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AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS

EINA KAS PENKTADIENĮ

Baigdama savo straipsnį, 
autorė pareiškia, kad ameri
kiečiai labai nusiviltų, jei

krikš
tytoja” buvo New Jersey

, 29,000 tonų „Oklaho- labai sugadino uostą ir lėktu- 
’, 32,600 tonų ,Califor- vų bazes Hickam ir Wheeler 
”, 29,000 tonų „Nevada” aerodromuose, laivyno lėktu- 
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Čungking. — Perlų Uosto 
užpuolimo vienerių metų su- 

iš kaktis čia tinkamai paminė- 
.- ta. Kinijos vadas, gen čiang-

ri karininkai.
Texas valst. nukritusiame 

lėktuve buvo keturi kariai; Filipinų salose tebėra pasi- 
visi jie žuvo.

■■

NAUJIENOS <Ex
1739 SO. HALSTED ST. 

FILSEN STA.
CHICAGO, ttt.

Nors jau metai, kai japo- 
__________  _______________nai puolė Perlų Uostą ir Ma- 

10 asmenų, kurių tarpe ketu- nilą, Filipinų sostinę; nors 
jau septyni mėnesiai, kai kri
to Korregidoro tvirtovė —

ŠTAI KAIP
žygis, 

nedraudžia! 
ado žodis.

tautas, 
tus metus.
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CERMAN MUNOWTTZ^ y,

Ave..

yno vyskupijos lie- 
pijų klebonų (kun. 
io, kun. J. Balkūno, 
ulonio ir kun. J. A- 

) bendras žygis Lie
pimui davė gražiau- 

iq. Lietuvos gyvybi- 
ikalams gruodžio 6 

iš Brooklyno išėjo 
vertės čekis —

Brooklyno vyskupo 
ir lietuvių katalikų 
etuvai.
dras žygis ne tik 

iškai svarbus. Jis 
is dvasiniai. Bend- 

darbas parodė, 
tuvos byla turi nuo- 
ių draugų. J. E. vys- 
ritarė rinkliavai ir 
savo didelę auką. Be 
pijos laikraštis „Ta- 
ame puslapyje visą 
kyrė Lietuvai. Juk 

iniškas 
ri mus 

u dirbti

inantis Lietuva ir jos 
j išlaisvinimu, ne vie

ko, kad dabar pir- 
reikia rūpintis Ame 
iškomis pastango-

GRUODŽIO 6 SURINKTA 1,512 DOL 
LIETUVOS ŠELPIMO REIKALUI

Gruodžio 6 d. Brooklyno 
vyskupijos lietuvių bažny
čiose buvo rinkliava kenčian
čiai Lietuvai ir jos žmonėms 
sušelpti, šią rinkliavą, lietu
viams kunigams prašant, ne 
tik leido J. E. vyskupas Tho
mas E. Molloy, bet ir savo 
auką jis suteikė.

Visose keturiose bažnyčio
se lietuviai suaukojo 1,512 
dolerių, kurie drauge su J. E. 
vyskupo Molloy paaukota 
tūkstantine jau išsiųsti tam 
tikslui, kam surinkti. Apreiš
kimo par. bažnyčioje surink- kad kiekvienas Brooklyno 
ta 512 dol., Angelų Karaite- vyskupijos lietuvis katalikas 
nes par. bažnyičoje — 300 do suteiktų savo auką savo ken- 
lerių, šv. Jurgio par. bažn. čiantiems broliams sušelpti 
300 dol., Maspetho V. J. At- dar prieš šias Kalėdas.

simainymo bažnyčioje — 400 
dol.

Šias aukas sudėjo beveik 
išimtinai tik tie lietuviai, 
kurie gruodžio 6 d. buvo sa
vo bažnyčiose. Su auka turė
tų prisidėti ir tie lietuviai, 
kurie dėl įvairių aplinkybių 
tą dieną negalėjo atsilankyti 
į savo bažnyčias. Todėl ne
aukojusieji maloniai prašo
mi atsiųsti ar įteikti savo 
aukas savo kun. klebonams, 
kurie tuojau perduos papil
domas aukas tam pačiam 
šventam tikslui. Būtų gražu,

Washington. — Pas pre
zidentą Rooseveltą atvyko 
Kubos respublikos preziden
tas Fulgencio Batista. Su 
juo drauge atvyko dešimt 
palydovų.

Paskyrė Maisto 
Tvarkytoją

Amerikoj Neims Savanoriu
Amerikos Lakūnai

Virš Neapolio
Washington. — Preziden-j McNutt vadovaujamos į- 

to Roosevelto įsakymu, nuo staigos prievolė bus prižiū- 
gruodžio 5 d. ginkluotosios rėti ir vykdyti, kad už- 
krašto pajėgos nebepriims tektų žmonių kariuomenės 
savanorių, šiuo žygiu nori- daliniams, kariškai gamy- 
ma tikslesnio jėgų paskirs- bai, žemės ūkiui ir kitoms 
tymo ten, kur jų daugiau- sritims. ši įstaiga galės 
šia reikia ir kur jos dau- perkelti darbininkus iš vie- 
giausia tinkamos.

Karinei Vyrų Jėgų Ko
misijai prezidentas suteikė 
daugiau teisių; jai pavesta 
ir Parenkamoji Tarnyba, 
kurios žinioje yra karinei 
prievolei atlikti vyrų ėmi
mas. Šios komisijos prieša
kyje yra Paul V. McNutt, nešė, kad nuo šiol kariuo- 
kuriam suteiktos labai pla- menėn nebebus imami vy- 
čios teisės. rai nuo 38 metų.

Kairas.—Pirmą kartą ame
rikiečiai lakūnai bombarda
vo Italiją gruodžio 5 d. Tą 
dieną amerikiečių „Libera
tor” bombonešiai stipriai 
bombardavo Neapolio uostą. 
Jų bombos nuskandino vieną 
italų kreiserį ir sugadino ko
vos laivą i- vitą kreiserį. Vi
sas uostas ps kendo liepsno
se ir griuvėsiuose. Padarytos 
nuotraukos parodė, kaip 
daug nuostolio padaryta ita
lų uostui.

Italų priešlėktuvinės 
nuolės bandė ginti uostą, 
jų šūviai buvo netaiklūs, 
si Amerikos bombonešiai
grįžo į savo vietas nesužalo
ti.

Romos radijas pranešė, 
kad amerikiečių bombonešių 
puolimas buvęs netikėtas, 
nes jie palaikyti itališkais 
lėktuvais. Bombardavimo 
metu žuvę 159 žmonės, o 358 
sužeisti.

9 BILIJONŲ DOL. PERGALES FONDASEUROPOJ ŽUVO DU MILIJONAI ŽYDŲ su-

įteikė

BOSTONE SUDEGĖ 12 LIETUVIŲ
PERLŲ UOSTO NUOSTOLIAI

Nelaimes

FILIPINŲ SALOSE TEBESIGINAMA

priešinimas japonams.

PASTATYTAS DIDŽIAUSIAS LAIVAS

KARDINOLAS SMERKIA ŽUDYTOJUS
Platina Bonus

dų kapinynu.

ka- 
bet

Japonai šiame pasalinga- 
minuotojas me užpuolime, kai jų atsto-

Kciiiuuies, ga.z.1 
' kią medžiagą.

, kiekvieno amerikie- 
iga pirmoje eilėje 
vo vyriausybę visose 

gose karui laimėti, 
ko daugiausia bonų, 
ėti Raudonajam Kry- 

amai savo pareigas 
, vidaus fronte. Bet 

i nereiškia, kad drau- 
rūpintis kenčiančios

šviesesne ateitimi, prezidentui 20 puslapių me- 
erikiečiai žydai rū- morandumą, kuris daugiau- 

iso pasaulio žydais, 
ikiečiai lenkai labai 
vieningai dirba Len- 
" kitų tautybių ame- 
ieško ko daugiausia 

savo tėvų ar protėvių 
išlaisvinti, — tai 

ašus darbas gali bū 
žiamas lietuviams? 
iekas nedraudžia. Tai 

ų ir apsileidėlių 
ininmas. 

— —
ephen S. Wise, įžy- 
dų rabinas ir vadas,

io 29 d. turėjo Water- 
nn., paskaitą, kurio- 
sisakė apie būsimą 

į pasaulį. Paskaitos 
per 1,000 pakviestų

120,000; Jugoslavijoje iš 
100,000 žydų nieko neliko— 
visi išžudyti ar ištremti; 
Graikijoje visi žydai nuo 18 
iki 45 metų amžiaus yra 
paimti vergų darbui; Pran
cūzijoj iš 340,000 žydų liko

Washington. — Preziden
tas Roosevelt paskyrė žemės 
ūkio sekretorių Claude R. 
Wickard šalies maisto admi
nistratorium, kuriam paves
ta kontroliuoti krašto mais
to programą. Wickard turės 
teisę tvarkyti maisto gamy
bą, padalinimą ir paskirsty
mą. Jo žinioje bus ir riebalų, 
medvilnės ir tabako kontro
lė.

Žemės ūkio departamente 
padaryta pakeitimų, paskirs
tant daugiausia darbo į mai
sto gamybos ir maisto pas
kirstymo skyrius.

Kinai Minėjo Karo
Sukakti

Washington. — Gruodžio landijoje iš 180,000 liko— 
8 d. prezidentas priėmė 
Amerikos žydų delegaciją, 
kuriai vadovavo 
phen S. Wise,
Žydų Kongreso pirmininkas. 
Delegacija pasiūlė preziden
tui sudaryti komisiją, kuri XJWJ _ 
ištirtų Europoje barbariš- 275,000; Rumunijoj 
kus darbus prieš žydus ir 900,000 žydų liko tik 270,- 
kitus civilius gyventojus. oqo; Bulgarijoj 8,500 žydų kaišek nusiuntė prezidentui 
Prezidentas pažadėjo pasiū- * _ _ . _ ... -
lymą apsvarstyti.

Žydų delegacija

šia paremtas Valstybės De
partamento dokumentais. 
Memorandume nurodyta, kad 
Europoje beveik du milijo
nai žydų išžudyta, o penki 
milijonai gyvena mirties 
pavojuje.

Memorandume pažymėti 
šie skaičiai: Vokietijoje iš 
200,000 žydų liko tik 40,- 
000; Austrijoj iš 75,000 žy
dų liko apie 15,000; 
mijoj ir Moravijoje 
joje) iš 80,000 liko 
žydų; Lenkijoje iš
000 liko 2,800,000; Belgijo
je iš 85,000 liko 8,000; O-

kaitos Dr. Wise pri-
K. Federacijos spau- laisvės dėsniai, dėl kurių da- 
o atstovą, su kuriuo bar kovojama, būtų paauko- 

i pasikalbėjo. Dr. Wi- ti didžiųjų valstybių ambici- 
iškė, kad žydai labai joms patenkinti. Kolektyvi- 
| Kauno arkivyskupo nio saugumo sistema nebus 

o žygius Lietuvos amerikiečiui priimtina, jei, 
rovei. „Žinau puikiai sako ponia McCromick, joje 
ai vertinu tas kilnias bus „imperialistinės taikos” 
dvasios vado pastan arba jei mažos tautos būtų 
ikrinu jus, kad žy- paaukojamos jų didelių kai- 
nepasiliks nedėkin- mynų privačiam „saugumui”, 
kė Dr. Wise.

pažiūras apie Lietu
tį Dr. Wise taip nu-

Ponia McCormick drąsiai 
pasisako už mažų tautų lais
vę. Tokie asmens turėtų su
silaukti ypatingos vietos ma
žųjų tautų draugų ir gynėjų 
sąrašuose.

tos į vietą.
Šiuo metu kariuomenėje 

yra kas devintas vyras iš 
civilio darbo jėgos, o kitų 
metų gale kariuomenėje bus 
jau kas penktas vyras.

Prezidentas taip pat pra-

paimta vergų darbui; Slo- Rooseveltui telegramą, kurio 
vakijoje iš 90,000 žydų li
ko 20,000; Latvijoje prieš 
karą buvo 100,000 žydų, ku
rių dalis sukimšta į ge
tus, tūkstančiai užmušti, o 
kiti paimti vergų darbui; 
Lietuvoje — taip, kaip ir 
Latvijoje.

j e reiškia pergalės linkėji
mus.

Įvairiose bažnyčiose buvo 
pamaldos už žuvusius Perlų 
Uoste. Japonų bombų apdau
žytoje katalikų katedroje mi
šias atlaikė kiniį vyskupas 

j Paul Yupin. "

Lietu viii Mokyklą 
Lanko 500 Vaiku
Sao Paulo — pirmas mies

tas Pietų Amerikoje, kur 
lietuviai pasistatė savo baž
nyčią. Čia taip pat atida
ryta pirmoji lietuvių kata
likų mokykla Pietų Ame
rikoje. Dabar joje gražiai 
darbuojasi seserys pranciš- 
kietės. Vaikų yra apie 500. 
Kadangi Brazilijoje dabar 
vasara, tai jau lapkričio pa
baigoje vaikai paleisti vasa-

nų „Honolulu” ir 17,050 tonų ros atostogų.
„Raleigh”; vienas jūrų di
džiulis lėktuvas „Curtis” ti
po ir 6,625 tonų laivams tai
syti „Vestai”. Visi šie laivai 
sutaisyti ir jau keli mėne
siai, kai tarnyboje.

Iš buvusių tuo metu salo
je (Oahu) 202 laivyno lėktu-

Valstybės iždo sekretorius 
paskelbė 9 Bilijonų Dolerių 
Pergalės Paskolą. Norima, 
kad gruodžio mėnesį ameri
kiečiai išpirktų tokiai sumai 
paskolos lakštų, kurie gauna
mi bankuose, šiam darbui y- 
ra suorganizuotas Victory 
Fund Komitetas, kurin įeina 
bankų, apdraudos bendrovių 
ir kitokių įstaigų atstovai.

Tokius paskolos lakštus 
gali įsigyti tie asmens, kurie 
pajėgia paskolinti vyriausy
bei bent 500 dolerių ilges
niam laikotarpiui, šie Perga
lės Paskolos bonai, po 500 do
lerių kiekvienas, duos jų sa
vininkams 2y2 nuoš. ir pri-

noks už 26 metų, šie bonai 
skiriami ir bankams, bet ti
kimasi, kad atskiri asmens, 
kurie pinigus laiko ne komer 
ciniams tikslams, supras gy
vą reikalą investuoti savo pi
nigus į šiuos naujus Pergalės 
Paskolos bonus.

Vyriausybei reikalingos 
milžiniškos pinigų sumos. 
Nors karo bonai plačiai sklei 
džiami ir turi gero pasiseki
mo, bet to neužtenka.

Lietuviai, kurie pajėgia 
didesnes pinigų sumas paskir 
ti taupymui, kviečiami pirk
ti Pergalės Paskolos bonų, 
kurie parduodami po 500 dol.

Washington. — Perlų Uos
to užpuolimo pirmų metų su
kakties išvakarėse Laivyno 
vadovybė paskelbė, kokius 
nuostolius 1941 m. gruodžio 
7 d. padarė japonai, pasalin- 
gai užpuldami Havajų Salų 
tvirtovę — Perlų Uostą. An
ksčiau nuostoliai nebuvo pil
nai paskelbti, kad priešas ne- jvų 80 sunaikinta, 70 sugadin- 
žinotų tiksliai, kokius nuos-įta. Armija iš 273 lėktuvų ten 
talius Amerikai jis padarė.

Laivyno pranešimu, per
nai gruodžio 7 d. Perlų Uos
tą puolė japonų 105 įvairių 
rūšių lėktuvai, kurie pasiekę 
tokių vaisių:

Nuskandinti arba taip su
gadinti, kad nebetinkami ka- muštų ar mirtinai sužeistų), 
rui: penki didžiuliai kovos 396 sužeisti, 
laivai — 32,000 tonų „Arizo
na”, 29,000 tonų 
ma” 
nia”, 
ir 31,800 tonų „West Virgi- vų stotis Fort saloje ir Ka
nia”; trys naikintojai — 1,- neohe įlankoje. 
500 tonų „Cassin”, „Shaw” j 
ir „Downes”;
„Oglala” ir 30 metų senumo vai Washingtone vedė dery- 
buvęs kovos laivas „Utah”, bas, neteko 60 lėktuvų ir tri- 
Dalis šių laivų jau pataisyti, jų submarinų. Abejojama, ar 

Sugadinti: trys kovos lai- kiti užpuolikai lėktuvai turė- 
vai — 33,100 tonų „Pennsyl- jo pakankamai gazolino su- 
vania”, 31,500 tonų „Mary- grįžti į savo išlėkimo vietas, 
land” ir 32,000 tonų „Tenne
ssee”; trys kreiseriai — 10,- 
000 tonų „Helena”, 9,650 to-

neteko 97 lėktuvų, kurių 23 
bombonešiai.

Laivyno jūrininkų ir ma
rinų nuostoliai: 2,117 užmuš
tų, 960 dingusių ir 876 sužei
sti. Armija neteko 226 kari
ninkų ir karių (vietoje už-

Praeitos savaitės gale įvy
ko kelios kariškų lėktuvų ne
laimės.

Prie Florence, Arizonoje, 
nukrito keturių motorų lėk
tuvas — bombonešis; žuvo 
8 kariai.

Prie Tampa, Floridoje, nu
krito vidutinio dydžio bom
bonešis; žuvo 7 kariai.

Idaho kalnuose nukritusio 
bombonešio nelaimėje žuvo

Philadelphia. — Perlų Uo
sto užpuolimo sukaktis čia 
paminėta reikšmingiausiai 
— čia į vandenį nuleistas 
naujas laivas „U.S.S. New 
Jersey”, kurs yra didžiau
sias karo laivas, koks tik 
kada nors buvo pastatytas.

Boston. — Lapkričio 28 d. žmona Juozapina iš Cambrid- 
įvykusiame Cocoanut Grove ge, Mass., leitenantas lakū- 
klubo gaisro aukų skaičius nas A. Dzindzelaitis, Elena 
pasiekė 499 mirusių, o per 
100 sužeistų tebėra ligoninė
se.

Šiame gaisre žuvo 12 lietu
vių, kurie tą vakarą buvo at
vykę į klubą. Žuvusių lietu
vių vardai: Povilas Mikalio- 
nis (jo brolis Kazys, klubo 
tarnautojas, sužeistas). Jo 
nas Pauliukas (Powell) su

Jusevičiūtė iš Norwood, Ona 
Čiraitė iš Worcester, Stasė 
Kvartūnaitė iš Brighton, Ste 
fanija Sviklaitė iš Brockton, 
Pranė Juodeikienė iš So. Bo
ston, Antanina Pivoriūnaitė 
iš Jamaica Plains, Jurgis 
Hermanavičius iš Brighton, 
Elena Bartkevičiūtė — Ca- 
farella iš Brocktono.

Patys japonai per radiją 
prisipažįsta, kad Filipinų sa
lų gyventojai sabotažuoja, 
kad filipiniečių ir amerikie
čių atskiri daliniai tebekovo
ja įvairiose Filipinų salų da
lyse.

Dar praeitą savaitę japonų 
radijas skelbė, kad japonai 
Filipinuose per paskutinius 
tris mėnesius įvairiose kau-

būti visai ramūs, 
bus laisva ir nepri- 

. Ir nei Rusija, nei . A -i >>. T . Šiuo numeriu „Amerikaa, nei Lenkija nie- . . , v. , .. . , . . ■ , įžengia į desimtuosius gyva-ir jokiomis salvero- . , m j. vimo metus. Teisvbe, devy- aplinkvbemis neis- . , . , ., w. .r ,. ,, 4 neri metai laikraščio gyveni-pavergti.” , , . , - tr ° me labai trumpas amželis,
reikšmingi labai į- bet Amerikos lietuvių darbo 
Amerikos žydų va- dirvoje toks laikotarpis reik- 
ai turėtų dar labiau šmingas.

Prieš devyneris metus gi
musi „Amerika” pasirodė la
bai kukliai, be ypatingų pre
tenzijų. Ji ir šiandie kukliai 
žygiuoja į dešimtuosius me
tus. Arti jos stovėję žmonės paskolos bendrovių, papras- 
žino, kad „Amerikos” gimi- tai vadinamų spulkomis. Jos 
mas nebuvo veltui. „Ameri- jau yra išpardavusios karo 
ka” pateisino jos steigėjų bonų už milijoną ir 800 
viltis ir lūkesčius gal žymiai 
didesniu akiračiu, nei jų bu
vo tikėtasi.

„Amerika” ir toliau eis tie
siu, išbandytu ir išlaikytu

io 6 d. „New York 
Jtraipsnvie apie nau- 
iką, redaktorė ir ži- 

aliste Anna O’Ha- 
rmick stipriai pažy- 
per vienerius dabar- 

metus amerikie- 
arė tvirtas pažiūras 
tinį gyvenimą. Ji 
kad izoliacionizmas 
d Amerika jaučia 

ybę už visą pasaulį, .keliu.

Washington. — Per pir- Jo nuleidimo iškilmėse da
rniuosius karo metus Ameri- lyvavo per 20,000 žmonių 
kos ginkluotosios pajėgos minia. Naujo laivo 
žmonėmis turėjo 58,307 au
kas, įskaitant užmuštuosius, 
sužeistuosius, dingusius ir 
nelaisvėn patekusius.

Armija neteko 35,678 vy
rų, kurių dauguma laikomi

gubematoriaus Charles Edi
son žmona. tynėse užmušė 3,948 ameri-

Tą pačią dieną į vande- kiečius ir filipiniečius karius, 
nį nuleista dar 15 naujų 
karo ir 10 prekybinių lai
vų. Visi nauji laivai už
baigti žymiai anksčiau, nei 
buvo statybos programoje 
numatyta.

2,918 paėmė nelaisvėn ir pa
grobę daug ginklų. Šis japo
nų „pasigyrimas” aiškiai ro
do, kad Filipinų salose tebe
vyksta civilinis ir kariškas 
pasipriešinimas.

Chicago. — Čia yra de
šimts _ lietuviškų statymo ir dingusiais, daugiausia ne- l 

laisvėje esančiais — olandų 
Indijoje ir Filipinuose. Ja
ponai nepraneša belaisvių 
sąrašo, tad nelengva patirti 
tikslias žinias. Žinomų už
muštų skaičius yra 2,009, 
sužeistų — 3,332.

Laivyno aukos tokios: 4,- 
532 mirusių, 1,579 sužeisti, 
8,636 dingę. .

tūkstančių dolerių.
Neseniai susidarė bran- 

duolis bendro komiteto iš 
visų lietuviškų patriotinių 
grupių karo bonams platin
ti.

Londonas. — Japonijos 
pasalingo žygio metinės su
kakties proga, gruodžio 7 
d. prezidentas Roosevelt ir 
ministeris plirm. Churchill 
pasikeitė telegramomis.

Prezidentas Roosevelt sa
vo telegramoje pareiškė 
pilnai pritariąs bendram pa
siryžimui sunaikinti japo
nų užpuolikišką jėgą, kad 
ateityje japonai negalėtų pa- jo, kad dabar naciai nori pa
kartoti begėdiškų užpuoli- versti Lenkiją žudomų žy-| kanuoles, gazoliną ir kito- 
mų.

Londonas. — Kardinolas į Baigdamas savo kalbą, 
Hinsley, Westminsterio ar- kardinolas lenkams pareiš

kė: „Jūsų šalis niekada ne
buvo taip didelė, kaip šian
die, kai jūs daugiausia nuken 
tėjote.”

Londonas. — Anglijos lai
vyno vadovybė pranešė, kad 
anglų submarinai paskuti
nėmis dienomis nuskandino 
devynis Ašies laivus, kurie 
gabeno į Tunisą tankus,

kivyskupas, gruodžio 8 d. pri 
ėmė lenkų delegaciją. Ta die
na buvo Anglijos katalikų 
bažnyčiose maldos diena už 
Lenkiją.

Kardinolas pasmerkė Len
kijos pavergėjus nacius ir jų 
žiaurius darbus. Jis pažymė-
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

LIETUVIO ŽODIS LENKAMS
Gruodžio 4 d. „Ameriko

je” persispausdintas Igna
co Matuszewskio straipsnis 
„Do Litwinow”, buvęs „No- 
wy Swiat” lapkričio 27 d. 
laidoje, yra džiuginantis ta 
prasme, kad viešai savo 
nuomonę pareiškė lenkas, 
kuris, lygiai kaip ir lietu
viai, piktinasi lenkų oficia
lių įstaigų Londone leidžia
mais gandais, kad lietuvia 
bendradarbiaują su vokie
čiais lenkų žudyme. Jau ir 
paprasčiausia logika sako, 
kad krašte, kuris yra vo
kiečių okupuotas ir valdo
mas, už tvarką atsakomybę 
neša ne lietuviai, bet vokie
čiai. Mesti kaltę lietuviams 
už ten vykdomus lenkų, žy
dų ir kitų tautų gyventojų 
žudymus gali tiktai neišma
nėlis arba pikčiausias lie
tuvių tautos priešas. Vis tik 
lietuviams dar ir dabar ne
aišku, ar lenkų informaci
jų ministeris Stronski 
šmeižtus apie lietuvius sklei
džia, iš, švelniai tariant, ne
išmanymo, ar iš neapykan
tos lietuvių tautai.

Niekam nėra paslaptis, kad 
lietuviai per visą nepriklau
somybės laikotarpį neatsi
sakė savo sostinės Vilniaus 
ir dėl jos visą laiką gyve
no su Lenkija veik karo sto
vyje. Kada 1939 metais 
Lenkija atsidūrė nelaimėje, 
lietuviai nešoko panaudoti 
jėgos savo teisėtoms aspi
racijoms atsiekt, lietuviai at
sisakė nelaimės perblokštai 
Lenkijai smogti į nugarą. 
Ir dar daugiau, lietuviai tik
rai krikščioniška meile pri
glaudė tūkstančius lenkų 
pabėgėlių. Lietuvių ir Lie
tuvos įstaigų dėka ne vie
nas lenkas šiandien sėdi 
Londone ar dalyvauja Jung
tinių Tautų karinėse jėgo
se kovoje už Lenkijos išlais
vinimą. Ir štai lietuviai, pa
gyvenę metus bolševikų o- 
kupacijoje, dar kitus vokie
čių okupacijoje, virto, anot 
Stronski, „žmogėdromis,” 
kuriuos net vargšai minkš
taširdžiai vokiečiai turi 
drausti nuo lenkų ir žydų 
žudymo...

Su džiaugsmu lietuvis ga
lėjo skaityti Matuszewskio 
išsireiškimą „...kaipo lenkas 
jaučiuosi susigėdinęs, kad 
min. Stronski užmiršo tą 
tiesą,” nes tai jam parodė, 
kad ne visi lenkai yra Strons- 
kio tipo...

Matuszewskio straipsnyje 
yra lietuviams nemažai sal
džių žodžių, kurie vietomis 
iš didelio saldumo sudaro 
sacharino ar net pipirų 
skonį. Štai vienoje vietoje 
p. Matuszewski sako ^Spren
džiu, kad mums yra neleis
tina užmiršti, kad lenkai ir 
lietuviai yra kaimynai ne 
tiktai to paties priešo min
džiojamose žemėse, bet taip
gi yra kaimynai tūkstan
čiuose vokiškų ir sovietiš
kų kalėjimų, glaudžiai gre
timais gula į bevardžius 
karstus tiek šventoje Že
maitijoje ir Vilniaus kapi
nėse, kur miega Pilsudskio 
širdis, kaip ir užšalusiose 
Sibiro tundrose bei tolimose 
Kazakstano stepėse.” (Pa
braukimai mano. R. A.) Čia 
p. Matuszewski labai gra
žioje formoje pasakė kelis 
saldžius tiesos žodžius apie 
lietuvius ir lenkus, bet ne

iškentė neužpylęs karčios 
lietuviams pipirynės, prisi
mindamas Vilniaus kapi
nes, „kur miega Pilsudskio 
širdis,” lyg be to lietuvis 
nesuprastų, kas yra Vil
niaus kapinės. Lietuviai pui
kiai žino, kokiu tikslu Pil
sudskio širdis buvo palaido
ta ne Varšuvos, ne Kroku
vos, o kaip tik Vilniaus ka
pinėse, todėl to fakto ak
centavimas ir priminimas y- 
ra niekas daugiau, kaip tik 
doza karčios pipirynės prie 
p. Matuszewskio simpatin
gų lietuviams žodžių.

Tenka pastebėti, kad p. 
Matuszewskio straipsnyje y- 
ra ir tokių minčių, kurių 
tikru nuoširdumu leidžiu 

i sau suabejoti. Minimam 
straipsnyje sakoma: „Len
kams istorija lietuvių tau
tą padarė artimesnę, kaip 
bet kokią kitą tautą žemė- 
jje. Yra gyvas tikras ir gi
lus sentimentas, kuris vei
kia taip, kad nei vienas, li- 
teraliai nei vienas, lenkas 
lietuvių atžvilgiu nejaučia 
antagonizmo, paprastai ski
riančio įvairias tautas.” Tie 
žodžiai yra tikrai gražūs, 
bet kažkaip nesiderina su 
tikrove. Jeigu tie žodžiai 
turėtų daugiau bendro su 
tikrove, tikime, lenkai nebū
tų iš lietuvių jėga 1920 me
tais pagrobę Vilnių ir kė
sinęs! net į visą Lietuvą, 
nebūtų okupuotam Vilniaus 
krašte varžę lietuvių mo
kyklų, nebūtų slėgę ten lie
tuvių kultūrinio veikimo. 
Skaudu ir nemalonu prisi
minti, kad vis tik Vilniaus 
Lukiškių kalėjimas dauge
liui Vilniaus krašto lietuvių 
yra pažįstamas iš lenkų 
rankų. Pagaliau, negi iš di
delės meilės lietuviams len
kai 1938 m. kovo mėnesį į- 
teikė griežtą ultimatumą ir 
buvo sutraukę didelę kariuo
menę prie Lietuvos sienos. 
Na, ir prie viso to, ar tik 
tuo metu p. Matuszewski 
nebuvo redaktorium žinomo 
Varšuvoje „Dzien Polski” 
dienraščio, kurio pirmam 
puslapyj tomis šiurpo die
nomis Lietuvai buvo sieks
ninėmis raidėmis išspaus
dinti neužmirštami žodžiai 
„DO K0WN0”....

Kitoje vietoje p. Matu
szewski, minėdamas lenkų 
simpatijas lietuviams, duo
da ir tokį palyginimą: 
„Lenkui žodis ŽEMAITIJA 
skamba tuo pačiu žavesiu, 
kaip žodis MOZURIJA, ir 
taip pat atsiminimuose pi
nasi primindamas garbes ir 
nelaimes, laimėjimus ir su
kilimus, triumfus ir kan
čias, benrą skipetrą ir ben
dras kartuves — su giliau
siu dvasinio gyvenimo turi
niu.”

Jeigu mano kaimynas, 
džiaugdamasis kartu lankoj 
besiganančiais žirgais, sa
vo šėmiu ir mano Bėriu, 
pradės man aiškinti, kad jam 
Bėris skamba tuo pat žave
siu, kaip ir jo paties šėmis, 
tai mano galvoje kils susi
rūpinimo mintys, kad kar
tais tos meilės pagautas jis 
nenujotų kur mano Bėrio. 
Mano kaimynas lenkas ne- 
taip seniai nujojo mano so
stinę Vilnių, dabar jis vėl 
pajuto \ nepaprastai didelį 
sentimentą mano gimtinei 
Žemaitijai....

99LIETUVOS VARGO KELIAI” MARIJA LITURGIJOJE
Šveicariečių laikraštis lys ar 

„Tages - Anzeiger,” išeinąs kurias 
Ciuriche, paskelbė straips- bet neretai buvo ir jų ne- I 

Lietuvos laimė, nes pritraukė kitas,! 
galingesnes tautas. Savai-' 

„Jeigu visa eilė Europos me ne Per daugiausia der- 
valstybių pažįsta vieną sve- įlinga žemė yra beveik vie- 
timą okupaciją, tai Lietu- nintelis šaltinis, iš kurio 
va šio karo metu turi pa- minta lietuvių tauta. Uki- 

’ 1 sudaro gausiausią 
Lietuvos gyventojų sluoks
nį. Įvykdžius po pirmojo 
pasaulinio karo radikalinę 
žemės reformą, krašte pa
siliko daugiausia smulkūs ir 
vidutiniai ūkininkai, kurie 
verčiasi žemės ūkiu ir gy
vulininkyste. Lietuva išve
ža mėsos gaminius, svies
tą ir kiaušinius. Javų išve
žama nedaug, tuo tarpu li
nai sudaro svarbų eksporto 
produktą. Kooperacija Lie
tuvoje yra plačiai išaugu
si. Prieš karą ji buvo svar
biausias eksportininkas. Pa
vyzdingasis Danijos žemės

nį, pavadintą 
vargo keliai”:

kelti jau antrą okupaciją. Įkinkai 
' Pirmaisiais dabartinio karo 
'metais atėjo Sovietų Rusi
jos okupacija, kuri, prasi
dėjus Vokietijos karui prieš 
Sovietų Sąjungą, buvo pa
keista vokiečių okupacija.

„Lietuva neturi jokių gam
tos turtų, kaip geležis, ang-

kuriais

vojusi prieš svetimą valdy
mą.

„Pirmojo pasaulinio karo1 
metu Lietuva vėl atstatė 
savo valstybinę nepriklau
somybę. Antrasis pasaulinis 
karas atnešė vieną sveti
mą okupaciją po kitos. Pir
miausia kraštą 1940 m. va- 
jsarą okupavo rusai, kurie 
savo draugiškumo su Vo
kietija metais pagriebė vi
są Pabaltijį. Kaip jau sa
kyta, Maskva neieškojo Lie
tuvoje gamtos turtų. Gry
niausias imperializmas bu- 
Įvo ta priežastis, kuri So
vietų Rusiją paskatino pa
stūmėti savo Vakarų sie
nas. Jeigu Maskva, okupa
vusi kraštą, suruošė „rinki
mus”, tai jie tebuvo papra
sta komedija. Išstačius vie- švenčių buvo įsteigtos, krei- 
ną vienintelį kandidatų są
rašą ir nesant jokiai rinki
mų kontrolei, rezultatai jau 
iš anksto buvo žinomi. 
Bent lietuvių tautos milži
niška dauguma tuose „rin
kimuose” iš viso nedalyva- 

ūkis buvo idealas, kurio lie- vo.
tuvių ūkininkas siekė su „Kaip šešioliktoji Sovie- 
dėmesio vertu pasisekimu, tų Sąjungos valstybė, Lie

tuva egzistavo vienerius me
tus. Viso Lietuvos gyveni
mo bolševizacija buvo vyk
doma didžiausiu skubotu
mu. Ta pati tvarka, kuri 
du dešimtmečius įvesta So
vietų Rusijoje, buvo vykdo
ma ir čia. Tai reiškė visiš
ką lūžį su ta santvarka, 
kuri buvo savita lietuvių 
tautai. Jeigu bolševizmas, 
matomai, tinka kitoms tau
toms, tai jis nieku būdu ne
tinka lietuvių tautai. Lietu
viai žino, kad jų nusistaty
mas bolševizmo viešpatavi
mo atžvilgiu neatitinka tų 
sąvokų, kurias kai kas yra 
susidaręs apie gyvenimą 
Sovietų Rusijoje; Lietuviai 
nė nenori toms sąvokoms 
daryti įtakos.”

Paminėjęs Vokietijos-Ru- 
sijos karo pradžią pereitų 
metų birželio 22 dieną, su
kilimą prieš bolševikus Lie
tuvoje ir \ nepriklausomybės 
paskelbimą birželio 23 die
ną, Šveicariečių laikraštis 
toliau taip rašo:

„Tačiau lietuvių tautos 
vargai tuo nepasibaigė. Lie
tuvių tautinė vyriausybė pa
siliko prie vairo tik kelias 
savaites. Kai karo veiksmai 
pasistūmėjo daugiau į Ry
tus, Lietuvą perėmė išimti
nai vokiška civilinė admi
nistracija, kuri tuojau pat 
pašalino lietuvių vyriausy
bę. Iš trijų Pabaltijo vals
tybių — Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos — buvo su
darytas, kartu su Gudija, 
kuri per 20 metų priklausė 
Sovietų Sąjungai, naujas pa
daras — „Ostland”, kuris 
laikomas „reicho komisaria
tu.” Kaip matyti iš atsa
kingų vokiečių sluoksnių pa
reiškimų, galutinį sprendi
mą esą norima priimti at
eityje, po karo: Pagaliau 
viskas priklausys nuo karo 
išdavų.

„Jeigu 
galutinius 
eičiai, tai 
žymių vis 
okupacinės 
vaujasi. Vaizdžiausiai 
bartinė padėtis Lietuvoje 
aiškėja iš to fakto, kad vo-

žibalas, kurie 
tautas praturtino,

kai Švč. Paneles Marijos Nekal
to Prasidėjimo šventė

(Gruodžio 8)

Bažnyčios visos tikėtinos 
tiesos paskelbtos Apreiški
mo šaltiniuose — šv. Raš
te ir Tradicijoje. Vienos jų 
yra su įsakmiu aiškumu pa
skelbtos, kitos ne taip aiš
kios, tarsi užuomazgoje. Rei
kia didesnio įsigilinimo. Rei
kia kartais į tas tiesas žiū
rėti kitų tiesų šviesoje, kad 
būtų galima jų reikšmę pil
nai atskleisti ir suprasti.

01, KAI M
tįsi ubagėlis

Sas (1879 m. ko- 
taip aprašo savo 

pasakojimą rašyto- 
fBiliūnas, nuo ku- 

Klemensas A gruodžio 8 d. su- 
..i„. ^^gtai. _ Silpnutis

taryba nutarė priimti p- . . «
šventę, o popiežius Siks .giinei Pavasarl» P^es
IV, pranciškonų vienuo 
įvedė į bažnytinį kalen 
rių Romos diecezijoje ir . 
suteikė tai šventei atlai< d 
Popiežius I 
iškėlė šventę iki didžitf 
švenčių; Klemensas XI s pasakojo jam to- 
dekretu, išleistu 1708 1",/’
gruodžio 6, įpareigojo 
šventę visai Bažnyčiai.

i tiesą kaipo visiems b ūtii :JJ#U ____ , __
po nuodėmės bausme, ti įį baltus jau bū
tiną paskelbė šv. Tėvas1
jus IX 1854 m. Tai nei '■ myluodavo mažą

įutė. - Tarėm, kad 
į įr tą pačią dieną 
į krikštyti. . . Ma- 

jau tikrai mirsi, ir

Aukščiau paduotosios ke
lios mintys kaip tik ir iš
reiškia tą lietuvių baimę, 
kurią jiems sukelia saldūs 
lenkų žodžiai, po
[Slepiasi nemažai ir karčios 
tulžies.

Vis tik reikia labai ver
tinti p. Matuszewskio išsi
reiškimą, kuriuo jis pripa
žįsta Lietuvai nuosavaus, 
suvereninio, nepriklausomo 
būvio teisę. Bet p. Matu
szewski tikrai padarytų di
delį šuolį lietuvių-lenkų san
tykių pagerėjimo kryptimi, 
jeigu jis šalia tų meilių ir 
saldžių žodžių lietuviams dar 
pasakytų ir pora realių žo
džių — Lenkai sutinka Lie
tuvai grąžinti Vilnių... Šie 
penki žodžiai daug labiau 
paveiktų lietuvius, negu ke' 
Ii tomai lietuvių adresu žo
džių, kokiais yra turtingas 
p. Matuszewskio straipsnis 
„Do Litwinow”. Tada tik
rai ir nuoširdžiai būtų ga
lima užmiršti kas buvo pik
ta tų dviejų tautų santykių 
praeityje ir gyventi taip, 
kaip pridera nuoširdiems ir 
geriems kaimynams.

Šia proga noriu prisimin
ti, kad yra tikrai ir esmi
nių skirtumų lietuvių ir len
kų pažiūrose į kai kuriuos 
svarbios reikšmės dalykus. 
Lietuviai, patys siekdami 
laisvės ir savistovumo, tą 
teisę pripažįsta ir visoms ki
toms tautoms, ar jos bū
tų didelės ar mažos. Mums 
atrodo, kad lenkai šiam 
principui nusideda, kalbėda
mi apie suteikimą Ukrainai 
autonomijos, užmiršdami, 
kad ukrainiečiai panašiai la- 
svės trokšta, kaip ir patys 
lenkai.

Lenkų Tautinis Komite
tas Londone šių metų gruo
džio 5 dieną paskelbė Len
kijos karo tikslus, kur su
minima, kad Lenkijos sie
na su Vokietija turės būti 
tokia, kuri apsaugotų Euro
pą nuo vokiečių agresijos. 
Tačiau mums nesupranta
mas Lenkų Taut. Kom. rei
kalavimas, kad į lenkišką 
kombinaciją būtų įtrauktos 
visos Europos Centro ir Ry
tų valstybės kokios tai tvir
tos unijos pavidale. Jei jau 
bus atsteigta tvirta Tautų 
Sąjunga, kuri bus remiama 
didžiųjų valstybių ir kurios 
pareiga bus saugoti visas 
tautas nuo agresijos, tai kam 
jau lenkų tauta turėtų 
stengtis primesti savo valią 
kitoms tautoms kokios tai 
unijos pavidale! Lietuviams 
tiesiog keistas atrodo Len
kų Taut. Komiteto reikalavi
mas savo vyriausybei kurti 
kokią tai uniją iš keliolikos 
tautų, žinant, kad tos tautos 
dabar yra okupuotos ir kad 
jų valios šiuo metu negali
ma atsiklausti. Jeigu stoja
me už demokratinio pasau
lio atsteigimą, tai turime ir 
galvoti demokratiškai. Kuris 
iš lietuvių galėtų tautos var
du siūlytis dėtis į kokią len
kų vadovaujamą valstybių 
uniją pirm to, nei bus su-i 
tvarkytas Vilniaus reikalas? steigti nepriklausomą Lenki- kams (iki 20 darbininkų) ir tas, kad Amerikos Jungti- 

smulkiems pirkliams. Tačiau nes Valstybės nei kiek ne- 
ir iš šių priemonių matyti, nukrypo nuo savo principi- 
koks vaidmuo numatytas nio nusistatymo, pagal ku- 
Baltijos erdvės tautoms, rį visos tautos turi tą pa- 
Visa eilė vokiečių monopo- čią teisę į laisvę.

tradicijas, 
gyvos. Lie- 
išaugo per 
viduramžių 

galingiausią

„Lietuvių tauta turi di
deles istorines 
kurios pasiliko 
tuvos valstybė 
paskutiniuosius 
šimtmečius į
valstybę Rytų Europoje. 
Dabartinė Gudija daugiau 
kaip pusę tūkstančio metų 
įėjo į Didžiosios Lietuvos 
Kunigaikštytės ribas; taip 
pat dideli Ukrainos ir Ru
sijos plotai buvo valdomi 
jos didžiųjų kunigaikščių, 
kurie savo vadino ne tik 
Lietuvos, bet ir ,multorum 
ruthenorum” kunigaikščiais. 
Bet lietuviai nėra slavai, be 
to, tikyba juos skiria nuo 
Rytų slavų, kurie daugumo
je yra stačiatikiai. Tuo tar
pu kone visi lietuviai yra 
katalikai; tik maža jų da
lis yra protestantai, pakei
tę savo tikybą reformaci
jos kovų metu. Tad jau 
vien dėl savo tikybos lie
tuviai orientuojasi į Vaka
rų Europą.

„Du šimtmečius truko lie
tuvių tautos kova su ger
manais, kurie trylikto šimt
mečio pradžioje įsitvirtino 
dabartinėje Latvijoje ir Es
tijoje; tačiau germanai nie
kuomet nepajėgė pašalinti 
kylio, kuris juos skyrė nuo 
likusio vokiečių reicho. Pa
galiau, ši kova pasibaigė 
germanų pralaimėjimu, ir 
500 metų lietuvių valstybi
nė siena su vokiečiais pa
siliko nepasikeitusi.

„Stiprėjant moskovitų val
stybei, lietuviai vis labiau 
buvo išstumiami, kol 1795 
m. Lietuva buvo užimta Ru
sijos. ši okupacija truko i- 
ki pirmojo pasaulinio karo. 
Lietuvių tauta turi blogiau
sius atsiminimus iš ano o- 
kupacijos laikotarpio. Jis 
buvo pilnas tautinių ir re
liginių persekiojimų iš ca- 
ristinių vyriausybių pusės; 
antra vertus, lietuvių tau
ta niekuomet nepaliovė ko-

se. Į tas etnografines ribas, 
kaip lenkams yra žinoma, į- 
eina ir Vilniaus kraštas. Jei
gu būtų dalinami Rytprūsiai,

Kaip šešioliktoji Sovie-

vokiečiai palieka 
sprendimus at- 

iš kai kurių po- 
dėlto matos, kuo 

įstaigos vado- 
da-

lietuviai turėtų pretenzijų j [kiečių Įstaigos nepanaikino 
jų lietuviškąją dalį -tai ir nusavinimų, kuriuos Įvykdė 
viskas. Dėl dėjimosi į kokias ?olsevlka!- Pohtlka ta‘ 
valatvhhi t„rno ™. clau paaiškėja, jeigu pnsi-valstybių sąjungas turės pa
sisakyti pati tauta per savo 
demokratiniu būdu išrinktus 
atstovus. Užangažuoti lietu
vių tautą į kokias valstybių 
sąjungas niekas kitas teisės 
neturi.

Šiuo atveju mūsų ir lenkų 
pažiūros skiriasi. Lietuvių- 
lenkų santykių sureguliavi
mas šiandien didžia dalimi 
yra lenkų rankose. Lietuviai 
nuoširdžiai linki lenkams at- kams, smulkiems pramonin-

LvclL A_y VllllldLlO aičioti liepi lIYld rjCllIYl“

Lietuviai iš savo kaimynų ją, bet drauge ir laukia, kad 
nieko kito netrokšta, kaip Vilniaus kraštas su sostine 
tik pagerbimo jų teisės gy- Vilnium būtų pripažintas tik 
venti nepriklausomą gyveni- Lietuvai, 
mą savo etnografinėse ribo- Rambyno Ainis

įusi.” 
j..., ““"i- mymuuavu

Ne kur kitur kain tik i škia’ kad tie®a ? if apčiupusi rankoje 
i\e kur Kitur, kaip tik į p>iev0 apreikšta tik to* - •• • 

Rytus krikscionybes lopšį, kaį šventasis Tėvas Pi 
x.UL«.aU5e. „S IX M paskelbė, bet jojo

'ikilmingas paskelbimas į 
piamės sužinoti per šią sven- rei ja mus tikgti •
tę skelbiamos Dievo galybes nai kad -v- Pane|s Ms įsistavęs artojaus, 
paslapties. Tradicija mus ja Nekaltai Prade 
moko, kad penkta am simt- kad tojį tiesa buv0 t0 
metyje vienuoliai, kurie gar- iš pradžios Naujojo 
bino Mariją, be abejones1 
garbino Ją kaip be nuodė
mės pradėtą, kurios nuode- 
mė nebuvo palietus, nes jau ';fsijkai‘”rįrmtoaio“s 
jie garbino ir švente sv. ;
Jono Krikštytojo stebuklin
gą prasidėjimą. Evangelijo
se minima prasme arkange- 
lo Gabrieliaus pasveikini
mas „Malonės pilnoji” ap
ėmė ir Marijos, kaip Die- 
važgmogio Motinos, pašau
kimą. Todėl nenuostabu da
rosi žinant, kad vyskupas 
Jonas, iš Eubojos salos, 
jau aštuntame šimtmetyje 
įrodo, kad ši Marijos Ne
kalto Prasidėjimo Šventė 
buvo švenčiama, nors nebu
vo paskelta universalia 
Bažnyčios švente. Nors Ma
rija tais amžiais buvo gar
binama kaipo nuodėmės nie
kuomet nepaliesta, be pir
mapradės nuodėmės pradėta, 
vienok toji tiesa, Marijos 
Nekaltas Prasidėjimas, ne
buvo žmonijai ir visiems ti
kintiesiems pakankamai iš
aiškinta tikėjimo tiesų są
ryšyje. Tik trylikto šimt
mečio pabaigoje visu aišku
mu, prasmingumu ir ____
lingumu buvo tai išaiškin
ta.

Daug kas ir pasipriešino 
šiai šventei. Jųjų tarpe bu
vo ir šv. Bernardas. Tėvų 

j Pranciškonų Generalinė Ta- 
jryba, susirinkusi Pizoje, 
1263 metais įvedė šią šven
tę visoje savo kongregaci
joje, ir nuo tada pradėjo 
švęsti ją ir kitur, būtent, 
Avinjone ir Romoje, švento
jo Tėvo sostinėje. Šv. To
mas sako, nors Roma ofi
cialiai nepriėmė ir neįsive- 
dė tos šventės savo mieste 
kaipo Bažnyčios pripažintos 
šventės, vienok nesipriešino 
tiems, kurie tą šventę šven
tė ir garbino Mariją, kai
po Nekaltai Pradėtą.

1493 metais Basilio Sau

tą 30 užgijusios voties, 
ju; — Iš čia net ne- 
iaulelis iškrito, kai

įdavo ji toliau, — bū- 
-gis ir duonos negalė- 
įdirbti...”

statymo apreiškimo turi' ;tis gal ir paskatine
• n • IT -» IT _ J -E Tnniilroje, vadinas, kad Marija 3 risti mažąjį Jonuką 
be pirmapradės nuodėmė! j

i nuo
mes nepaliesta.

Šiaip žmogus prasideda 
gimsta su paveldėta iš pi™

jonę nukapotas 
^džiauninkas
so tėvai buvo bau

gimsta su paveiueta is ynu j namuose te 
jų tėvų nuodėmė kurią va kuria u-
name pirmaprade nuode. itvojo BiliQn
Yra tai bausme visai z.
nijai. Nors per sv. kriki ,
ji būna panaikinama, m !13™
nok ne visiškai, ne pUl l»»k pratardavo: 

Iš tos nuodėmės išplau įras mūsų ponas bi 
ir mūsų dvasinės galios 
silpnėjimas. Bet kitaip 
vo su Dangaus Motina, š
Panele Marija. Nuo piru ir paėmęs knyg 
prasidėjimo valandos i 
motinos įsčioje, Dievas ti 
akimirksiniu sutvėrė jos;
sielą, kuri nuo pat pirn _ jį netekusį sve 
prasidėjimo valandos bt 
laisva nuo bet kurios m 
dėmės, net nuo galimyl
suteršti savo sielą nuoi 7nnjnklI šeimos Bili 
me. Ji nuo pat pirmos p didelį žmon 
sidėjimo valandos, žmog^ supratimą ir gerą š:

:jis vistiek liūdnai m

- ir kai motina jai 
iiavo lazdą, jis niek 
riavo, vėl liūdnai m

iivo visiems bals 
ti Kristaus gyvenim 
gyvenimas nubaudė i

priglaudė Biliūnų št

kad iš tos anykštėi

tės užsimezgimo valandt 
turėjo savo sielą, kuri bu 
nepaliesta pirmapradės m Tarp socialistų

iJims buvo patogiau: 
.malonių pilnybe, ir kuri: leisti į Liepojaus gi 
turėjo nei galimybės b į čia ir nugabeno jį, 
gundoma, ar net nebuvo ] liesi, kad iš jo išeis 1 
vojaus jai suteršti savo s Ak daugelis mūsų g 
lą per nuodėmę. Tai bt 
Dievo išimtis ir bendn 
žmogaus dėsnio.
dos nėra palietus Adomo 
Ievos nuodėmė; ji be gim 
sios nuodėmės sutepimo. 1 jaus gimnazijoje bi 
dėl ją galime pilnai vad ii daugiau remiami 
ti Nekaltai Pradėtąja, ai, baronai. Netur 

Vilius Aksiurdi tji lietuviai tarpais j 
—- --  _ įstumtais. Tas ypač

LIETUVĖS VIENUOLĖ į jautrią Biliūno ši 
AUKOJO KRAUJOx! u, būdamas ketvir 

---------- je, nustojo tėvų. I 
Visi žinome, su kokiu ] pajutę, kad Jonas 

siaukojimu lietuvaitės vĮa būti kunigu, ats
tėliau bešelpti. Sil]

ir reika- dėmės, ir buvo apdovan

žmonių visai nebi 
mokslo, jei tėvai nei 

Jos niel įėjęsi pamatyti ji 
ris... Bet Biliūno ; 
as nuėjo kitu ke

minsime, kad kai kurie įta
kingi sluoksniai Vokietijoje 
galvoja paversti Rytų Eu- i 
ropą „kolonialiniu kraštu”. 
Tai, greičiausia, tėra vienin
teliai galimas išaiškinimas, 
kodėl Pabaltijyje ūkininkai 
pripažįstami tiktai valdyto
jais, o ne savo žemės savi
ninkais.

„Tiesa, nuosavybės grąži
nimas pradėtas amatinin-

linių bendrovių jau iš da
lies parėmė stambiąją pra
monę ir prekybą. Nueita net 
taip toli, jog įsteigti savo 
rūšies kapituliaciniai teis- reiviams. 
mai. Byla, kurioje kaipo ša
lis dalyvauja vokietis, ne
gali būti sprendžiama lietu
vių teismo; tokią bylą 
sprendžia naujai įkurdintie
ji vokiečių teismai.

„Šie trumpi duomenys, 
aišku, dar neparodo tikros 
padėties dabartinės okupaci
jos metu. Visa eilė kitų ap
linkybių šalia to fakto, kad 
tauta nėra šeimininkas sa
vo krašte, sudarė Lietuvoje 
tą pačią atmosferą, kaip ir 
kitose Europos okupuotose 
valstybėse. Kai dėl komu
nizmo, tai Lietuva, lygiu 
būdu ir visas Pabaltijis, į 
jį žiūri panašiai, kaip ir 
suomių tauta. Betgi lietu
vių tauta tikisi, kad įvy
kių eiga jai bus palanki. 
Pasilieka džiuginantis fak-

M

nuolės dirtm mūsų mokj toliau bešelpti. Sil] 
lose, bet štai patiria! j(qS moksleiviui ’ 
naują žinią apie jų nepapi at pamokas duoną 
stą auką kare sužeist (į pUgalkaniam į 
siems: Pittsburghe, Pa., butuose gyventi. A 
Die trys dešimtys lietuv kad šitokiose 

vįenuoliM, seserų pra į jaunuolis palin! 
ciškiečių, paaukojo sa dedantį plėstis soc 
kraujo kare sužeistiems 1 kurs žadėj 

skurdo prispau 
Jonas susipažint 

jaus kitų tautų ve 
socialistais ir ne

butuose gyventi. A

Ta kraujo au 
buvo padaryta lapkrk 
mėn. 28 d.

Visos seserys jaučiasi svi 
kos ir yra pakilusios nu< organįZavo s»
taikos. Lietuviškoji kata 
kų visuomene didžiuoja 
tokiu nepaprastu lietuvaič 
vienuolių pasiaukojimu.

TĖVAI MARIJONAI 
PERSIJOJE

tratų kuopą.

pradžių jis kas va 
eidamas gulti ilga 
riavo, sukalbėd 
ieną kitą litaniją, 
tą rožančiaus dalį 
ri, pasidavęs mark

Pagal lenku-rusų sutari įtakai, liko vadi 
dalis iš Lenkijos valdvt Įmaniu. Pas jį rii 
žemių išvežtu Rusijon tren ' _
tinių yra paleista ir jie yi msi į socializmą, 
išsikėlę į kitus kraštus. T<

riti moksleiviai, j:

išsikėlę į kitus kraštus. T( ivo darbininkų d( 
vų marijonų vadovybė Čijose, platindavo 
kagoje gavo žinių, kad ponus.
ra marijonų kunigų daba - - - -
yra Persijoje. Yra tėvų ma. . . - .

žsienio mokyklos
rij*onų besidarbuojančiu tar J“.« 

lenkų tremtinių

pavarde Jakimovičius '>uv0
~ _ I anvil

»į Dorpato univt 
-v X___ 1_

0 gyvenimo sunl 
?ė. Savo rašinėly 
ringi,” prisimind

Tarp visų suminėtų tik vii 
nas, L 
esąs lietuvių kilmės.

žodžiais nelaimėsime kari 
bet pinigais daug pasieks litavimo dienas, j 
me. Pirkime Karo Bonus!

Seniai žmoniškai
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rijos Nekal- taryba niiįs 
.o šventė švente, ošventę, o 

IV, Pranaši 
įvedė j S

35 METAI, KAI MIRĖ J. BILIŪNAS
08)

>s tikėtinos 
j Apreiški- 
— Šv. Raš- 
. Vienos jų 
aiškumu pa
te taip aiš- 
tazgoje. Rei- 
linimo. Rei- 
j tiesas žiū- 
viesoje, kad ,. 
reikšmę pil- Jįasf J
suprasti.

, kaip tik į 
lybės lopšį, 
ūkščionybės 
eigtos, krei- 
>er šią šven- 
evo galybės 
dicija mus 
tajam šimt- 
, kurie gar
be abejonės 
1 be nuodė- 
irios nuodė- 
jtus, nes jau I"" 
šventė šv.

d stebuklin- 
Evangelijo- 

ne arkange-1 
pasveikini- į 

jilnoji” ap- 
, kaip Die
nos, pašau- 
uostabu da- 
d vyskupas 
•jos salos, 
šimtmetyje 

žarijos Ne- 
imo Šventė 

nors nebu- 
universalia

e. Nors Ma- 
3 buvo gar- 
lodėmės nie- 
ta, be pir
ties pradėta, 
sa, Marijos 
dėjimas, ne- 
■ visiems ti- 
mkamai iš- 
o tiesų są- 
ylikto šimt- 
visu aišku-i

iu L ___
ai išaiškin-

Būsi ubagėlis
• p • Tu gimei pavasarį, prieš 

fJLxzTA Įas Velykas (1879 m. ko- 
3 d.), — taip aprašo savo 
tutės pasakojimą rašyto- 
Jonas Biliūnas, nuo ku- 

i mirties gruodžio 8 d. su-

suteikė taįįJ 
Popiežius £ 
iškėlė šventi

dekretu, i^ > 35 metai. — Silpnutis 
gruodžio S, į, IS buvai, pasakojo jam to- 
šyentę visai į u motutė. — Tarėm, kad 
tiesą kaipo v, gyvensi ir tą pačią dieną 
po nuodėmė, ve vežė krikštyti . . . Ma

lu, kad jau tikrai mirsi, ir 
jus IX 185į, irškinėlius baltus jau bu- 
škia, kad t. u pasiuvusi.”
Dievo apreį Motutė myluodavo mažą 
kai šventasį '-------- -------! —1—:~
K ją paskį, 
kilmingas įdėdavo: 
reigoja m®' ’ ” 1

nai, kad švt sopulys . . .

iu pasiuvusi.

rauką ir apčiupusi rankoje 
ndą nuo užgijusios voties, 

: — Iš čia net ne- 
delis kaulelis iškrito, kai

Jis, kaip pasakoja jo arti
mas pažįstamas A. Janulai
tis:

— Ieško dvasios patenki
nimo viršum šio matomojo 
pasaulio, atsitraukia dvasia 
nuo tos ašarų pakalnės . . . 
Grįžta jaunystės atsimini
mai, grįžta ir jaunystės tikė
jimas . . . grynas tikėjimas, 
kurį turi tik nekalti kūdikiai 
ir grynos dvasios žmonės.”

Savo užrašuose jis įrašo 
sakinį:

— Žmogaus protas siekia 
netoliau jo nosies, o jausmai 
ir tikėjimas ligi paties Die
vo.”

Nors jam buvo labai reika
lingi pinigai, bet jisai prašo 
nupirkti
knygų. A. Rucevičiui jisai 
rašė:

KULTŪRINIO INSTITUTO VEIKLA ATSIMINS KARIUS PER KALĖDAS

kad toji 
iš pat pradfe 
statymo apit<

j be pirmapnį 
[visiškai 
mės nepalies^

Šiaip žuk^

i—Nebus iš tavęs artojaus, 
prabildavo ji toliau, — bū- 
ubagėlis ir duonos negalė- 
sau užsidirbti . . .”
Ši mintis gal ir paskatino 
mis leisti mažąjį Jonuką 
)kslus.

Ponų nukapotas 
baudžiauninkas

i

gimstasu^.^ ginano tėvai buvo bau- 
iauninkai. Jų namuose te
buvo lazda, kuria pono už- 
izda taip pritvojo Biliūno 
va, kad jis tris savaites sir- 
. Bet jis vistiek liūdnai nu

nok ne ustguokdavo ir pratardavo: 
Iš tos nnofe. 
ir mūsų dvį 
silpnėjimas, fe 
vo su Daugi; 
Panele Mari 
prasidėjimo a 
motinos js6š 
akimirksmin ,~ 
sielą, kuri e 
prasidėjimo ii 
laisva nuo fe 
dėmės, net u 
suteršti sau 1 
me. Ji nuo pi

• A k? kJ-1X X kJ JL ^z A £ ZU A A A 1^/A X A

siaejimo vaki rg0 SUpratįmą ir gerą šir-

jųtėvųnuodį 
name pirnn> 
Yra tai baį 
nijai. Non įp

Igėm! Studentaudami juk to
kius pietus gaudavom, kad 
viduriuose amžinai revoliuci
ja griaudė ...”

Užtat jis taip labai atjau
tė vargo žmones. Savo raši
nyje „Per sapną” jisai kalba:

— Mačiau darbininkus, 
nuo vargų ir sunkaus darbo 
pajuodavusius, ligotus, ati
duodančius savo jėgas ir gy
vybę piniguočiams, girdė
jau tų nelaimingųjų vaitoji
mus ... ir man plyšo širdis 
iš gailesčio.” Ta kovos dva
sia dėl darbo žmonių teisių 
atsispindi jo pirmuosiuose 
raštuose „Varpe” ir „Ūkinin
ke,” jo apsakymėliuose.

Negalėdamas jokiu būdu 
įstoti į Rusijos universitetus, 
kartą išvaryto jau jo nebe
priėmė, pagaliau pasiryžo iš
vykti į užsienį. Išvyko į Lei
pcigą studijuoti prekybos 
mokslų.

Senas vargas naujoje 
vietoje

Čionai jisai taip pat buvo 
skurdo lydimas. Kaip laiš
kuose prisipažįsta, kas rytas 
„pamazgų kava vadinamų,” 
o pietų — pieno užgeria kur tėvynės pušynuose, gydėsi ir 
stiklą, vakare užkanda studijavo Šveicarijoje, paga- 
„biauriai kvepiančios kilba- liau ligos išvargintas išvyko 
sos,” pagraužia iš namų at- į Zakopanę. Ištikimiausiu jo 
vežto sūrio. O čia iš namų liūdnų paskutinių dienų pa- 
liūdnos žinios — tie patys lydovu buvo jo žmona. O per- 
broliai, kurie atsisakė jį lei- gyvenimai jo buvo tikrai 
sti į mokslą, dabar kreipia- liūdni.
si į tą pusalkanį studentą Į 
prašydami paramos. Dabar

Geras mūsų ponas bu-
. , — ir kai motina jam 

įmindavo lazdą, jis nieko 
sakydavo, vėl liūdnai nu
nokdavo ir paėmęs knygą ... , ,
adėdavo visiems balsu ?sal Padeda paguodos les-
aityti Kristaus gyvenimą, 
kai gyvenimas nubaudė tą 
vaizdą — jį netekusį svei- 
tos priglaudė Biliūnų šel

Taip, kad iš tos anykštėnų 
udžiauninkų šeimos Biliū- 
s išsinešė didelį žmonių

tės užsimezii 
turėjo savo e 
nepaliesta pis

fr reika-l11™® "J"1 
(malonių pa
turėjo neią 
gundoma, ar • 
vojaus jaistf ?as- ^k daugelis mūsų gar- 
lą per nuofe 
Dievo išimti 
žmogaus dėsi 
dos nėra pafe 
Ievos nuode 
sios nuodėmės?

Tarp socialistų
Tėvams buvo patogiausia 
ną leisti į Liepoj aus gim-

koti raštuose.
Meta prekybos mokslus, 

ima daugiau studijuoti, gi
lintis į literatūrą. Ima domė
tis lietuviškais kūriniais, ku
rie nebuvo jam svetimi nuo 
Liepojaus laikų. Juk jis ten 
net ir pirmajame lietuviška
me spektaklyje — „Amerika 
Pirtyje” — buvo vaidintoju.

Menininkas vaduojasi iš 
visuomenininko

Gyvendamas Lietuvoje Bi-

dvasinio turinio

— ... Likusių 10 rublių 
apversk knygoms . . . Reika
lingos man tuo tarpu sekan
čios: „Apie Dievo buvimą” 
prof. Bučio, Šatrijos Raga
nos „Apysakaitės,” Valan
čiaus „Šventųjų Gyvenimai,” 
„Pradžia ir išsiplėtimas ka
talikų tikėjimo” . . .

Rašytojo mirtis
Vargas atnešė džiovą į Bi

liūno plaučius. Ilsėjosi jisai

Kiekvienas lietuvis gali 
tikėtis kitataučių paklausi
mo apie mūsų kalbos kilmę 
ir jos giminystes. Bet la
bai retas gali į tuos klausi
mus tiksliai atsakyti. Šitą 
vargą palengvinti ėmėsi žy
miausias lietuvių kalbos 
specialistas prof. Dr. Alfred 
Senn iš Pennsylvanijos U- 
niversiteto. Už savaitės jo 
knygelė išeis iš spaudos. 
Jos leidžiama tik 2,000 egz. 
Vėliau užsisaką jos gali ne
begauti.

Dr. Senn’o „The Lithuan
ian Language” daugumai 
bus tikrai sensacinga kny
gelė. Kun. J. Švagždys, su
sipažinęs su jos turiniu, tie
siog pasakė: „Nuodėmė bū
tų lietuviui jos neturėti ir 
neperskaityti atidžiai.” Kun. 
J. Bakšys jos jau užsakė 
savo parapijai 200 egz., 
kun. K. Paulonis 50 ekz. 
Skubiai laukiama daugiau 
stambių užsakymų. Vieno 
egz. kaina bus 40c., o gi 
50 ekz. ar daugiau — po 
25c. 
ir 4 
pius, 
jas.

Nauji garbės nariai
Prie seniau paskelbtų gar

bės narių (kunigų Ig. Valan- 
čiūno, J. Vaitekūno, Pr. Ju
ro, J. Švagždžio ir Pr. Juš- 
kaičio) prisidėjo dar du 
nauji, įmokėdami po $100:

Knyga turės 48 pusi, 
iliustracijas: žemėla- 
kalbininkų fotografi-

pasipriešino 
ų tarpe bu- 
ardas. Tėvų 
neralinė Ta- 
įsi Pizoje, 
dė šią šven- 
kongregaci- 
ida pradėjo 
:ur, būtent, 
no j e, švento
je. šv. To- 

Roma ofi- 
ir neįsive- 

savo mieste 
i pripažintos 
nesipriešino 
šventę šven- 
Mariją, kai- 
idėtą. 
Basilio San-

kun. J. Valantiejus ir kun. 
Dr. X., nenorėjęs savo pa
vardės skelbti. Visiems gar
bės nariams Instituto var
du tariu labai didelį ačiū: 
be jų gausios paramos In- 
jstituto darbas jau dabar su
stotų. Instituto darbas neša 
ne pelną, bet stambų nuos
tolį; paramos gi jis gauna 
tik iš reto susipratusio lie
tuvio.

Su dėkingumu turime pa
minėti ir naujus narius rė
mėjus, pastaruoju laiku į- 
mokėjusius po $10.00. Tai: 
kun. F. Norbutas iš Brock- 
tono, kun. V. Puidokas iš 
Westfieldo, kun. J. Jutkevi- 
čius iš Worcesterio, komp. 
A. Aleksis iš Waterburio, 
kun. J. Kidykas iš Phila- 
delphijos, p. Apanavičius iš 
Elizabeth ir p. J. M. Šal
tenis iš Čikagos.

Vaičiulaičio „Lithuanian 
Literature”

tikrai įdomi ir reikalinga 
mums knygelė, bet jos nuo
stabiai maža perka mūsų 
žmonės. O gi jos kaina tik 
40 centų egz., už 50 egz. 
ar daugiau — tik po 25c. 
Čekius geriau rašyti Dr. K. 
Pakšto vardu ir užsakymus 
jam siųsti į:

2334 South Oakley Ave., 
Chicago, Ill.

Dr. K. Pakštas,
Liet. Kult. linstituto 
direktorius.

bus, 
Raud. 
nariai

ir Laivyno progra-

Kryžiaus klubai Is- 
Didžioj Britanijoj,

pins jiems tikras Kalėdas, 
nežiūrint kur jie yra.

Amerikoj Kalėdos 
kaip buvo praeityje. 
Kryžiaus vadovybės
darė planus, pagal kuriuos 
asmenys ir grupės galės pa
rodyti jų gerą valią vyrams 
lavinimo stovyklose ir laivy
no vietose. Raud. Kryžiaus 
skyriai, su Junior Red Cross 
nariais, taipgi dalyvaus.

Raud. Kryžius aptarnaus 
ne tik vyrus ginkluotose pa
jėgose .Amerikos Junior Red 
Cross neužmiršo didelio skai
čiaus jaunųjų svetimose ša
lyse.

Šįmet Junior nariai supa
kavo 100,000 dovanų dėžučių, 
kurios turi nors po 12 daik
tų. Šios dėžutės išsiųstos į 
Angliją, Airiją, Islandiją, 
Grenlandiją, Aliaską, centro 
ir pietų Amerikos šalis. Te
nai jie bus išdalinti, ypač 
jauniems, kurie visai nesitiki 
sulaukti linksmų Kalėdų. 
Tūkstančiai svarų kietų sal
dainių jau išsiųsta į tas ša
lis išdalinti.

Į Angliją išsiųsta 50,000 
dovanų dėžučių išdalinti ne 
tik Anglijos karo pabėgė
liams ir našlaičiams, bet ir 
tarpe žmonių iš Europos ša
lių, kurie rado prieglaudos 
Anglijoj. Paprastai, kiekvie
nos dėžutės dovanos bus iš
dalinamos tarpe kelių vaikų, 
kad tik daugiau vaikų pa
siektų. A.R.K.

ir vie- 
kur bus 
Kalėdų 

plokšte-

Per tamsias karo miglas, 
kurios aptemdė pasaulį šian
dien, Kalėdų varpai suskam
bės visur, kur tik yra Ame
rikos karių. Sausumoje ir jū
rose, namie ir užsieny, Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
darbininkai deda visas pa
stangas, kad šios šventės 
būtų labai linksmos mūsų 
vyrams, kurie paliko savo 
namus, miestus, miestelius ir 
kaimus kovoti dėl savo šalies 
visose pasaulio dalyse.

Ne tik tie, kurie priversti 
praleisti Kalėdas ligoninėse, 
bet ir sveikieji, visi, įvairio
se pasaulio dalyse džiaugsis 
specialiais parengimais, do
vanomis ir visokiomis iškil
mėmis. Šios Raud. Kryžiaus 
pastangos papildys įprastas 
Armijos 
mas.

Raud. 
landi jo j,
Australijoj ir Pietų Pacifiko 
salose bus pasilinksminimo 
centrai vyrams. Viskas bus 
daroma, kad kariai galėtų 
linksmai praleisti šventes. 
Kur bus galima, eglaitės bus 
išstatytos klubuose 
šuose kambariuose, 
paruošta tinkama 
muzika per radiją,
lėmis ir vietinių artistų.

Raud. Kryžiaus klubuose 
tipingi amerikietiški Kalėdų 
pietūs bus parūpinti—kala
kutai su spalgenomis ir t.t. 
Kur nebus galima pristatyti 
kalakutų, kitokį skanūs val
giai bus parūpinti. Ligoninė
se, kur pietūs parūpinami re- 
gularėse valgymo vietose, 
Raud. Kryžiaus darbininkai 
padės tinkamai papuošti sta
lus ir kambarius. Neseniai 
laivynui Raud. Kryžius jau
nimo skyrius išsiuntė mais
to priedo, o kiti jaunieji ga
mino eglaitėms dekoracijas, 
kurios bus vartojamos visose 
pasaulio dalyse.

Raud. Kryžiaus štabas Au
stralijoj pasiryžęs, kad nei 
vienas kareivis, jūrininkas ar 
marinas pietvakarių Pacifi- 
ke nebūtų užmirštas. Dauge
liui pagelbstint, pakavimas 
kalėdinių siuntinių buvo pa
greitintas, juos Raud. Kry
žiaus atstovai išdalins kiek
vienoje stovykloje ir ligoni
nėje—kiekvienoj vietoj. Tiki
ma, kad ir vyrai kovų lau
kuose gaus Kalėdų dovanų.

Siuntiniai turi rašymui 
reikmenų, kortų, siuvamų 
daiktelių, dėžučių ir kitų as
meninių reikmenų, gražiai 
apvynioti raudona ir žalia 
popiera. Daugiau kaip 7,000,- 
000 cigarečių bus išdalinta.

Prisilaikydami Karo De
partamento patvarkymų, ku
rie draudžia korespondenci-Įperkami. Jei jie bus išlaikyti 

----------------- .^. pribren(jim0) bonai bus 
geresnė taupymo priemonė, 
nei kurios kitos.

Jis jautė beartėjančią mir
tį ir užtat skubinosi ką gali 
sukurti. Kai jau jo jėgos nu
silpo, kad nė rašyti negalėjo, 
tada diktavo, o rašė žmona. 
Patsai gi gaivinosi skaityda
mas gyvenimus šv. Pranciš
kaus, šv. Jono, šv. Antano. 
Prieš pat mirtį rašytame 
žmonos motinai laiške taip 
atveria savo sielos paslaptį:

— Gulėdamas, Mamyt, il
gą laiką patale, daug skaitau 

j ir mįslinu. Ir persitikrinau, 
kad brangiausias ir šven-. 
įčiausias daiktas žmogui yra 
Tikėjimas. Taigi žadu šiais 
metais atbūti iš viso gyveni
mo išpažintį . . . Mamyt, jei
gu Tamstą kada užrūstinau, 
prašau iš visos širdies man 
atleisti ir dovanoti ...”

Jaunas, teturėdamas tik 
28 metus, o tiek gražių daly
kų prirašęs, jisai mirė 1907 
metų gruodžio 8 dieną.

Gyventi neišpasakytai 
norėjo . . .

Negalime neprisiminti ra
šytojo žmonos, kuri budėjo 
prie gęstančio džiovininko 
lovos, laiško, kurs nusako 
paskutinius Biliūno pergyve
nimus :

— Į galą savo gyvenimo

BENDRAS BALTIJOS KOMITETAS
KARO BONŲ REIKŠME

Po pirmojo pasaulinio ka
ro savo nepriklausomybę 
atkariavę, trys Rytų Balti
jos tautos — estai, latviai 
ir lietuviai — pradėjo vis 

i labiau ieškoti praktiškų 
1 bendradarbiavimo priemo
nių, kad sustiprintų savo 
padėtį didžiųjų tautų kryž- 
kelėje. Kai“ kurie entuzias
tiški veikėjai siūlė tuojau 
eiti prie trijų valstybių fe
deracijos, arba unijos. Ši
tos idėjos propagavimas 
ir net vykdymas greičiau
siai būtų dar labiau pasi
stūmėjęs pirmyn, jeigu da
bartinis karas nebūtų mūsų 
valstybių užklupęs ir nebū
tų pertraukęs jų normalaus 
gyvenimo.

1934 m. Estija, Latvija 
ir Lietuva buvo sudariusios 
Baltijos Bendradarbiavimo 
Sutartį — The Treaty of 
Good Will and Cooperation. 
Tai buvo pirmas rimtas 
žingsnis Baltijos Sąjungai 
sudaryti. Paskutinių kelerių 
metų patyrimai parodė, kad 
sėkla buvo mesta į gerą dir-

Ko daugiau įdedama pinigų 
į Karo Taupymo Bonus, tuo 
mažesnius mokesčius teks vi
siems gyventojams pakelti. 
Mokesčiams atiduoti pinigai 
jau niekada nesugrįš, o įdė
ti į karo bonus sugrįš net su 
nuošimčiais.

Kiekvienas doleris, įdėtas 
į karo bonus, pagelbsti pirkti 
ginklus, drabužius, maistą ir 
kitką, kurie būtinai reika
lingi karui laimėti, taikai už
tikrinti ir geresnėms gyveni
mo sąlygoms visame pasau
lyje sukurti.

Jei didesnės sumos bus pa
skolintos vyriausybei karo 
bonų pavidalu, nereikės pri
valomo taupymo, o jei ir tek
tų šios priemonės imtis, tai 
atitinkamai mažesnėje for
moje.

Karo bonų turėjimas duo
da didelio pasitenkinimo 
kiekvienam jų savininkui, 
kaip prisidėjusiam karo pa
stangose ir pareiškusiam sa
vo patriotizmą gyvenime.

Karo bonai duoda nuošim
čius tuojau, kai tik jie nu

ziją. čia ir nugabeno jį, ti- buvo drąsiu veikėju
damiesi, kad iš jo išeis ku- socialdemokratijos dirvoje. 

Biliūnas buvo kartu su ki
tais, kai ėjo reikalas apie nu
skriaustųjų padėties pageri
nimą, bet kada kaskart la
biau girdėjosi klasių kovos 
obalsiai, tas ėmė labiau ne
sutikti su švelnia jo prigim
timi. Juk jis su tokiu gailes
čiu savo kūrinėlyje „Kliu
džiau” aprašė strėla pašau
tąją katytę kitame — „Bri- 
siaus galas” — jis atjaučia 
net šunelį, kuris ištikimai 
tarnavo ir kurį pasenusį šei
mininkas pašovė.

Taigi jis 
laiške rašo:

— Kasdien 
dedu abejoti, 
geru tai partijai (soc. dem.) 
kareiviu, kadangi nejaučiu bijojo, bet gyventi neišpasa- 
taip didelei 
apykantos prie savo priešų.
Dabar jisai pradeda kelti bai atgavęs tikėjimą. Nekar- 
naują dėsnį: tą kalbėdavo: „Gerai, kad aš

— Nė vieno nevaržyti par- nieko savo gyvenime neat- 
tiviškais apinasriais ir vir- kalbinėjau nuo tikėjimo; ti-

(Baltic Committee 
and Coopera

jų žmonių visai nebūtų 
Vę mokslo, jei tėvai nebū- 
į tikėjęsi pamatyti juos 
igais . . . Bet Biliūno gy- 
imas nuėjo kitu keliu, 
po j aus gimnazijoje buvo 
kiai daugiau remiami vo- 
tukai, baronai. Neturtin- 
nieji lietuviai tarpais jau

ti atstumtais. Tas ypač pa- 
ė į jautrią Biliūno širdį, 
to, būdamas ketvirtoje 

sėje, nustojo tėvų. Bro-
pajutę, kad Jonas ne

šta būti kunigu, atsisa- 
jį toliau bešelpti. Silpnos 
ikatos moksleiviui teko 

iodant pamokas duoną už- 
irbti, pusalkaniam pras- 
se butuose gyventi. Ar gi 
stabu, kad šitokiose są- j 
ose jaunuolis palinko į 
radedantį plėstis socialis- 
judėjimą, kurs žadėjo va-, 
ti skurdo prispaustuo- ' 

s. Jonas susipažino su 
pojaus kitų tautų veikles- 
is socialistais ir net vė- 

pats organizavo social- 
okratų kuopą.

š pradžių jis kas vakarą ir taip Biliūnas „pasitrau- nai ir gėrėdavosi, kad tiek 
š eidamas gulti ilgai po- kė nu0 socialdemokratų par- daug poezijos, doros . . . Nuo 
audavo, sukai bedamas tijos ir jos žmonių” (Mykol. atvažiavimo į Zakopanus 
vieną kitą litaniją, vie- Putinas, Liet. Enc.). Jis jau pradėjo mąstyti apie tikėji-

sudaro po du 
kiekvienos mi-

ti Nekaltai P?.

LIETUVĖS
AUKOJO

Visi žino®j 
siaukojimu 
nuolės dirbs 
lose, bet & 
naują žinia $ 
stą auką H" 
siems: Pitūt- 
pie trys desf 
čiu vienuoliu-s 
ciškiečių, 
kraujo kare č

savo viename

vis labiau pra- 
ar galiu būti

jau iš da- 
mbiąją pra- 
ą. Nueita net 
Įsteigti savo . 
ciniai teis-[ reiviams. T&
3 j e kaipo ša-^0 Py)1 
rokietis, ne- m®D; . 
ižiama lietu-’ Visos seserį 
tokią bylą I , -,Z, lų k°s k
i įkurdintie-

kų ■ visliom®' 
tokiu nepapr^- 
vienuolių

mai.
duomenys, 

.rodo tikros 
nės okupaci- 
eilė kitųap- 
o fakto, kad 
nininkas sa
rę Lietuvoje 
!erą, kaip ir 

okupuotose

pradejo visai tikėti. Mirti ne-,vąj talkos darbas pradėjo 
hiinin bot crvvpnfi npišnnsa- nešti savo vaisius. Ir Šio 

karo metu patekę Amerikon 
trijų tautų visuomenės vei
kėjai nusprendė tęsti jau su
stiprėjusias bendradarbiavi
mo tradicijas. Lietuvių vi
suomenė atsimena, kaip šių 

■•"“is, lai kiekvienas dirba, kėjimas žmogaus nekvaili- balandy ^Čikagoj bp^is- 
darbuojasi pagal savo pa- na” . . . Rengės išpažintį at- 
traukimo, dovanos ir dva- likti pas vieną asketą kuni- 
sios, — rašo jis viename laiš- gų- Evangelija buvo nuolat 
ke 1904 m. prie jo lovos, skaitydavo daž-

drąsos” ir ne- kytai troško. Tikėjime matė 
daug poezijos; džiaugės la-

teigdama Lietuvių Tautinė 
Taryba iškilmingai paskel
bė, kad Baltijos Sąjungos 
idėja jai ypač sveikintina. 
Lietuvių 
prielankiai 
kimą.

Didžiojo 
Prezidento

visuomenė irgi 
sutiko šį pareiš-

Lietuvos visuomenių vardu:
Estų Pasaulio Sąjunga 

(World Association of Es
tonians) ,

Latvių Pasaulio Sąjunga 
(Latvian World Alliance) ir

Lietuvių Tautinė Taryba 
(Lithuanian National Coun
cil) nusprendė, kad išmušo 
valanda steigti Baltijos Ko
mitetą Tyrimams ir Koope
racijai
for Studies 
tion).

Komitetą 
atstovu nuo 
nėtų organizacijų. Dabarti
niais LTT atstovais komi
tete yra LTT pirmininkas 
pulk. K. Grinius ir prof. 
K. Pakštas. Nuo latvių vi
suomenės: p. H. W. Liel- 
nors ir Rev. A. Mindels; nuo 
estų — ministeris K. R. 
Pusta ir ministeris J. E. 
Markus. Pirmam pusmečiui 
pirmininku išrinktas pulk. K. 
Grinius, pirmiems metams 
sekretorium — ministeris 
K. R. Pusta.

Komitetui pirmininkavi
mas pirklausys, kas kart po 
6 mėnesius, kiekvienai Bal
tijos tautai paeiliui. Darbo 
nuolatinumui užtikrinti, Ko
miteto įstatai numato kas 
kart vieneriems metams ren
kamą Generalį Sekretorių. 
Komitetas tikisi turėti ir 
savo ofisą.

Komiteto apibudinimas 
kaipo organo, skiriamo ty
rimams ir kooperacijai, jau 
pats už save kalba. Atsime
nant, kad vienybėje galybė, 
Komitetui teks bendrai ko
voti už laisvų, nepriklauso
mų ir demokratinių Lietu
vos, Latvijos ir Estijos ats- 
teigimą. Lygiagreta jam teks 
stiprinti Baltijos saitai, sie
kiant sukurti tvirtą pagrin
dą Baltijos Sąjungai sudary
ti rytojaus laisvoje ir demo
kratinėje Europoje. Turint 
galvoje, kad rytojaus Euro
pos pagrindai ir jos santvar
kos metmenys Jungtinių 
Tautų kompetentingų centrų 
planuojami jau dabar, numa
toma, kad Baltijos Komite
tui netrukus teks prie tų dar 
bų aktyviai prisidėti.

Steigiamąjį susirinkimą 
Baltijos Komitetas turėjo 
lapkr. 12 d., o sekamas jo 
susirinkimas numatomas an
troje gruodžio pusėje

ją nuo nepažįstamų mūsų 
vyrams aktyvioj tarnyboj, 
Raud. Kryžiaus skyriai ne
priėmė jokių siuntinių nuo 
asmenų ir organizacijų per
siuntimui į užsienį. Bet mo
tinos, tėvai ir kiti artimieji, 
kurie turi mylimų ginkluo
tuose jėgose, gali būti tikri, 
kad Amerikos Raud. Kry
žius, jų Raud. Kryžius, parū-

Dr. N. M. Butler, Columbia 
universiteto prezidentas, šio
mis dienomis gavo šventojo 
Tėvo Pijaus XII atvaizdą su 
autografuotu parašu už pa
sidarbavimą pasaulinei tai
kai.

§ GRAŽIOS GRAŽIOS

LIETUVIŠKOS - KATALIKIŠKOS
KALĖDINES ATVIRUTĖS

Seniai žmoniškai beval-

tėvai 
PERSI} i gi, pasidavęs marksisti- 

| įtakai,

į
n
*

i kiti moksleiviai, jie gi- 
lavosi į socializmą, daly
davo darbininkų demen
cijose, platindavo atsi
muš.

prisimindamas
'entavimo dienas, jis ra- toli nuo tėvų žemės, norėtu- 

pačios bažnyčios jisai me drauge su juo giedoti jo 
kaskart labiau ilgėtis.) gražią liūdną giesmelę:

šiame krašte įsi
kūrę ir šiandien prieš viso

DĖŽUTĖMIS
21 Atvirute už $1.00

*

(14 Lietuviškų ir 7 Angliškos)

KREIPTIS:

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

Amerikos vyro 
F. D. Roosevel- 
valstybėms ro- 

Dieve mano, kad nors domu prielankumu paskatin-

kitą rožančiaus dalį, ve- nu0 seniau juto vidujinį svy
ravimą, kur jam palinkti — 

liko vadinamu į visuomenės veikimą, ar į 
amaniu.^ Pas jį rinkda- rašymą ir galų gale pasirin

ko literatūros kelią, palikda
mas mums taip brangių, ne
užmirštamų veikalų.

Atgal prie Dievo
Dabar Biliūnas atsiduoda 

kūrybai ir mokslui. Savo vie
nam draugui jisai rašo:

— Daug ramiau jaučiuosi 
universiteto knygyne, tarp 
leksikonų (žodynų),
knygų ir t.t., — nėra ten nei liūną užkasė tolimoj Žakopa- 
pykčio, nei konkurencijos, nėj. Ne pirmas jis ir ne pas- 
ramu ir ramu, kaip bažnyčio- kutinis toksai. Ir mes, kurie 
je.”

Ir 
ėmė

Pagal len^Į 
dalis iš Le^ 
žemių išvežtu'OKUPUOJI 

dd komu- į
etų va, lygiu U.
Pabaltijis, į j Užsienio mokyklose
n <-k-alr ra marijonų Biliūno bute prasidėjo ru-

• v’a • yra Persijoje-'iPoticijos kratos. Kai jis
uJS rijonų besieli0 i Dorpato universite- 

3us palanki. ^tt'lgreit iš ten buvo išvv-

inantis fak- 
kos Jungti
mi kiek ne- 
vo principi- 
, pagal ku- 
turi tą pa- 
vę.”

lenkų tremaiSreit iš ten buvo išvy- 
Tarp visų s’'’5'! gyvenimo sunkumas 
nas, pavarde Savo rašinėly „Pa- 
esąs lietuvii!Xivingi’” prisimindamas

žodžiais
bet pinigais .
me. Pirknne 1

mą. Juo tolyn, juo labyn bri
do į tuos jausmus. Sakyda-jto Baltijos
vo: . _____ ____________  ______
ilgiau pagyventi: bent para- tos ir turėdamos prieš akis 
šyčiau daugiau . . . Gyvensiu busimojo demokratinio pa- 
taip, kaip mano sąžinė sako; 'saulio kelrodį — Atlanto 
o jeigu kas nori, tegul juo- čarterį, 
kias iš manęs.“
Po svetimos žemės velėna pasaulio forumą legaliai dir- 
Ar gi gali neturtingas banči0s Estijos’ Latvij°s ir 

džiovininkas turėti nors tą------------------------------------------
viltį, kad jo kūną iš tolimų Kai numirsiu, man pakaskit 
sanatorijų pargabentų kas į Ant šventosios upės kranto; 

senų mielą tėvų žemę? Taip ir Bi- Kad matytų kapas sodžių,
Kūdikėlis kur užaugau.

Kad girdėtų tą dainelę, 
Motinėlė ką dainavo,
Kai ant kelių mažą migdė, 
Ar lopšy mane lingavo.”

K. J. Prunskis.

Didelis Pasirinkimas Pavieniui Atvi- 
ručiy. Kalėdoms Sveikinimui



AMERIKA
^ember 11, 1942

Gruodžio-December 11, 194;

Philadelphijos Žinios MANO SIELOS 
ATGARSIAI” KORESPONDENTU PRANEŠIMAI

Elizabeth, N. J

Mes Laimėsime!
(Iš kun. St. Railos kalbos, 
pasakytos gruodžio 5 d. iš

WTEL radijo stoties)
Šiandien nebereikia aiš

kinti kaip šis karas yra bai
sus, visuotinis, žiaurus. Nuo 
šių laikų karo kenčia ir žū
na ne tik kariai kovos lauke, 
bet taip pat visi skaudžiai 
pajaučia jo kraugeriškumą. 
Nekalti vaikai, silpni sene
liai, moterys, ligonys yra žu
domi, naikinami. Dalį nukan
kina karo bombų, kanuolių 
šūvių skeveldros, priešo žiau
ri ranka. Kitus pribaigia šal
tis, alkis, ligos, baimė ir ki
tos karo šmėklos, šis karas 
žudo milijonus lygiai karo 
laukuose ir namuose.Lyg bai
susis viesulas, karas nušluo
ja kaimus ir miestus nuo že
mės paviršiaus, nusinešda
mas su savim visus.

Jau metai, kai ši šalis taip 
pat neša karo naštą. Kad 
mūsų šalis nesukluptų, kad į 
mūsų namus nepažvelgtų ne
gailestinga svetimoji akis ir 
neištiestų viską naikinančios 
rankos, kad neišgriautų mū
sų miestų, sodybų; kad ne
priverstų mus vergauti, alk
ti, mirti nuo bado, maro ir 
ugnies, mes visi ir visomis 
pajėgomis privalome gelbėti 
Amerikai nešti taip brangiai 
kaštuojančią naštą — karo 
sunkenybę. Jei mums ši ša
lis duoda tiek daug gerybių, 
tai ir mes turime būti jaut
rūs jos gyvybiniuose reika
luose. Kaip tai galime pada
ryti? Atsakymas aiškus ir 
trumpas: kilnią savo krašto 
meilę parodysim pirkdami 
karo bonus ir ženklelius.

------—--- —-—-———-7
I I
i I

; Tel. DEW. 5136
I !
I I

I Jos. Kavalanskas I
: LIETUVIS GRABORIUS !
i >

LaLs niuo tas Penna Ir New Jersey ] 
valstijose|

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St
I

Philadelphia, Pa.
i!

„Daugelis mūsų, — sako 
prel. Ready, —pirkdami ka
ro bonus ir ženklus, daro au
ką. Bet mes privalome auko
tis ir tai mielai, garbingai ir 
ištvermingai. Tai yra dau
giau kaip prašymas pinigų. 
Tai yra proga kiekvienam 
stovėti petys petin šalia gin
kluotų šalies gynėjų. Juk ka
riams daug sunkiau yra ati
duoti savo gyvybę.”

„Be aukos nėra tvirtos 
meilės nei Dievui, nei arti
mui, nei Tėvynei. Be pasiau
kojimo negali būti pergalės. 
Karo bonai sutraukys dikta
torių užmestus vergystės 
pančius. Karo bonai pergalės 
ir mes laimėsim! Taip! Kiek
vienas pirktas karo bonas ir 
ženklas yra tikroji pagalbos 
ranka ir galingas ginklas 
mūsų kariams, broliams, gai
lestingoms seserims, belais
viams. Karo bonai yra vil
tys iškankintiems lietuviams 
ir viso pasaulio žmonijai.

Philadelphijos 1 i e t u v iai 
pradėjo pirkti karo bonus 
pirmą jų išleidimo dieną. Bet 
Karo Bonų Platinimo vajus 
organizuotai pradėtas spa
lių mėn. 24 dieną. Prie šio 
darbo prisidėjo visos lietuvių 
pajėgos: katalikų parapijos, 
organizacijos, lietuvių pasal- 
piniai klubai, kultūrinės 
draugijos, chorai, parapinės 
mokyklos, vienintelis liet. šv. 
Jurgio parapijos benas, liet, 
radijo programos, pavieniai 
asmenys. Kiek per tą laiką 
pasisekė nuveikti, bus pasa
kyta rytoj gruodžio 6 d., Lie
tuvių Muzikalinėj salėj, 2:30 
p.p. Mat rytoj čia bus visuo
tinis, didingas Philadelphijos 
lietuvių amerikiečių susirin
kimas.

Kiekvienas kviečiamas at
eiti ne tuščiomis, bet prašo
ma atsinešti jau pirktų Ka
ro bonų Serijos Nr., kad už
registruotų. Taip pat kiek
vieną prašome rytoj pirkti 
karo bonų. Būtų gražu, kad 
rytoj nupirktumėm karo bo
nų už 50,000. Jei nenupirk- 
sim, pasižadėkim ateity nu-

'pirkti. Rytoj yra mūsų iš
tvermės ir pasiryžimo diena 
laimėti. Rytojaus susirinki
mo dalyviai parodys didelį 
susipratimą ir susirūpinimą 
[savo krašto ir valstybės rei
kalais.

Į tą susirinkimą kviečia
mos kareivių motinos ir tė
veliai, seserys, žmonos. Mes 
laukiame jaunesniųjų, ku
riems ir patiems dar gali tek
ti ginti Ameriką. Mes turime 
parodyti, kad visuotiniai mes 
remsime U. S.

BONŲ VAJUS

Sėkmingas Karo Bonų Va
jaus susirinkimas įvyko 
gruodžio 6 d. liet, muzikali- 
nėje salėje. Tai buvo pirma
sis visuotinis susirinkimas 
tuo tikslu. Susirinkimui gra
žiai pasiruošta su programa, 
kalbėtojais ir kitais paren
gimais. Tačiau susirinkimo 
pirmasis tikslas buvo pa
kviesti visuomenę dar dau
giau pirkti karo bonų.

Programa tikrai pasisekė 
gražiai. Kalbėtojai, šv. Jur
gio parapijos benas ir mo
kyklos mokiniai žavėjo pub
liką. Visi plojo ir plojo ir dė
kojo Beno vadovams ir sese
lėms pranciškietėms už tokį 
gražų pasirengimą. Komite
tas ir visi talkininkai jau dir
bo per keletą mėnesių regis
truodami karo Bonus, kad 
tuo daugiau parodytų, kaip 
lietuviai perka bonus. Per 
susirinkimą pranešta, kad 
jau dabar suregistruota 
pirktų bonų už 250.000 dol.

Tai tikrai puiki pradžia. 
Priimta lietuvių visuomenės 
rezoliucija Prezidentui Roo- 
seveltui ir Valstybės Sekre
toriui. Vakarą gražiai vedė 
p. Romanas. Svečius priimi
nėjo adv. Cheledin ir p. Ro- 
manienė. žmonės labai susi
domėję bonų pirkimu. Nors 
reikia pripažinti, kad susi
rinkime neskaitlingai pasiro
dė. Reiktų geriau tokius da
lykus remti.

40 V AL. ATLAIDAI

WTEL į
LIETUVIU RADIO PROGRAMA • 

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

ANTANAS DZLKAS •
8619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa. 
Telefonuokite: Regent 2937 

4 —"—■—-—-—-—-—-—-—-—a—>—4

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
( Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Modemiška laidojimo Įstaiga. Di
deli, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

40 valandų atlaidai šv. 
Kazimiero parapijoj bus 
gruodžio 13-15 dienomis. 
Pamokslus vakarais sakys 
tėvas jėzuitas Kidykas. Pa
rapijiečiai gausiai aukoja 
gėlėms ir kitiems papuoši
mams. Jaunimas tą dieną 
melsis už kareivius ir visi 
atliks adoraciją už karei
vius ir taiką. Bus svečių 
kunigų. Tai metinė parapi
jos šventė.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS MOTERŲ SUSIRINKIMAS

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos 

-----•----
VEIDO MASAŽAI

Jaunų moterų ir motinų 
susirinkimas įvyko gruo
džio mėn. 7 d. Visos mote
rys ir motinos jau pasiry- 
žusios gerai veikti. Tai tik
rai geras sumanymas. Kaip 
girdėti, moterys žada tikrai 
išvystyti labai gerą veiklą.

PRADINGO

Plaukų spalvos mūsų specialybe

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

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO. I
WHOLESALE GROCERS į

Savininkai Lietuviai Staponavičiai |
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! 7

| 3304 - 16 Richmond Street ' Philadelphia, Pa. |

Tokiu vardu naują knygą 
parašė ir išleidžia kun. P. 
Vasiliauskas, Joseph Marie 
Vilos kapelionas. Knygos 
vardas parodo ir knygos tu
rinį. Tai bus visi jo sielos 
pergyvenimai, troškimai, su
manymai ir viltys. Toje kny
goje bus visi vėlesnieji jo pa
rašyti straipsniai. Knygą lei
džia savo lėšomis ir nemano 
iš to turėti kokio pelno, bet 
palikti visuomenei dar vieną 
knygą lietuvių kalboje. Mes 
manome, kad ta knyga bus 
gerb. autoriaus 50 metų ku
nigystės jubiliejaus apvaini
kavimas. Mat, kun. Vasi
liauskas kukliai ir paprastai 
minės savo jubiliejiĮ. Vietoj 
kokių kitokių iškilmių, jis 
sumanė išleisti knygą visuo
menei. Ar tai nėra didžiai 
pagirtinas sumanymas?

Kun. Pranas Vasiliauskas 
kunigu įšventintas 1893 m. 
Taigi, jo auksinis kunigystės . 6 vai. bus iškilminga va- 
jubiliejus bus 1943 m. Nors karienė, ruošiama Elks klu- 
išgyveno ilgą amželį, bet dar bo salėje, prie pat Penn- 
ir dabar tebėra jaunatviškos sylvanijos stoties. Vakarie

nės bilietai po 2 dol. Jų 
galima gauti pas draugijų 
veikėjus ir klebonijoje.

Miršta vyrai
Šiomis dienomis mirė Do

mininkas Bražinskas, Sil
vestras Novikas, Mykolas 
Pečiulis ir Martynas Bud- 
reckis. Visi palaidoti iš šv. 
Petro ir Povilo lietuvių pa
rapijos bažnyčios. Velionis 
Dom. Bražinskas buvo vie
nas pirmųjų Elizabetho 
draugijinio gyvenimo orga
nizatorių.

25 metų sukaktis
Gruodžio 27 d., sekma

dienį, trečią Kalėdų dieną, 
sukaks lygiai 25 metai, 
įšventintas kun. Dr. 
Starkus. Ši sukaktis 
tinkamai paminėta. Tuo
pinasi komitetas su kun. J. 
Simonaičiu priešakyje. 11 
vai. ryte bus iškilmingos pa
maldos par. bažnyčioje, o

kai

bus
rū-

jos nariams kariams pagerb
ti. Mišias atlaikė ir vėliavą 
pašventino kun. Ig. Kelmelis. 
Gražų pamokslą pasakė kun. 
J. Stašaitis, salezietis. Trimi
tu pagrojo J. Jucius. Pamal
dų gale sugiedotas Amerikos 
himnas.

Vėliava turėjo 137 mėly
nas žvaigždes ir dvi auksi
nes; ji iškelta dr-jos salėje. 
Auksinės žvaigždės paskir
tos dviem žuvusiems lietu
viams kariams — Įeit. Ed
vardui Burke (žuvo lėktuvo 
nelaimėje) ir Pvt. Juozui 
Petrėnui, kritusiam mūšio 
lauke.

Vėliavai įsigyti daugiausia 
pasidarbavo salės vedėjas 
Peter Lewis ir L. Vyčių kp. 
pirm. Petras Podgalskis.

prasidėjo dviem

ETOS
^Karalienes 
arapija
0 KARIUS 

s8d. vakare kleb. 
eksiūnas pašventi- 
'į karių garbės są- 
s padėtas prie Švč.

cas
Ta 
vis 
ka

Karo Taupymo Bonai i, g0 Medali. 
d.,dys>s į Sąraše yra per 
si prisideda *

Ženkleliai yra didysis gin 
klas, kuriuo visi 
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasaulį, ui 
laisvą Lietuvą.

tiek jaunuolių 
japijos išėjo į ka- 
Kun. J. Aleksiū- 

ė jaudinantį ir ra- 
jmokslą.

lin 
ni< 
Kj

d.

laikas su visų Sodaliečių pro-i ,
cesija ir „Marijos Vaikelių,’ j 
mažesn. mergaičių, įrašymi ■■................
į Sodaliciją. Po pamaldų vis •

ir dabar tebėra jaunatviškos 
ir giedrios dvasios. Kasdie
ną eina visas savo pareigas, 
mėgsta gamtą, biteles, pasi
vaikščiojimą. Jis dar ir Phi- 
ladelphijoj pasirodo, pagel
bėdamas lietuviams klebo
nams su patarnavimu. Di
džiausias jo sielos rūpestis— 
Lietuvos reikalai. Jis jais 
sielojasi ir myli Lietuvą, 
kaip savo tikrą motiną. Lig 
šiol jis dar nenustojo vilties 
sugrįžti Lietuvon ir laukia 
tos valandos su didžia viltimi 
ir pasitikėjimu.

Kun. P. Vasiliauskas visą 
savo gyvenimą buvo karštas 
abstinentas - b 1 a i v įninkąs. 
Blaivybės idėja visada už
ėmė svarbią vietą jo gyveni
mo darbuose. Jis yra absti
nentas, platino tą idėją Lie
tuvoje visada kiek tik galė
damas. Jis buvo įsitikinęs ir 
taip tebėra savo gyvenimo il
game amželyje, J<ad absti
nencija ir blaivybė yra labai 
svarbios dorybės žmonių ge
rovei ir ramybei išlaikyti 
šeimose ir tautose bei pasau
lyje. Ir dabar nekartą išsi
taria su dideliu liūdesiu, kad 
mūsų laikų jaunimas neturi 
blaivybės meilės ir nevykdo 
jos savo gyvenime.

Rasa.

Bayonne, N. J
Tėvo Gerardo, pasionisto, 

vesta novena prie Švč. Pane
lės Nekalto Prasidėjimo pra
ėjo didžiausiu pasisekimu. 
Kiekvieną vakarą bažnytėlė 
buvo pilna žmonių. Uždegtos 
102 votyvinės lemputės. 
Kiekvieną vakarą melstasi 
už karius.

Gruodžio 1 d. palaidotas 
Vincas Pūkštąs, 55 metų. Li
ko našlė Morta, duktė Ade
lė ir sūnūs Aleksas ir Juozas.

MŪSŲ KARIAI

Lapkričio 29 d. šv. Jur
gio dr-jos salėje įvyko N. 
J. lietuvių radijo programos 
koncertas. Buvo skelbtas 5 
vai., bet
valandom vėliau. Programai 
vadovavo radijo vedėjas J. 
Giraitis. Kalbėjo S. Gudas, 
J. Stukas ir kiti, raginda
mi lietuvius į vienybę.

Muzikalinę programą iš
pildė J. Stukas, su savo 
choru. Buvo ir solistų, du
etų ir 1.1. Švelniai pianu 
skambino M. Šlekaitytė. 
Programa pradėta ir užbaig
ta Amerikos ir Lietuvos 
himnais.

Žmonių atsilankė nedaug.
Sėjikas.

New Britain, Conn
Jau seniai mūsų parapijoj 

esame matę tokį gražų bei į- 
spūdingą viešą tikėjimo iš
reiškimą. Mūsų jaunos mote
rys (Šv. Andriejaus Guild)Lapkr. 29 d. pakrikštyta rys (Sv. Andriejaus Guild) 

varg. Juozo ir Eleno (Ragle- tikrai užsitarnavo pagyrimo 
vičiūtės) Mačiulaičių duktė bei pagerbimo žodžio, kuris 
Elena Jozefina. buvo nuoširdžiai išreikštas

---------  kleb. kun. M. Pankaus ir kun.
Nuolatinė novena vedama La Bonte. Gruodžio 6 d. jos 

kiekvieną trečiadienį: 7:30 bendrai, išklausė šv. Mišių, 
vai. lietuviškai, 8:15 angliš- kurios buvo jų užprašytos už 
kai. visus kareivius ir kariaujan-

 čius, ir priėmė šv. Komuniją
Bažnyčios vidaus puoši- in corpore. Šv. Mišių pabai- 

mas - dažymas tęsiamas. Ti- ’ goj kartu su choru atgiedojo 
kimasi, kad darbas bus už
baigtas prieš Kalėdas. Mūsų 
bažnytėlė bus labai šviesi, 
jauki.

mažesn. mergaičių, įrašyrn, i“’*’ drauSi' 
į Sodaliciją. Po pamaldų vis ^tuvių ka- 
susirinko salėj, kur kun. La * s!°s. į™?1!03 
Bonte parode krutamus pa 

, veikslus iš savo misijų dar “3 
buotės Burmoje ir kitose vie ’
tose. Kadangi šie kraštai da įflenį, gruodžio 13 
bar paskendę kare, mums šiį vyrų draugija 
paveikslai buvo dvigubai į 
domūs ir naudingi.

į į Švč. Panelę už 
karius.

m
Ji
li<

P 
a

v 
v

ii prie šv. Komuni- 
. mišių metu. Tuo
ksiu parap. salėje T 

Šy. Rožančiaus draugiją Svarbu vi. Ir 

' riams dalyvauti. Jei i 
k

paskutiniame šių metų susi-
rinkime nutarė palaikyti ts įus surengti ir 

ryčiai, Visi nariai 
skaitlingai dalyvau- 1

pačią valdybą ir išrinkti ko
mitetą, kuris paruoštų pra 
mogą antrą Kalėdų dieną, 
kurioje bus iškilmingai sude
ginti parapijos „paskolų do 
kumentai.”

Gruodžio 7 d. nemaža 
skaičius mūsų parapijos vy
rų išvažiavo į
jų tarpe buvo P. Janušonis 
G. Brazauskas, R. Barrows 
ir W. Lemanskas. P-lij

rijos vyrai prašomi t 
i.

so praplatinimo dr
aw pamokas mūsų 
i salėje kiekvieną

į kariuomenę vakarą. Tėvai 

prisiųsti savo vai- 
ižia 7:30 vai. vak.

Baltimore, Md.

i

parapijos chorai 
Kalėdoms. Moterų 
nokos būna kiekvie-

Prieš kiek laiko Petras 
Lukošiūnas išėjo į pasaulį 
nuotykių ieškoti ir pradin
go nežinia kur. Senutė mo
tinėlė norėtų išgirsti ką 
nors apie savo sūnų, bet jo
kių žinių negali gauti. Ji 
dabar viena gyvena ir vis 
dar turi vlities, kad jos pra
žuvęs sūnus vėl atsiras. Pe
tras turėjo gerą darbą ir 
galėjo gyventi, bet per blo
gus draugus pasiryžo to
kiems nežinomiems daly-1 
kams ir jau dabar keli me
tai, kai nieko nežinoma. Jis 
žadėjęs keliauti į pietus 
nuotykių ieškoti...

Broliai Pranas ir Jonas Ti- 
dikai narsiai gina U. S. Jie 
rašo, kad jiem malonu ka
riuomenėj tarnauti, nes vis
ko jiems užtenka ir nėra jo
kios „rationing.” Jų dvasi
nis gyvenimas taip pat gerai 
aprūpintas. Jie visi gali jaus
tis tikri ir narsūs kariai.

Antanas Lusas rašo iš ka
riuomenės, kad jie labai lau
kia laiškų ir žinių nuo savų
jų. Jis rašo: ,.galiu sakyti, 
kad mes labiau trokštame 
laiškų, kaip valgyti.” Toliau 
rašo, kad gali dirbti kaip 
arklys ir vis dar esąs links
mas ir patenkintas. Įdomiau
sia, kad audringą dieną teko 
gulėti ant sunkvežimio. Bet 
mums ir tokios progos yra 
tikrai smagios ir malonios. 
Pasisekimo, Antanai!

Broliai Stanlukynai Kazys 
ir Juozas tarnauja armijoj ir 
marinu. Jie abu tikrai smar
kiai kerta priešams. Tėveliai 
meldžiasi už savo sūnus. Abu 
seniukai lanko bažnytėlę, 
kad bent tai pastiprintų sa
vo sūnus karius. Linkime 
broliams laimingai ištverti 
kovoje.

Kleb. kun. M. Kemėžis šį 
sekmadienį, gruodžio 13 d., 
dalyvaus „Amerikos” vaka
rienėje.

Newark, N. J
Pagerbė karius

Gruodžio 6 d. Švč. Trejy
bės par. bažnyčioje pašven
tinta tarnybos vėliava, kuri 
paskirta šv. Jurgio Salės dr-

mokiniams, čia veikia įvai
rūs klubai, berniukų ir mer
gaičių skautų draugovės. Tai 

, tikrai naudingas ir sėkmin
gas rūpestingumas.

DAINUOJANTI ŠEIMA

„Giesmę į Mariją už Karei
vius.” Ši giesmė sujudino vi
sus buvusius bažnyčioj.

Iš bažnyčios visos susirin
ko salėj, kur buvo paruošti 
gražūs bendri pusryčiai. Sa
lė ir stalai, papuošti Ameri
kos spalvomis ir vėliavomis, 
žavėjo visus ir teikė daug 
jaukumo iškilmei. Klebonas 
savo kalboje pasidalino min
timis su atsilankiusioms, ku
rių buvo 45. Kun. Ražaitis ir 
pasakė sveikinimo kalbą. 
Vicepirm. Ona Urbonaitė į- 
spūdingai ragino visas nares 
prie didesnių bei kilnesnių 
darbų Dievui ir Tėvynei. J. 
Ažukienė, šios garbingos dr- 
jos pirmininkė, savo gražioj 
kalboj taip pat teikė daug 
dvasinių bei moralinių min
čių savo draugėms. Visa pa
rapija džiaugiasi šių jaunų 
moterų pavyzdžiu.

4 vai. p.p. salėj buvo jų 
suruošta graži pramogėlė, 
kuri atnešė nemaža pelno 
bažnyčios reikalams. Vėl tu
rime pasakyti „Valio 
Andriejaus Guild

— Baltimorės lietuvių dr idienį 8 vai. vak. gi’ 
jų taryba nutarė žymiai pa ųjų choras turi savo 
remti Raudonąjį Kryžių; iš s kiekvieno penkta- 
dalintos aukoms knygelės sukarę 7:30 vai. vak. 
draugijų tarybos antspaudą mgusių, taip ir jau- 
Aukojusieji žinos, kad geran 
tikslui aukoja, matydam 
antspauduotas blankas.

Į — J. Žebrausko, valgomi
daiktų krautuvės v e d ė j <o Rožančiaus dr-jos 
žmona sunkiai suparaližuota anas gruodžio 6 d 
Ji gydoma ligoninėje. įsus ir labai sėkmių

— Par. salėje Advente03 Dai>ės uoliai dirbo 
sekmadienių vakarais rodo l3^i° 26 d. įvyksiant 
mi paveikslai apie šv. mišias1 praeitų geriausii

— Siuvyklos skundžias vakaro tiks 
darbų trūkumu. Didžiul “e^i daugiau paja 
Draigino siuvykla šiemet Me
teko darbo jau antrą kartą koriui. 
Darbininkai priversti naudo ; vt 
tis socialinės apsaugos ap^jo Kryžiaus sky 
drauda, kaip bedarbiai.

J. K

choro vedėju yra 
Dulkė, par. vargoni-

ortų pramoga gruo- 
L puikiai pavyko. Skj 
idovybė nuoširdžū 
klebonui kun. J. Alei 
iž salę, kun. J. Laur 
?rab. J. Garšvai, gr

Visi ruošiasi sekmadieniuiJ. Aromiškiui J. Gi 
gruodžio 13 d., į parapijos sa jtiems dovanas, 
lę, prie Grand ir Manning_______________
gatvių eiti pažiūrėti kar< —
filmų ir Lietuvos spalvoti KOS” administra 
paveikslų, kuriuos rodys Ka te gauti A. Vaičiui; 
zys Motuzas, o aiškins J. Va
laitis. Pradžia 7 vai. vak. Į 
žanga 35c., vaikams 15c.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

NAUJI NAMAI

Čia gyvena ,,Trapp Family 
Singers.” ši katalikiškoji šei
ma iš 12 narių paeina iš Aus
trijos. Kai Hitleris užėmė 
Austriją ir pamatė, kad jie 
negalės katalikiškai auklėti 
savo vaikų, jie atkeliavo čia. 
Dabar jie Amerikoje koncer
tuoja. Jie išpildo klasikinę 
bažnytinę muziką: Palestri- 
nos, Orlando di Lasso ir kitų. 
Be to, jie išpildo liaudies 
giesmes: Austrijos, Anglijos, 
Irlandijos ir Amerikos.

Apie jų koncertą jėzuitas 
Feeny sako: „man šis kon
certas daugiau davė, kaip vi
sos savaitės rekolekcijos.” 
Trapp šeimyna koncertuos 
Philadelphijoj gruodžio 15 rie lankė bažnytėlę per devy- 
d., Town Hall. Katalikai ra- nias dienas, meldėsi, giedojo

INE HISTORY OI 
LITHUANIAN 
literature 
i gausiai iliustruo 
pusi, ir yra Lietui 
aio Instituto leidin;

Šv. 
moterims!

džiaugiasi 
žinia, kad

Naujoje Gvinėjoje viena- 
name kalne yra didelis gele
žinis Taikos Kryžius. Pasta 1 egzemplioriaus k; 
te prancūzų misijonieriai ku
nigai.

o užsisakant 50 f 
hų ar daugiau—3

Visa parapija 
klebono pranešta 
jau atmokėta visų parapijos 
skolų paskutinis doleris. Mū
sų parapija liko be jokios 
skolos ir jaučia gilią padėką 
kun. M. Pankui už gražų ir 
uolų darbą mūsų tarpe. Iš
rinktas komitetas ruoš pra
mogą bei 
visi kartu

Šv. Tėvo Pijaus XII vys
kupavimo 25 metų sukakčia 
atminti, Romoje pastatyta 
nauja šv. Eugenijaus bažny
čia.

Kun. J. D. Bell paskirta 
New Yorko valstybės Ameri
kos Legijono kapelionu.

Madonna Namų atidary
mas įvyko S. Phila., 918 Car
penter St. Iškilmėms vadova
vo vysk. Lamb. Madonna Na
mų artistai lošė trijų veiks
mų vaidinimą. Ta įstaiga rū
pinasi katalikų vaikų auklė
jimu apylinkėj, pagal Krikš
čioniškojo Mokslo Brolijos 
programą. Vakarais yra kla- šeimynos kapelionas kun. .7:30 vai. vak. iškilmingai už- darbo, siūloma palikti ligoni 
sės aukštesniųjų mokyklų,Franz Wasner. I sibaigė šių ypatingų malonių nių darbininkais.

sueigą, per kurią 
pasidžiaugsime.

IŠDIRBAME

Geriausios 1Kongreso Medalius pirmie
ji kariai gavo katalikai: kap 
R. E. Fleming iš St. Paul
Minn., ir Įeit. H. Lawrence is o ir perdirbimu kiti 

sidėjimo džiugino visus, ku- Brockville, Ont., už narsumą
Novena prie Nekalto Pra-

priežasties trūkumo

d., Lown Hall. Katalikai ra- nias dienas, meldėsi, giedojo Visiems WPA darbiniu 
ginami paremti savo dalyva- ir klausėsi gražiu kun. vedė- kams, kurių New Yorke yri 
|Vimu. Programai vadovauja jo pamokymu. Gruodžio 8 d. apie 25,000, išėjus iš WPJ!

Taisymo darbą tęs

M. PETRAI
ir 417 Grand Stre 

Telephone

N
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riams pagerb- 
kė ir vėliavą 
, Ig. Kelmelis, 
į pasakė kun. 
jzietis. Trimi- 
ucius. Pamal
tas Amerikos

ETOS ŽINIOS
MALONIAI ATSIMENA 

VAKARIENĘ . . . NEW YORKO LIETUVIŲ PASIRYŽIMAI

1ų Karalienes 
Parapija

MIRĖ V. AVIŽIENIS

b 137 mėly- 
r dvi auksi- 
dr-jos salėje, 
ždės paskir- 
isiems lietu- ^eiiKieuai 
— Įeit. Ed- Has, kuri^ 
žuvo lėktuvo me kovoje J 
Pvt. Juozui į gumą, už d 
šiam mūšio laisvą Lie J

Karo 1 
Ženkleliai

i daugiausia 
lės vedėjas 
a. Vyčių kp. 
Igalskis.

F. V.

d. šv. Jur- 
e įvyko N. 
> programos 

skelbtas 5 
dėjo dviem 

Programai 
vedėjas J. 
S. Gudas, 

j, raginda- 
zienybę. 
gramą iš- 

su savo 
solistų, dū
liai pianu 
Šlekaitytė. 

a ir užbaig- 
r Lietuvos

’ laikas su vd 
’ cesija ir į 

mažesn. mgd 
į Sodalidjyl 
susirinko 
Bonte paroti J 
veikslus iš sari 
buotės Būtie-: 
tose. Kadang J 
bar paskendę^ 
paveikslai į j 
domūs ir md

ERBĖ KARIUS
Ko 8 d. vakare kleb. 
įUeksiūnas pašventi- 
Įių karių garbės są- 
įrs padėtas prie švč. 
^Stebuklingo Medali- 
jaus. Sąraše yra per 
dų — tiek jaunuolių 
parapijos išėjo į ka
lę. Kun. J. Aleksiū- 
iakė jaudinantį ir ra- 
pamokslą.

itį vakarą įsteigta 
Kių Motinų” draugi- 
on įstojo lietuvių ka
inos. Šios draugijos 
leisis į Švč. Panelę už 
nūs karius.

Elena Vaitekūnienė, šv. 
Monikos našlių dr-jos pirmi
ninkė, artima „Amerikos” 
bičiulė, jau kelintas mėnuo 
gyvena Hartforde, Conn. Bet 
ir ten ji neužmiršta „Ame
rikos,” kuri kas savaitė lan
ko ją ir jos sūnų Antaną.

„Amerikos” metinės vaka
rienės proga p. EI. Vaitekū
nienė atsiuntė tokį laišką:

„Malonu prisiminti perei
tų metų „Amerikos” Vaka
rienę, kurioje buvo jauku ir 
malonu, įdomios svečių kal
bos, paįvairintos juokeliais, 
o tos Lietuvos liaudies daine
lės, dainuojamos visų ben-

Gruodžio 1 d. Kalifornijoj, 
ligoninėje, mirė karys Vin
cas Avižienis, brooklynietis. 
Tai pirmas Brooklyn© lietu
vis karys, miręs dabartinio 
karo metu.

Jo kūnas buvo atvežtas 
gruodžio 7 d. vakare. Gedu
lingos trejos mišios už velio- 
nies vėlę atlaikytos Angelų 
Karalienės par. bažnyčioje. 
Laidotuvės buvo gruodžio 8 
d. Švč. Trejybės kapinėse.

Nuliūdime liko velionies , . 
motina Marijona ir brolis drai> sudarė nepaprastą ūpą 
Juozas, kuriems reiškiame gi 
lios užuojautos.

ir niekad neišdyla iš atmini
mo. Tikiu, kad ir š. m. gruo
džio 13 d. bus labai smagu ir 

ATVYKS Iš NEWARKO .'Amerikos” rėmėjų ir
_____ bičiulių tarpe.

„Lietuvos Garsų” radijo „Nepaprastai apgailestau- 
programos vedėjas J. Stukas Ju> kad negalėsiu dalyvauti ir

Lietuvos Garsų

kė nedaug.
Sėjikas.

imadienį, gruodžio 13 
Nardo vyrų draugija 
įdrai prie šv. Komuni
jai. mišių metu. Tuo- 
o mišių parap. salėje 
brinkimas. Svarbu vi
kriams dalyvauti. Jei 
įlima, bus surengti ir 
pusryčiai. Visi nariai 

mogą antrą jįli skaitlingai dalyvau- 
kuriojetaiiĮįfapijos vyrai prašomi 
ginti parapijų 
kumentai"

Gruodžio Jį 
skaičius mūsą d 
rų išvažiavo j d

paskutiniameqi 
rinkime uutid 
pačią valdybą 
mitetą, kuris m

, Conn

ijimo praplatinimo dr- 
i savo pamokas mūsų 

Jos salėje kiekvieną 
ų tarpe toį;įdienio vakarą. Tėvai 

G. Brazauskai i

atsiuntė tokį laiškutį:
„Prašau man palikti vieną 

vietą „Amerikos” metinėje 
vakarienėje. Įdedu du dole
riu bilietui, likučius palikda
mas Naujų Marinų Fondui.

„Stengsiuos atsivežti ir 
kelis draugus. Noriu paremti 
„Ameriką” kiek aš galiu, nes 
man labai malonu ją skaity
ti..

Su aukšta pagarba, 
nuoširdus „Amerikos” bičiu
lis,

J. J. Stukas, Jr.
Newarko radijo vedėjas”.

ui prisiųsti savo vai
zdžia 7:30 vai. vak.

IEŠKO SAVO SESERS 
M. KAZLAUSKIENĖS

dainuoti su Jumis kartu. Bet, 
tikėkite, mano mintys bus su 
Jumis tą vakarą. Kadangi 
niekuo negalėjau prisidėti 
prie „Amerikos” Vakarienės 
rengimo, tai prisiunčiu nors 
$2 į Vakarienės kasą. Linkiu 
geriausio pasisekimo ir lie
ku su geriausiais linkėjimais 
visam „Amerikos” štabui.

Elena Vaitekūnienė, 
Hartford, Conn.

Pastaba: Po „Amerikos” Va
karienės vienas iš smagiau
sių parengimų toje pačioje 
vietoję bus Našlių Balius 
sausio 3 d. Nepamirškite da
lyvauti.

į parapijoj 
ražų bei į- 
kėjimo iš
mos mote- 
,us Guild) 
pagyrimo remti Rautai’] 

Ižio, kuris dalintos aukštį 
išreikštas draugijų taryted_ 

ius ir kun. Aukojusiejifcrliij choro vedėju yra 
) 6 d. jos tikslui autoji L 
sv. Mišių, antspauduotas L 
rašytos už _ j.
<ariaujan- daiktų kraut®" 
Komuniją žmona sunkiai d 
šių pabai- jj gydoma ligta?

- ta. * j 

sekmadienių rat- 
mi paveikslai ipii'l

Balti™?,

— Baltum s 
jų taryba uiteir

Liudvika Kriščiūnaitė Gru- 
kaitis, gyv. Londone, paieš
ko savo sesers Matildos Kaz
lauskienės arba Motiejaus 
Kazlausko. Teškančioji sesuo

NAUJAS SURAŠYMAS
ii parapijos chorai 
si Kalėdoms. Moterų 
pamokos būna kiekvie- 
madienį 8 vai. vak. gi 
uiųjų choras turi savo įšvyko iš Lietuvos 1938 m. ir 
ris kiekvieno penkta- apSįgyVeno Anglijoje. Ji nori 
vato pp 7*^0 vQ 1 v pi Tč . v. —. . •vdKdie i vai. v<in. susirasineti su savo seserim, 
roaugusių, taip_ ir jau- jiurį anksčiau gyveno Brook-

•. Dulkė, par. vargoni-

už Karei- 
judino vi
eloj.

s susirin- 
paruošti 

yčiai. Sa- 
ti Arneri- 
iliavomis, 
ikė daug 
Klebonas 
lino min
ioms, ku- 
ažaitis ir 

kalbą.
onaitė į- 
ias nares 
kilnesnių 
vynei. J. 
ngos dr- 
) gražioj

darbų trfc į 
Draigino siuvykk 
teko darbo C) 
Darbininkai prirs'J 
tis socialinės iR 
drauda, kaip W

lojo Rožančiaus dr-jos 
pkimas gruodžio 6 d. 
gausus ir labai sėkmin
gos narės uoliai dirbo, 
įruodžio 26 d. įvyksianti 
)ga praeitų geriausiu 
[kimu. To vakaro tiks- 
1 sukelti daugiau paja
ujam Stebuklingo Me- 
) altoriui.

lyne.
M. Kazlauskienė arba ją 

pažįstantieji prašomi kreip
tis į „Amerikos” redakciją.

NAMŲ SAVININKAMS

Visi ruošiasi 
gruodžio 13 i. į Pu 
lę, prie Grand k 
gatvių eiti pažibi 
filmų ir Lietuvos?] 

Gražini Paveikslų, kUliUOS’ j 
kėgdaugzysMot™'.°^il 

• - f laitis. Pradžia 7^ ;
Vita na įžanga 35c„ vaikafi^ 
Visa pa- 0_ _ _ _ _
ų Jaunų pAKIOS

idonojo Kryžiaus sky- 
kortų pramoga gruo- 

Bd. puikiai pavyko. Sky- 
vadovybė nuoširdžiai 

h klebonui kun. J. Alek- 
nuž salę, kun. J. Laury- 

grab. J. Garšvai, gra-
■ S. Aromiškiui, J. Gin- 
Ikitiems už dovanas.

REKOS” administraci- 
lite gauti A. Vaičiulai-

zys Motuzas, o j

buvo jų 
įmogėlė, 
i pelno

LINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE
?a gausiai iliustruota, 

--------- pusi, ir yra Lietuvių 
Naujoje Gvinėjoj' Winio Instituto leidinys, 

name kalne yra egzemplioriaus kar
šinis Taikos Kryž^>c., o užsisakant 50 eg- 

iorių ar daugiau—30c.Vėl tu- tė prancūzą misijoj 
io” Šv. nigai. 
iterims!

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos susirinkimas įvyks 
penktadienį, gruodžio 18 d. 8 
vai. vakare, grab. Shalins į- 
staigoj, 84-02 Jamaica Ave., 
Woodhaven, N. Y.

Nariai ir norintieji tapti 
nariais namų savininkai yra 
kviečiami atsilankyti.

NAUJI KONCERTAI

Mayoras La Guardia, koo
peruodamas su WPA orkes
tru, nuo gruodžio 6 d. ruoš 
keturis labai įdomius koncer
tus Carnegie salėje. Koncer
tai ruošiami valstybės iždo 
departamento naudai. Įžan
ga į koncertą bus Karo žen
kleliais — nuo 50 centų iki 
5 dol. Visos vietos yra nume
ruotos.

Sekantis koncertas bus 
gruodžio 12 d., šeštadienį. 
Vadovaus Herman Adler. 
Bus svečias pianistas Arthur 
Schnabol.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

. . •lSv'Kv2® WIU RAKANDŲ krautuveįaugiasi kūpamo 25 mety^ v
iia, kad atminti, Romoje 1^ 
irapijos 
ris. Mū- 

jokios

nauja šv. Eugenijai 
čia.

JOKIOS --------- d
padėką Kun. J. D. Beil iu 
ražų ir New Yorko vaistyk 
•pe. Iš- kos Legijono kap^ 
JŠ pra- - - - - - - j
■ kurią Kongreso Medali®^ 
lime, ji kariai gavo katali^.

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus
ji kariai gavo katalikė
R. E. Fleming iš 

j Pra- Minu., ir Įeit. H. U’L 
s, ku-Brockville, Ont, iiž^'

iedojoi Visiems WPA 
vedė- kams, kurių New 
t 8 d. apie 25,000, 
ii už- darbo, siūloma 
lonių.nių darbininkais.

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

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

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

Telephone: EVergreen 7-8451

Gruodžio 7 d. Apreiškimo 
par. Muzikos salėje įvyko 
New Yorko Lietuvių Tary
bos visuotinis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo per 40 na
rių. Susirinkimui vadovavo 
Tarybos pirm. kun. N. Pakal
nis. Susirinkimas praėjo la
bai nuoširdžioje nuotaikoje, 
pakilusiu entuziazmu, vie
ninga dvasia. Tarybos nariai 
džiaugsmingai p a s v e i kino 
kelias draugijas, naujai įsto
jusias į N. Y. Lietuvių Tary
bą — L. T. Sandaros 30 kp., 
Angelų Karalienės par. cho
rą, L. Radijo Draugija, Mo
terų Vienybę ir Lietuvių 
Spaudos Klubą. Dalyvavo ir 
Maspetho piliečių klubo pir
mininkas adv. S. Briedis.

Tarybos valdybos vardu

due, Iowa State College, Uni 
versity of Minnesota, Univer
sity of Texas, Pennsylvania 
State College,Rensselaer Po
lytechnic Institute.

Norinčios gauti stipendi
jas turi būti ėmusios kolegi
jų matematikos kursą. Stu
dentės technikės mokslo me
tu gaus 10 dol. savaitėje, 
maistą, butą. Kandidačių 
jau dabar ieškoma.

MOTERŲ PASTANGOS 
KARUI LAIMĖTI

Lapkr. 24 d. Alliance salė
je įvyko „Moterų Kare Sa
vaitei” atžymėti lietuvių va
karas, kurio rengimo prieša
kyje buvo M. Strumskienė.

Kazio Motuzos rodomus, J. 
Valaičio aiškinamus šio bai
siojo karo krutančiuosius pa
veikslus - filmas. Matysime 
ir gražiąją Lietuvą natura- 
lėse spalvose.

Moterų skyrius
Veiklesnės moterys prie 

Maspetho piliečių klubo su
organizavo moterų skyrių. 
Pirmininke išrinkta M. Ta
mašauskienė, vicepirm. A. 
Kivytienė, ižd. A. Jocienė, 
fin. rašt. D. Brokertienė.

Pradžiai moterys surengė 
grybų vakarienę, kuria visi 
buvo patenkinti.

IMA IR BITES

Vokiečių generalinis ko
misaras Lietuvoje išleido į- 
sakymą, pagal kurį bičių 
laikytojai šiais metais turi 
pristatyti vokiečių kariuo
menės reikalams 100 tonų 
bičių medaus. Nuo kiek
vienos bičių šeimos turi bū
ti pristatyta po” 7 svarus 
medaus.

Dėl šaltos žiemos ir vė
lyvo pavasario daugelyje vie
tų iššalo ištisos bičių šei
mos.

VISAIP GRASINA

Laikraštis „Į Laisvę” de
da tokį pranešimą: „Gene- 
ralkomisaras yra painforma
vęs atitinkamas įstaigas, 
kad ūkininkams, nepildan
tiems prievolių bus pritai
kintos griežtos bausmės. Pir
moj eilėj bus atimami visi 
galvijai; kitais atvejais bus 
nušalinami nuo ūkių ir ati
duodami Darbo Įstaigos (Ar- 
beitsant) žinion. Ypatingais 

„neklaužados” 
ištrėmimu į 

Buvo pa- priverčiamojo darbo stovyk- 
saulinio karo veteranas, 42 las. Kad visa tai būtų žino- 
metų, trijų vaikų tėvas.

NUŠOVĖ DETEKTYVĄ

Gruodžio 7 d. policijos 
detektyvas Joseph S. Mic- 
cio mėgino gatvėje, Brook-

pranešimą padarė reikalų Atitinkamą veikaliuką vy- lyne paklausinėti du įtar- 
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vedėjas adv. K. Jurgėla. Iš
Tarybos atliktų darbų pažy
mėtini: padarytas rimtas pa- 
reiškimas Lietuvos reikalu Sliupaite

kušiai suvaidino U. Bacevi
čienė, Fl. Bernotaitė ir St. 
Žostautaitė. Kalbėjo Dr. A.

ir J. Tubelienė.

tus asmenis, buvusius ka
linius, abu 27 metų am
žiaus. Piktadariai paleido į 
detektyvą šūvius ir mėgino

'prezidentui Roosevelt ir Vai- Karo bonų Parduota už per pabėgti, bet jie suimti.
stybės Sekretoriui Hull, pa-i7’.0^. doL 
siruošta atitinkamai paminė-j P_^omis
ti Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 25 metų su
kaktį, padaryti atitinkami 
žygiai Lietuvos tremtiniams 
pagelbėti, užmegsti santy
kiai su draugiškomis kitų 
tautybių o r g a n i zacijomis, 
pasiekta vietos lietuvių dr- 
jų tarpusavio gražių santy
kių ir t.t.

Parengimų komisijos pir
mininkas D. J. Averka pra
nešė, kad Lietuvos nepri
klausomybės paskelbimo 25 
metų sukakties minėjimui 
paimta didžiulė ir puošni 
Webster salė, esanti 11th St., 
arti Union Square; bilietai 
atspausdinti ir jau platina
mi; iš anksto bilietai kaštuo
ja po 55c., o prie salės kasos 
bus po 75c.; minėjimo šven-

Gruodžio 11 d. prasidės 
naujas jaunų vyrų surašy
mas. Karinei prievolei atlik
ti bus surašomi visi jaunuo
liai, kurie š. m. birželio 30 d. tę skelbią plakatai irgi jau
sulaukė 18 metų. Kiekvienas atspausdinti, o draugijoms 
18 metų jaunuolis turi susi- parašyti kvietimo laiškai. D. 
rasti savo apylinkės suraši- J. Averka kvietė visus Tary

bos narius pasiimti bilietų 
paplatinti. Susirinkime Ta
rybos nariai pasiėmė per 500 
bilietų. Parengimų komisijo
je dar dirba J. Jankienė, J. 
Buivydas, J. Glaveckas ir J. 
Baltus.

Tarybos vicepirm. J. Lauč- 
ka pranešė spaudos apžval
gą, kurioje pranešė, ką lietu
vių laikraščiai rašė apie N. 
Y. Lietuvių Tarybą ir ką di
džioji amerikiečių spauda 
paskutinėmis dienomis rašė 
apie Lietuvą ir apie tai, kas 
liečia Lietuvą ir jos kaimy
nes Latviją ir Estiją.

Kiek ilgiau svarstyta nau
jos anglų kalba knygos apie 
Lietuvą leidimą, kuri tinka
mai atžymėtų Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 
25 metų sukaktį, šį reikalą 
referavo vicepirm. J. Lauč- 
ka, o savo įvairius siūlymus 
pareiškė V. Abraitis, A. Stri
maitis, vicepirm. J. Stilsonas 
Pr. Bajoras, A. Trečiokas, 
J. Buivydas, J. Jankūnas, D. 
Averka, J. Ginkus, kun. J. 
Balkūnas ir kiti. Nutarta 
knygą leisti ir tai įvykdyti 
pavesta valdybai, kuri pa
kvies redakcinę komisiją.

Vasario 14 d. iškilmėse jau 
pasižadėjo dalyvauti Lietu
vos nepaprastas pasiuntinys 
ir įgaliotas ministeris pulk. 
P. žadeikis. Yra užkviesti ir 
kiti įžymūs asmenys, iš ku
rių laukiama sutikimo žo
džio. Muzikalinėje minėjimo 
programoje dalyvaus Ap
reiškimo par. choras. Tiki
masi, kad bus ir tautiški} šo
kių. Minėjimo pradžia bus 4 
vai. p.p. B. T.

nėjimo raštinę — Local 
Board — ir ten įsirašyti.

Apskaičiuojama, kad New 
Yorke tokių jaunuolių susi
ras apie 25,000: Manhattane
— 5,375; Bronxe — 5,000; 
Brooklyne — 9,325; Queens
— 4,625 ir Richmonde — 
575.

Surašinėjimas bus vykdo
mas tokia tvarka:

Gruodžio 11 — 17 dd. bus 
surašinėjami gimę 1924 m. 
liepos 1 — rugpiūčio 31 d.; 
gruodžio 18 — 24 dd. — gi
mę 1924 m. rugsėjo 1 — spa
lių 31 d.; gruodžio 26 — 31 
dd. — gimę 1924 m. lapkričio 
1 — gruodžio 31 d.

Tie, kurie sulauks 18 metų 
1943 m., turės registruotis 
savo gimimo dieną.

AR JAU AUKOJAI 
KRAUJO?

Amerik. Raudonajam Kry
žiui labai reikalingas dide
lis kraujo kiekis. Šaukiama
si pagalbos į kiekvieną as
menį, tarp 21 ir 50 metų 
amžiaus, turintį gerą svei
katą. 18-21 metų amžiaus 
asmens turi pristatyti ra
štišką tėvų sutikimą. Krau
jo davimas visai neskaus
mingas.

Kreipkitės: 57 
by St., Brooklyn, 
IR-5-8040. Jūsų 
kraujas išgelbės
kareivį nuo mirties. Taigi, 
aukokite šiandien!

Willough- 
N. Y. Tel. 
paaukotas 
ne vieną

Lapkričio mėnesy iš Long 
Island salos (4 apskričių) 
pasiųsta į Sing Sing kalėji
mą 42 asmenys.

SKUBIAI REIKALINGAS
DŽENITORIUS

MOKYS MERGINAS TECH
NIKOS DYKAI

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

„Curtiss-Wright” bendro
vė paskelbė apmokėsianti vi
sas mokymosi išlaidas 800 ko 
legijos studenčių, kurios no
rės mokytis inžinerijos. Mok
slas prasidės vasario 1 d. 
Studentės bus siučiamos į 
tokius universitetus, kaip 
Cornell, Northwestern, Pur-

Stambiausiomis 
j buvo J. Valukie- 

nė, Pr. Lapienė, O. Kručie- 
nė, P. šimėnienė, A. Bui
vydienė.

Maspetho Žinios
— Šį šeštadienį Šv. Vardo 

draugija turės savo metinį 
kortų ir kauliukų žaidimo va
karą. Tuomi paminės savo 
dešimtmečio sukaktį. Tikybi
nis paminėjimas bus sausio 
10 d., kada distrikto Šv. Var
do nariai laikys mūsų bažny
čioje Šv. Valandą.

— Gruodžio 20 d. 7:30 vai. 
vakare parapijos salėje mo
kyklos vaikučiai statys ope
retę „Santa gavo mumps.” 
Pelnas parapijai. Visi kvie
čiami.

— Sunkiai sirgo p. Zam- 
brauskienė.

— Kariuomenėn išėjo Dr. 
Vaclovas Brusokas, Adomas 
Sinkevičius, Jurgis Balčiū
nas ir Alf. Mockevičius.

— Metinis Tretininkių su
sirinkimas į'gyks šį sekma
dienį, gruodžio 13 d. 4:30 vai. 
p.p.

— Būrys maspethiečių jau 
įsigijo „Amerikos” Vakarie
nės bilietų šiam 
niui.

— Rinkliava 
siems nuo karo 
mūsų bažnyčioje
minga. Kunigai aiškino žmo
nėms lietuvių kančias Lietu
voje.

Gražiai praėjo
Parapijos kunigų ir sese

lių pranciškiečių rūpestingu
mu, 40 vai. atlaidai praėjo 
labai tvarkingai. Bažnyčia 
gražiai išpuošta; altoriai 
skenda gėlėse, iškilmingos 
pamaldos, choro giedojimas, 
sklandus pamokslai sutraukė 
minias žmonių ne tik iš Mas
petho, bet ir iš kitų parapi
jų. Ypač gražiai praėjo šv. 
mišios karių intencija. Ne tik 
karių motinos ir tėvai, bet 
ir šiaip žmonės, kurių sielos 
skendo audringo karo ūka
nose, lenkė savo galvas, krei
pė ašarotas akis į auksinę 
Monstraciją, žėrinčią 
žvakių, šviesų.

Minės Sukaktį
Rožančiaus draugija

ruošiasi 10 metų gyvavimo 
sukakties minėjimui sausio 3 
d. Tuo reikalu darbuotis ko- 
misijon išrinktos pirm. F. 
Kurienė, O. Černiauskienė, 
O. Petrulienė, V. Baltrūnie- 
nė, A. Jocienė, M. Zamblaus- 
kienė, A. Kivitienė, R. Ned- 
zinskienė, A. Bagočiūnienė, 
M. Mockevičienė, J. Mockevi
čienė. Išrinktos atstovės į 
katalikų seimelį.

sekmadie-

nukentėju- 
lietuviams 
buvo sėk-

tarp

jau

Gruodžio 8 d. ryte de- atsitikimais , 
tektyvas Miccio šv. Šeimos bus baudžiami 
ligoninėje mirė.

KARIAI DYKAI VAŽI
NĖSIS

New Yorko miesto tary
ba, 20 balsais prie 2, nu
tarė leisti ginkluotų pajėgų 
uniformuotiems nariams — 
kariams, jūrininkams ir 
marinams — važinėti mies
to susisiekimo priemonė
mis dykai. Taigi, požemi
niais, viršutiniais ir gatvių 
traukiniais kariai, kaip ir 
policininkai, galės važinėti 
dykai.

ma, įsakyta tuojau kiekvie
name apskrityje 200 — 300 
nedrausmingai vykdančių ar
ba visai nevykdančių prievo
lių ūkininkų, per apskrities 
viršininkus įspėti raštu”.

Kitam numeryje tas pats 
laikraštis rašo, kad iš ūki
ninkų, neatliekančių maisto 
pristatymo prievolių, būsian
čios atimamos karvės. Jeigu 
valsčiui nustatoma mėsos 
pristatymo kontingentas, tai 
pirmiausia gyvuliai imami iš 
ūkininkų, kurie arba visai 
nepristato produktų, arba 
pristato silpnai.

MAŽIAU ŠVEDŲ

Amerikoje gyvenanačių 
švedų 1930 m. buvo 595,- 
250, o 1940 m. surašinėji
me buvo rasta 445,070.

Belgijoje naciai suėmė ku
nigą, kuris meldėsi už perse
kiojamus žydus.

Prezidento Roosevelto įsa
kymu, WPA panaikinama 
nuo 1943 m. vasario 1 d.

Brooklyno Lietuviai Graboriai *

Tel. EVergreen 7 - 4335
1

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvhj Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

•

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 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.

Iš kariuomenės parvyko 
aplankyti savo mamytes: J. 
Tarnauskas, P. Lisauskas ir 
Al Minčinauskas. O. P.

Rodys paveikslus
Gruodžio 17 d. 7:30 vai. 

vak. Navicko salėje, prie 56 
Rd. ir 60 gatvės, matysime.

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)

Lalsniuotas 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.

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



SAVAITRAŠČIO „AMERIKOS”

VAKARIENE
Gruodžio-Dec. 13,1942

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

Įdomi programa; Dainos Solo; Monologai;
Bendras dainavimas

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

Pradžia 6 vai. vakare Bilietas $1.50

IŠ ŠIRDIES VISŲ LAUKIAME!
Šį sekmadienį, gruodžio 13 

d., 6 vai. vak., Apreiškimo 
par. salėje, įvyks metinė ,,A- 
merikos” vakarienė, kurioje 
kukliai paminėsime „Ameri
kos” devynerių metų sukak
tį.

Šie žodžiai yra paskutinis 
kvietimas į mūsų metinę pra
mogą, kuri visada praeidavo 
labai gražiu pasisekimu. Ar
timi „Amerikos” bičiuliai pa
sirūpino, kad ir šiemet meti
nė vakarienė įvyktų, kad ir 
šiemet ji praeitų tinkamoje 
nuotaikoje. Kas dar neįsigi
jo bilietų, o norėtų dalyvau
ti, prašomi paskubėti tai pa
daryti, nes atidėliojimas la
bai apsunkina šeimininkių 
darbą.

Kaip visada, „Amerikos” 
vakarienės programa bus ne
varginanti, neilga, gyva, vi
siems įdomi. Svarbiausia —

didžiausią programos dalį 
atliks patys vakarienės daly
viai bendru liaudies dainų 
dainavimu, kuriam vadovaus 
kun. Mykolas Kemėžis, Ba- 
yonnės klebonas; pianu pri
tars muz. J. Jankus. Solo dai
nuos ir gitara skambins Lio
nė Juodytė. Linksmą mono
logą pasakys Ona Zajan- 
kauskaitė. 
kalbų.

Kam tik 
aplinkybės
kviečiami atsilankyti. Iš šir
dies visų laukiame ir sako
me:

Iki malonaus pasimatymo 
„Amerikos” metinėje vaka
rienėje, šį sekmadienį, gruo
džio 13 d., 6 vai. vak. (tik 
nesivėlinkite!), 
par. salėje, Havemeyer ir N. 
5 Sts., Brooklyne.

Rengimo Komisija.

Bus ir trumpų

laiko ir kitokios 
leidžia, maloniai

LIETUVIŲ MOTERŲ DĖMESIUI
Namų apsauga visuomet buvo gabiose moterų 

koše. Karo metu moterys turi būti civilinės apsaugos 
se. Moterų rankose palikta šeimos sveikatingumo ir leng
viau susirgusių ligonių priežiūra.

Gydytojai ir gailestingosios seserys šaukiamos ka
riams į pagalbą. Jau pasireiškia jų trūkumas civiliniams 
gyventojams.

Kiekviena moteris dabar yra reikalinga apsaugai sa
vo mylimų šeimos narių namie.

Moteris turi pasitikėti savimi, turi išmokti, kaip pri
žiūrėti susirgusius šeimos narius!

Amerikos Raudonas Kryžius visoje Brooklyno apylin
kėje įsteigė Slaugymo Namie Kursus. Moterys nuo 17 m. 
amžiaus, mokančios skaityti ir rašyti angliškai, gali lan
kyti kursus viena ar du kartus į savaitę, rytais, popiečiais 
ar vakarais, bus 50 pamokų iš viso. Raud. Kryžiaus gai
lestingoji sesuo dėsto pamokas. Kurso kaina tik 75c., įskai
tant ir knygas.

Moterys ir mergaitės išpildykite žemiau paduotą apli
kaciją šiandie ir išsiųskite: Home Nursing Service, Brook
lyn Chapter, American Red Cross, 7 Hanover Place, Brook
lyn. Savo pajėgomis prisideki prie taikos laimėjimo!
Name .......................................................... Tel............................
Address .......................................................... Date ....................

Check Following 
morning ( ), afternoon ( ), evening ( ) course desired. 
I prefer one session a week ( ), two sessions a week ( ).

My Choice of Center to take Course is:
7 Hanover Pl, Fulton & Nevins Sts ( ), B’klyn Museum ( ) 
130 Clinton St., Boro Hall ( ), Bay Ridge, 7420 4th Av. ( ) 
B’klyn College ( ), 595 E. 98 St. Brownsville E.N.Y. ( ), or 

Wmsburg-Gpt. Health Center, 151 Maujer St. ( ).
Išpildykite šį lapelį ir nusiųskite į 7 Hanover Place, te- 

lefonuokite MAin 4-6001, nes visa registracija turi būti čia 
atlikta, o ne mokymo centruose.

PARDUODA ARKLIENĄ

Bostone pradėta pardavi
nėti arkliena. Gal netrukus 
ir New Yorkas paseks. Viena 

' nelaimė biznieriams, kad ar
klių yra mažai...

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Juozas Ambrozaitis 
išrinktas 
draugijos

• New

vėl 
šv. Jurgio vyrų 
pirmininku.

Yorko Apylinkes 
Katalikų seimelis

bus gruodžio 27 d. 2 vai. 
popiet, Aušros Vartų par. 
salėje, New Yorke.
• „Amerikos” kalėdiniam 

numeriui raštai laukiami 
iki gruodžio 17 d.

•„The Tablet”, vyskupijos 
laikraštis, praeitą savaitę 
rašė apie Lietuvos liūdną pa
dėtį ir įdėjo J. E. Vyskupo 
Molloy laišką, kuriame pra
šyta paramos kenčiantiems 
lietuviams sušelpti.

• Elena Venckienė, gyv. 
Great Necke, Lietuvos šelpi
mo reikalams per kun. J. 
Balkūną paaukojo 20 dol.
• „Amerikos” metinei va

karienei vietų dar galima 
užsisakyti; tuojau kreipkitės 
telefonu į „Amerikos” adm. 
—STagg 2-2133.

• Ieva Gustavičienė jau dvi
savaitės, kai sunkiai serga I 
ir guli šv. Kotrynos ligoni-

JAUNIMO VAIDINIMAS

Apreiškimo

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
ŠTAI KAD

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Gruodžio-December 11,

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

me-

visiems, 
susitarti?

jia D. Šamui, 
šutų Sąjungą, 
įsus šmeižia.

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Šv. Vardo draugijos 
tiniam susirinkime gruodžio 
6 d. perrrinkta draugijos 
valdyba, kuri pasiliko ta pa
ti, visų narių pageidavimu: 
pirm. K. Baltrušaitis, vice- 
pirm. J. Skarulis, fin. rašt. 
A. Juodzevičius, užrašų 
rašt. M. Mikolaitis, iždo 
globėjas V. Zaukus, knygų 
prižiūrėtojas F. Puskunigis, 
maršalka S. Stumbris. „A- 
merikos” Naujų 
Fondui draugija 
10 dol.

Gruodžio 13 dieną, sek
madienį, per 8 vai. mišias 
šv. Vardo draugija eis ben
drai prie Komunijos, o po 
mišių par. salėje bus bend
ri pusryčiai, kurių metu 
atitinkamą kalbą pasakys 
kun. T. Chase.

Į šiuos pusryčius malo
niai kviečiame visus para
pijos vyrus. Kun. T. Chase 
pasakys įdomią kalbą apie 
draugijos reikalingumą, ku
ri yra naudinga kiekvienam 
katalikui, ne tik draugijos 
nariui.

Susivienymo nariams
L. K, Susivienymo 135 

kuopos metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
13 d., tuoj po sumos, Ap
reiškimo par. salėje. Visi 
nariai prašomi atsilankyti.

NAUDINGI KURSAI
Anglų kalbos mokymas 

šioje šalyje vykdomas nuo 
pat pirmųjų kolonistų dienų. 
Tik tada emigrantai mokė 
vietinius, indėnus, anglų kai 
bos, o dabar — vietiniai emi
grantus.

Šiuo metu WPA švietimo 
skyrius turi visą eilę anglų 
kalbos kursų, kuriuos veda 
prityrę mokytojai, šiuos kur
sus remia Teisingumo Depar
tamentas ir New Yorko mie
sto švietimo taryba. Smulkių 
žinių galima patirti WPA. 
švietimo centre, 293 E. llth 
St., Manhattan; telefonas — 
GRamercy 7-1966.

Gruodžio 6 d. Apreiškimo 
par. salėje Šv. Jurgio par. 
jaunimas gražiai suvaidino 3 
vaiksmų komediją „My Mo- 
ther-in-Law”. Tenka tik pa
sveikinti darbščiąją Oną Za- 
jankauskaitę, kuri režisavo 
komediją ir visus vaidinto
jus, kurie nepagaili laiko 
tam darbui. Deja, to negali-| 
ma pasakyti apie publiką. 
Jos galėjo būti daugiau. Tad 
nestebėtina, kad vis rečiau ir 
rečiau tenka matyti vaidi
nant, nes tikrai darosi skau
du, kada po daug įdėto dar
bo, pašvęsto laiko, mažai pu
blikos atsilanko.

St. Cassano — juodukės 
tarnaitės rolėj buvo napamai 
noma ir įnešė daug gyvumo. 
O. Zajankauskaitė, motina, 
sudarė tinkama charakterį. 
Lengvabūdės žmonos rolėje 
niekas geriau nebūtų suvai-

Mašinų dinęs už Eugeniją Karpiūtę. 
paaukojo Jos ilga rolė pareikalavo iš 

' jos daug darbo, bet ji puikiai 
ją atliko. Vietomis žiūrėto
jai jai užjautė, vietomis iš 
jos juokėsi, taip gerai ji su
prato Peggy’s rolės reikala
vimus. B. Rukush — Sheilos 
rolėje taip pat įdėjo daug 
darbo. Visą laiką išlaikė rei
kalingą gyvumą ir smarkų 
temperamentą. Sofija Jen- 
kauskaitė ir M. Karpiūtė, 
kiek mažesnėse rolėse, gana 1 
gerai pasirodė.

Šiuo metu surasti 
kurie apsiimtų lankyti prak
tikas ir dalyvautų vaidinime, 
tai nemaža sunkenybė. Rei
kia visus bernužėlius nuošir
džiai pasveikinti už jų taip 
gražų suvaidinimą savo ro
lių. Tai buvo: J. Damušis — 
vyro rolėje, A. Mišiūnas — 
brolio; Ed. Stoškas ir 
Scott.

Veikalas buvo nuotaikin
gas, gerai suvaidintos rolės 
teikė žiūrėtojams tikrą malo
numą. Geriausio pasisekimo 
šiam vaidintojų būreliui ir 
ateityje.

M.

Buvusi.

ĮDOMŪS PAVEIKSLAI

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

ilio premijų laure 
gerbti gruodžio 10 
rf-Astoria viešbutyj 
orke, įvyko labai šai 
arienė. Dalyvavo pe 
įsmenų. Lietuvių te 
yjebuvo tik du — „A 
į» administratorių 
įverka ir šių žodžii 
3S.
ėjo tokios įžymybės 
jšytojos Pearl Buck ii 
(Jndset, prof. A. H 
j, Sir Norman An- 
[of. Chase ir kiti. Visi

s -rėžė priemones gėrės- 
•asauliui sukurti, dėl 
jbar kovojama.
kurių kalbose skam- 
įminimo žodžiai, kai 
■ta mažesnių ir kolo- 

j tautų ateitis. Pear] 
jąsiai pažymėjo, kad 
ii laimėta laisvė vi- 
šauliui, o ne atski- 

asą) dalims. 
— —

Į Buck pasisakė už 
dabartiniu metu pasa- 

.............. . įio nuomonę. Kadangi 
mui užtikrinti, centralii dalyvių daugumą 

kilusieji iš pavergtų 
ji drąsino juos būti 

; ir nebijoti savo nuo- 
pareikšti.
tujos Buck kalba su- 

spaudoje nemažai 
Ją ypač puola ko- 

i, kurie nuolat prieš- 
sau: kartais jie šau- 
dabar reikia kariau- 

s sąjungininkams sū
dei būsimo pokarinio

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel.

Lenkai Reikalaus Daugiau Erdvės
Londonas. — Lenkų Tau- 

’ tinė Taryba, kuri pavaduoja 
tautos atstovybę, gruodžio 5 

Id. paskelbė karo tikslus, ku- 
iriais siekiama saugumo Len
kijos teritorijos sienoms ir 
valstybės ekonominio ir kul- lauja, kad vyriausybė 
tūrinio vystymosi pagerini
mo.

Lenkijos rytų sienų ribų 
klausimu Taryba pasisakė, 
kad čia pagrindu reikia lai
kyti Jtygos 1920 metų sutar
tį, kuri buvo pasirašyta tarp 
Lenkijos ir Rusijos.

Lenkijos sienų Vokietijos 
atžvilgiu Lenkų T. Taryba 
pasisakė už stiprią apsaugą 
prieš tolimesnius vokiečių 

j užpuolimus, todėl lenkai rei
kalaus didelio išėjimo į jū
rą ir tokių su Vokietija sie
nų, kurios būtų pakankamai 
į vakarus, ištiesintos ir trum 
pesnės.

Toliau karo tikslų rezoliu
cijoje lenkai taip pasisako:

„Pastoviai taikai Europo
je ir laisvam tautų gyveni-

ir rytinėje Europoje rei 
sudaryti glaudžią sąju 
tautų, kurias jungia ben 
interesai ir tikslai. Te 
Lenkų Tautinė Taryba re

reikalu greitai ir aiškiai
kreiptų dėmesį suinteres !■

- - • ■ ' ‘ u,tų sluoksnių, tarp kurių 
Anglijos ir Amerikos”.

Čekoslovakijos prezid 
tas Dr. Beneš pareiškė, 
būtų didžiausia klaida paL“^ 
ti Vokietijai nors vieną ’ 
užgrobtų žemių. Jis pasis 
už artimą Čekoslovaki 
Lenkijos ir Rusijos bend’ 
darbiavimą.

dabar reikia kalbėti 
įergalę, kurią pasie- 

i dėl visko tariama-

atrodo, kad daba:
Jungtinėms Tautom;

MIRĖ KAIZERIO SUN t tiesiai nusakyti ka 
--------  ' 33. Prieš visus gero;

Berlynas. — Iš čia ] numes spindi Atlante 
nešama, kad gruodžio ji 
nuo širdies smūgio na 
princas Eitel Friedrich ' 
henzollern, velionies ka 
rio Vilhelmo antrasis 
nūs. Buvo 59 metų

ir Keturios Laisvės, 
risi Jungtinių Tautų 
Bodai tai aiškina?

h proga giminės ir 
draugai paprastai pa
ine tik sveikinimais, 
tanelėmis. šiemet,

Gruodžio 11 ir 12 d.d., 
penktadienį ir šeštadienį, pi
liečių klubo salėje, 280 Union 
Avė., bus rodomi paveikslai 
iš dabartinio karo ir Lietu
vos. Matysime visai nematy
tus paveikslus apie Saliamo
no salas, kovas Afrikoje ir 
kituose frontuose. Pradžia 
7:30 vai. vak. Bilietai po 35c. 
vaikams 15c. Gruodžio 13 d. 
šie paveikslai bus rodomi 
Jersey City, N. J., lietuvių 
par. salėje.

Rodys Kazys Motuzas, 
kins J. Valaitis.

Apreiškimo nėję. M. S-gos 24 kp. na-p 
rėš kviečiamos aplankyti ] 
savo sąjungietę. Linkime jai 
sėkmingai išsveikti.

• Lietuvos Vyčių centro 
posėdis įvyko New Yorke 
gruodžio 6 d. Dalyvavo Dva
sios Vadas kun. St. Raila, 
pirm. Pr. Razvadauskas 
(Boston), vicepirm. J. Bo
ley, sekr. F. Grendelytė (Bos
ton), iždo glob. D. J. Aver- 
ka, K. Basanavičius, K. Vaš
kas ir kiti.

• Kun. St. Raila, L. Vyčių 
dvasios vadas, artimas 
„Amerikos” bendradarbis, Į 
viešėjo pas kun. N. Pakal
nį. Lankėsi „Amerikoje”.

• Kun. D r. Jono Starkaus 
kunigystės 25 metų sukaktis 
bus minima Elizabethe gruo
džio 27 d. Bilietų galima 
gauti ir „Amerikos” įstaigo
je.

• Anicetas Simutis, Lietu
vos generalinio konsulato a- 
tašė, šią savaitę jau pradėjo 
eiti savo pareigas. Jis nuga
lėjo sunkią operaciją ir bai
gia visiškai išsveikti.

• Jonas Šulskis, gyv. Ar
lington, N. J., įstojo į mari
nus.
• ALK. Federacijos 

posėdis bus 1943 m. 
7 d. New Yorke.
• Karys B. Petrulis 

tėveliams (Maspethe) 
šė laišką iš šiaurinės Af
rikos, kur jis dabar yra.
• Stan. Stumbris Naujų 

„Amerikos” Mašinų Fondui 
paaukojo 10 dol., Pr. Stum- 
brienč — $1.00, Petras Lu
koševičius — 2 dol., Kazys 
Baltrušaitis 
širdus ačiū 
paramą!

• Lietuvos
N. J. apskrities kuopų val
dybų pasitarimas bus gruo
džio 13 d. Apreiškimo par. 
mokyklos patalpose, 4 v. p.p.

ran- 
eilė-

centro
sausio

savo 
atra-

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

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 metu

OPTOMETRISTAS — OPTIKAS

391-398 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
Walnut St, Newark, N. J.j 429

aiš-

RUOŠKIMĖS VASARIO 16

kiai nacių slegiama.
New Yorko Lietuvių Ta

ryba, kurią sudaro beveik vi
sos New Yorko lietuvių ame
rikiečių patriotinės draugi
jos, kviečia iš anksto ruoštis 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjimui. Jau pa
imta milžiniška, patogi, gra
ži salė, Webster Hall, 119 E. 
11th St., (arti Union Squa
re), New Yorke. Ruošiama 
puiki meniška muzikos, dai
nų ir tautiškų šokių progra
ma. Kviečiami įžymūs ir svar 
būs svečiai kalbėtojai. Rūpi
namasi, kad Lietuvos Nepri
klausomybės Paskelbimo 25 
Metų Sukakties Minėjimas

Kelias į pergalę yra 
tiestas Karo Bonais. Turkiškos pastangos rei- 
me jų, kiek tik galime.

LIEPOS ŽIEDŲ, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

22,000 New Yorko miesto 
viešbučių darbininkų gaus 
2 doleriu savaitėje daugiau, 

negu iki šiol.

Wright Aeronautic Corp, 
reikalauja 20,000 moterų dar 
bininkių.

— $2.50. Nuo- 
už taip didelę

Vyčių N. Y. ir

$
I
i H R
1

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.

Ateinančių metij vasario 
16 d. sukaks lygiai 25 metai, 
kai Vilniuje buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė. 
Vasario 16 lietuviui yra to
kios pat reikšmės šventė, 
kaip Liepos Ketvirtoji ame-[praeitų didžiausiu pasiseki- 
rikiečiui. šią tautinę šventę 
kasmet švęsdavo lietuviai, 
kur tik jie gyvendavo dides
niais būriais, ši šventė nega
li būti nešvenčiamą ir šian
die, nežiūrint to, kad Lietuva 
šiandie yra pavergta ir sun-

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 apvlin- 
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —

T. P. MACHULIS
Real Estate & Gen. Insurance 

§ 86-56 85 St.Woodhaven, N.Y. 
£ (Prie Forest Parkway stoties) 
| Tel. Virginia 7-1896

mu.
Jau dabar platinami bilie

tai, kurių kaina iš anksto 55 
centai, o prie salės durų kaš
tuos 75c. Patariame visiems 
įsigyti bilietus jau dabar.

Sekite tolimesnius praneši 
mus per laikraščius, radiją ir 
spaudinius lapelius. Būkime 
vieningi kovoje už Amerikos 
pergalę, už laisvą pasaulį, už 
laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą.
New Yorko Lietuvių Taryba.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine. Liquor

NTOTTCE is hereby given that License No. 
RL 7934 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 396 — 7th Avenue Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORRIS LEVINE
396 — 7th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7338 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijiw at 871 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SLOANE’S RESTAURANT, INC.
871 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Maistui
Vaistams
Sveikatai

L;;'" Gamtos
Saldumynl 

aįia Sveikata

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery SU No. Abington, Mass.

šimtas dolerių dovanų, kuris Įrodys. Jog 
medus nėra tikras bičių medus.

i visų jėgų įtempimo, 
Ja kalėdinėmis dova
noti Karo Bonus.
s) miestų gaunamos 
hdija, kad amerikie
čiai visu nuoširdu- 
ia bonus, kurių plati- 
kugelyje vietų vyk- 
organizuotai. New 

Sicago, Philadelphia, 
-tai miestai, kur 
ąi veikia Amerikie
ti! Komitetai Karo 
^platinti.
^švenčių proga pa
pėdei Šamui tokią 
- ne tik įsigykime 

j -Karo Bonų ir ženk- 
j *ir stipriau susior- 

ii rime visoms Ameri- 
■riškoms pastangoms

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai .................... $
5 svarai .....................................
Galionas ...................................
5 Galionai .............................. ‘

SIUNTIMAS APMOKĖTAS
KONČIAUS BHTNINKYS! 

57 Battery St 
No. Abington, Mass.

Galima gauti ir
„Amerikos” Administraci, ^stipriau pasisako- 

222 So. 9th St, Brooklyn, N.

anksčiau minėjome, 
brikos spaudoje vis

S kokių regionalinių 
bariniame pasauly-

sąjungą, už pa 
’^anizaciją.Telephone Residen<

EV 7 - 1670 VI 7 - 29įy1UMWJ4-
JOSEPH VASTUNAS ?S„P a J1 a “ e^°

•sas Hambro ką tik
REAL ESTATE INSURANCE*1 

and LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and Bougt
496 Grand St.,
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven, N.

toygą „How to
, *>" kuri labai palan- 

Brookiyn, n. Hambro en-
; Įtikinančiai pasisa- 
! Etines regionali
nis, kurios duotų

- Česnius ir kruvines- 
HAvemeyer 8 - 0259 Jis pagigako

R A L PU K R U C H tą Tautų Sąjungą,
FOTOGRAFAS

65 - 23 GRAND AVE 
Maspeth, N. Y.

Česnius ir kruvines-

b 
ti 
ir 
n

—•{ vuiuivy £JCI»QJL” V] 
York Times” Irt

viso pasaulio

p Sąjungos atgal
ėtą savaitę pasi-


	1942-12-11-AMERIKA-i7-8

