėšlio pa
sibaigia karvamėšlyj, o iš 
ten vėl arklamėšlyj, ji visuo- 

savo užsimojimais ir

Telšių Pliumpio 
MarnastysGruodžio 13 d. „Ameri

kos” vakarienėje turėsime 
ir vieną nematomą žmogų 
— An Invisible Man. Tai 
artimas „Amerikos” bičiulis, 
kurs gyvena už kelių šim
tų mylių nuo „Amerikos”, 
tačiau savo dvasia visada 
būna su „Amerika.”

Štai laiškas, kurį „Ame
rikos” vadovybė gavo šios 
savaitės pradžioje:

„Amerikos” jenarolai:—
„Prakilnūs lietuviai, labai 

jūsų pasiilgau. Pasimatymo 
proga artinasi — tai „A- 
merikos” metinė vakarienė. 
Prisibijodamas, kad gali 
neužtekti vietų, įdedu dvie
jų dolerių vertės popieriu
ką už bilietą. Kadangi bi
lietas kaštuoja, $1.50, tai 
tikiuosi už $2.00 gauti vie-

Žuvo koifporalas
Juozas ir Juozafina Ma- 

čiulskiai lapkr. j 16 d. gavo 
liūdną žinią, U d jų sūnus, 
korporalas Viritfąs Mačiuls- 
kis, lapkr. 15 d, žuvo bom
bonešio nelaimėje Columbia, 
S. C. r

Velionis buvo; vos 22 me
tų amžiaus. Paliko didžiau
siame nuliūdimie tėvelius, 
žmoną Andry, 4 mėnesių 
dukrelę, brolius*1 Juozą, Jo
ną ir Simoną, /seseris Onąi 
Serafinienę, NelĮie Jasionie-, 
nę ir Julę Ma^iulskytę ir 
daug giminių, J^raugų.

Velionis korpfralas Vin- kęg 73" metų amžiaus. Gy- 
cas karinome“ 1 ’ 1
mėnesius. Vi 
smas, !
sų mylimas. į— ne diena. M. A. Norkūnas

Iškilmingai palaidotas šv. yra artimas „Amerikos” bi- 
Kryžiaus kapine.se lapkričio čiulis.
23 d. iš Dievo Motinos So
pulingos bažnyčios su baž
nytinėmis ir karinėmis apei
gomis. Buvo labai daug 
gėlių, mišių kortelių per 30.

Reiškiame gilios užuojau
tos jo žmonai, (įukrelei, tė
veliams, broliams ir sese
rims jų didžiausio nuliūdimo 
valandoje.

Ona Jocienė ir šeima.
I

koksNelaisvė rašo, kad 
tai neva lietuviškas raudono
sios armijos dalinys lapkri
čio 6 d. minėjęs Spalių revo
liucijos sukaktį. Nelaisvė ta 
proga suminėjo kelis raudo
nus kvislingus. Tokiais atve
jais visuomet būdavo mini
mas į raudonąją peklą nu
dardėjęs generolas Vitkaus- 
kaus, bet šį kartą jo pavar
dės nebebuvo. Gal jau varg
šą raudonoji čistka nusine
šė? .. .

Ką jie neišdarinėjo

Bažnyčioje pranešta, kad 
šį sekamdienį, gruodžio 6 
d., mūsų bažnyčioje bus 
ekstra kolekta nuo karo nu- 
kentėjusiems lietuviams Lie
tuvoje sušelpti. Išdalinti 
bažnyčioje tam tikri voke
liai ir prašyta, kad kiekvie
nas parapijietis paaukotų 
pagal išgalę savo kraujo 
broliams ir sesutėms pagel
bėti apsiginti nuo bado ir 
ligų.

Manau, kad mūsų parapi
joje nebus kietaširdžių. Vi
si bus ištikimi katalikai— 
lietuviai ir nenusigrįš nuo

Pagerbsim karius I
Pirmadienį, gruodžio 

d., vakare, tuoj po Stebuk
lingo Medaliko novenos bus 
pasimelsta už mūsų parapi
jos jaunuolius, tarnaujan
čius Dėdės Šamo kariuome
nėje.

Antradienį, gruodžio 8 d., 
Nekalto Prasidėjimo Švč. 
Panelės Marijos šventėje, 8 
vai. ryte, bus sudėtinės Mi
šios už parapijos jaunuo
lius karius. Vakare, po Mi
šparų, kurie bus 7:30 vai., 
bus pašventinimas garbės 
sąrašo — Honor Roll, —su 
vardais visų parapijos jau
nuolių, tarnaujančių J.A.V. 
kariuomenėje ir pavedimas 
jų šv. Marijos Nekalto Pra
sidėjimo globai.

Karių garbės sąrašo pa- bininkus ir gražiai juos pa
minklinę lentą ir tarnybos :
vėliavą pašventins lietuvis 
karo kapelionas, kun. Char
les A. Patrick.

Iškilmės bus labai įspū
dingos. Laukiama ir tiki
masi gausaus parapijiečių ir 
jų draugų dalyvavimo.

7

Parapijos baliuje bonų lai
mėjimai atiteko Joanai Tere- 
beizaitei, 180 Hale Avė ir 
Mrs. Evelyn Lane, 176 Nos
trand Ave., Brooklyne.

Pereitą sekmadienį Kata
likų Bažnyčia pradėjo nau
jus metus. Keturiuose sek
madieniuose Bažnyčia puo
šiasi savo pamaldose atgai
los drabužiais. Giesmėse rei
škia pasiilgmo Kristaus at
ėjimo šin pasaulin.

——sekmadienį Gyvojo Ro
žančiaus draugijos narės

prašymo Lietuvos pagalbai. ^.tarP Parinktųjų. Vienok

Lapkr. 28 d. vak. kleb. 
kun. J. A. Aleksiūnas buvo 
sukvietęs parapijos baliaus 
programos dalyvius ir dar-

vaišino. Parapijos parengi
mas davė gražaus pelno.

Darbštusis mūsų parap. 
vargon. Pr. Dulkė susirgo. 
Gydytojo įsakymu, turi gu
lėti lovoje. Jį tuo tarpu pa
vaduoja jo sūnus ir var
gon. Kaminskas. Draugai ir 
pažįstamieji linki p. Pr. 
Dulkei greit pasveikti.

bilieto man nesiųskit, jis 
nematomai pas mane at
lėks. Vietos nerezervuokit, 
nes aš skrajosiu po salę ir 
virtuvę, patarnaudamas sve
teliams, arba, geriau sa
kant— „Amerikai”, nes juk 
tikrai didelė garbė patar
nauti „Amerikai”.

„Mėgstu ir myliu „Ame
riką”. Tai mano parinkta
sis laikraštis. Gausių Dievo 
malonių „Amerikai” ir jos 
štabui.

„Jūsų bičiulis,
Nematomasis.” 

SIUVĖJŲnDĖilESIUI

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, gruodžio 6 d., nis susirinkimas įvyks tre- 
tuojau po sumos parap. sa- čiadienį, gruodžio 9 d., 7:30 
Įėję. Nariai prašomi susirin- vai. vak., piliečių klubo sa- 
kti. Ne nariai prašomi prie Įėję, 280 Union Avė., Broo- 

-------- .• klyne. šiame elci- 
bus renkama dalis 
bos.

Kiekvieno lietuvio

Siuvėjų unijos lietuvių 54 
skyriaus svarbus priešmeti-

mūsų didžiulės organizaci
jos prisirašyti.

susirinkime 
valdy-

siuvė-
PERĖMĖ BIZNĮ

Mykolas A. Norkūnas,
. Vyčių organizacijos įstei

gėjas, gruodžio 1 d. sulau-

buvo tik 4 vena Lawrence, Mass. Jo 
buvo link- gimtadienis yra paskelbtas 

su šypsen’a veide, vi- Lietuvos Vyčių organizaci-

Padėka
Visiems mūsų kaimynams 

ir giminėms, visiems drau
gams, nuoširdžiai dėkojame 
už atsilankymą į mūsų my
limo sūnelio korporalo Vin
co laidotuves, ačiū už gė
les ir šv. mišias. Dėkojam 
už viską, kad ir už mažiau
sią patarnavimą. Ačiū kleb. 
kun. L. Voiciekauskui už 
bažnytinį patarnavimą, už 
atlydė j imą mūsų sūnelio į 
bažnyčią ir palydėjimą į ka
pines, šeimininkėms — už

jo pareiga dalyvauti šiame pietus, grab. Šaukoniui už 
susirinkime, todėl raginu gražų patarnavimą, žodžiu, į 

kad visus lietuvius siuvėjus at- ačiū visiems ir £. I Šiuomi pranešama, z V VAI.Z AJ- ^z *-«. T UL VAKJ KZA V4. V ^z | VAZ Vz

, velionies Walter Shabuno likti savo pareigą — atsi-

Vieną ką lietuviškos ir ne
lietuviškos kilmės komunis-

nams, J. Lenskevičiui, J. 
Abromavičiui, B. Palmer, į 
Sena, S. Bandžiutei, N. Ne- 
meikienei, M. Masijauskie- 
nei ir kitiems.

Ši netikėta staigmena 
liks nepamirštama mūsų 
širdyse. Liekame dėkingi 
visiems.

A. M. Šalteniai.

rius gali imti už patikrinimą 
visų keturių ir vienos atsar
ginės padangų 25 centus. Jei 
padangas reikia nuimti nuo 
rato, kad geriau jas patik
rinti, inspektorius gali imti 
už kiekvieną numautą padan 
gą po 50 centų.

OWI

MIRĖ IŠDAVIKAS

SVARBI PADANGŲ 
REGISTRACIJA

Kokią rolę turi padangų 
inspektorius?

Padangų Inspektorius nė
ra jus varžantis pareigū
nas. Jo pareiga yra padėti 
jums, kad jūs galėtumėt ge
riausiai išnaudoti savo pa
dangas ir ilgiausiai naudo- joje, 
tis automobiliu. Padangų 
Inspektorius padeda kiek
vienam automobilio savinin
kui:

1. Pastebėti reikalingą pa- 
taisymą, pirm negu užleis- 

’ bai atsiprašome,,’ kad nega- tas mažas susigadinimas vi- 
1 — 1 « -- ™ — ___!____ ____ 1_J. X « 4- : : i > r... Z. . 1 Z. r. W C Z, „ ZTT Z, TV1

Rygoje mirė latvių rašyto
jas pastorius Andrevs Nied- 
ra.

Šis pastorius sugrįžo į Lat
viją, vokiečiams okupavus 
Pabaltijį. 1919 m. vokiečių 
pagalba jis surengė pučą 
prieš tautinę latvių vyriau
sybę ir kelias dienas išbuvo 
valdžioje. Pučą likvidavus, 
Niedra pabėgo Vokietijon. 
Po kelerių metų sugrįžęs La
tvijon, jis buvo nuteistas už 
valstybės išdavimą. Vėliau 
Niedra buvo amnestuotas, ta 
čiau vėl apsigyveno Vokieti-

Niedrai vokiečiai surengė 
iškilmingas laidotuves.

------ o-j“- , i __ . Dai atsiprašome, i naa nega- ras mažas susigaamimas vi- eis bendrai prie sv. Komu- pe^“e J!?!«ph t Ma; lankyti gruodžio 9 d., atei- lgjome Pis pakJ-iesti į pie-įsiškai sunaikins padangą, ir 
nijos 9 vai. mišių metu. Po S>‘“'ls> 8656 85th Street, „antį trečiadienį, į susirin- t nea lab£ dįug žmOnių: nurodyti, kaip ją pataisy- 
misparų 4 vai. p.p. bus pro- l^,0°'?^Ve“’1sc.5r- Y' TeL k™4- Knaucius; buv0 Mū aūneiį lydėjo 75 ,ti, kad ji galėtų dar tarnau-
cesija ir Palaiminimas. Po Virginia 7-1896. ---------------- loutnmnEiiiai ti
pamaldų bus svarbus susi i m -• u- • ui GRAIKŲ DARBAI automobiliai. į u.pamaiaų dus svarbus susi- Turėję biznio reikalų su v Visų liūdinčių į— žmonos, 2. Nuspręsti, ar padan-
rinkimas parapijos salėje. 
Visos narės prašomos da
lyvauti. Labai svarbu.

malonėkiteShabunu, dabar 
kreiptis pažymėtu antrašu.

Šiomis dienomis Maryknol 
vienuolių ordinas išsiuntė met 
52 savo kunigų į Pietų Ame- trukšmu skelbia,- 
rikos respublikas. skrenda į dangų . . .

Brooklyn© Lietuviai Graboriai

Kitą sekmadienį, gruo
džio 13 d. Šv. Vardo drau
gijos vyrai eis bendrai prie 
Šv. Komunijos. Po mišių 
parapijos salėje bus svar
bus susirinkimas. Labai 
svarbu, kad kiekvienas na
rys dalyvautų.

NUOŠIRDI PADĖKA

Mūsų parapijos Raudono
jo Kryžiaus skyrius gražiai 
darbuojasi. Susirinkimai bū
na kiekvieną antradienio va
karą*’* 8 vai. Narės užsiima

,,AMERIKOS” administraci
joj galite gauti A. Vaičiulai
čio

OUTLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

Knyga gausiai iliustruota, 
turi 56 pusi, ir yra Lietuvių 
Kultūrinio Instituto leidinys.

Vieno egzemplioriaus kai
na—50c., o užsisakant 50 eg
zempliorių ar daugiau—30c.

Širdingai dėkojame Mezgi
mo Rateliui ir draugams už 
surengtą siurpryzo pagerbi
mą, 30 m. vedybinio gyve
nimo sukakties proga. Ačiū 
visiems už gražius linkėji
mus ir dovanas; svočiai E. 
Mauruk'ienei už tortą, gė
les, dovanas; piršliui J. 
Dragunaičiui už gėrimus ir 
dovaną; taip pat sumanyto
joms ir daugiausiai dirbu
sioms: T. Klimienei, A. Jes- 
minskienei; pagelbininkėms: 
J. Stadulienei, R. Bakšienei, 
U. šašienei.

Jonas ir Marijona 
Dragunaičiai.

Gruodžio 13 d. New Yorko 
graikų švietimo draugija 
Waldorf Astoria viešbutyje 
turės karo bonų platinimo 
vakarą, kuriame tikimasi 

: 5,000 graikų amerikiečių. 
Svečių tarpe bus Graikijos 
ambasadorius, graikų arki
vyskupas ir kiti.

Iki vasario 22 d. graikai 
nori parduoti karo bonų už 
50 milijonų dol. Gruodžio 13 
d. tikimasi parduoti bonų už 
10 mil. dol. Programą pildys 
graikų artistai iš radijo, te
atro ir judomų paveikslų pa
saulio.

Visų liūdinčių v— 
dukrelės, brolių iiT seserų— 
vardu y

Tėvai Mačiulskiai 
______ C.____  

Montreal, Čanada 
’ L______ t.

Neseniai įvykuįsiame K. L. 
T. moterų sekcijas susirin
kime perskaityti - karių laiš
kai iš Anglijos i: " kitur, ku
riuose dėkojama 
tas dovanas. Nut 
vanoti Kalėdų pi coga 
karius lietuvius, ; kurie dar 
nebuvo gavę dovi Anų. Moters 
nedalyvavusios s| usirinkime, 
prašomos prisidegti.

už nusiųs- 
arta apdo- 

visus

KLUBO BALIUS

Piliečių klubas savo salėj, 
280 Union Avė., rengia 5 me
tinį Naujų Metų sutikimo ba
lių, kuris įvyks gruodžio 31 
d. 8:30 vai. vak. Bilietai po 
$2.50.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus
Iš 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 7-8451

AMATŲ MOKYKLA

Praėjusiame pasauliniame 
kare Brooklyno YMCA a- 
matų mokykla lavino mo
teris ambulansų vairuotojo- 

įmis. Tos moters tada savo 
pareigas puikiai atliko, iš- 
gabendamos sužeistuosius iš 
mūšio vietos Prancūzijoje.

Šiandie Brooklyno YMCA 
amatų mokykla lavina mo
teris savo mašinų dirbtu
vėse įvairių darbų specia
listėmis. Šiai mokyklai va
dovauja Bedford YMCA sky
rius.

REIKALINGAS
ZAKRISTIJONAS

Gerai mokąs savo amatą. 
Kreiptis:

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

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.

Kanados Lietuj vių Sąjunga 
po ilgų vasaros a> tostogų, su
šaukė susirinkimi 4> kuriame 
nutarta ruošti K alėdų eglai
tės vakarėlį. Bus 1 suvaidinta 
„Mirga”, EI. Ba?7idžiutei re
žisuojant. E

2. Nuspręsti, ar padan
ga reikalinga naujo paden
gimo, ar reikia pakeisti. 
Padangų Inspektorius pa
tars jums padangą pakeis
ti arba naujai aptraukti, 
jei tai yra reikalinga.

3. Pastebėti netikusį pa
dangų naudojimą. Tokie 
žmonės, kurie neatsargiai 
važiuoja arba tyčia taip va
žiuoja, kad padangos dras
kytus!, kenkia visiems au
tomobilių savininkams ir pa
tys sau. Tokie automobilis
tai gali netekti savo gazoli
no skirstymo knygutės.
Kaip rekorduojama padangų 

tikrinimas?
automobilio 

„A,” „B” ar 
knygute turi 
automobilyje

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
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

K.L. S. moters lapkričio 7 
d. surengė neti’ ^ėtą puotą 
Šalteniams, lauk) įsiems gan
dro atsilankymo? Moters ma
loniai apdovanoj? •> P- M. Šal- 
tenienę, kuri nį J nežinojo, 
kad taip daug drį. iugų turėjo, 
nes neseniai Karį adoje gyve-

rėmėja. Siunčiau 
pirmajai dukrele 
linkėjimų.

Padėk

le
i

sekcijos 
jai ir jos 
geriausių

Reiškiame širc, Ungą padė
ką Kanados Lietuvių Sąjun
gai už surengim 4 netikėtos 
puotos lapkričio į 7 d. mūsų 
bute, bei rengėjč >ms A. Sa- 
kalienei, C. ŽiŽ! "^ūnienei ir 
kitiems. K. L. f ą Sąjungai už 
piniginę dovaną,*, J- Paznio- 
kui, J. JasučiuŲLA' už patar
navimus; už d<; >vanas, lin
kėjimus ir pail odytą nuo
širdumą: J. Paz) niokienei, J. 
Lukošienei, O. I S. Bobinai- 
tėms, Zinaičia4 ^s,

Kiekvienas 
savininkas su 
„C” gazolino 
turėti savo 
Padangų Inspekcijos Rekor-
davimo Formuliarą. Šitas 
formuliaras galima gauti iš 
Karo Kainų ir Racionavi- 
mo Įstaigų, jei j ūs jo dar 
nesate gavę ir jis turi būti 
visada laikomas automobi
lyje. Po kiekvieno padangų 
patikrinimo, inspektorius už
rašo, kada padangos tikrin
tos, jis pažymi greitumo re
kordą, surašo visus i seriji
nius padangų numerius ir 
pastebi, jei reikalinga, ko
kius pataisymus reikia da
ryti padangoms. Jei jokių 
pataisymų nereikia daryti, 
inspektorius pasirašo for
muliarą. Bet jei pataisy
mai yra reikalingi, jis pa
taria juos padaryti ir nepa
sirašo formuliaro tol, kol 
tie pataisymai bus padary
ti.

Jei kas neduos patikrinti 
savo padangų iki 1943 me
tų sausio 31 dienos, jis gali 
netekti savo gazolino 
tymo knygutės arba 
gauti padangas.

Pagal galiojančius

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborlua
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

skirs- 
teisės

parė-
Žižiu- I dymus, Padangų Inspekto-

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

kapine.se
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