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■avonj. Parengimami pritaimi

Juozas Giiį | 
id Street,

tai Reikalaus fe

helio premijų laurea- 
foagerbti gruodžio 10 d. 
Brf-Astoria viešbutyje, 
Korke, įvyko labai šau- 
frarienė. Dalyvavo per 
Įasmenų. Lietuvių ta- 
|ryje buvo tik du — „A- 
fos” administratorius 
į Averka ir šių žodžių 
Jojas.

įlbėjo tokios įžymybės, 
[rašytojos Pearl Buck ir 
įd Undset, prof. A. H. 
bton, Sir Norman An- 
hprof. Chase ir kiti. Visi 
įbrėžė priemones geres- 
į pasauliui sukurti, dėl 
dabar kovojama.

ii kurių kalbose skam- 
Įmisiminimo žodžiai, kai 
įninta mažesnių ir kolo
idų tautų ateitis. Pearl 
į drąsiai pažymėjo, kad 
būti laimėta laisvė vi- 
pasauliui, o ne atski
lo dalims.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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GRĮŽO ”SAN FRANCISCO” LAIVAS
vai. ryte. „San Francisco” 
turėjo kovoti pačiame vidu
ryje tarp dviejų japonų laivų 
sparnų, apie 3,000 jardų at
stume nuo kiekvieno.

Adm. Callaghan ir kapito
nas Young žuvo eidami savo 
pareigas ant laivo tilto, iš

Į San Francisco uostą at
plaukė laivas „San Francis
co,” ypatingai pasižymėjęs 
lapkričio 13 d. Saliamono sa
lų kautynėse, kur nuskandin
ti 28 japonų laivai.

Laivas buvo labai apšau
dytas ir apgadintas, bet jis 
atvyko į San Francisco uostą kur jie vadovavo puolimui, 
savo jėga. Mūšio metu jame] Dabar laivas taisomas ir 
žuvo admirolas Callaghan ir netrukus vėl leisis į tolimuo- 
kapitonas Young. Mūšis pra-!sius vandenis krašto sargy- 

ssidėjo lapkričio 13 d. 1:48 bos pareigoms atlikti.

ROOSEVELTO ATSTOVAS INDIJAI
Šiuo metu Indijoje yra ir

ROMMEL BĖGA
Londonas. — Marš. Rom- 

melio armijos likučiai tęsia 
savo traukimąsi Tuniso link 
iš Lybijos. Manoma, kad vo
kiečių ir italų Afrikoje stip
riausias laikymasis bus kur 
nors Tunise, nes ir iš Tripo
lio gabenama kariuomenė į 
Tunisą.

Per Lybi ją besitraukianti 
vokiečių kariuomenė rodo la
bai mažo pasipriešinimo ang
lų kariuomenei. Šiuo metu 
anglams daugiausia tenka 
nugalėti vokiečių užminuo
tus kelius.
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MacArthur Veja Japonus
PAŠALPA SUTRUMPINS KARĄ

______ &
Washington. — Užsienio j 

Šelpimo ir Atsteigimo direk-j 
torius H. L. Lehman priėmė 
spaudos atstovus, su kuriais 
turėjo pirmą pasikalbėjimą.

Lehman pareiškė, kad ge
rai organizuotas pašalpos 
darbas pagelbės užimtiems 
kraštams, sutrumpins karą 
ir atneš teisingą taiką. Leh
man© įstaigos pirmasis ūž

a, kuri pavaduoja ir ų|jį?J 
ovybę, piodžio 5 sudaryti 
karo tikslus, ku- tautų, fef 

ma saugumo Len- iuteiį į ’ 
>rijos sienoms ir Lenkų Tizįj 
konominio ir kul- Jauja, > 
itymosi pagerini- reikalupšd 

kreiptų fa J 
rytų sienų ribųtųslotej 

’aryba pasisakė, Anglijos uįl 
grindų reikia lai- 
1920 metų sutar- 
o pasirašyta tarp 
Rusijos.

įarl Buck pasisakė už 
ię dabartiniu metu pasa
kavo nuomonę. Kadangi 
įrienės dalyvių daugumą 

pavergtų 
juos būti 
savo nuo-

tas Di. fei J 
būtų difej 

sienų Vokietijos V!? j 
enkų T. TaiybaTJ?^ 

stipną apsaugą 
iešmus vokiečių,
todėl lenkai rei-

Lio išėjimo į jū
sų Vokietija šie- WE1E 
>ūtų pakankamai - 
itiesintos ir tnim Berijus-1 

nešama, hid 
•o tikslų rezoliu- nuo snfe d 
i taip pasisako: princas fe:j 
i taikai Europo-henzofe. m 
i tautų gyveni-no Vte J

įrė kilusieji iš 
[tų, ji drąsino 
tais ir nebijoti 
ės pareikšti.
Įgytoj os Buck 
įkė spaudoje 
tos. Ją ypač 
fotai, kurie nuolat prieš- 
oja sau: kartais jie šau- 
kad dabar reikia kariau- 
iems sąjungininkams su- 
rti dėl būsimo pokarinio 
mimo; kartais jie ūbau- 
iad dabar reikia kalbėti 
Įpie pergalę, kurią pasie
jus dėl visko tariama-

kalba su- 
nemažai 

puola ko-

Washington. — Prez. Roo
sevelt savo asmeniniu atsto- Amerikos kariuomenės dali- 
vu į Indiją paskyrė William nių. Indijoje gen. Stilwell la- 
Philips, buvusį ambasadorių 
Italijai. Jis naudosis amba
sadoriaus titulu.

Wm. Philips yra vienas žy
miausių Amerikos diplomatų 
ir artimas Roosevelto drau
gas. Juodu drauge buvo pre
zidento Wilsono vyriausybė
je. Manoma, kad Philips tu
rės didelį indų pasitikėjimą, 
todėl galės tiksliai patarnau
ti Jungtinių Tautų reika
lams.

Indijos padėtis labai rim
ta, todėl ir reikalauja visų 
pastangų, kad jos visos pa
jėgos tarnautų pergalei prieš 
plėšikišką nacių-fašistų-ja- 
ponų ašį.

Įums atrodo, kad dabar 
įas Jungtinėms Tautoms 
Idai ir tiesiai nusakyti ka- 
Įikslus. Prieš visus geros 
jos žmones spindi Atlanto

leidėjas Sulzberger, kalbėjęs 
Dartmouth universitete.

Viešoji nuomonė stiprėja 
visų tautų laisvės ir nepri
klausomybės idėjai. ’ 
tautų draugai turėtų tuomi 
pasinaudoti.

vina kiniečių lakūnus.

Komunistam Trūko
Daug Balsų

• • • a v • manu y n inaoio u.z<-

DamįOI Areštai davinys bus aprūpinti išlais- 
J J Azinfn Irr’ačtii zrmnnoa mnicfu

Stockholm. — čia gauta 
žinių, kad naujoji, naciams

vintų kraštų žmones maistu, 
vaistais, drabužiais. Tokia 
skubi ir reikšminga parama 
turės įtakos nacių užimtiems, . .. x .. įmes italus naciu uzimueinspataikau]anti Danijos vy- . v, . . . . .r. , _ . J .. kraštams, kurių gyventojai

Albany, N. Y. — New Yor- 
ko valstybės rinkimų balsų 
skaitymo komisija jau be
veik baigė lapkr. 3 d. rinki
muos paduotų balsų skaičia
vimo darbą. Dar trūksta tik 
2,000 karių balsų, kurie at
siųsti iš užsienio.

Komunistų kandidatas į 
gubernatorius, Israel Amter, 
gavo tik 45,211 balsų; ka- 

' dangi komunistai nesurinko 
50,000 balsų, todėl jų parti
ja negavo valstybės oficia
laus pripažinimo. Socialistų 
kandidatas Cheney gavo 21,- 
812 balsų.

Gubernatoriaus rinkimus 
Mažųjų laimėjęs Thomas E. Dewey

riausybė suėmė visą eilę da
nų, apkaltintų požemine vei
kla. Vyriausybės priešakyje 
yra Eric Scavenius.-

Suimtųjų tarpe yra komu
nistų partijos sekretorius 
Axel Larsen ir prof. Ole Che- 
witz. Suimtieji, sakoma, lei
dę slaptą laikraštį, kuriame 
danai raginti sabotažuoti 
nacių veiklą Danijoje.

bus atsparesni nacių vergijai 
ir greičiau prisiruoš išsilais- žygis 
vinimo valandai.

Karių Klube 
Gaisras

os žmones spindi Atlanto 1 Neseniai iš spaudos išėjo 
teris ir Keturios Laisvės, didžiulė, 1180 puslapių kny-’ 
ar visi Jungtinių Tautų ga „This is my best.” Tai į- 

iai vienodai tai aiškina? žymiausių Amerikos rašyto
jų rinktinių kūrinių rinki-

St. Johns, N. F. — Gruo
džio 13 d. naktį Čia kilo gais
ras Kolumbo Vyčių namuose, 
kur buvo pasilinksminimo 
vakaras. Gaisro liepsnose 
žuvo mažiausiai 104 asmens, 

surinko” 2447,702 balsus." Jo ku™* tarPe 
oponentas vyr. prokuroras v.uYVslų. ?uvo
John J. Bennett gavo 1,500,- amerikieclai karial- 
074 balsus.

Amerikos Darbo ] 
kandidatas Dean Alfange .. „ 
rinko 303,552 balsus.

Vicegubernatoriaus rinki-

Australiją japonai galėjo 
pasiekti tik per Naujos Gvi
nėjos salą, kur jie šių metų 
pradžioje buvo užėmę kelias 
svarbias vietas. Prieš 5 sa
vaites gen. Mac Arthur pra
dėjo nulotinį puolimą prieš 
japonus, ypač Gonos ir Bu- 
nos uostų apylinkėse, kur ja
ponai buvo suskubę įsitvir
tinti. Gonos ir Bunos apylin
kės—džiunglių ir pelkių vie
tos, tačiau jos labai svarbios 
Australijai ginti.

Po penkių savaičių žygio, 
gen. Mac Arthur vadovybė
je amerikiečiai ir australie- 
čiai išstūmė japonus iš Go
nos ir Bunos. Kelis kartus 
japonai mėgino atsiųsti pa
pildomus dalinius, bet Mac 
Arthur lakūnai užstojo kelią.

Šiuo metu MacArthur lėk
tuvai uoliai naikina Naujoje 
Gvinėjoje japonų mėginimus 
atsiųsti papildomų dalinių. 
Atrodo, gen. MacArthur 
stengiasi neleisti japonams į- 
sitvirtinti naujose vietose.

Prie Mambare upės žiočių 
japonai mėgino išlaipinti 250 

į karių, bet visi jie žuvo. Mė
gino jie išlaipinti karius ir 

sunkiausius ir pavojingiau-[apie 12 mylių į šiaurę nuo 
Gonos, bet ir nepasisekė.

77 KONGRESAS 
IŠSISKIRSTĖ

Washington. — 77-tas A- 
merikos Kongresas — Atsto
vų Rūmai ir Senatas — gruo
džio 16 d. užbaigė savo gy
vavimo laikotarpį. Sausio 6 
d. turėsime iš eilės jau 78-tą 
Kongresą.

Išsiskirstęs 77 Kongresas 
yra istorinis. Jis paskelbė 
karą Japonijai, Vokietijai ir 
Italijai. Jis priėmė milžiniš
ką karo išlaidų sąmatą, įve
dė didelius mokesčius. Jo na
riai posėdžiavo dvejis metus 
be vasaros atostogų.

Paskutinis 77 Kongreso 
i buvo — padidinimas 

federalinės valdžios įstaigų

NACIAMS REIKIA DAUGIAU VERGŲ
Londonas. — čia gauta ži- bininkų dirba pagal vokiečių 

nių, kad Hitleris įsakė užim- įsakymus. Iš Lenkijos ir Ge
tuose kraštuose surasti dar koslovakijos Vokietijon yra 
vieną milijoną žmonių, kurie išgabenta per du milijonai 
būtų išgabenti į Vokietiją darbininkų, kurie turi dirbtibūtų išgabenti į Vokietiją 
vergų darbui.

Nustatytos tokios darbi
ninkų kvotos: Prancūzija tu
ri duoti 400,000 asmenų; O- 
landija — 250,000; Norvegi
ja — 100,000; Bulgarija, Ru
munija ir Vengrija—po 250,- 
000. ‘

Iš Belgijos vokiečiai yra 
išvežę į Vokietiją apie 500,- 
000 vyrų įvairiems darbams. 
Norvegijoje apie 200,000 dar-

sius darbus.

NUSKANDINO 1,500 BELAISVIŲ ------------------ B 

RUSŲ FRONTE NACIAI NAIKINAMI
Maskva. — Sovietų infor-

Suėmė Senatorių
Detroit. — Federalinis pri

siekusiųjų teismas apkaltino 
Michigan valstybės senato
rių Stanley J. Nowak, 39 m., 
neteisinga prisieka, kurią jis 
davęs siekdamas Amerikos 
pilietybės.

Prokuroras Lehr kaltina 
Nowaką buvus komunistu, 
kai jis prisiekė ištikimybę 
Amerikai. Nowak yra gimęs 
Lenkijoje.

Nowak yra suimtas ir lau- italų belaisvių tik 300 išgel- 
kia teismo.

Paskelbta, kad rugsėjo 
mėnesį vienas italų ir penki 
vokiečių submarinai torpe- 
davo anglų transportinį lai
vą, kuriuo iš Egipto į Ang
liją gabenti italai kariai be
laisviai. Bent 1,500 italų ir 
500 kitų asmenų žuvo van
denyne.

Atrodo, submarinų kapito
nai žinojo, kas gabenta ang
lų laive. Apie 1,400 asmenų 
išgelbėjo prancūzų kreiseris 
ir nugabeno į Afriką, Iš 1,800

Nauja Lėktuvo 
Nelaimė

nys. Kūrinius parinko patys mus laimėjęs Wallace gavo.macijų biuras pranešė, kad 
'• - • • 2,020,282 balsus, o jo opo-1 nuo žiemos puolimo pradžios

nentas Poletti (demokratų 'Stalingrado ir centraliniame

aledu proga giminės ir 
mi draugai paprastai pa- 
ličia ne tik sveikinimais, 

. Šiemet, 
Ikariškos pastangos rei- 

vislJ įtempimo, 
‘ Tariama kalėdinėmis dova

nus vartoti Karo Bonus.
E visų miestų gaunamos 
jos liudija, kad amerikie- 
I lietuviai visu nuoširdu- 
I perka bonus, kurių plati- 
pas daugelyje vietų vyk
inąs organizuotai. New 
Irk, Chicago, Philadelphia, 
Eton — tai miestai, kur 
hningai veikia Amerikie- 
Į Lietuvių Komitetai Karo 
pams platinti.
Kalėdų švenčių proga pa
mykime Dėdei Šamui tokią 
faną — ne tik įsigykime 
Pgiau Karo Bonų ir ženk- 
h, bet ir stipriau susior- 
įizuokime visoms Ameri- 
B kariškoms pastangoms 
lemti.

nus. tai

[ėgiama.
:o Lietuvių Ta- 
sudaro beveik vi- 
•ko lietuvių ame-1 
•jotinės draugi- 
iš anksto ruoštis 
epriklausomybės 
ėjimui. Jau pa
ika, patogi, gra- 
>ter Hali, 119 E. 
ti Union Squa- 
>rke. Ruošiama 
:a muzikos, dai
rų šokių progra- 
li įžymūs ir svar 
ralbėtojai. Rūpi- 
Lietuvos Nepri- 
Paskelbimo 25 

ties Minėjimas 
iausiu pasiseki-

Kelte i pi“' dovanėlėmis, 
tieste fe i'-f . . .-_

jų autoriai.
Lietuviams įdomi ausia, 

kad šioje knygoje skamba 
Lietuvos vardas ir lietuviš
ki vardai, kaip Jokūbas, Jur
gis, Teta Elzbieta ir 1.1. Tuos 
žodžius randame ištraukoje 
iš Upton Sinclair kūrinio 
„The Jungle.”

ir darbiečių sąrašais) — 1,- 
965,889 balsus.

Be Laikraščiu

frontuose 74,500 vokiečių 
kariai paimti nelaisvėn ir 
169,000 kariai užmušti.

Sakoma, 300,000 vokiečių 
armija Stalingrado šiaurės 
^vakaruose mėgino prasiverž
ti, pereiti užšalusią Dono u-

W
E

Yustas Žj

oda jto,jss5

platinami bilie- 
na iš anksto 55 
salės durų kaš- 
ariame visiems 
s jau dabar, 
uesnius praneši 
iščius, radiją ir 
pelius. Būkime 
je už Ajnerikos j 
svą pasaulį, už Į_ 
įklausomą Lie- -

&

KnrtJid 
5 snnl— 
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ren that License No. 
ied to the undersigned 
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Fairfield, Utah. — Gruo
džio 15 d. čia nukrito kelei-' 
vinis Western Airlines ben
drovės lėktuvas, kuriame bu
vo 12 civilių, trys kariškiai 
ir 4 įgulos nariai. 17 asmenų 
užmušta, 2 sunkiai sužeisti.

Lėktuvas buvo ką tik ke-

beta.

Egipto Karalius Susidomėjo Poetu
Davė Dovaną Kr. DuonelaičiuPirmadienį, gruodžio 14 d

New Yorko gyventouai me-1 ’t . v,.. J - ipę ir pralaužti rusų apsupiIr 11 r* rioo'olmn crq utį cjpvn m p- t- nentuvao muvu acl
mą kurs yra apie 30 mylių hos mįnutSs nuQ Sa]t Lake 
platumo. Vokiečių daliniai mies .. kur ]ėkg . Los An_ 
nuolat mėginami papildyti Nelaimės priežastimi
naujais daliniais, kurie ga- °

baigtas’ ir” jau" trečia"die’na’, benami transportiniais

kur negalėjo gauti savo mė- 
. Pranešta, 

kad laikraščių išvežioto j ai 
išėjo į streiką. Rašant šiuos 
žodžius, streikas dar nebuvo

Komunistai pradėjo pulti . ... w.
generolą Drają Michailovi- r^.C1^‘
čių, Jugoslavijos partizanų 
vadą. Gen. Michailovič yra 
apdovanotas 
Jugoslavijos
Neseniai jo priešinimąsi na
ciams giliai įvertino ir Ang
lijos vyriausybė.

Bet Michailovič negeras 
komunistams, todėl ir šmei
žia jie jį, kiek tik įmano. Ko-

aukščiausiais 
atžymėjimais. tuvais. Rusai praneša, 

nušauti
kai keli milijonai žmonių tu
rėjo tenkintis radijo žinio- jiems sekasi 
mis, nes negalėjai gauti to- transportinių lėktuvų, 
kių plačiai skaitomų laikraš
čių, kaip New York Times, 
Herald Tribune, Sun, World- 

Z.K1 jie men cm įiiianM. nu Telegram, Daily News, Daily 
munistams nesvarbu tiesa, A . T , * •’ Unnf- Iz-v-i-i o I A i-vi nvi

buvęs motoro sugedimas.
lėk-
kad

daug Laivyno Aukos

lau anksčiau minėjome, 
i Amerikos spaudoje vis 
Įgiau ir stipriau pasisako- 
Ine už kokių regionalinių 
kų pokariniame pasauly- 
fcriiną bei lipdymą, bet už 
jvų tautų sąjungą, už pa
ginę organizaciją.
Įorvegijos p a r 1 a m ento 
mininkas Hambro ką tik 
laše knygą „How to win 
[peace,” kuri labai palan- 
Į vertinama. Hambro en- 
Ingai, įtikinančiai pasisa- 
iprieš dirbtines regionali- 
hąjungas, kurios duotų 
dar didesnius ir kruvines- 
I karus. Jis pasisako už 
firtintą Tautų Sąjungą, 
lon įeitų viso pasaulio 
tos.
| Tautų Sąjungos atgai

viną praeitą savaitę pasi
ni ir „New York Times” redaktoriams?

Mirror, Post, Journal-Ameri- 
can.

Paskutinės žinios skelbė, 
kad streikas bus perduotas 
Karo Darbo Tarybai, kurios 
sprendimas turės būti priva
lomas.

nei padorumas. Kas tik ne 
su jais, tas apdrabstomas 
juodžiausiu purvu. 

-----*----
Prieš tris savaites šių žo

džių rašytojas kalbėjo vie
noje vakarienėje. Kai prisi
minta apie lietuvius tremti
nius Sibire ir Vokietijoje, 
vienas žmogus salės gale ke
lis kartus sumurmėjo, bet 
niekas jo nepaisė. Po jo mur
mėjimo teko kalbėti dar ke
lias minutes, ir kalba paly
dėta didžiausiu plojimu.

O, žinot, ką parašė mūsiš
kių bolševikų laikraštis? Gi 
paskelbė, kad „Amerikos” 
redaktorius turėjo nutraukti 
kalbą, kad jis šmeižė vieną 
Amerikos sąjungininką ir 
1.1. Toje vakarienėje nebuvę 
bolševikai gal ir gali patikę- meninės pajamos daugiausia 
ti savo redaktorių melams padidėjo dėl didesnių algų, 
ir šmeižtams, bet koks pado
rus asmuo gali tikėti lietu
viškai rašančių bolševikų

Keli Lietuviai 
Švedijoje

Washington. — Nuo Perlų 
Uosto užpuolimo iki š. m. 
lapkr. 30 d. karo laivyno 
nuostoliai žmonėmis siekė 
'18,838, kurių 5,500 užmuštų, 
2,815 sužeistų ir 10,523 din-

Švedijoje šiuo metu gy- gūsių.
vena rašytojas Ignas Šei- Dingusių likimas 
mus, pasiuntinys Gylys, et- rtallp, ig in
nografas Juozas Lingis ir 
dar keletas lietuvių.

ASMENŲ PAJAMOS PADIDĖJO
 0-----------------------------------------  

’valstybinė loterija davė 2 
bil. 200 mil. rublių pajamų, 
kurių 440 mil. rublių išdalin
ta laimėjusiems. Bilietai bu
vo po 1 ir 5 rbl. Vienas iš 100 
bilietų buvo laimintis.

Washington. — Komerci
jos departamento pranešimu, 
spalių mėnesį Amerikoje gy
ventojai pajamų iš algų ir 
uždarbių turėjo 10 bil. 279 
mil. dol.

Per šių metų 10 mėnesių 
gyventojai turėjo pajamų 90 
bil. 807 mil. dol., kas yra 22 
nuošimčiais daugiaus, nei 
pernai per tą patį laiką. As-

RUSŲ LOTERIJA

Maskva. — Rusijos antroji

i nežino
mas, daug iš jų galėjo būti 
išgelbėta.

63 MIL. ŽMONIŲ KARO 
PASTANGOMS

IURANT, INC.
Brooklyn, N. I.

Washington. — čia prane
šta, kad Egipto karalius A- 
merikos kariams Egipte pa- pėsi į rašytoją A. Vaičiulai- 
skyrė 8,000 dol. kalėdinę do-|tį, klausdamas kai kurių ži- 
vaną.

Prezidentas Roosevelt 
siuntė padėkos laišką jau
nam Egipto karaliui už gra
žią dovaną.

Vienas North Carolina u- 
niversiteto profesorius krei-

nu-

L. Vyčių Pastangos

mių apie Duonelaitį, šio Ma
žosios Lietuvos poeto kūri
nys „Metai” buvo skaityti 
per filologijos kursą ir stu
dentams patiko. Vienas stu
dentas užsimojo rašyti stu
diją apie Duonelaitį ir jo 
santykius su ano laikotarpio 
kitais poetais.

Adv. Nadas Rastenis, gy
venantis Baltimore j e, kuris 
prieš kiek laiko išvertė į 

kalbą Baranausko 
dabar ver- 
Metus” ir 

yra jau įpusėjęs.
Adv. N. Rastenis yra iš

rinktas į Maryland legisla
tor ą.

Lietuvos Vyčiai, į savo 
centrą parinkę energingus 
asmenis, sėkmingai plečia 
savo veikimą. Be kitų daly- anglų kuluq, 
kų, paskutiniu metu vyčių I „Anykščių šilelį, 
centro vadovybė kreipėsi į čia Duonelaičio 
Amerikos lietuvius kunigus, 
kviesdama juos prisidėti 
prie vyčių veikimo pagyvi
nimo.Washington. — Apskai

čiuojama, kad 1943 m. mūšio 
ir vidaus frontuose reikės 63 
milijonų žmonių, kurie taip 
skirstysis: ginkluotos pajė
gose — 9,700,000; karinės 
gamybos dirbtuvėse — 20 
imil.; civilinėje gamyboje — 
19,600,000; žemės ūkyje — 

Pasak „Kauener Zeitung” ;7,900,000 ir prie įvairių kitų 
(spalių 1 d.), Lietuvos ūki- darbų — 6 mil. asmenų, šie 
ninkams įvesta prievolė da- skaičiai rodo, kad ateinan- 
lyvauti miško kirtimo ir me- čiais metais reikės 4 mil. as- 
džių transporto darbuose, menų daugiau, nei šiemet, į- 
Taip esą pasielgta atsižvel- vairiuose darbuose, 
gus į tai, kad stokoją darbo 18 — 19 metų jaunuolių 
rankų kuro paruošimo dar- kariuomenėn kitąmet bus pa nai įvykdyta iki gruodžio 

įbuose. ‘ ‘ --------- 1 "

PERGALĖS FONDO BONAI GAUDOMI
Washington. — Valstybės 

iždo vadovybė lapkričio mė
nesio gale paskelbė 9 Bili
jonų Dolerių Pergalės Pa
skolą. Atskiri asmenys ir 
įstaigos tuojau tinkamai at
siliepė. Per pirmąsias gruo
džio 11 dienų šios paskolos 
lakštų buvo išparduota už 
6 bil. 500 mil. dolerių. Tai 
rodo, kad ši paskola bus pil-

limta apie 840,000. mėnesio galo.

Už 4 bil. dol. lakštų iš
pirko nebankinės įstaigos, 
kurių tarpe pirmą vietą už
ėmė apdraudos bendrovės. 
Čia pasirodė ir Am. Liet. 
Katalikų Susivienijimas, pir
kęs Pergalės Paskolos lak
štų už 50,000 dol. Perga
lės Paskolos lakštų pigiau
si yra po 500 dol.

Pergalės Paskolos lakštų 
platinime dirbo 50,000 as
menų komitetas.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores- 
\ pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

APM^STYTINI KLAUSIMAI
„Studentų žodžio” 8 nr. Ant. Vaičiulaitis yra parašęs 

straipsnį apie žodžius ir darbus. Jame rašytojas giliai sie
lojasi lietuvių tautos gyvybiniais reikalais, kuriais, teisin
gu jo tvirtinimu, turėtų nuoširdžiai domėtis amerikiečiai 
lietuviai. Tačiau rašytojas nurodo, kad jau ilgas laikas, kai 
„seimuose, posėdžiuose, pasitarimuose buvo daug gražiau
sių ir aktualiausių planų užgirta,” bet jų gyveniman įvyk
dytų taip ir nepasirodę.

Ant. Vaičiulaitis pažymi, kad kelios svarbios darbo 
sritys yra labai apleistos, o jos šaukiasi gyvų lietuvių 
kruopštaus dėmesio. Tomis sritimis jis nurodo politinę ir 
tarptautinę akciją, kultūrinę veiklą, Lietuvos tremtinių ir 
pabėgėlių gelbėjimą.

Čia paduosime kelias Ant. Vaičiulaičio svarstytino 
straipsnio ištraukas:

„Ne viena tik Lietuva prislėgta. Daug valstybių atsi
dūrė priespaudoje. Bet kitų yra ateitis aiškesnė, jų var
das nėra vengiamas tarptautinio masto kalbose, įtakin
giausioje spaudoje, vadų sutartyse. Lietuva gi tarptauti
nėje arenoje tartum visai būtų išnykus. Jos vardą bijomasi 
ištarti, nes kuris nors okupantas gali supykti. Kartais vai
denas, kad Lietuva stovi viena, į šalį nustumta, rūsčiam 
vergo likimui parduota. Atsiranda tokių ideologų, kurie 
visa kas svetima atiduotų grobikams ir ant savo kurpalio 
užmauna iškilmingus pareiškimus, kuriais visoms tautoms 
žadėta laisvė. Suvienytų Tautų tarpan Lietuvos neįsilei- 
džiama, nors šia prasme iš lietuvių pusės-buvo padaryti 
oficialūs pareiškimai, nors lietuvių tauta šiandien dūsta 
nacių rankose, — tų pačių nacių, kurių sugniuždyti stojo 
Jungtinės Tautos.

„Keisčiausia, kad patys lietuviai rankas krato, išgirdę 
savo tėvynės vardą. Daug tų mūsų brolių šioj šaly savo 
gimtą žemę atsimena kaip nepakenčiamą naštą. Kiti gi yra 
pilni gerų norų, kartais net ašarą nubraukia ant sukniubu
sios Lietuvos, savo tėvynės, kurioje gimė, augo, jaunas 
dienas praleido, dainų išmoko, jėgų įgavo.

„Turim pripažinti, kad žodžių Lietuvai ir jos reikalams 
nesišykštima. Išliejamos rašalo marios, jos vardą beminint, 
dėl jos likimo bedūsaujant. Tai daro katalikai, tautininkai, 
socialistai. Net ir komunistai gražiais žodžiais liaupsina 
Lietuvą, kurią jie supranta kaip mėsininkas veršį: glosto 
jį ir giria prieš paplaudamas. Vadinamieji lietuviškieji ko
munistai giria Lietuvą, norėdami ją geresnę parduoti dik
tatūros skerdyklon.

„Matome turtingų organizacijų, turime lietuvių banki
ninkų, stambių biznierių, profesionalų, turime darbininkų, 
per savaites po šimtinę paimančių, bet nieko neturime 
tremtiniams ir Lietuvai. Egoizmui patenkinti, save pape
nėti nesigailima šimtinių. Visokios vakarienės, piknikai,

Pranašo Jeremijo Rauda
1. O, Viešpatie, tėmyk, kas mums atsitiko, — 

Garbės Izraelio griuvėsiai teliko.
2. Tėvynė brangiausia, žemelė šventoji, 

Netikėlių rankoj, žiūrėk, kaip vaitoja!
3. Našlaičiai palikom be tėvo — globėjo, 

O motinoms mūsų našlauti prisėjo.
4. Už vandenio lašą jau reikia mokėti, 

Prisėjo ir bado ir šalčio kentėti.
5. Retežį užnėrę į darbą mus varo,

O poilsio, dirbant sunkiausiai, nedaro.
6. Pažvelk, Visagali, kaip sunkiai vergaujam, 

Jau stabmeldžius duonos kąsnelio maldaujam.
7. Tėvai nusidėjo ir ilsis kapuose, —

Už jų nedorybes mes priešų naguose.
8. Štai tie, kurie Šerno ainijai vergavo, 

Šiandie Izraelio jau valdžią įgavo.
9. Nors skraidė vylyčios ir kardai žvangėjo, 

Reikėjo p aeiti, kas duonos norėjo.
10. Iš baimėj ir bado sunkaus — nematyto 

Oda jau ant kaulų sudžiūvo, suvyto.
11. Čia moterims daro baisias nedorybes, 

Mergaitės taipogi nustojo skaistybės.
12. Šviesius kunigaikščius įsako iškarti, 

Senelių nebuvo taip pat kam užtarti.
13. Skaisčius jaunikaičius pagonys naikino, 

Arba jųjų kojas kaladėn rakino.
14. Seneliai netardo teisme jokių bylų, 

Žaidimai, dainelės jaunimo nutilo.
15. Širdis Izraelio nustojo linksmybės

Ir džiaugsmas išnyko dėl skausmo didybės.
16. Nukrito vainikas garbės, ką dėvėjom . . .

Nelaimė didžiausia, kam mes nusidėjom.
17. Už tai mūsų širdis neteko linksmybės

Ir užverktos akys pristigo šviesybės.
18. Ant šventojo kalno bažnyčia stovėjo, 

Šiandieną tik lapės tenai bėginėja.
19. Nenyksta tik Dievo valdžia ir galybė, 

Nes Jo nenuveikia žmonių nedorybė.
20. Sūnaus Izraelio Siono pasilgo,

Dėlko ta karčiausia nelaisvė prailgo?
21. Atversk mūsų širdis, nes silpnos negali, 

Tada imsiu garbint Tave, Visagali.
22. Užpykęs ant mūsų be galo Aukščiausias 

Įstūmė į vargo gelmes kuo baisiausias.
Vertė A. žalvarnis. (Seinai, 1913 m.).

NORVEGAI RENKA DRABUŽIUS
Geros širdies žmonės dva- ington, yra įsikūrusi norvegų

sios akimis mato šiurpias 
kančias tų kraštų iš kur mes, 
ar mūsų tėvai atėjo. Dauge
liui taip ir vaidenasi pelenais 
paverstos grįčios, išalkę be
verkiu vaikai, apdriskusiais 
drabužiais moterys. Kai ku
rios tautos jau suskato visu 
smarkumu ruoštis tai valan
dai, kada galės pagelbėti sa
viesiems. Štai norvegai ne tik 
turi surinkę šimtus tūkstan
čių dolerių šelpimo reika
lams, bet jie jau turi surin
kę daugiau kaip 300,000 dol. 
vertės drabužių.

Chicagoje, 2720 W. Wash-

centrinė drabužių rinkimo į- 
staiga, tai didžiulis kelių au
kštų namas, buvusi episko- 
palų seminarija. Dabar čia 
dirba 3 moterys, kurios spe
cialiai tamTr^ikalui pašven
čia savo visą laiką ir už tai 
gauna atlyginimą. Joms į tai 
ką vis ateina savanorės pa
dėjėjos. Vienu metu čia tokių 
savanorių dirbo net 55.

Stirtos apsiaustų, dėžės batų
Maloni įstaigos viršininkė 

pradeda vedžioti po kamba
rius. Ant stalų sukrauta di
džiulės krūvos, stirtos ap

siaustų, žieminių ir vasarinių 
švarkų, kelnių, šiltų vilnonių 
marškinių, pirštinių, vaikam 
drabužėlių, kojinių ir viso
kių visokiausių kitokių dra
bužių. Pasieniuose dėžėse su
mesta krūvos batų. Smagi 
norvegė vis kalbėjo:

— Ateis valanda, kada ga
lėsime siųsti pagalbą Norve
gijai. Ar dabar mes sėdėsime 
rankas sunėrę? Reikia pasi-, 
ruošti. Po visą kraštą mes
tas šūkis — rinkti karo nu
vargintam kraštui drabu
žius, autuvą, žmonės geri, 
atneša patys į nurodytą vie
tą. Būrelis norvegių čionai 
tuos drabužius prižiūri, jei 
'reikia sutvarko.

Tikrai, viename kambary
je radome kokį aštuonetą 
norvegių su žirklėmis, su a- 
datomis bekarpančių, besiu
vančių. Kitur jau sudėta au
kštos krūvos sutvarkytų dra 
bužių, ant sienos prie krūvos 
parašas, kokie drabužiai.

i — Žinotumėt, — kalbėjo 
norvegė, — kaip žmonės at
jaučia nukentėjusius nuo ka
ro. Viena ponia, senutė 81 m. 
pati numezgė apie 20 svete- 
rių ir 6 kitokius drabužius, 
atgabeno kepuraičių, kojinių 

i ir tt.
Iki lubų užkrauta paruošto

mis dėžėmis
Koridoriuose, salėse dau

gybė paruoštų, supakuotų 
dėžių.

— Jau turime apie 1,000 
dėžių, pripildytų drabužiais, 
autuvu ir paruoštų siųsti į 
užjūrį. Dėdami į dėžes nemai 
šome drabužių, šilką ir vilno
nius dedame į vieną dėžę, ki
tus vėl atskirai, — aiškina 
įstaigos viršininkė.

Prieinu artyn prie vienos 
iš tų medinių dėžių. Aiškiai 
užrašytas numeris 516. Ant 
vienos sienelės juodu pieštu
ku išrašyta, kas į tą dėžę su
dėta: 5 vyrų „siūtai”, 17 
(švarkų, 10 kelnių, 10 lieme
nių, 13 marškinių, 5 poros 
kojinių, 10 „nektaizų”, vie
nas žaketas, 10 šiltų „svete- 
rių”. Geras siuntinys, ir to
kių siuntinių norvegai jau y- 
ra paruošę apie 1,000 ir dar 
vis kasdien dirba, ruošia nau 
jus.

— Visą vasarą, — kalba 
norvegės, — čia turėjome to
kį nedidelį fabriką. Ateidavo 
daug moterų padėti. Tik jau 
visi turime saugoti savo dra
bužius. Kartą atėjusios tal-

MARIJA LITURGIJOJE
Švč. Panelės Marijos Lauki

mo Šventė.

RESPONDE
tinka ir kaip jis nori. Net ODne, N. J, 
ko ir sadukėjų, žmonės _____ .
mišo. Niekas nepripaži
Dievo Apvaizdos, sielos 
venimo po mirties, mi

šimtametė 
do 10 d. iš lietuv 

atsikėlimo, nuodėmių atleiij’ Pa^a^ota Roza 
evičiūtė, 102 me 
Velionė buvo g 

pierikos lietuvė. J<

„parės” duoda tūkstančius pelno. Bet Lietuvai Gelbėti Fon
das paskelbė tiek ir tiek skolos turįs!

„Politinė ir tarptautinė akcija, dirvos ateičiai rengi
mas yra apverktinai apleistas. Turime keletą tarybų, ku
rios taip lėtai veikia, kad tartum laiką šimtmečiais matuo
tų, o kitos ir visai nieko neveikia: sėdi sau nejudėdamos, 
tartum bijodamos, kad vos tik pasijudins, tai taip jau ir 
subyrės nuo kandžių ir senatvės. Turime tarybų, bet netu
rime, kas mūsų vardą garsintų, kas planus rengtų, kas į- 
takas sudarytų, kas vadovautų, kas visus įjudintų, kas 
tremtinius užstotų, kas parodytų, kad Stalinas laipkričio 6 
dienos kalboje vėl pasiskelbė esąs agresorius, savindama- 
sis Lietuvą. Garbės vainikus ir titulus užsidėjome ir sėdė
kime nekrustelėdami, kaip palaimintieji Budos stabai! Lie
tuvą gali užsipuldinėti visokį žurnalistai, kaip yra buvę, 
gali šmeižti ją ir juodais darbais apkrauti svetimų kalbų 
spaudoje, o ligi šiolei mes neturim kaip tiesą pasauliui ap
skelbti, šmeižtus atmesti, savo pozicijas ginti: neturim an
glų kalba savo leidinio lietuviškai propagandai, tiesai ir 
kultūrai skleisti.

„Kultūrinė sritis yra visiškai apleista. Jau dveji me
tai, kaip Lietuvoj knygų leidimas neįmanomas, o Ameri
koj lietuviai nepajėgė sutelkti jokio centro savai literatū
rai spausdinti. Buvo dienos, kada lietuviai šioj šaly leido 
didžiulius Daukanto tomus, storas pasakų ir dainų kny
gas, pusės tūkstančio ar net tūkstančio puslapių vertimus, 
ir tai įžymių autorių. Nūn jau antri metai kaip žymiausias 
šiandien mūsų poetas Jurgis Baltrušaitis yra atsiuntęs 
savo poezijos rinkinius ir ligi šiolei niekas jo knygų ne
išspausdino. Prieš trisdešimt metų, kada mūsų broliai sun
kiau dirbo ir mažiau dolerių paėmė, tada buvo galima iš
leisti rimtų veikalų, o dabar, kada daugelis lietuvių pralobo 
ir gerai įsirengė, nepajėgiama išspausdinti nė dainų rinki
nio.

„Reikia būtinai 'anglų kalba sudaryti lietuvių poezijos 
antologiją ir novelių bei apysakų antologiją, išversti vie
ną kitą romaną, bet kai imi ieškoti žmogaus tam darbui, 
visi bėga nuo tos naštos kaip nuo maro ir savo širdy kei
kiasi: surado anas čia kokią lietuvių kultūrą!

„Iš tikrųjų daug kam lietuviškos kultūros nė bute ne
būta: jie niekad nesusidomėjo mūsų dainomis, pasakomis, 
poetais, dailininkais, architektūra, muzika, mokslu, lygiai 
kaip jiems negalvoj ir visa lietuvių žemės pažanga. Gal už 
tai ir logiška, kad kalbama apie Kultūros Instituto uždary
mą: kam gi čia reikia tos lietuviškos kultūros!

„Darbo, lietuviškojo darbo prieš akis stovi begalės — 
mūsų nepriklausomybės laimėjimo stiprinimas, tremtu, iai, 
institucijos, kultūrinė ir politinė propaganda, santykiai su

įtakingais sluoksniais, pabėgėliai Europoje ... Ir dar eilė 
kitų.

„Su gailesčiu reikia pripažinti, kad Lietuvai nešant 
vergijos jungą trečius metus, visų minėtų klausimų virti
nė ne tik nepažengė, bet dar pablogėjo. Pastebėtinas pavo
jingas reiškinys, kuris gali mus pražudyti: pasijutome pa
tenkinti nieko nenuveikę ir atsilikę, o su tuo pasitenkini
mu vis didesnis snaudulys mus ima. Kad nerastų mūsų į- 
migusių, kaip tų Evangelijos kvailų mergų!

„Žiūrint į lietuviškąjį gyvenimą ir veikimą, nesunku 
pastebėti, kad visą vežimą traukia tik keletas asmenų. Jie 
atvargsta ir atlaksto už kitus, kurie ant minkštų pūkų mie
ga. Tie vieni ir spaudą užpildo, ir organizacijas iš mirties 
judina, ir pinigus deda. Keistas reišknys, kad visas lie
tuviškas, finansinis pajėgumas laikosi keliolikos ar kelias
dešimt asmenų kišeniumi. Ta keliasdešimt aukoja ir fon
dams, ir institutams, ir pasiuntinybei prie Vatikano, ir 
tremtiniams, ir kiekvienam kitam mūsų tėvynės stiprini
mui. Yra keletas asmenų, kurie visas skyles turi užpildyti, 
o yra ir tokių, kurių vardo niekados nerasi jokiam aukų 
sąraše.

„Taip yra dėlto, kad mūsų sąžinės jau greitai užmigo, 
kad lengvo gyvenimo ir pramogų liūliavimas mums malo
nesnis už pagelbos ranką tiems, kurie alksta, yra nepri
dengti, ištroškę, kurie kraujuose ir ištrėmime miršta, toli 
nuo savo gimtinio namo, tėvynės laukų, žydro Lietuvos 
dangaus ir liūdnų pakelės smūtkelių.

„Mūsų broliai ir seserys šioj žemėj neverkia savo tė
vynės sielvartų. Jie užmiršo Lietuvos laukų dainas, Nemu
no vilnis ir žalias girias. Jie užmiršo ir žmones, kurie ten 
kenčia ar yra ištremti. Peržvelgus trejų metų apyskaitą, 
randame tenai susilpnėjusius, įmigusius, sukietėjusius, 
šykščius, nejautrius ir išsiskaidžiusius. Kiekvienas manosi 
galįs kalnus nugriauti ir todėl ... nė piršto nepajudina, ne
laimės ištikto nesušelpia, ir su savo artimu nesusišneka 
dėl vieno jungtinio darbo, kurio aukščiausias tikslas, gar
bė ir laimė turėtų būti Lietuvos tėvynės ir brolių tremti
nių išvadavimas. Mūsų skaičius čionai didelis, bet mūsų 
darbai ir mūsų drąsa yra maža.

„Francis Bacon rašo: „Ne, patsai kariuomenės skai
čius nedaug tenulemia, kur tauta esti silpna drąsume, ka
dangi, kaip Vergilijus sako, vilko nenugąsdina, kiek avių 
ten bebūtų.”

„Kaip gaila bus, jeigu ateinančios kartos, pažvelgu
sios į mūsų, šioj šaly esančių lietuvių, darbus, tegalės duo
ti šį liudijimą apie mus: tai būta tik avių būrio . . .

kininkės pasikabino savo pal 
tus, ateina laikas eiti namo 
— nebėr; mat, kitos manė, 
kad čia suaukoti drabužiai 
ir sukišo į pakus siųsti į Nor
vegiją.... Buvo darbo vėl su
ieškoti.

Suvartojo 1,680 svarų for
maline

— Iš kur gaunate dėžes?
— Perkame iš vienos kom

panijos. Kai kuriuos daiktus 
pakuojame ir į maišus. Tų 
tai gauname nemokamai, do
vanų.

Du dideli aukštai užkrau
na drabužiais ir dėžėmis. Vi
sur jaučiamas stiprus forma- 
lino kvapas.

— Ar daug suvartojote 
formalino?

Norvegė nusivedė į rašti
nę, pasivertė po krūvelę do
kumentų ir, suradusi reikia
mas sąskaitas, pranešė, kad 
jau sunaudota 1,680 svarai 
formalino tik iki š. m. rugsė
jo mėnesio. Jau iš to galime 
spręsti, kie ten drabužių.

— Koks būtų jūsų patari
mas, jei mes lietuviai pradė
tume šitokį darbą?

— Pradėkite. Čia žmonėms 
labai lengva duoti kad ir kiek 
padėvėtą, ar net naują dra
bužį, o ten po karo bus rei
kalinga labai. Tik prašykite, 
kad patys aukotojai duotų 
drabužį sutaisytą, išvalytą. 
Tas kiekvienam nesudarys 
didelių sunkumų, o centrinę 
įstaigą išgelbės nuo didelių 
išlaidų ir milžiniškos gaiša
ties.

Šv. Raštas ant stalo
Mums besikalbant atėjo ir 

vyras, kurs savo raumenin-

(Gruodžio 18 d.)
Kadaise Bažnyčia buvo už

draudusi gavėnioje švęsti ko
kias nors šventes. Išvengti 
šiam keblumui, šventės bū
davo perkeliamos iš uždrau
sto laikotarpio gavėnioje į 
kitą bažnyčios laikotarpį (li
turginį), ypač adventą. Tad 
aišku, kodėl Bažnyčia savo 
dešimtojoj santaryboj Tole
do mieste, 666 metais, pakei
tė švč. Panelės Apreiškimo 
šventę, kuri nebuvo leista 
švęsti gavėnioje, kovo 25 d., 
ir iškilmingai buvo leista 
švęsti gruodžio 18 d. Bet kai 
Ispanija, laikui bėgant, grįžo 
prie senojo Romos įpročio 
švęsti Apreiškimo šventę ko
vo 25 d., gruodžio 18 diena 
vis tiek likosi paskirta Švč. 
Panelei.

Laikotarpis prieš Kristaus 
gimimą yra ypatingai ap
siaustas išganymo ilgesio. Vi 
sose bažnyčiose kartojamas 
tas pasiilgusių žmonių šauk
smas ir maldavimas: „Teat- pačių troškimas ir ilgesjL Pocius priėm 
siveria žemė ir tepagimdo Iš- laukiant Kristaus užgimim s šventimus, 
ganytoją”. Jei Bažnyčia tuo- Kokiu būdu mes, panaši 
se žodžiuose išreiškė savo ii- kaip Marija, turėtumėm p 
gesį Pasaulio Išganytojo, i_ 0 _
drauge ji nukreipė savo žvil
gsnį į pasaulio Išganytojo 
Motinos ilgesį, būtent, prie 
Švč. Panelės Marijos karšto 
troškimo pagimdyti pasau
liui Išganytoją ir savo širdį 
tobulai priruošti šiam įvy
kiui. Tokiu būdu ir atsirado 
Švč. Panelės Laukimo Šven
tė, Bažnyčios paskirta iškil
mingai atšvęsti tarp dauge
lio kitų Marijos švenčių. Dar 
daugiau reikšmės gavo šven
tė, kada 1499 metais gruo
džio 18 d. prie Grenados bu
vo nugalėti maurai ir kada 
daugelis Mohameto pasekėjų 
atvirto į katalikų Bažnyčią.

Popiežiui Grigaliui XIII 
patvirtinus šią šventę Ispa- i~‘~ 
nijai 1576 metais, į Romos1 0 
valstybę ji buvo įvesta 1725 
metais, žingsnis po žingsnio, 
taip pat kitose valstybėse ir 
kraštuose plėtėsi ši šventė i- 
ki 18 šimtmečio, kada ji vir
to beveik visuotine Bažny
čios švente.

Kokia iškilminga šios die
nos šventė! Ji nurodo, kad 
Marija pagimdys pasauliui 
Išganytoją, kuris bus auš
tantis pasaulio rytas, po ku
rio prasidės naujas gyveni
mas. O koksai tai Marijos il
gesys — troškimas! Ji pa
gimdys Mesiją. Ji bus Dievo 
Motina. Ji bus dangaus ir 
žemės Sutvėrėjo Motina.

Bet ji matė, kokioj padėty 
buvo žydų tauta prie Kris
taus gimimą. Štai, romėnai, 
užvaldę beveik visą pasaulį, 
įžengė su savo kariuomene ir 
į Dievo išrinktos tautos že
mę. Dievo išrinktoji tauta, 
Izraelis, kenčia, nerasdama 
niekur pagalbos. Tautoje dėl 

; tos priežasties randasi su
mišimas. žiaurusis Pilotas 
daro ir elgiasi, kaip jam pa-

mo, nė antgamtinio gyve 
mo. Visas tikybinis žmoga 
gyvenimas buvo suardytas . _ ,
tarsi panaikintas — be prj inu rūpinosi T. Ž 
mes. Jų tikslas: džiaug 
gyvenimu, linksmintis ir j 
sismaguriauti.

Ir štai Marija, pažadi 
nuo amžių Dievo Motina, i 
trukus Betliejuje pagimd 
Sūnų, kuris per savo kra 
ją, meilę, gyvybę nugalės 
šaulį. Ji džiaugdamasi lau 
savo Sūnaus, kaip visos : 
miškosios motinos. Kiekv: 
na motina ilgisi tos valandc 
kada ji savo akimis regės ; 
Dievo duotą kūdikį. Toks 
ilgesys perėmė ir Marij 
sielą. Perėmė Mariją ilges 
sunaikinti baisųjį žmonij 
sumišimą ir apakimą; ji 
gėjosi išvaduoti pasaulį 
vargo ir bado.

O koksai turėtų būti mū įo 19 d. klieriką

ir Muzikevičien 
giminaitės.

į mišrų tvarka bu 
2 vai. vidurnaktj 
?,10:30 ir 11:45 vai 
jebonui kun. M. Ke 
jgelbės kun. J. Sta 
įlezietis.

aujus Metus mišio 
10:30 ir 11:45 vai

tių kalėdinė tarpu 
nuoga bus gruodžii 
jtradienį. Gruodžii 

J stadienį, bus korta 
įinoga ir vaikų kalė 
jBOga su vaidinimi

tios vidus jau iš 
Paliktas tik sanktu 
.kurs bus puošiama

ruošti savo širdis ir šie 
Kristaus Gimimo Šventei!

Marija ilgėjosi tos dienL Metų, 
kada, kaip visos motinos, p 
matys savo Kūdikėlį ir, be 
dar išvaduos pasaulį iš var 
ir skurdo. Mūsų ilgesys t 
retų būti panašus į Marij r jįs vadovavo ben 
ilgesį. Juk mes, kaip kril ^imui. 
čionys, turime Jėzų; turi]. 
Jį savyje per tikėjimą, o 
pač per antgamtinę maloi'i 
Bet šis Jėzaus paveldėjim 
mumyse gali būti sustipr vargonininkas 
tas ir tobulesnis Jėzus au 
mumyse, kada Jojo doryl 
auga musų širdyse ir mu& - - - 
gyvenime, i. l._2_ 0: 
vimas išskleidžia vis daugi 

į ir daugiau ramybės mū 
sielose.

Jau atėjo kas pranašo j?8 
0ž0:i: „Tyruose šaukia:ies 
j čiojo balsas! Taisykite Vi< 
paties kelią, darykite jo 1 
kus tiesius. Kiekvienas s 
nys tebūnie užpiltas, o k 
kvienas kalnas ir kalnelis . 
žemintas; kas kreiva, tebū
nie tiesu; kas nelygu, teh :ems Newarko cho 
nie lygūs keliai. Taip kie 
vienas kūnas išvys Dievo 
ganymą”. (Luk. 3, 4-6).

autuvų — po kelias- 
porų batų.
išeidamas dar kartą
žvilgsnį į raštinės

gomis rankomis turėjo padė
ti į vietą moterų paruoštas, 
supakuotas dėžes. Jos pilnos 
ir sunkios. Kitos pripildytos 
vien tik 
dešimts

Prieš 
mečiau
kambarėlį, iš kur išeina ko
manda tam visam didžiajam 
darbui. Tenai ant stalo sto
vėjo stora šv. Rašto knyga. 
Čia pražydo ir vaisių atnešė 
tikėjimu gaivinama savo tau
tos, savojo krašto, tėvynės 
meilė...

Ir dabar dar man akyse 
tebesivaidena aukštos dėžių 
kolonos, kurios plauks į Nor
vegiją, o širdį nenustoja ka
mavęs klausimas:

— Ar mūsų širdy būtų ma
žiau meilės tėvų žemei, pade
gėliams ir našlaičiams Lie
tuvos žmonėms, negu norve
gai parodo saviesiems?

K. J. Prunskis.

kun. M. Kemėžis 
43 d. dalyvavo me 
Amerikos” vakarie

iwark, N. J.

. °1 0 00 lė Bernardas Dulki ir kada Jojo t . ..___  . fflprpnnpas muzika!aergingas muzikai 
irooklyno varg. Pn 
is sūnus. Newark 

gali tikėtis gr< 
muzikos srity ji 

sūnui tikrai pade 
iras. Teko girdėt 
ė. Pranas Dulkė ret 
įtvyks pagelbėti 
iri pamokyti chor;

patartina grįžti 
dirbti garbingą dar 
auja vadovybe prie 

Prieš du tūkstančius me 
Jis taisė kelius, kalnus — 1 
sus žemės takus. Bet Adve _ 
te Bažnyčia kviečia ir ra| , 
na mus, krikščionis, kad mifison-KeRriiy^ 
panašiai kaip Dievo Moti: . Jprcpv 
Marija, švęsdami Krista' " '
Laukimo Šventę, priruošt

Muzikos mėgėjas

me savo širdis, tai yra, k0 Algirdo 90 kp. 
mes taisytume savo širdie 
takus, kad išlygintume k 
nebuvo lygu; kad, kas bu 
kreiva, būtų tiesu — žodži auskas. Valdybos ir 
kad sunaikintume nuodėi pranešimai priim- 
savo širdyse.

Vilius Aksiurdi a rao§ti Valentino

susirinkimas įvyko
1 d. šv. Vardo dr- 

A Vadovavo pirm.

---------------------- kokius, vasario 14

10 L. PranciškonU.^"1” sal§ie-i34
4 Ave., Kearny. Bus 

Italijoje Gyvena M™* visi py J J J »rai pasidarbuoti.
nutarta išleisti 

kuopos laikraštuko 
Ught” numerį. Ko-: 
Stasilionis pažadėjo 
lietuviškai.

—
Lėktuvams pradėjus da 

giau atakuoti Italiją, b 
sunkesnis gyvenimas ir t 
esantiems lietuviams. 1 
anksčiau skelbtųjų pava
džių Italijoje dar gyvei pranešimo iš 
10 Lietuvos pranciškonų. įvažiavimo, įvy- 
jų trys Romoje studijuo 22 d. Kearny. 
Šv. Antano pranciškonų ur ^gi J- Stasilio- 
versitete, ruošiasi gau gojusiam $5.00 
mokslo daktaro laipsnius. K etilams, 
ti 7 gyvena Milane ir F1 
rencijoje. Jie visi jau yra 
šventinti į kunigus.

Dalis iš jų baigę moksli 
ruošiasi vykti į Braziliją, 
|š ten į USA. Jų mokslu 
pragyvenimu dabar rūpini 
si tėvai pranciškonai, gyv 
nantieji šiaurinėje Amerikinio A. Litvinaitė, 
je. Jų reikalais tėvas Juvenalį 0. Savickie- 
lis neseniai lankėsi pas Šjįyti karių A. 
Tėvo atstovą akiv. G. ( 
cognani, kurs ta proga t 
ravosi apie visų lietuvįtyžius Kalėdų šven- 
pranciškonų padėtį.

tyčiai išpildė Ne- 
^vyskupo prašy
ki ir priimti 

i'Už karius. Vyčiai 
r visu nuoširdumu.

metu buvo ka- 
rF) ženklų laimėji

ir 0. Savickie-

Į”8 ir J. Ekelevi- 
kuriuose jie

5 Į^kai priimti di- 
Piojimu. Kariuome-



s. Panelės Marijos Laukį.
mo Šventė.

(Gruodžio 18 d)

SPONDENTŲ PRANEŠIMAI Omaha, Nebi
GRAŽIOS GRAŽIOSne, N. J
LIETUVIŠKOS - KATALIKIŠKOS

KALĖDINĖS ATVIRUTĖS

(14 Lietuviškų ir 7 Angliškos)

Brooklyn, N. Y.

| vai. 
10:30 
jonui 
gelbės

tvarka bus 
vidurnakty, 
ir 11:45 vai. 
kun. M. Ke- 
kun. J. Sta-

net
Ka
bus

KREIPTIS:

„AMERIKA”
222 So. 9-th Street,to jjus Metus mišios 

.0:30 ir 11:45 vai

MARIJA
Si s

kadaise Bažnyčia buvonį % 
udusi gavėnioje švęsti ko- W 
s nors šventes. Išvengti 
n keblumui, šventės bi 
o perkeliamos iš uždrau- 
laikotarpio gavėnioje į

ecember 18, 1942

šimtamete
10 d. iš lietuvių 
alaidota Rozali- 

vičiūtė, 102 metų 
elionė buvo galvCllUHC UllVU g<Xi 

į bažnyčios laikotarpį (]į.HįC srikos lietuvė. Jos 
1 rūpinosi T. že- 
įr Muzikevičienė, 
ninaitės.

ginį), ypač adventą. Tad^ 
tu, kodėl Bažnyčia savo i 
imtojoj santaryboj Tol®, i! 

nieste, 666 metais, pakei- ' 
;vč. Panelės Apreiškimo 
itę, kuri nebuvo leista^? 
sti gavėnioje, kovo 25 d., i? $ 
škilmingai buvo leista’ 

;ti gruodžio 18 d. Bet kai - 
inija, laikui bėgant, grįžo Fletls- 

senojo Romos įpročio 
;ti Apreiškimo šventę ko- 
>5 d., gruodžio 18 diena 
tiek likosi paskirta švč įu/ 
elei-

nėn iš mūsų parapijos yra 
išėję 200 vyrų.

Naujon valdybon išrinkta: 
pirm. O. Klimašauskaitė, vi- 
cepirm. B. Bačėnaitė ir P. 
Čerinskas, fin. rašt. A. Lit
vinaitė, prot. rašt. Mažeika 
ir Šlekaitytė, iždo globėjas 
P. Velyvis.

Senoji valdyba daug pa
sidarbavo; ją sudarė V. 
Barčiauskas, O. Klimašaus
kaitė, O. Zigmantavičiūtė, 
A. Muckiūtė, B. Bačėnaitė. 
Linkime naujai valdybai 
taip pat sėkmingai darbuo
tis.

Po susirinkimo buvo gra
ži kalėdinė puota su drau
giškais pasikalbėjimais. Visi 

i skirstėsi, palinkėdami vieni
’ į kitiems linksmų Kalėdų ir 
[laimingų Naujų Metų.

Reporteris.

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

Kalėdų programai mūsų 
seselės labai rūpestingai 
moko vaikučius. Kalėdų pro
grama bus sekmadienį gruo
džio 20 d., 7:30 vai. vak. 
Kasmet vaidinimai yra gra
žus. Bus ir dabar gražus.

Visi kviečiami atsilankyt 
ir pamatyti vaikučius pro
gramoje.

Kalėdų Mišios
Šiais metais turėsime 

penkias šv. mišias per 
ledas. Bernelių mišios
5:30. Per tas mišias mer
gaičių choras giedos. Šv. 
Antano, Rožančiaus ir ki
tos draugijos eis bendrai 
šv. komunijos. Kitos visos 
skaitytos mišios bus 6:45, 
9:30, 10:30 ir 12 vai.

Sekmadieniais turime ke
turias mišias, 
nės 
vai. 
kad 
ti.

DĖŽUTĖMIS
21 Atvirute už $1.00

PIŪTIS DIDELĖ!

ių kalėdinė tarpu- 
ūkotarpis prieš Kristaus Eno^a ^us gruodžio 
mą yra ypatingai ap-j8^ padienį. Gruodžio 
stas išganymo ilgesio. Vi , ^dienį, bus korta- 
bažnyčiose kartojamas W noga ir vai^. kalė- 

pasiilgusių žmonių šauk- jk i - 
s ir maldavimas: „Teat-

Bridgeport, Conn

•ia žemė ir tepagimdo E- 
rtoją”. Jei Bažnyčia tuo- Rob 
>džiuose išreiškė savo ii-

Pasaulio Išganytojo, rį: 
ge ji nukreipė savo žvil- Rįį' 

į pasaulio Išganytojo į
• n • i i r

Parapijos choro koncerto 
' pioga su vaidinimu, bilietai platinami; visi gali į- 

sigyti pas choristus. Po pro
gramos bus šokiai. Koncer-klierikas 

s Pocius 
s šventimus.

sirinkimas. Iš lietuvių daly
vavo kun. Jurgis Vilčiaus- 
kas, adv. Kubilius (iš New 
Britain), Vincas Klimas (iš 
Terryville). Labai gerai vi
sur lietuviams prisidėti ir 
duoti pasauliui žinoti, kad 
lietuviai gyvi ir sugeba per
statyti savo tėvų krašto rei
kalus atsakingiesiems žmo
nėms.

Teko girdėti, kad lietuviai
priėmė tas bus sausio 10 d. parapi- legijonieriai laimėjo pirmą

los vidus jau iš
pliktas tik sanktu- 

į pasaulio Išganytojo jį- kurs bus puošiamas 
nos ilgesį, būtent, prie kadiį 1 Metų.
Panelės Marijos karšto | 

rimo pagimdyti pašau- darr< kun. M. Kemėžis, 
Išganytoją ir savo širdį ir į- 13 d. dalyvavo me- 

Ymerikos” vakarie- 
r jis vadovavo beri-

dai priruošti šiam įvy-i^^
Tokiu būdu ir atsirado ūgę į 
Panelės Laukimo Šven-fe- inavimui. 

bažnyčios paskirta iškil- Jjsį- r----------------

vietą, kaip daugiausia išpar
davę bilietų ir surinkę pini- 

Ateinantį sekmadienį per gų statomam Hartfordo 
sumą giedos svečias solistas Fighter fondui . . . Norima 
iš Metropolitan operos, p. M. pirkti Fighter orlaivį ir per- 
Handelis. duoti Amerikos kariuomenei.

 Valio, lietuviai legijonieriai!
Kun. Zanevičius jau baigė i ---------

parapijos lankymą. Rado | Lithuanian American Le- 
daug jaunimo, kurs po šven- gion Auxiliary moterys nu- 
čių bus organizuojamas į pa- pirko vėliavą (service flag), 
rapijos jaunimo draugijas.

jos salėje.

Didelis Pasirinkimas Pavieniui Atvi 
ručitj. Kalėdoms Sveikinimui

kurias žmo- 
labai gausiai lanko. 12 
tiek prieina žmonių, 
negalima visų susodin-

KALĖDŲ DOVANA IŠTREMTIESIEMS
I, (LKFSB) Vokiečiams už- nėlius į Sibirą dar priima 
ėmus didelę dalį Ukrainos ir World Tourist, Inc., 1123 
nuteriojus kitas sritis, iš kur Broadway, cor. 25 St., N.Y.).

Kas norėtų prie tos Kalėdų 
dovanos baisiajan Sibiran iš
tremtiesiems mūsų broliams 
prisidėti, malonėkit tuojau 
savo auką įteikti Kunigų 
Vienybės ar Katalikų Fede
racijos centro valdybos na-

Aplanko mirtis
Mirtis vis aplanko mūsų RusBa gaudavo daug maisto 

mažą koloniją ir paima tai *r akmens anglių, šią žiemą, 
vieną, tai kitą senesnį lie-Amerikos__laikraš- 
tuvį iš mūsų tarpo. Gruo
džio m. pasimirė Bernardas 
Kaminskas, buvęs pavargė
lių namuose. Nieko neturė
jo. Tai mūsų klebonas, su
sidėjęs su Jurgiu Hoich, 
krikščioniškai palaidojo.

Vietinis.

Baltimore, Md.

čiai, Rusijoje daug kas turės 
kentėti ir šaltį ir badą. Su
prantama, kad tą ypač turės 
pajusti tremtiniai, jų tarpe 
ir tūkstančiai į Sibiro gilu- riams, arba atsiųsti vienu iš 
mas išvežtų lietuvių. Kaip ži- tų adresų: L. šimutis, 2334 
nome, tarp jų^ yra kejetas So. Oakley Av., Chicago, Ill.,

P. Vileišis, 50 Elmwood Ave., 
Waterbury, Conn, arba Rev. 
J. Prunskis, 3230 S. Litua- 
nica Ave., Chicago, Ill.

ai atšvęsti tarp dauge-paėje. ;w.lrL TV T 
itų Marijos švenčių. Dar Bet s' ’ ’ * J
iau reikšmės gavo šven- m®; 
ada 1499 metais gino- ten 
18 d. prie Grenados bu- mo. 
ugalėti maurai ir kada ate ž 
elis Mohameto pasekėjų^ 
to į katalikų Bažnyčią, vbs 

piežiui Grigaliui XHI 
rtinus šią šventę Ispa- . 
1576 metais, į Romos 

vbę ji buvo įvesta 1725 S; 

is. žingsnis po žingsnio, 
pat kitose valstybėse ir 
uose plėtėsi ši šventė i- “u 

šimtmečio, kada ji vir- " 
veik visuotine Bažny- 
švente. .
da iškilminga šios die-m u 

vente! Ji nurodo, kad^ 
a pagimdys pasauliui 
ytoją. kuris bus auš- 
pasaulio rytas, po ku-

Choras jau pasiruošęs su 
nauja švenčių muzika. Ber
nelių mišios bus 6 vai. ryto.

i.s vargonininkas
rejybės lietuvių par. 
inko vietą gruodžio 

mė Bernardas Dulkė, 
Jenergingas muzikas, 
Brooklyno varg. Pra- 
ės sūnus. Newarko 
ras gali tikėtis gra- 
ties muzikos srityje, 
) sūnui tikrai padės 
evas. Teko girdėti, nai. Visi Bridgeport© ir apy- 
y. Pranas Dulkė ret-1 linkės lietuviai turėtų tą die- 

į atvyks pagelbėti j na atsilankyti į šį parengi-
hui pamokyti chorą mą.
arinių.

itSĖS L AT 1 U • nems Newarko cho- 
patartina grįžti į

| dirbti garbingą dar- 
Įiauja vadovybe prie

kuri kabo bažnyčios angoje. 
Joje išsiūta žvaigždelės — už 
kiekvieną lietuvį karį iš pa
rapijos. Jų dabar yra 87. Siu
vimo darbą atliko seselės 
pranciškietės.

Gruodžio 15 d. minėta pu
sė advento. Bažnytiniai rū
bai šviesesni, o didysis alto
rius buvo išpuoštas baltažie- 
dėmis gėlėmis. Per 8:30 vai. 
mišias šv. Vardo vyrai ėjo 
prie Komunijos. Per visas 

Lietuvaitė Suzanna Gris- mišias atsilankiusieji pasiža-
Lietuvos nepriklausomy

bės paskelbimo minėjimas 
bus švenčiamas^ vasario 14 ka dabar dainuoja PhiladeI- dėjo nelankyti nepadorių te- 
d. parapijos salėje. „Laisvos phijos operoje. Teko girdėti, atrų.
Lietuvos Atgarsiai” vaidini- kad ji rimtai žengia operos ’ ______
mas bus su liaudies muzika, laiptais. Linkime pasiekti , r ; -___
dainomis, bus kalbų, solistų, pačios viršūnės, kaip Ona sidėjimo šventė gruodžio 8 d. 
šokių. Tą vakarą bus parda- Katkauskaitė-Kaskas.
vinejami Amerikos karo bo- 

kad ji rimtai žengia operos 
• Linkime pasiekti' švč. Panelės Nekalto Pra-

Muzikos mėgėjas.
... . . JisttsE

rasides naujas gyveni-

rison-Kearnv,3 koksai tai Marijos ii- į
— troškimas! Ji pa- 

•s Mesiją. Ji bus Dievo 
a. Ji bus dangaus irju,.

Sutvėrėjo Motina. 
ji matė, kokioj padėty 

žydų tauta prie Kris- j-
pmimą. štai, romėnai. į
[ę beveik visą pasaulį.^ 
su savo kariuomene ir į

saro^.
o išrinktos tautos že- 
ievo išrinktoji tauta, 
s, kenčia, nerasdama 
pagalbos. Tautoje dėl 

iežasties randasi su- 
is. žiaurusis Pilotas

rankomis turėjo padė-

naC-

ryčių Algirdo 90 kp. 
r i susirinkimas įvyko

o 7 d. šv. Vardo dr- 
ėje. Vadovavo pirm. 
Čiauskas. Valdybos ir 
ų - pranešimai priim-

iotas dėžes. Jos pilnos 
dos. Kitos pripildytos^^' 
k autuvų — po kelias- esari^. 

s porų batų.
; išeidamas dar kartą 

žvilgsnį į raštinės 10 
relį, iš kur išeina ko- ją 
tam visam didžiajam Šv. 
Tenai ant stalo sto- ve^L

>ra Šv. Rašto knyga, 
žydo ir vaisių atnešė ti Į L;

ii gaivinama savo tau- 
rojo krašto, tėvynės šv^’į

Praeitą sekmadienį pas 
mus miestan atsilankė didi 
sniego pūga, kuri užvertė vi
sas gatves; nebuvo galima 
nei pravažiuoti, nei praeiti.

Palaidoti du geri parapie- 
čiai — Navikas ir J. Rasima- 
vičius.

Draugijų vakaras Raudo
noj am Kryžiui buvo pasek
mingas ir daug pelno padarė.

O.

Hartford, Conn
Gruodžio 13 d. pirmas rim

tas sniegas mus užpuolė, 
žmonės kasa, dirbinėja, o 
reporteris griebėsi plunks
nos ir sėdosi rašyti šį tą iš 
šio miesto.

vienuolių ir 10 kunigų. Dvie
jų adresus žinome: kun. J. 
Vailokaičio (62 m.) ir kun. 
P. Prunskio (69 m.).

Prieš Kalėdas, kiek sąly-. Norintieji aukotojai pagal 
gos leis, jiems bus išsiųsta turimus kvitus galės įsiti- 
pinigų ir numatoma išsiųsti kinti, kad kiekvienas jų pa- 
siuntinėlių (nors labai sun- skirtas centas bus sunaudo
tomis sąlygomis, bet siunti- tas mūsų tremtinių šelpimui.

PIETŲ AMERIK. LIETUVIAI BE ŽINIŲ

Bushnell Memorial kalėdi
niame koncerte gruodžio 17 
d. dalyvavo gabi lietuvaitė 
dainininkė Jieva Gumbus. 
Turi išlavintą balsą, dažnai 
Hartfordo didesniuose muzi
kos parengimuose dalyvauja. 
Tą pat galime sakyti apie Bi
rutę Ramoškaitę. Jievos se
suo yra įžymi smuikininkė.

praėjo gražiausiai. Maldi
ninkų minios mūsų bažny- talikų leistoji 
čioje judėjo, 1 ‘ 
džiuosius
labai daug kitataučių.

! LKFSB bendradarbis iš katalikai labai norėtų turė- 
Pietų Amerikos praneša, ti savo laikraštį ir mano, 

i kad, sustabdžius Brazilijo- kad j. lėtų leisti tėvai 
je leidimą laikraščių kito-i .. . . ... ... . . marijonai Argentinoje. Bumas, ne vietine, kalbomis, ■ v
turėjo sustoti ir lietuvių ka-nemažai skaitytojų ir 

................. į „šviesa.” Da- tarp Brazilijos lietuvių. Pa- 
pašto susisieki-

Milijonai stabmeldžių dar 
šiandien n ėra girdėję Kris
taus Vardo, nei patyrę lai
mės gyventi su Juo.

Bet ir daugelis tų, kurie 
nešioja Kristaus vardą, ku
rie iš dieviškojo Išganytojo 
patyrė tiek daug meilės, 
gyvenimo sukūriuose pame
tė Kristų — Jį išvarė iš 
savo namų ir savo širdžių.

Taip pat nemažas skai
čius Amerikos lietuvių, su
vilioti gražiai skambančių 
šūkių ir apgaulingų pažadų 
išsižadėjo savo Tėvynės ir 
dieviškojo Išganytojaus. Bet 
savo sielos gelmėse, šie 
mūsų suviliotieji Broliai 
Lietuviai, ilgisi Kristaus ir . 
nori prie Jo grįžti.

Religinga Rusijos liaudis 
laukia katalikų misijonierių 
ir yra pasiryžusi grįžti į 
Katalikų Bažnyčią, šiandie
ną daugelis yra įsitikinę, 
kad po šito baisaus ir žiau
raus karo katalikybė Ru
sijoje pražydės visu savo 
grožiu ir pasaulį pripildys 
savo šventumo kvapu. Azi
jos plotai gaivinsis Rusijos 
katalikybe!

Tat, pjūtis didelė, gi dar
bininkų maža!

Brangūs Jaunuoliai, kvie
čiami Jūs stoti į eiles tų 
apaštalų, kurie su šv. Pau
liaus užsidegimu skelbia pa
sauliui gerąją naujieną — 
meilę ir taiką, ir neša Kri
stų į namus, šeimas ir žmo
nių širdis!

Jaunieji Draugai, jei no
rite Šv. Pranciškaus vado
vybėje dirbti Kristaus vy
nuogyne, jei norite tapti 
pranciškonais misijonieriais 
ir ypatingai pasišvęsti mi
sijoms Rusijoje, kur ilgus 
šimtmečius pasekmingai dir
bo Tėvai Pranciškonai, sto
kite j Lietuvių Pranciškonų 
vienuolyną, 310 Orchard St., 
Pittsburgh, Pa.

Į Lietuvių Pranciškonų 
vienuolyną priimami visi ga
būs, baigę High School, ge
rų lietuviškų katalikiškų šei
mų sūnūs.

Jaunuoliai, įstoję į vie
nuolyną ir atlikę vienų me
tų novicijatą, Tėvų Pran
ciškonų Kolegijose ir Uni
versitetuose vienuolyno lė
šomis ruošis kilniam misijų 
darbui.

Dėl smulkesnių priėmimo 
sąlygų prašome kreiptis se
kančiu antrašu:

Franciscan Fathers, 
Rev. Justin Vaškys, O.F.M.

310 Orchard St., 
Pittsburgh, Pa.

Kurie iš užsisakiusiųjų 
negauna „Varpelio,” malo
nėkite mums tuoj pranešti. 
Ištyrę negavimo priežastį, 
tuoj prisiusime „Varpelį”. 
Išsikraustę į kitą butą tuoj 
praneškite naująjį adresą.

„Varpelio” Redakcija.

___ _______„j „Šviesa.” ]_
kaip per di- ftar pįeįų Amerikoje išeina sunkėjus 

atlaidus — buvo tik „Argentinos Lietuvių mui, Brazilijos lietuviai nu- 
Balsas,” kurs dažnai kata
likų atžvilgiu prasilenkia su 

, be to kartkar
tėmis pasirodo atskiri lie
tuviški komunistų leidiniai, 
kurie redaguojami 
kominterno nurodymus 
platinami slaptai (' 
pav., jų „Mūsų Žodis”).

Pietų Amerikos lietuviai

Amerikos” gruodžio 11 'teisingumu,
d. straipsnis apie „Mariją! 
Liturgijoje” džiugino visų 
širdis.

Gruodžio 7 d. mirė Motie
jus Raulynaitis, 80 metų am
žiaus. Tai buvo plačiai žino
mas Baltimorės siuvėjas. 
Palaidotas gruodžio 11 d. iš 
šv. Alfonso bažnyčios. At
jaučiame jo giminių nuliūdi
mą.

siskundžia neturį informaci
jų apie Lietuvos gelbėjimo 
darbus ir apie lietuvių gy
venimą tėvynėje. Lenkai, če
kai ir kt. skelbia savo biu- 

pagal letenius vietinėje spaudoje.
ir Lietuviai tikisi, kad oficia- 

(kaip, iieji Lietuvos asmenys at
kreips į tuos dalykus reikia
mo dėmesio.

. VILNIUJE NACIAI GYDO ISPANUS
Vienos užsienio informaci

jų agentūros pranešimu,
Tokie provokatoriai kar

tais ir bažnyčiose pradeda 
patrijotines dainas, kad, vė
liau galima būtų masiškai 
areštuoti tuos, kurie giedo
jo.

_____  _ ____J------------.......  , Žydai išnykę iš Vilniaus 
choras buvo išsiuntę lietu- dėjo ieškoti darbų geležies mus neva slaptai rinkdami gatvių. Vilniaus ligoninėse 
viams kariams Kalėdoms do- dirbtuvėse. Bet prie dirbtu- savanorius I 
vanas. Gauna dabar atsaky- vių raštinių randa šimtus be- pusėj prieš vokiečius, 
mus ... Be galo džiaugiasi darbių, laukiančius ir ne
lietuviai kariai gavę laiškelį gaunančius darbo. Daug lie- 
ir dovananėlę nuo savųjų, tuvių šįmet švęs Kalėdas be 
Mes jų nepamiršim, bet vis algų. Šią savaitę lietuviai 
maldose, laiškais, dovanėlė- siuvėjai turės pasitarti. Ar 
mis atsiminsime.____________ nekeista — spauda skelbia,

---------  kad trūksta darbininkų, o 
nuėjus į dirbtuvę — negali 
gauti darbo!

Buvo parvažiavę lietuviai 
kariai: Vadas Mašiotas, 
Vincas Morkus, Leonaitis, 
Rūkas ir kiti. Pastarieji du 
jūrininkai, buvo ką tik grįžę 
iš Afrikos, kur buvo nuvykę 
su Amerikos kariais į Casa
blanca. Grįžo laimingi ir ku- Kai kas sako, kad tik tie 
pini karo prityrimo įvykių, dabar nedirba, kurie nieką- į Vilniuje nemažai veikia na-

7 ~ v. ... nenori dirbti. Kai New cį provokatoriai: apsimetę
Raudonasis Kryžius (he- York ir Philadelphia atėmė , , ... . , , .

tuvių skyrius), Vyrų klubas, iš Baltimorės kariškų drabu- ^mo ra lnlU va s Y zmo 
Moterų Gildąs ir bažnyčios žiu siuvimą, tai lietuviai pra- nėmis, jie vaikšto po na-

rta ruošti Valentino 
; šokius, vasario 14 

y sčių klubo salėje, 134 
į, jr Ave., Kearny. Bus 

laimėjimas. Visi pa- 
I1' gerai pasidarbuoti, 

ms nutarta išleisti 
' ų kuopos laikraštuko kįa tikėtis, kad vajus užsi- 

t Light” numerį. Ko- baigs sėkmingai ir Dievulis 
L*. Stasilionis pažadėjo j į.įkraį laimins visus tuos, ku

rie klausė ausų neužkišę . . .
South Windsor miestely, 

kur daug lietuvių ūkininkų 
gyvena, pastatyta ir pašven
tinta nauja bažnyčia. J. E. 
vysk. Maurice F. MacAuliffe 
pašventino, o jam asistavo 
prel. kun. Jonas Ambotas. 
Dalyvavo daug žmonių, ir iš
kilmės buvo tikrai gražios. 
Lietuviai, kurie ten gyvena, 
pilnai pasinaudos vietine 
bažnyčia, bet, kaip geri išti
kimi lietuviai katalikai, ne
pamirš ir savo motiniškosios 
parapijos, švč. Trejybės lie
tuvių, Hartforde. Visuomet 
bus malonu susitikti su Hart 
fordo ir apylinkės lietuviais 
katalikais.

Parapijos vajus baigiasi, 
nemažai aukų įduota. Rei-

mis atsiminsime.

kovoti Rusijos gydomi ir ispanų savano- 
vė- riai, kurie vyko kovoti į 

įliau gi tuos sąrašus per- Rusijos frontą ir tenai bu- 
duoda nacių policijai. vo sužeisti.

LENKŲ VYSKUPAS BUVO RUSIJOJE

LIETUVIAI BOMBARDUO
JAMAME LONDONE

ti lietuviškai.
.usyta pranešimo iš 
les suvažiavimo, įvy- 
lapkr. 22 d. Kearny.

dėkingi J. Stasilio- 
paaukojusiam $5.00 
reikalams.

1 vyčiai išpildė Ne- 
arkivyskupo prašy- 

simelsti ir priimti 
iją už karius. Vyčiai 
ko visu nuoširdumu.

Hartfordo ir apylinkės a- 
viacijos apsaugos viršininkų 
tarpe randasi lietuvis leite
nantas Pranaitis. Kur tų lie
tuvių dabar nėra!

Neseniai buvo parvažiavus 
Armijos slaugė Aleksandra 
Gečas. Atrodo sveika.

*7^ raukos metu buvo ka- 
bar dar man akyse pymo ženklų laimėj i- 
idena aukštos dėžių <aimėjo A. Litvinaitė,
kurios plauks į Nor- ykis

j širdį nenustoja ka- š 
Jausimas: i

Praeitą sekmadienį ,,Dar
bininko” negavome prie baž
nyčios — pavėlavo. „Ameri
ka” atėjo net ketvirtadienį.

„Amerika” stebina savo 
greitumu. Pirmadienį įme
čiau į pašto dėžę savo straip
sniuką, o ketvirtadienį jau 
skaičiau jį „Amerikoje.” Tik
rai greitas rytinių valstybių 
savaitraštis. Reikėtų dau
giau susidomėti „Amerika.”

J. K.

---------------
mūsų širdy būtų ma- 
lės tėvų žemei, pade- lis 
ir našlaičiams Lie-Te^ .^ 

lonėms. negu norve- 
do saviesiems?

! ir O. Savickie- 
jrskaityti karių A. 
ričiaus ir J. Ekelevi- 
aiškai, kuriuose jie 
o vyčius Kalėdų šven- 
Jų laiškai priimti di- 
u plojimu. Kariuome-

Šv. Jono draugijos susi
rinkime išrinkta valdyba: 
pirm. Edvardas Mončiūnas, 
rašt. varg. Justinas Balsis, 
finansų rašt. Juozas Barolis,! 
ižd. Simonas Gaučias. Tai 
smarki valdyba. Šv. Jono dr- ______________
ja yra viena skaitlingiausių Valdžios agentai susekė 
parapijoje draugijų. ,Bronxe spaustuvę, kur buvo

spausdinama nešvari litera-
Ko daugiau bonų išpirk- tūra ir paveikslai. Konfis- nebuvo galima suorganizuo- 

sim, tuo greičiau laisvę vi- kuota keliolika tonų nešvarių ti pakankamo sakramentų 
teikimo ar mirimo, gimimo

Neseniai Hartforde buvo ________ &_______
United Nations” grupių su- sam pasauliui užtikrinsim. knygučių.

Netaip seniai iš kelionės ir krikšto metrikų vedimo, 
po sovietų Rusiją grįžo len
kų kariuomenės vyskupas 
Gavlina. Jisai aplankė įvai
riose vietose esančius len
kų kariuomenės dalinius ir 
tenai paskyrė 55 kapelionus 
lenkų kariuomenės dali
niams. Vedamos derybos dėl 
religinio patarnavimo lenkų 
civiliniams gyventojams, bet 
dar vyskupas to negalėjo 
suorganizuoti.

Ištisiems milijonams ka
talikų, kurie yra Rusijoje, 
patarnauja 
centracijos 
tų kunigų, 
daugiausia
džio, nes jie negali organi
zuoti viešų pamaldų. Taigi

bet lenkai tikisi, kad sutar
ty pažadėtą tikėjimo lais
vės dėsnį pagaliau sovietai 
pradėsią pildyti. —LKFSB.

Nelson, karo gamybos ta
rybos galva, pasakė: pai
kos Karaliaus gimimo die
noje, visi darbininkai bus 
atleisti nuo darbo.” 
Kalėdų dienoje karo 
binių dirbtuvės bus 
rytos.

Taigi, 
išdir- 
užda-

tik 11 iš kon- 
stovyklų išleis- 
ir tai jų darbas 
privataus pobū-

New Yorko miesto parkuo
se prasidėjo medžių laisty
mas su užmušančiais viso- 
vabalus skysčiais.

Brooklyniečiai ragi narni 
šildyti vandenį namų gyven
tojams anglimis. Aliejaus 
trūksta.

Šiomis dienomis gautas 
laiškas iš Londono, kuriame 
pranešama, kad Londono lie
tuvių bažnyčia ir klebonija, 
nežiūrint bombonešių atakų, 
tebėra nepaliestos. Taip gi 
yra sveikas ir gerai darbuo
jasi lietuvių klebonas kun. 
Kaz. Matulaitis.

Jau kiek seniau bombos 
yra sugriovusios salę, kur 
lietuviai turėdavo susirinki
mus. Dabar lietuviams tenka 
nuomotis kitą. Sugriautoji 
salė buvo lietuvių nuosavy
bė. Dabar Londone, nors a- 
liarmų, pranešančių apie lėk
tuvų puolimą būna dažnai, 
bet patys vokiečių bombone
šiai retai kada Londoną be
pasiekia.

Dauguma lietuvių jaunimo 
išėję arba į karą ar prie ap
saugos darbų, taip kad lie
tuviškos parapijos veikime 
daugiausia dalyvauja vyres
nio amžiaus žmonės.
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Philadelphijos Žinios
MIRTYS ŠVENTOS ELZBIETOS GYVENIMAS

40 VAL. ATLAIDAI Altorius prie Švč. Sakra- METAI BE UŽUMECKIO 
mento buvo sko ningai pa- 

Šv. Kazimiero parapijoje puoštas, skendo gėlėse ir
40 valandų atlaidai šiemet šviesose. Bažnyčioj žmonės vieneri metai, kai mirė Ant. 
praėjo labai pakilusioj dva- jautėsi kaip danguje. Kiek- Užumeckis, kurio negalima 
šioj, žmonės jaučiasi silp- vieną valandą vis klūpėjo užmiršti. Velionis buvo pir- 
nesni ir gyveną pavojingus 
metus, todėl daug lankėsi 
bažnyčioj, ėjo prie Sakra
mentų ir meldėsi už savo 
karius ir visą pasaulį. Tu
riningus ir pamokinančius 
pamokslus apie švč. Sakra
mentą pasakė kun. Kidykas, 
S. J.

Lapkričio 28 d. sukako

būrelis švč. Sakramento gar- maeilis patriotinėje veikloje, 
bintojų. Visus atstovavo mo- ypač Lietuvos nepriklauso- 
kyklos vaikučiai, draugijų —1”"-'----- : m”
atstovai ir kiti. Tai gražus 
paprotys, kad taip nuošir
džiai myli savo Išganytoją 
Eucharistijoj.

PERKA KARO BONUS

JAUNIMAS MELDĖSI

Jaunimo Šventoji Valan
da už karius ir taiką pa
vyko gražiai. Kelios dešim
tys jaunųjų nuoširdžiai mel
dėsi už savus ir visus ka
rius ir pasaulio taiką ir ra
mybę.

Šventajai valandai labai 
gražiai vadovavo misijonie- 
rius kun. Kidykas, kurs sa
kė ir visus pamokslus per

Philadelphijos arkivysku
pijoje beveik visose parapi
jose prie bažnyčių platina
mi karo bonai. Katalikai pa
rodo, kad jie visi remia tei 
singą ir neatšaukiamą ka
rą. Prie šv. Kazimiero pa
rapijos jau parduoda šeštą 
tūkstantį. Svarbu, kad nuo
lat žmonės turėtų progos 
nusipirkti bonų ir ženklų.

Dauguma jų perka savo 
darbo vietose,

mybės kūrimosi metu. Tu
rėjo gerą vardą, nesigailėjo 
ne vienos dvidešimkės Lie
tuvos gerovei. Jis visur 
lengvai prieidavo.

Daugelis pasigenda velio- 
nies, kurs daug kam įvai- 

pagelbėjo. Visada drą- 
gynė Lietuvą ir lietu- 

tautos vardą, 
jam atlygina

riai 
šiai 
vių 
vas
nuveiktus darbus.

Tegu Die- 
už visus

K. D

MŪSŲ KARIAI

iše-Benediktas Berankis 
jo kariuomenėn šį mėnesį. 
Jaunuolis buvo labai rim
tas ir mylėjo savo mamytę,

— - ------ r------------- j-— todėl daug kurį labai apgailestauja sa-
40 valandų atlaidus. Jis pa- išplatinti prie parapijų ir1 
brėžė, kad ir jaunimas gali nebemanoma. Bet ir kitur 
labiau pamilti Kristų, kaip pirkę, išskyrus dirbtuves, 
jaunimo Vadą ir Prietelį. 
Ragino jaunimą skaityti 
Jėzaus gyvenimą, lankyti Jį 
švenčiausiame Sakramente, 
dažniau priimti šventoje Ko
munijoj. Jis priminė ir ki
tų kraštų pavyzdingų jau
nuolių organizuotą veikimą 
savo sieloms ir Bažnyčios 
labui.

Dalyvavę jaunieji labai 
patenkinti šventa valanda. 
Jie mąstė, giedojo, klausė 
pamokslėlių ir atsiminę sa
vo draugus karius. Tai ti
krai užuojautos ir meilės pa
reiškimas savo artimie
siems.

1 dirbtuves, 
gali atnešti savo ser. Nr. 
ir tie bonai bus užskaityti 
mūsiškių kreditan, čia ko
mitetas ir naują pagražintą 
stalą-būdą atidarė.

KALĖDŲ PROGRAMA

Kalėdų Eglutė šiemet taip 
pat rengiama, nors jau ma
žesniu mastu. Mat, sunkiau 
pristatyti eglaičių. Bet Ka
lėdų diedukas jau ateina į 
namus ir į mokyklas. Visi 
aplankyti labai patenkinti.

Ką jis atneš mūsų mo
kyklai, mes parašysime vė
liau. Mes džiaugiamės, kad 
jis nepamiršta mūsų.

niekada ne- 
bažnyčios ir pa
gyveno. Linkime 
tikrai sėkmingai 
gyventi ir ginti

Tel. DEW. 5136
DOVANOS KARIAMS

Šv. Elzbieta buvo duktė 
Gertrūdos ir Andriejaus, 
Vengrų karaliaus. Ji iš pat 
mažens buvo sutarta atiduo
ti Liudvikui už žmoną. Eida
ma trečius metus buvo nu
vesta į Turingi ją ir sykiu su 
Liudviko seserimi buvo au
ginta ir auklėta. Būdama 
septynių metų jau mokėjo 
visus poterius ir sugebėjo 
gerai melstis. Ji savo pamal
dumą pareikšdavo lankyda
ma artimąsias bažnyčias, o 
jei jos būdavo uždarytos, tai 
melsdavosi prie bažnyčios 
durų ir bučiuodavo bažny
čios slenkstį. Kai jos drau
gės ir Agnieška juokės iš jos 
pamaldumo ir persekiojo ją, 
tai ji dar daugiau meldėsi. 
Ši aplinkybė moko tretinin
kes dažniau lankyti Jėzų Šv. 
Sakramente; jei eini pro baž-

Iškilmingos laidotuvės į- nyčią, nepamiršk užsukti į 
vyko gruodžio 12 dieną. Ve- bažnyčią, 
lionė buvo prekybininkė, il
gą laiką čia gyvenusi, to
dėl ir atsilankė labai daug 
draugų ir pažįstamų paly
dėti į amžiną poilsio vietą.
Ji palaidota šalia savo 
ro.

Juozas Dilevičius, 58 
tų, mirė gruodžio 12 d.
ferson ligoninėje. Palaidotas 
gruodžio 15 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse iš šv. Andriejaus 
bažnyčios. Patarnavo grab. 

Kavaliauskas.

mi- 
šv. 
ša- 
pat

ir vienuolyną, kur gyveno ir 
kasdien su vargšais valgyda
vo. Ji pastatė ir ligoninę, 
tarnavo ligonims, raupsuo
tiems. Kai kiti ir pažiūrėti

ing. Dabar institutas t 
naujus rūmus, kurie ati< 
ryti 1933 m. Institutas 
ri didelę biblioteką iš 12 
000 knygų ir 400,000 b 
šiūrėlių; tai didžiausia t< 
niškų mokslų bibliotel 
Franklino Instituto muz

^PARULI

../metinės vaka-

negalėjo j raupsuotus, tai juje galime pamatyti vis 4 Naujų Mašinų

netekę dviejų 
per taip trumpą

Varževičienė mirė

Lapkričio 30 d. mirė Iza
belė Austročius-Mansevičiū- 
tė, dar tik 26 metų, bet 
negailestinga mirtis pasiė
mė ją. Ji ilgai sirgo ir 
re pasiruošusi, priėmusi 
sakramentus. Palaidota 
lia sesutės, kuri taip
jauna mirė, 24 metų. Liū
di tėveliai 
dukrelių 
laiką.

Anelė
gruodžio 7 d. po trumpos ir 
sunkios ligos. Ligoninėj pa
darė operaciją, bet neišgel
bėjo jos gyvybės. Ji buvo 
55 metų, našlė. Jos vyras 
buvo miręs prieš 10 metų. 
Velionė paliko 4 sūnus ir 1 
dukterį. Du jau tarnauja 
kariuomenėje, o kiti du jau 
užregistruoti, gal greit taip 
pat išeis tarnauti.

vy-

me-
Jef-

J.

RADIJO PRAMOGA

Liudviko giminės atkalbi
nėjo jį imti Elzbietą moteri
mi. Bet Liudvikas nelaužė 
savo žodžio. Jis paėmė tą 
šventą mergaitę už moterį 
ir pamilo netik jos grožį, bet 
ir jos gyvenimo dorybes. Šv. 
Elzbieta, tapusi moterimi, 
dar daugiau meldėsi. Ji ži
nojo ir suprato, kad mote
rystės gyvenime daugiau rei
kės nukentėti. Ji tikrai mylė
jo savo vyrą, pasninkavo, 
meldės iki pusiaunakčio. Tas 
moko moteris gražiai sugy
venti, būti pavyzdingoms; 
mąstyti taip, kaip Elzbieta 
mąstė: vyras yra paties Die
vo duotas žmogus prie Dievo 
altoriaus.

Šv. Elzbieta buvo labai 
dosni ir mylėjo vargšus ir 
neturtingus. 1225 m. kilo ba-

techniško mokslo stebukl 
Šiomis dienomis rengia] 
dar naujas kambarys, k

Elzbieta mazgojo jų žaizdas 
ir šluostė jas. Elzbieta kiek
viename žmoguje matė Kris
tų. Todėl ji kiekvienam pa- bus sukrauta šio karo iš: 
dėjo ir mylėjo. Tuo švento
sios gyvenimas ragina treti
ninkus lankyt ligonis ir rei
kale jiems patarnauti.

Elzbietai susirgus, mirties 
patale gulint, pasirodė Kris
tus ir tarė: „Eik mano iš
rinktoji, atidarysiu tau bu
veinę nuo amžių pritaisytą.” 
Po keturių dienų, priėmusi 
sakramentus, užmigo Vieš
patyje. Prie jos grabo įvyko 
daug stebuklų. Bažnyčia pa
skelbė ją šventąja.

L draugijos pa- 

aukas.

parapijoje au- 
'jaugijos: Šv. Var- 
jj.ja, šv. Monikos

ir Gyvojo Ro- 
įja—po 10 dol. ir 
U dol.

dimai ir apsisaugojimas n 
karo baisenybių. j

Muziejaus daiktai tik] 
patraukia kiekvieno atsila 
kiusio akį. Štai, 
vienas lankytojas 
chemijos reakcijos vei. 
mus. Paspaudė migtuką 
matė, kaip renkasi dujos, 
kelių minučių, kai sproll^ 
tos dujos su tokiu didžĮgojusioms drau- 
trenksmu, kad lankytoj as Lerikos” vadovy- 
išgąsčio į aukštį pašolį^ dėkoja. Džiu- 
Vaikai tą Nr. labai mėgL^ įaį mūsų

stebė karalienes Par. au-
ik įį Susivienijimo 

j jy, Vardo vyrų dr-

į ir Moterų S-gos

Toks gražus buvo gyveni- ta, bet kas nežino, tai 
mas šioj žemėj tos Tretinin- ir ,mirti” iš baimės, 
kės šv. Elzbietos. Tokį gražų 
pavyzdį ji mums paliko vi
soms be skirtumo: mergai
tėms, moterims, našlėms, 
jaunoms ir senesnėms. Gali
me dėkoti Dievui, kad Jis pa
šaukė mus būti tretininkais - 
tretininkėms.
(Šią kalbą labai gražiai pa
sakė sesuo tretininkė Agota 
Mažeikienė per šv. Kazimie
ro parapijos tretininkų arba
tėlę, kuri buvo lapkr. 19 d.)

BETLIEJAUS ŽVAIGŽDĖ

iš baimės.
kitų ten parodo, kaip
tinu
rios dujos, gasolinas, 
jus ir kiti dalykai.

būdu padaroma

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORHJS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

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

Kalėdų dovanos kariams 
jau siunčiamos iš visų kra
štų. Vyčiai savo nariams 
taip pat pasiuntė dovanų 
dėžutes; norima, kad jie 
gautų prieš Kalėdas

vo sūnaus; ji neteko tiesio
ginio savo rėmėjo, bet ji 
supranta, kad kitaip nega
lėjo būti, kad labai svarbu 
apginti savo šalį. Benedik
tas priklausė prie šv. Var
do draugijos, 
apleisdavo 
vyzdingai 
jaunuoliui 
ir toliau 
pasaulį.

Aleksandras Januškevičius 
tarnauja 2 mėn., ką tik bu
vo parvažiavęs atostogų. Jis 
ir kariuomenėj nesnaudžia, 
bet mokosi. Jis buvo mecha
nikas, o tokių darbininkų 
tikrai daug reiškia. Kur jis 
gyvena, ten šaltoka, bet jis 
ką tik gavo šiltus drabužius, 
todėl nebijo šalčio. Be to, 
jis mėgsta knygas, kurių ka
riams netrūksta.

Albertas Rupšys išėjo ka- dėkoja visiems, kurie pa- 
riuomenėn gruodžio 14 d. Į rems šią pramogą. Klausy- 
Albertas yra labai veiklus kit.A. Dziko programos ir • t • r-w» . •• rri vi z"x m ta rj n 11 m n 11 «-» i n i

Antanas Dzikas, visiems 
gerai žinomas mūsų tautie
tis, lietuviškas radijo pro
gramas turi du kartu sa
vaitėje — trečiadieniais ir 
šeštadieniais jis linksmina iš 
WTEL stoties. Jau šešeri das. Liudvikas buvo išvykęs 
metai, kai jis turi lietuviš- savo kaip kunigaikščio rei- 
ką programą, šiai sukak- kalais. šventoji išdalino dau- 
čiai paminėti, sausio 10 d. gybę grūdų neturtingiesiems, 
liet. muzikalinėje salėje, o apie devynius šimtus pa-
2715 E. Allegheny Ave., vargelių pati maitino prie
rengiamas didelis balius, savo stalo, čia vėl graži pa- 
kur bus dainų, įvairių pa- 
marginimų ir šokių. Pradžia 
5 vai. popiet.

Radijo vedėjas iš anksto 
kurie pa-

| LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA ! 
' Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt 8:00 p.m. ■
! Direktorius !
1 ANTANAS DZIKAS J
1 8610 East Thompson Street ■
I Philadelphia, Pa. j
Į Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St, 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktj.
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MilRANAUSKAS 
all|iR CHICAGOJai:

d,
be

was Povilas Ba- 9

B r azili j o j e Naujai •Ąm.erikos” skai- '

Noviciatas : rėmėjos M. Ba-:
lės, gyy. Brookly- d, 

šiomis dienomis Vi
Į seserų pranciškiečių viį į Chicagą. Prieš Si 

nuolyną pirmosiomis kanu į kariuomenę, jis 
didatėmis Brazilijoje įstoj-j. inžinierium,, ku- 
Joana Aškinytė, Bronė Bttjybę dabar pritai- 
trimaitė, Adelė Ambrazevi menės tarnyboje, 
čiūtė ir Regina Kutkaitė. f , 
jų dvi pirmosios gauna b>’Muskas. 
tus velionus gruodžio 11 d|* 
tuo būdu bus atidarytas pi: 
mas lietuvaičių seserų n<

g 
t<

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

jaunuolis. Tai parapijos 
choro pirmininkas. Jis bu
vo ir Lietuvos Vyčių vice
pirmininkas ir ėjo pirminin
ko pareigas. Šv. Kazimiero 
parapijos jaunimas labai 
daug neteko Alberto asme
nyje. Draugai vyčiai ir ki

ltas jaunimas linki Albertui 
sėkmingai tarnauti Dėdei 
Šamui ir laimingai vėl su
grįžti tarp mūsų gyventi.

Edvardas Ramoška tar
navo jūrininku, bet buvo su
žeistas ir dabar jau sugrįžo 
namo. Jaunuolis dar nesvei
kas, bet linkime greičiau 
pasveikti. Edvardas buvo 
taip pat vytis. Tikime, kad 
pasveikęs ir vėl dirbs su 
vyčiais ir kitu jaunimu.

Edvardas Žiobas jau už 
sitarnavo seržanto laipsnį ir 
puikiai priprato prie kariš
ko gyvenimo. Mat, pirma j 
buvę sunkiau priprasti prie 
visų kariškų gyvenimo tai
syklių. Dabar jau net pats 
kitus moko kariškai gyven
ti. Tai tikrai energingas jau
nuolis. Edvardo brolis Vik
toras Žioba taip pat tar
nauja. Jis padeda kariams 
gydytis ir būti laimingiems 
net ligoje. Pasisekimo 
biem broliams!

VAIKAI DŽIAUGIASI

i0
I

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8484

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Kalėdiniai paveikslai vai
kams buvo parodyti gruo
džio 16 d. Electric Compa
ny pademonstravo pritaiky
tą programą mokyklos vai
kučiams. Paįvairinta kome
dijomis. Vaikučiai labai pa
tenkinti tokia jiems prog
rama.

Karo Bonai yra saugiau
sias taupymas, koks tik gali 
būti.

Franklin Institute kiek
vienais metais prieš Kalė
das turi kalėdinę progra
mą žvaigždinėj salėj. Ir 
šiais metais ta programa 
rodoma vardu „Betliejaus 
Žvaigždė.” Tai tikrai nuo
stabi programa. Mat, čia 
gali greit pasenti ir vėl at- 
jaunėti. Ypatingo instru- 'vi katalikų paramos mai. 
mento pagalba ten taip greit :skp eservs aali tenl. 
keičiama diena ir naktis, kad } ... — ..Jflkutiis Kamukstis.
metai bėga kaip sekundės. | vertina jr braziIat N,

Ten sviesi} pagelba paro- viciato atidarym0 metu p; 
doma žvaigždynai ir plane- Į - - ...............
tos ir jų įvairios kombina
cijos. Svarbiausia, kad ten 
parodoma, koks buvo dan
gaus žvaigždžių pasaulis ir 
kaip jis atrodė Kristaus gi
mimo metu. Įdomus aiškin
tojas viską aiškina. Jis gra
žiai išaiškino, kaip, mokslo 
akimis žiūrint, galėjo atsi
rasti tokia žvaigždė ir kaip 
išminčiai ją galėjo pastebė
ti ir laikyti ypatingu žen
klu. Programa 
Kristaus gimimo 
parodymais ir 
religine muzika, 
verta pamatyti 
Karts nuo karto 
mą paįvairina chorai ir ki
tokia muzika.

Franklin Institutas įkur
tas 1824 metais mechani
kos ir pritaikomų mokslų 
palaikymo tikslu. Jo įkūrė- 
jai buvo du jauni vyrai— 
Samuel Vaughan Merrick ir O’Connell gruodžio 8 d. šven 
Dr. William Hypolitus Keat-' tė savo 83 gimtadienį.

jooklyno Polytechni- 
stitutą. Baigdamas 

vicijatas Pietų Amerikoje! tec^kos mokslą, 
b apdovanotas uz pui- 

Leidimas jį atidaryti tiĮlirnįnĮ darbą.
rėjo būti gautas iš Vatik_______
no. Kad ir sunkios sąlygcL^ gav0 sūnum lei- 
Brazilijoje darbuotis sesė ir savo brolio 
rims, bet dėka USA lietujq-inilmįs —Vy-

mento pagelba ten taip greit1 Šįškės~ se7ervsr^VaTf" tenlLT^v___ j:____:____ i-i.: „ i j i sisKes seserys gan te Bytautas Kainukstis, 
naudingai veikti. Jų veikiL)dainas karinome-

įauskienė džiau-

moka tretininkams mylėti 
vargšus ir priklausyti prie 
labdarybės draugijų.

Kai popiežius kvietė Euro
pos valdovus kovai prieš ne
tikėlius turkus, tai dievobai
mingas kunigaikštis Liudvi
kas pats pirmas stojo į ko
votojų eiles, važiavo kariau
ti už katalikų tikėjimą. Ke
lionėj sunkiai susirgo ir mi
rė. Tai sužinojusi Elzbieta 
graudžiai apsiverkė, atsida
vė Dievo valiai ir vėl meldėsi. 
Kokia raminanti pamoka se
serims tretininkėms, kurių 
sūnūs yra kariuomenėj. Kad 
ir jos nenuliūstų, bet atsi
duotų Dievo valiai ir mels
tus. Nors ir neturiu savo sū
naus kariuomenėj, bet at
jaučiu, jus, brangios seserys 
ir dažnai prisimenu savo, 
kad ir menkose maldose: jus 
ir jūsų sūnus. Kai jos sūnus 
Hermonas buvo jaunas ūž
ti sostą, tai Liudviko brolis 
Henrikas buvo paskelbtas 
valdovu. Jis išvijo Elzbietą 
iš kunigaikščių rūmų, už
draudė žmonėms ją priimti. 
Ir tada ji nenusiminė, bet 
„Tave Dieve garbiname” gie
dojo.

Neturėdama kur prisi
glausti, gyveno labai netur
tingai. Kai neturėjo iš ko gy
venti, tai savo vaikus siųs
davo elgetauti. Kartą klau
sydama šventų mišių išvydo 
Viešpatį Jėzų, kurs jai tarė: 
„Ar nori su manim taip bū
ti, kaip aš noriu?” Šventoji 
atsakė: „Taip, Viešpatie, no
riu su Tavimi būti ir nenoriu 
niekuomet nuo Tavęs atsi
skirti; noriu visada tave tu
rėti.” Nuo to laiko savo šir
dyje jautė didelę linksmybę. 
Vyskupas Bembergas, išgir
dęs jos neturtą, ją viskuo ap
rūpino. Jis nuvažiavo pas 
Henriką ir viską jam išdėstė. 
Henrikas buvo sujaudintas 
pasigailėjimo ir norėjo su
grąžinti visus turtus, bet 

(šventoji nesutiko. Nesutiko 
Pirki daugiau bonų. Bo- ji būti ir jo žmona. Ji pasili- | 

nai yra geras atsakymas ko našle ir pamilo tą gyve-. 
plėšikiškai Ašiai.

Ten šviesų pagelba paro- iciat0 atidarym0 metu p:
maldas sutiko laikyti pat; 
sai Sao Paulo vyskupas.

sužinosite daugiau apie šį 
balių. K. Dryža.

NAUJA LIETUVAITĖ

Kazimieras ir Elžbieta 
Penkauskai susilaukė ant
ros dukrelės, kuri pakrik
štyta Leonos vardu. Tai 
katalikiškos šeimos laimė.

VYRŲ PASIDARBAVIMAS

Šv. Vardo dr-jos susirin
kime pranešta, apie metinį 
kaukių balių, kurs gerai pa
sisekė. Visi nariai praneši
mą priėmė džiuginančia nuo
taika. Išreikšta padėka pa
sidarbavusiems : rengimo 
komisijos pirm. Z. Krivins- 
kui, vicepirm. A. Noreikai, 
ižd. K. Baltrukoniui, rašt. 
Sim. Mažeikai; šeiminin
kėms Baltrukonienei, Kund- 
rotienei, Navickienei; pasi
darbavusiems — S. Kava
liauskui, Padoriui, Rutkau
skui, A. Noreikai (davė ir 
automobilį), M. Seiliui, Ad. 
Riniui, M. Barčiui, Ant. 
Šapailai. Aukomis parėmė 
kun. S. Raila, A. Noreika, 
K. Dryža, M. Seilius, Ad. 
Kubelčikas, J. Samsonavi- 
čius, J. Šimkūnas, Z. Kri- 
vinskas, K. Baltrukonis, VI. 
Januškevičius ir Sim. Ma
žeika. Per mūsų dr-jos or
ganą , ,Ameriką 
pasidarbavusiems 
padėka.

Paskutinis šių 
sirinkimas bus 
gruodžio 19 d.,
miero par. patalpose. Visi 
nariai prašomi atsilankyti.

Rep.

visiems 
reiškiama

metų su- 
šeštadienį, 
šv. Kazi-

nimą. Ji pasistatė sau namus

s

Meksika Moka 
Savo Skolas

ho gaisrininku; da- 
I: yra kur nors Ra- 
mndenyno salose.
bs Kairiūkštis dabai 
bridoje. Jis yra bai 

r.oper Union Bache 
j Science laipsniu ir 
Hampshire universite 
per of Education laip

baigiama 
paveikslų 

atitinkama 
Tai tikrai 
programa, 

ten progra

Washington. — Meksiko: 
ambasadorius atsilankė pad linkime gražiausio pi 
valstybės sekretorių Hulti 
ir įteikė jam 2,500,000 dol 
vertės čekį, kaip dalį su 
mos pagal 1941 m. lapkr.ffl 
19 d. susitarimą.

Pernai Meksika sutiko suf 
mokėti Amerikos vyriausy-F 
bei 40 mil. dolerių už Ai.. . ,v. .
merikos piliečių nuosavybes en^’ £ra^2}? c 
Meksikoje. Iki šiol Meksiį“ . ■ - , . .ka buvo įmokėjusi 6 mill &*naica 
dol. Kasmet Meksika turrven’ ' 
sumokėti. F

šiem trims k?

savo krašto tai

SAVININKAMS

moje New Yorko liet 
fenų savininkų orga 

susirinkimas įvj

ire, grab. Shalini

---------------------- LIKOS” administi
J. E. Bostono kardinolaaite gauti A. Vaičii

Plačiausiai Amerikoje Skaitomas
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

„ŠV. PRANCIŠKAUS VARPELIS”
Metams kaštuoja tik $1.00. Kanadoje — $2.00.
Kas prisius daugiau, gaus dovanų vertingų knygučių. 

| Platintojai, surinkę tris naujas „Varpelio” prenumeratas, 
| ketvirtą „Varpelio” prenumeratą gauna dykai ir „Varpelį” 
| gali siųsti kam nori. Platintojai, surinkę daugiausia prenu- 
| meratų, gauna vertingų dovanų.

„ T AV A A^ AU A

Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Ameri
koje ir kituose kraštuose. Aprašo lietuvių kančias Lietu
voje. Turi gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straips
nelių.

ADRESAS:

FRANCISCAN FATHERS
f

June history o 
į LITHUANIAN 
| LITERATURE 
|ha gausiai iliustru 
ifepusl. ir yra Lieti 

4 pnio Instituto leidi: 
4 h egzemplioriaus 
4 k, o užsisakant 50 
4 hrių ar daugiau—

1ŠDIRBAM

Geriausios

310 Orchard Street, Pittsburgh, Penna, f
Telephone — Hemlock 6567 |

priežasties, trūkume 
nu ir perdirbimu ki

Taisymo darbą tę

M. PETRA
ir 417 Grand Sti

Telephc
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olyną, kur gyveno ir 
su vargšais valgyda- 
pastatė ir ligoninę, 

ligoninis, raupšuo- 
Cai kiti ir pažiūrėti 

j raupsuotus, tai 
mazgojo jų žaizdas 

ė jas. Elzbieta kiek- 
žmoguje matė Kris- 

1 ji kiekvienam pa- 
nylėjo. Tuo švento- 
jnimas ragina treti- 
mkyt ligonis ir rei- 
is patarnauti.
ai susirgus, mirties 
ilint, pasirodė Kris- 
rė: „Eik mano iš- 
atidarysiu tau bu- 
amžių pritaisytą.” 

ių dienų, priėmusi 
tus, užmigo Vieš- 
rie jos grabo įvyko 
ūkių. Bažnyčia pa- 
šventąja.
•ažus buvo gyveni- 
iemėj tos Tretinin- 
zbietos. Tokį gražų

ri di dįt t Į   •y  Dietos žinios
mskij ? -

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO New Britain, Conn NAUJA KNYGA APIE JAPONIJĄ

w AUGLIŲ PARAMA

•ikos” metinės vaka- 
roga, Naujų Mašinų 
kelios draugijos pa- 

iyo aukas.
1*1 jkimo parapijoje au- 

s draugijos: Šv. Var- 
. dr-ja, šv. Monikos 

kiusio ir-ja ir Gyvojo Ro- 
vienas k ’ dr-ja — po 10 dol. ir 
chemijoji' ^ai — 5 dol.
mus; U Karalienės par. au- 

hį, ALK. Susivienijimo 
telių miN įr šv. Vardo vyrų dr- 

dol. ir Moterų S-gos 
• 5 dol.

is aukojusioms drau- 
„Amerikos” vadovy- 
irdžiai dėkoja. Džiu-

kar» bait

^trauįįj'

vienas į

tos dujoj ’ i 
trenksmų -
išgąsčio j

atskirus straips- 
ji siūlo geriausią 
tos „patriotinės” 
kuri, užmušdama 
liberališkiausius

vadus, tikrai atnešė katą į 
Tolimus Rytus.

Stephen Pearce 
(C. C. for American Unity)

jo kartu 
nius. Bet 
aprašymą 
padugnės, 
Japonijos

Gruodžio 9 d. piliečių klu
bo salėje įvyko lietuvių siu
vėjų 54 skyriaus priešmeti- 
nis susirinkimas.

Susirinkimas buvo nepap
rastas. Jame nariai dalyvavo 
skaitlingai ir pavyzdingai. 
Taip turėtų būti visuomet. 
Atidaręs susirinkimą pirmi
ninkas Vincas Zaveckas pa
aiškino, kad šiame susirinki
me bus nariams parodytos 
naujai įgytos vėliavos ir ati
tinkama pagarba jos atiduo
ta. Pakviestos dvi viešnios 
gražiai paęvairino sus-mą: 
p. J. Jankienė akomponavo 
pianu, o Genovaitė Vitaity- 
tė sugiedojo Amerikos ir Lie- 

...................j tuvos himnus. Pirmininko 
symus, paskyrė iš draugijos kvietimu, Amerikos vėliavą 
iždo 100 dol. tam reikalui, laikė Fr. Milas, o skyriaus — 
„Amerikos” naujų mašinų J. Petersonas. Nariai, pritar- 
fondui paaukota 10 dol. darni solistei, irgi giedojo A- jauni, drauge su savo gar- 

Apylinkės katalikų seime- merikos ir Lietuvos himnus, bingu bei darbščiu kleb. kun. 
|Tai pirmas tokis įvykis siu- M. Pankum, pasidalins 
vėjų skyriaus gyvavime, kad džiaugsmais ir praeities į- 
taip įspūdingai ir šventai na- spūdžiais. Šis vakaras bus

sa-

Angelu Karalienes 
Parapija

Gruodžio 13 d. Šv. Vardo 
Draugijos susirinkime buvo 
aptarta įvairūs reikalai. Ba
liaus pelnas buvo virš 50 dol.

Susirinkiman buvo atsi
lankę klebonas kun. Aleksiū- 
nas ir dvasios vadas kun. J. 
Laurynaitis. Klebonas paža
dėjo prikalbinti draugijai 
naujų narių.

Draugijos nariai, turėdami 
minty parapijos salės patai-

ta, bet į

kitu mal°nu> kad mūsų lin išrinkti šie atstovai: V.
Hm, os randa galimumų žemantauskas, J. Tumasonis, mums pahko vi- tuiu K tkraštį paremti.

■X |y X XX ■ VMAM/Xnl TH AC /lt..'-skirtumo: mergai- rios duj^ 
srims, n a š 1 ė m s, jus ir

'S. Pusvaškis, J. Mykolaitis.

r senesnėms. Gali- 
Dievui, kad Jis pa-

P. BARANAUSKAS 
s BAR CHICAGOJ

-xlCVLLlj A. d UI J Ltj pi t. .

būti tretininkais- Qantas
Noijtas’is.

labai gražiai pa-

Šį sekmadienį, gruodžio 20 
d., mūsų parap. sodalietės eis 
bendrai prie Šv. Komunijos 

Povilas Ba- 9 vai. mišių metu.
, „Amerikos” skai-1 

ir rėmėjos M. Ba- į Šį šeštadienį, gruodžio 19 
tretininkė Agota į sesen^ienėsL Brookly_ d., mūsų parapijos mokyklos 

- • * i—• •snus. šinmi« dipnnmis vadovaujant se
sutėms pranciškietėms, ren
gia gražų vakarėlį — opere
tę, parapijos salėje. Parapi
jiečiai kviečiami dalyvauti, 
duoti paskatinimo mūsų jau
nuoliams noriai darbuotis lie 
tuvybei.

per Šv. Kazimie- nuolym k?118’ šiomis dienomis vaikučiai, 
i tretininku arba- didatėmktas 1 Chicagą. Prieš <s tretininkų arba- didatėmis •> 

iuvo lapkr. 19 d.) T's"* ln

Gruodžio 13 d. prieš sumą 
mūsų garbingas choras, p-lės - ’ 
I. Jenkeliūnaitės vadovybėje, 
gražiai pagerbė savo į karą 
išvykusius narius. Vicepirm. 
Emma Ravickaitė ir iždin. 
Kazimieras Kovaleskis iškil
mingai atnešė žvaigždėtą vė
liavą prie altoriaus, kur kleb. 
kun. M. Pankus pašventino 
ją. Po to vėliava buvo nuneš
ta į choro balkoną nuo kurio 
ji dabar kybo, primindama 
visiems apie tas aukas, ku
rios buvo pareikalautos iš 
mūsų choro.

Išrinktas komitetas uoliai 
darbuojasi paruošti tinka
mą pramogą, per kurią para
pijos užmokėtų skolų doku
mentai bus iškilmingai sude
ginti, o parapijiečiai, senį ir

Iš visų „patriotų”' biau- 
riausi buvo banditai, kurie 
politinius žmones užmušė už 
pinigus.

P. Byas knyga turi klai
dų; jis gal per greitai sudė-

Hugh Byas, kuris pralei
do 23 metus Japonijoj kai- 
—) Amerikos laikraštinin
kas, savo neseniai išleistoje 
knygoje „Government by 
Assassination” įrodo, kad 
jis visapusiškai pažįsta tą 
šalį.

Geresnėse dienose Hugh 
Byas rašė apie japonų žmo
nes — apie jų darbštumą, 
jų lojalumą savo šeimoms, 
jų aristokratiškumą. Bet da
bartinė knyga apibudina šių 
dienų gyvenimą Japonijoje, 
ypatingai plėšikus, kurie vei
kia užkulisyje ir stumia Ja
poniją į jos dabartinę už
kariavimo kryptį.

Amerikiečiai labai mažai 
žino, kokiais keliais Japo
nija per paskutinius 12 me
tų buvo įstumta karan tam 
tikrų vidujinių jėgų. Ame
rikiečiams gal teko matyti 
davinius 
rizmo, 
žinojo, 
nių ir 
tė. P.
bai įdomi todėl, kad ji ap
rašo 3 įtakingų grupių, ga
lima sakyti, japonų „under
world” veiklą. Jos yra jauni 
karininkai armijoj, taip va
dinamos patriotinės draugi
jos ir žulikai, kurie atlieka 
draugysčių bidurius darbus.

Jaunų karininkų sukili
mas prieš savo vyresniuosius 
įvyko 1936 m., kada dalis 
sukilėlių su savo pulkais 
užpuolė seimo rūmus ir ki
tas viešas vietas Tokio mie
ste, užmušdami kiek tik ga
lėjo surasti Japonijos auk
štų valdžios valdininkų. By
la prieš juos įrodė,, kad jų 
tikslas buvo priversti civilių 
valdžią atsistatydinti ir į- 
vesti miltarinę kontrolę vi
soj šaly. Nepasitenkinimas 
kapitalistine šalies kontro
le ir noras „apvalyti” ša
lies politiką buvo priežastis

ANGLIJOS TAUTINE ŠVENTE
Gruodžio 14 dieną Britą- neįmanoma gauti. Grietinės 

tautinę taip gi savo britai nebetu
ri.

Anglijoje yra 33 mil. gy
ventojų tarp 14 ir 61 metų. 
Iš jų 23 tnil., arba du treč
daliu, yra karo tarnyboje ar 
karo pramonėje. Kaip Ang
lijoje yra išvystyta karo pra
monė, galima spręsti iš to, 
kad dabar ten yra apie 6,- 
000 fabrikų, kurie dirba į- 
vairias tankų dalis. Priva- 
čiams automobiliams gąsdi
no nebeduodama, užtat pie
tinėje Anglijoje apie 90% 
gazolino stočių jau užsida
rė.

Maistas ten paskirstomas 
pagal korteles. Vienas žmo
gus per savaitę gauna: 8 
uncijas sviesto, margarino 
ar riebalų, — 4 uncijas 
sūrio, pusę svaro cukraus, 2 
uncijas arbatos, ketvirtada
lį svaro lašinių, mėsos už 
23 centus. Be to dar per 
mėnesį gauna tam tikrą kie
kį kenuoto maisto.

Su dideliu atsidėjimu bu
vo renkamas senas, atlie
kamas metalas — metai 
scrap. Metalinių tvorų ir pa
našių daiktų surinkta 200,- 
000 tonų, iš kurių buvo ga
lima padaryti 12,500 vidu
tinio dydžio tankų. Iš su
griautų per bombardavimą 
pastatų ir šiaip iš namų su
rinkta apie 1,000,000 tonų 
metalo, kurio užtektų paga
minti apie 1,000 laivų-nai- 
kintuvų.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

yra di- 
jungtinė

nija šventė savo 
šventę.

Britų imperija 
džiausią pasaulio
valstybė, su visomis domi
nijomis apimanti 13,642,218 
kvadr. mylių plotą ir turin
ti 504,700,000 gyventojų. 
Tas rodo didelius politinius 
gabumus anglų, kurie įsten
gė sukurti tokią jungtinę 
imperiją, kai pati Anglija 
salose teturi 94,279 kvadr. 
mylias ir 46 milijonus gy-

Japonijos milžta- ventojų.
bet jie ligi šiol ne-1 
kokios grupės žmo- 
įstaigų tai nusta- 

Byas knyga yra la-

gruodžio 26 d., bažnyčiosriai atliko vėliavų pagerbi
mo apeigas. Už sutvarkymą 
ir pasirūpinimą garbė pirmi
ninkui Zaveckui ir delegatui 
Kaziui

Pas siuvėjus yra visokių 
pažiūrų bei įsitikinimų žmo
nių, tad buvo įdomu matyti, 
kaip komunistai giedos Lie
tuvos himną. Reikia pasaky
ti, kad visi lig vieno giedojo.

Nors vėliavos ir daug pini
gų kaštavo, bet tikrai garbė 
skyriui ir nariams jas turėti.

Šiame susirinkime buvo 
valdybos rinkimai — pirmi
ninkas Vincas Zaveckas iš
rinktas aklamacijos keliu. Iž
dininkas Pranas Milas išrin-

Kundrotui.

Dabartiniu metu visa 
Britanijos jėga yra sukaup
ta karui. Paskutiniais me
tais jų karo išlaidos sie
kė 3,130,000,000 svarų ster
lingų, kas sudarė net dau
giau kaip pusę visų britų 
pajamų. Kiekvienam Didžio
sios Britanijos gyventojui 
karo išlaidų tektų 263 do
leriai per metus. Už tat 
valstybiniai mokesčiai, ypač 
prabangos dalykams, dideli. 
Pav., pakelis cigarečių kaš
tuoja 40 centų; pačių ciga
rečių kaina — 10c., gi 30c 
—taksų. Už butelį degtinės 
mokama $4.60, toje sumoje 
taksų — $3.92. Bilietas į ju
damuosius paveikslus kaš
tuoja 23c. , toje sumoje tak
sų 14 centų. Už kvepalus, 
brangakmenius ir kitas pra
bangos prekes mokesčius 
Britanijoje reikia mokėti du 
kartu tiek, kiek patsai dai
ktas kaštuoja. Tokių im
portuojamų vaisių, kaip ba
nanų, citrinų, grapefruit —

Kun. Geraldas O.P. aną 
vaitę dar kartą aplankė 
Andriejaus parapiją. Viena 
proga jis iškilmingai „pri
siekė” daugiau nevažiuoti į 
New Britaną, nes atsisveiki
nimas su klebonu, draugais 
ir parapijiečiais teikiąs jam 
nemaža liūdesio . . . Galime 
nuoširdžiai pasakyti, kad ir 
New Britaino žmonės pergy
vena tą patį, kai kun. Geral
das palieka mus.

sa- 
šv.

as į kariuomenę, jis 
vii. inžinierium, ku- 
cialybę dabar pritai- 
uomenės tarnyboje.

Baranauskas yra 
aukštais pasižymėji- 

Irooklyno Polytechni- 
nstitutą. Baigdamas 
jį technikos mokslą, 
ro apdovanotas už pui- 
Jlominį darbą.

trimaitė, Aį 
čiūtė ir 
jų dyi pį 
tus vėlioms: 
tuo būdu fe' 
mas lietai- 
vicijatas Ife

Leidimu į 
rėjo būti^

. no. Kad ii r Baranauskienė džiau- 1Q *
Brazilijoje į e tik savo sūnum lei- 
rims, bet 1, bet ir savo brolio 
vių katali^:

• . ,• . j -iiuntj sesern
na.ir naktis, kad Vytautas Kairiūkštis,
kaip sekundes. įstodamas
j pagelta paro- uv0 gaisrininku; da-
dynai ir plane- mald ’ 
ainos kombina-gaj & *

AUS ŽVAIGŽDĖ

Institute kiek
iais prieš Kalė- 
ralėdinę progra- 
dinėj salėj. Ir 
is ta programa 
irdu „Betliejaus 
Tai tikrai nuo- 
rama. Mat, čia 
asenti ir vėl at- 
latingo instru-. 
ba ten taip greitį sūnumis kariais—Vy- 

ir Albinu Kairiukš-

stodamas kariuome-

Raudonojo Kryžiaus sky
rius reiškia širdingą padė
ką radijo vai. vedėjui J. Va-
laičiui už kortų pramogos ktas j , akIamacija. A. Lin- 

Lat kus> Jr- pildančios tarybos 
_ , sekretorius perrinktas vien-
kortų pramo- baisįaį Bubnys, direkto- 

rių tarybą. Į Joint Board bu
vo išrinkti du: J. Peter
sonas, dabartinis

širdingas ačiū visiems da
lyvavusiems I
goję. Visų parama suteikė 
gražią pagalbą Raudonajam 
Kryžiui.

Mokyklos vaikučiai uoliai 
ruošiasi Kalėdų Dieduko ap
silankymui, gruodžio 27 d. 4 
vai. p.p., kai bus jų kalėdinė 
pramogėlė.

ausia, kad ten 
oks buvo dan- 
Lžių pasaulis ir 
»dė Kristaus gi
ldomus aiškin- 
liškina. Jis gra- 
i, kaip, mokslo 
it, galėjo atsi- 
zaigždė ir kaip 
galėjo pastebė- 
ypatingu žen- 

;ma baigiama 
imo paveikslų 
ir atitinkama 
<a. Tai tikrai 
yti programa. 
*to ten progra- 

chorai ir ki-

MeLi
Savoj

s yra kur nors Ra- 
vandenyno salose.
nas Kairiūkštis dabar 
loridoje. Jis yra bai- 
Doper Union Bache- 
I Science laipsniu ir 
Hampshire universite- 
ster of Education laip-

Šia proga norėčiau palin
kėti, kad pasaulio Išganyto
jas gimimo Šventėj atneštų 

atstovas Jums ramybės ir džiaugsmo!
(vienbalsiai) ir Vincas Pau- Tepalaimina gimęs Taikos 

. . . v. , . lauskas, gavęs 91 balsą prieš Karalius jūsų—namus Per tokįg nasielgimo Bet jie ti-kanų tėvai ar pazjstami pra- Jackaus 16 (Jack tat5 k0. ateinančius Naujuosius Me- t0 P ? ■ J
-šorai ateiti į parapijos kle- munistai). j Trade Board _ tus. P-lis.
boniją ir atsiimti kariams 
atžymėjimus; dauguma dar 
neatsiėmė.

Visi esančių kariuomenėje

stitutas įkur- 
iis mechani- 
tomų mokslų 
siu. Jo įkūrė- 
įauni vyrai—

SAVININKAMS

ms šiem trims ka- 
inkime gražiausio pa- 
o savo krašto tar-

Washington 
ambasadoriB 
valstybės sb 
ir įteikė jaml: 
vertės čeį te 
mos pagal 
19 d. susitari

ojo New Yorko lietu- 
Pernai Meteilmų savininkų organi- 

mokėti Amerihl susirinkimas įvyks 
bei 40 mil Uįdienį, gruodžio 18 d. 8 
merikos pilieėip|kare, grab. Shalins į- 
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ka buvo įmoteAven, N. Y. 
dol. Kasmet Jli 
sumokėti.

J. E. Bostono 
an Merrick ir O’Connell grnodE' 
Ipolitus Keat- tė savo 83 gimteds

LIKOS” administraci- 
te gauti A. Vaičiulai-

INE HISTORY OF 
LITHUANIAN

k gausiai iliustruota, 
įsiai Amerikoje Skaitomi npusl. ir yra Lietuvių 

kio Instituto leidinys, 
yra H egzemplioriaus kai-

• , o užsisakant 50 eg-
ių ar daugiau—30c.

lis, religinis, paveiksluotas laikraštt j 

(ANČIŠKIUS VARK 
aštuoja tik $1.00. Kanadoje-^ 

s daugiau, gaus dovaną vertingi) 

’inkę tris naujas „Varpelio” prei®^ 
alio” prenumeratą gauna dykaiir,^5 
nori. Platintojai, surinkę daugiais.^ 

vertingų dovanų.

jausių žinių iš katalikų gy^mimo 
kraštuose. Aprašo lietuvių kandai$ 

ų aprašymų, pavyzdžių ir trumpy

ADRESAS:

NCISCAN FATHERS
street, Pittsburgh,

elephone — Hemlock 6561

Amžinojo Rožančiaus dr- 
ja sekmadienį, gruodžio 20 
d., parapijos salėje, rengia 
smagų laimėjimo
Pradžia lygiai 5 vai. vakare.

munistai). Į Trade Board — 
J. Buivydas ir J. Jasaitis 
vienbalsiai. Trade ekzekuti- 
ve buvo J. Nalivaika per dau 
gelį metų, bet atsisakė kan
didatuoti; nors jis buvo ko
munistas, bet reikia pasaky
ti kad vienas iš rimčiausių;

P-lis

Newark, N. J
Brooldyno Lietuviai Graboriai

Švč. Trejybės parapijoj 
Novenos prie Panelės Šv. Ne
kalto Prasidėjimo, kurias ve
dė kun. J. Stašaitis, pasibai
gė labai iškilmingai, žmonių 

jis lajkėsi teisingumo kryp- lankėsi labai daug> buv0 ir 
iš kaimyninių miestų. Prie 

buvo nepakenčiama ir jų ver- šv Komunijos priėjo dau-

_ IzX A.KWX4. V XVXXIX.KJ XU X X1XX UXIX U.UX ,

va arą. ^aUg kartų esu girdėjęs, kad

Laimingiesiems par u oštos tj žinoma taf. komisarams 
xx» xx r-r 1 XX xx X-I XX T T VX XX X T x XX <X XX YX XX Igražios dovanos. Visas pel
nas parapijai.

Rengėjos nuoširdžiai kvie
čia svečius ir parapijiečius 
atsilankyti ir paremti šį gra
žų darbą, tuo pačiu ir dovanų 
parsinešti Kalėdų šventėms.

avižienhįTpadėka

buvo nepakenčiama ir jų ver- §v ~
čiamas Jurgis atsisakė_ kan- giaus; 1,000"žmonių.‘Newar- 
didatuoti; jie pasistatė kitą j^as ^ar nįe]<ad tokių Nove- 
asmenį į jo vietą, P. Grabau- neturėjo.
ską, apie kurį nieko nežinau.

Pildančios tarybos nariais 
išrinkti: J. Ambrazaitis ir 
Vincas Daubaras. nakty laikys kun. Černius,

Tr. v._ , profesorius iš Marianapolio
Knygų perziuretoju išrink koiegijOS. Po to bus 5 Mišios: 

tas V. Lapsys. g 9 10 10:30 ir 11:45 val
Manau, kad išrinktieji yra chor B Du]k8s va.

.TTICXX VHW14-. X V> XTXXX Iri X X XX n xl xl 1 • • «V

: .------- / ’ dovybėie, giedos per visas is-
todėl jie des visas pastangas, kilmingas Mišias_ Altoriai 
kad šiame sunkiame laike - - ---- - - - - •
siuvėjai galėtų sau pragyve- puošta ko dar niekad Ne. 
mmą uzsid'rbti ir taip pat warkas nebuv0 mat 
pagelbeti tiems, kurie yra be 

bažnytinį patarnavimą, jėgiai, nepamiršdami didelių 
Dėkojame visiems palydėju- įr svarbių politinių reikalų — 
ciinmc o a Vinoo i amrri'na ___ •_______ _ _• ~___ •_ a 

Palaidoję mylimą sūnų ir 
brolį, karį Vincą Avižienį, 
nuoširdžiai _ dėkojame vi- vįsj rimti ir veiklūs nariai, 
siems giminėms ir draugams 
už šv. mišių aukas, už gėles 
ir užuojautą. Didelis ačiū 
kleb. kun. J. Aleksiūnui ir 
kun. J. Laurynaičiui už gra
žų

siems a.a. Vincą į amžiną po-

Marijona Avižienienė
(motina) ir

Juozas Avižienis
(brolis).

S

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

TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

eriausios Rūšies Rakandus
žasties. trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- 
* perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets, 
symo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

PETRAITIENE ir SŪNŪS
117 Grand Street Brooklyn, N.

Telephone: EVergreen 7-8151

<3

Kalėdų šventėms tvarka
Piemenėlių Mišias vidur-

kad jie ne- 
bet grįžo 
Japonijos,

krai norėjo visiškai praša
linti net reprezentacinės val
džios likučius ir pavesti e- 
konominę ir politišką kont
rolę militaristams ir turėti 
imperatorių, kuris faktinai 
būtų jų įrankis.

Byas aiškina, 
sekė Vokietija, 
prie feodališkos
kuri egzistavo ligi 1868, ka
da imperatorius buvo tik fi
gūra militarinės kontrolės. 
Kalbėdamas apie jaunų ka
rininkų bylas. Byas įrodo 
kaip jie terorizavo savo vy
resniuosius ir privedė val
džią arčiau prie aktyvaus 
karo.

Autoriui buvo gana sun
ku aprašyti patriotines drau
gijas Japonijoj, kurios stū
mė valdžią į militarinius už- 

I kariavimus ir apie šių drau
gijų atsiradimą ir prany
kimą. Bet iš viso to pasi-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

ir bažnyčia bus labai gražiai ro(jo fįgura „patriarko” To- 
vx <x vx 11 n r n Ir xx xl <x vx vx i rd r n z-J IX T xx

jamo, savo pasekėjų pripa
žinto žymiu patriotu, kuris,

Gruodžio 27 d. bus 4 Mi- furej0 didelę įtaką valdžioj,

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

remti visomis jėgomis Ame
rikos karo pastangas ir neuž 
miršti Lietuvos, kur broliai 
ir sesers, pavergti pasaulio 
didžiausių priešų nacių, ken
čia didžiausius skausmus.

Visiems siuvėjams ir jų 
draugams — linksmų šv. Ka
lėdų ir laimingesnių, links
mesnių Naujų Metų!

Gintaras.

šios: 8, 9:30, 10:30 ir 11:45 
vai. Naujų Metų šventėje 
taip pat bus laikomos 4 Mi
šios, kaip sekmadieny.

Kleb. kun. I. Kelmelis svei
kina visus savo parapijie
čius linksmomis Kalėdų 
šventėmis ir laimingais Nau
jais Metais.

bet visada laikėsi nuošaliai.

Newtown, Pa.
Skardaus varpelio paža

dintos, gruodžio 8 d. mergai
tės atsikėlė su šventadieniš
ka nuotaika širdyje, šiandie 
ta didžioji diena, kai jos bus 
įvestos į Mariją mylinčių 
draugiją.

Po mišių, kurioms giedojo 
mokinės trejais balsais, pa
aukojusios Marijai savo jau
nas sielas, kun. kapelionas į- 
teikė naujoms narėms pa
šventintus Nekalto Prasidė
jimo medalikėlius. Sveikin
damas mergaites, kapelionas 

------ j. r-------- x ----- r pabrėžė, kad mes ypatingai 
Amerikos” redakciją, j laimingos, pasirinkdamos sa-

IEŠKO SAVO SESERS 
M. KAZLAUSKIENĖS

Liudvika Kriščiūnaitė Gru- 
kaitis, gyv. Londone, paieš
ko savo sesers Matildos Kaz
lauskienės arba Motiejaus 
Kazlausko. Teškančioji sesuo 
išvyko iš Lietuvos 1938 m. ir 
apsigyveno Anglijoje. Ji nori 
susirašinėti su savo seserim, 
kuri anksčiau gyveno Brook- 
lyne.

M. Kazlauskienė arba ją 
pažįstantieji prašomi kreip
tis į „.

vo idealu Švenčiausiąją Pa
nelę.

5 vai. vak. išpuoštame val
gomajame, mergaitės pa
linksmino savo gerąjį kape
lioną ir Seseles įdomia pro
grama. Po linksmų dainų 
mūsų laukė skoningai pri
rengti užkandžiai.

Tą didžią dieną minėda- 
mos, pagiedojome Marijai 
kelias giesmes, pasiryžusios 
sekti jos pėdomis gyvenimo 
kelyje.

Danutė Staknytė.

Knyga Apie Lietuvą 
Ispanų Kalba

Argentinos lietuviai pa
rengė didelę knygą ispanų 
kalba apie Lietuvą. Veikalas ! 
apima Lietuvos istorinę, e- 
konominę, kultūrinę, meninę 
ir k. apžvalgą.

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(PrleS pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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JAUKIAI PRAĖJUSI VAKARIENE
Gruodžio 13 d. Apreiški- ena Matulionytė, Catherine 

mo par. salėje įvykusi meti- O’Donnell, Marijona Tijonai- 
nė „Amerikos” vakarienė tienė, BĮ. Rukužaitė, Patrici- 
praėjo labai jaukiai, nuotai- ja Kralikauskaitė, Ona Za- 
kingai. Visiems patiko, nes jankauskaitė.
pradėta laiku, nedaug kalbų 
buvo, greit ir gražiai visiems 
patarnauta, skaniai valgiai 
paruošti, o gal svarbiausia, 
kad visi dalyviai savo ben
dru dainavimu galėjo prisi
dėti programos išpildyme.

Vakarienę atidarė „Ameri
kos” leidėjų valdybos pirm. 
K. Krušinskas. Maldą sukal
bėjo kun. N. Pakalnis. Pro
gramos vedėju pakviestas 
„Amerikos” redaktorius.

Kalbas pasakė kun. J. 
Aleksiūnas, kun. P. Lekešis, 
K. Krušinskas, kun. K. Pau- 
lonis ir kun. N. Pakalnis.

Solistė buvo tik viena — 
Lionė Juodytė. Tris kartus ji 
dainavo solo, pati sau akom
panuodama gitara. Jos dai
navimas nuoširdžiai įvertin
tas. Malonu pažymėti, kad 
jos dainavime aiškiai paste
bėta didelė pažanga tiek bal
so valdyme, tiek pasirinkto 
kūrinio išpildyme.

Visus labai gyvai palinks
mino Ona Zajankauskaitė — 
ji artistiškai pasakė monolo
gą apie valgių gaminimą. 
Tikrai lauktina, kad darbš
čioji Onutė ir dažniau pasi
rodytų su monologais.

Kun. M. Kemėžis ne tik 
vykusiai bendram liaudies 
dainų dainavimui vadovavo, 
bet ir visą maišą juokų bu
vo atidaręs. Prieš kiekvieną 
dainą jis papasakojo links
mų „nuotykių,” kurie visus 
smagiai linksmino. Pianu a- 
kompanavo muz. J. Jankus. 
Visi „didžiojo choro” daly
viai nuoširdžiai įvertino kun. 
M. Kemėžio pasidarbavimą. 
Malonus vaizdas buvo, kai 
salėje dainavo visi — jau
nesnieji ir vyresnieji, mote
rys ir vyrai.

Svečių tarpe buvo atvyku
sių iš New Jersey ir iš Long 
Island, nors ir labai kenkė 
blogas oras—iki vakaro sni
go, o vakare slidūs keliai pa
sidarė. Jei ne nepalankus 
oras, būtų buvę rūpesčio, 
kaip sutalpinti visus.

Vakarienės valgius paruo
šė darbščios šeimininkės, ar
timos „Amerikos” bičiulės— 
St. Subatienė, Žemaitienė, 
Karušaitienė, Bendžiuvienė, 
Stučienė ir Gražienė. Joms 
teko labai daug padirbėti, 
bet visi atsilankiusieji džiau
gėsi skaniais valgiais.

Valgių svečiams pateiki
mu ir stalų papuošimu pasi
rūpino Ona Jackevičiūtė, EI-

Stalus sustatė ir svečius 
gėrimais aprūpino K. Bal
trušaitis, Bačiuška, Skarulis, 
Stumbris, Zaukus, Klikūnas, 
Mikolaitis, Dobrovolskis, Tu- 
masonis.

Šeimininkėms, patarnau
tojoms ir patarnavusiems 
nuoširdus ačiū už didelę tal
ką, kuri užtikrino vakarienei 
gražų pasisekimą. Taip pat 
tenka padėkoti visiems bilie
tų platintojoms ir platinto
jams, kurių rūpesčiu vaka- 
rienėn atsilankė daug malo
nių svečių.

Buvo ir dovanų. Graži pin
tinė teko Aug. Beganskiui. 
Durų dovanas gavo B. Ado
maitienė ir Makauskienė; M. 
Tvaskienė laimėjo dovaną 
kaip pirmutinė atėjusi vaka- 
rienėn, o K. Basanavičius, 
.Jersey City vyčių darbuoto- 
'jas — kaip paskutinis vaka
rienės dalyvis.

Vakarienė užbaigta malda, 
kurią sukalbėjo kun. J. Bal- 
kūnas.

DINGO KARYS

Dingęs be žinios kovoje 
Pranas Algirdas Demikis, 
antros rūšies fireman, jūri
ninkas, buvo brooklynietis. 
Jo tėvai gyvena 389 So. 2nd 
St.

LIETUVAITĖ KALBĖJO 
PER RADIJĄ

Musų Apylinkėje 
Viskas Nauja

Maspetho Žinios New York, N. Y

• New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Katalikų Seimelis 
įvyks sekmadienį, gruodžio 
27 d., 2 vai. popiet, Aušros 
Vartų par. salėje (prie Hol
land tunelio), New Yorke.

• Prel. J. Ambotas ir kun. 
J. Valantiejus praeitą savai
tę viešėjo pas kun. J. Balkū- 
ną; lankėsi „Amerikos” į- 
staigoje.

• Jieva Gustavičienė jau 
sugrįžo iš ligoninės. Ji da
bar ilsisi ir gydosi savo bu
te, 372 Hooper St., Brooklyn.

• St. Serž. Jurgis Tumaso- 
nis, gruodžio 16 d. parvyko 
pas savo tėvelius 15 dienų 
atostogų. Jis yra aviacijos 
dalinyje, Floridoje.

• Korp. Al. Zenka šiuo me
tu yra Afrikoje. Jis buvo 
vienas pirmųjų amerikiečių 
karių, išlipusių šiaurės Afri
kos krantuose.

• Vincas Urbonavičius, Ap 
reiškimo par. Šv. Vardo dr- 
jos narys, sužeistas automo
biliaus, gydosi namie. Jam 
perlaužta koja. Visi jo pažįs
tami linki laimingai 
ti.

• Elzb. Kašėtienė, 
kimo par. Amžinojo 
čiaus dr-jos pirm., 
sirguliuoja. Gydosi 
Linkime veikiai pasveikti. 
Neseniai ji sužinojo, kad Sa
liamono salų kautynėse žu
vo jos brolio sūnus, marinas 
Vacius Tukis.

• J. Algirdas Mikolaitis į- 
stojo į kariuomenę. Buvo L. ■ 
Vyčių 41 kuopos narys, yra 
dirbęs „Amerikos” įstaigoje. [

Tretininkų s u s i r i nkime 
gruodžio 13 d. išrinkta ta pa
ti valdyba. Pirmininke yra 
J. Paulauskienė.

Kalėdų mišios bus tokia 
tvarka: Bernelių mišios 12 
vai. vidurnakty, o kitos kas 
pusvalandis nuo 8 iki 12 vai. 
Mišparų nebus.

Šį sekmadienį, gruodžio 20 
d., par. salėje bus įdomi se
selių pranciškiečių išmoky
tų vaikučių programa. Bus 
pastatyta operetė „Santa 
Claus gavo mumps.”

sky- 
pir- 

kun.

Gruodžio 14 d. 8 vai. vak. kos” rėmėjai.
Vox Pop” programoje, ku-

Aušros Vartų par. salėje 
gruodžio 20 d., tuoj po pa
maldų, įvyks šv. Vardo vyrų 
dr-jos susirinkimas. Jame 
bus nominuoti valdybos na
riai ir aptarti svarbūs reika
lai. Visi nariai kviečiami da
lyvauti ir naujų narių pasi
kviesti.

7:30 vai. vak. par. salėje 
Motuzą ir Valaitis rodys į- 
domius paveikslus; pelnas — 
bažnyčios atnaujinimo fon
dui. Iki pavasario tikimasi 
atnaujinti ir išpuošti bažny
čią, tad kiekvienas 
naudingas.

centas

Raudonojo Kryžiaus 
riaus darbas varomas 
myn pasekmingai, šalia 
J. Kartavičiaus ir seselių 
pranciškiečių vardų, galime 

Djpaskelbti, kad Raudonajam 
Kryžiui paaukojo savo krau
jo ir Jonas Paulik, mūsų sky- nauskienė ir Sveikatienė ap- 
riaus pirmininkės vyras. Bū- lankė savo kaimynus Bron- 
tų gražu, kad daugiau auko- xe, kur per kelias dienas su- 
tojų atsirastų.

Šiomis dienomis R. K. Ja- . . . . , ..
maica centro raštinėje daug Jam altoriui ir būtinos reik- v »-v-» vi n n r\ I F vi i n v-v-x
pasidarbavo ponios Wallace, 
Kramer, Lynch, White, Pau
lik ir p-lė St. Nevinskaitė 

Rožan- Jos pagelbėjo paruošti 
stipriai 
namie.

išsveik-

Apreiš-

riams dovanas. Galima 
dovanų prisidėti bent 75 
tais.

Šv. Jurgio Parapija

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

tisus! 
kelias, 

balsai, 
propaganda, 

'[ijikėjimai.
i

Entert
Office

sakome visiems

Gurins- 
visiems 

mote

Klebonas kun. J. 
kas labai dėkingas 
darbuotojams, ypač 
rims, kurios per trumpą lai
ką daug nuveikė savo bažny
čiai. štai, Petraitienė, Buja-

rinko 400 dol., už ką užsaky
tas naujas liktorius didžia-

menės altoriams.
P. Bujanauskienė paauko

jo labai gražią lempą prie di
džiojo altoriaus, Kalendienė 
paaukojo kieliką ir amatą;

ka-
prie
cen- suaukota visa eilė kitų baž

nytinių daiktų. Taigi, pas 
mus nuoširdžiai rūpinamasi 
savo bažnyčia.

Bernelių mišios
Bernelių mišios įvyks 

gruodžio 24 d. naktyj, 12 vai. 
Kadangi yra daug gražių Ka- 

Jo Tėvai'yralrUmi", Amerl l!Sdini’i ®ies™ių ir n®.ra Jai:

„Vox Pop” programoje, ku- * Kun.-Dr. J. Starkaus 25, 
ri perduota beveik visoje A- metU kunigystėje sukakčiai 
merikoje, trumpai kalbėjo paminėti iškilminga vakarie- 
studentė Violeta Yčaitė, lan- nė bus gruodžio 27 d. Eliza- 
kanti Iowa kolegiją. Prane- bethe, Elks Club salėje. Bi- 
šėjas pasakė, kad Violeta betų galima įsigyti „Ameri- 
yra atvykusi su savo motina, bos”^įstaigoje. 
dviem sesėmis ir broliu iš 
Lietuvos.

Violeta Yčaitė gyvai ir 
drąsiai atsakinėjo į klausi
mus. Jos atsakymai buvo pa
lydėti studentų gausiu plo
jimu.

merikoje

LA GUARDIA — 60 METŲ

Gruodžio 11 d. mayoras 
La Guardia sulaukė 60 metų 
amžiaus. Šią sukaktį jis at
žymėjo normaliu darbu mie
sto rotušėje ir savo kraujo 
paaukojimu Amerikos Rau
donajam Kryžiui.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ DĖMESIUI
Namų apsauga visuomet buvo gabiose moterų ran

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

Gydytojai ir gailestingosios seserys šaukiamos ka-

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

TeL EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

NA

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

draugams ir arti- 
Sveiki, sulaukę 

gimimo šventės!
sveikinimo žodžius 
pilni giliausių lin- 

įpač sveikiname ka- 
,į šiandie kovoja vi- 
įjjnly išblaškytuose

o visiems lietu- 
fnkime Kalėdų

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y; jo nuotaikos, kurią
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Per Kalėdas Bernelių mi
šios bus vidurnakty, kitos 
mišios bus 8, 9 11 ir 12:15 
vai. Tikimės, kad lietuviai 
katalikai gausiai atsilankys 
per Kalėdas į savo bažnyčią.

• Jonas J. Smith, karys, 
buvęs Jersey City L. Vyčių 
kuopos vicepirm., šiomis die
nomis pakeltas leitenantu.

• Automobiliaus suvaži
nėtas St. Vasiliauskas mirė 
gruodžio 12 d. Kings County 
ligoninėje.

Apreiškimo 
Parapija

Šv. Vardo draugijos bend
ra komunija buvo gruodžio 
13 d. Po to par. salėje įvyko 
bendri pusryčiai, kurių metu 
kun. T. Chase pasakė įdomią 
kalbą.

Kalbėtojas nurodė šv. Var 
do draugijos reikalingumą; 
svarbu kiekvienam katalikui 
prie draugijos priklausyti ir 
kartu visiems veikti Bažny
čiai, Amerikai ir Lietuvai. 
Kun. T. Chase labai užgyrė, 
kad mūsų draugija per savo 
susirinkimus kalbą rožančių 
už Lietuvos išlaisvinimą. Jis 
priminė, kad šiuo karo metu• • ii -»■ • • v 1 • • i l U' Jk A A X_z y AK CA x_A kJ A L 4. V-/ AK GA A 411V U L4

nams i pagalbą. Jau pasireiškia jų trūkumas civiliniams ;labai reikalingos maldos, ku-
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.

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas.
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- į 
'•iausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITffiS:

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

KARO BONŲ KVOTA
New Yorko valstybei karo 

bonų E serijos reikėjo išpla
tinti už 85,700,000 dol. Turi
mi daviniai rodo, kad ši kvo
ta bus išpildyta su stambiu 
kaupu. Laikraščių ir krautu
vių pagalba daug reiškė. 
Mat, visur raginta Kalėdų 
proga skiriamas dovanas duo 

karo bonais.

AR TURI BILIETĄ?

ti
JUDOMI PAVEIKSLAI

įmetus anų laikų 
jaukė atmainos, 
įviško Mesijo, ilgė- 
iavimo. Aplinkui 
jsa, dvasios ir kūno

1 
Edi 
su 
Šia?iienų pasaulis daug 

2Šus į anos gadynės 
Ir šiandie laukiame, Vii 
trokštame taikos ir 
i Bet kaip klaidingai 
:ės šviesesne ateiti-

ko per mišias giedoti, tad 
choras pradės Kalėdinių 
giesmių programą 11:30 vai. 
vak. Choras yra išmokęs 
naujų giesmių, tad bus pro
ga jų pasiklausyti.

Kalėdinis vaidinimas
Gruodžio 27 d. 7 vai. vak. jos atsiųsti savo 

bus gražus kalėdinis vaiku- Visi pasidarbuokime Katali
kybei ir Lietuvybei!

Savanoris.

Gruodžio 27 d., sekmadie
nį, 2 vai. po piet, mūsų salė
je įvyks New Yorko Apylin
kės Lietuvių Katalikų Seime
lis. Kviečiamos visos New 
Yorko lietuvių katalikų dr- 

atstovus.

čių vaidinimąs, kurį rengia 
sesutės pranciškietės. Verta 
visiems jį pamatyti.

Gimtadienio paminėjimas
Gruodžio 13 d. paminėtas 

Elenos Vencevičienės gimta
dienis. šeimyniškas pokylė- 
lis įvyko sesers B. Brundzie- 
nės namuos, Rego Park.

Šiuo metu prie Vatikano 
40 valstybių turi atstovus, 
kurių tarpe ir Lietuvos ats
tovas Girdvainis.

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

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 metu

Stengei- & Stenger
OPTOMETRISTAS — OPTIKAS

394-398 Broadway, Brooklyn, N. Y.

riomis galima daug išprašy- •- 
ti. Ir Lietuvai mes daug iš t 
Viešpaties išprašysim. !

Visi žinom, kad Lietuva į 
labai sunkiai priespaudos j 
vargą kenčia, mes turime rū- 1 
pintis jos reikalais ir jos iš
laisvinimu. Lietuvos laisvė 
tik nuo amerikiečių priklau
so, — sakė kun. T. Chase.

Prašomi visi draugijos na
riai ir parapijos vyrai, kurie 
gali ateiti kartu kalbėti šv. 
Rožančių, kuris 1________
prieš draugijos susirinkimus. | 
Nedaug laiko ims atkalbėti | 
rožančių ir galėsite ramiai || 
keliauti į savo namus, o dr- $ 
jos nariai pasiliks apkalbėti | 
savo draugijos reikalų.

Jeigu kuriems bus malonu $ 
priklausyti prie mūsų gar- £ 
bingos draugijos, labai ma- 
loniai mes priimsime.

Draugijos Valdyba.

1380 Kil., 5,000 watts

LIETUVOS GARSAI 
RADIJO PROGRAMA

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

Į J. J. STUKAS, Jr.
Radijo centras —

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

kalbamas f*'

K

HŽodžiais nelaimėsime karo 
bet pinigais daug pasieksi- § 
me. Pirkime Karo Bonus!

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Ze?dat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.
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LEIT. KL. LIPSKIS 
NELAISVĖJE

Leit. Clarence W. Lipskis, 
pasižymėjęs lakūnas, kilęs iš 
Great Neck, pateko į vokie
čių nelaisvę. Jis yra gavęs 
atsižymėjimo medalį, kurį 
jam įteikė generolas Eisen- 
hover. Kelis kartus jis yra 
bombardavęs priešo teritori
ją ir nuostabliai sėkmingai 
sugrįžęs, nors jo lėktuvas 
buvo smarkiai apšaudytas.

Laiške savo broliui narsuo 
lis lakūnas prašo laiškų, ci
garečių, saldainių, šiltų koji
nių, nosinių ir riešutinių rie
balų. Šias dovanas belais
viams nusiunčiama per Rau
donąjį Kryžių.

K. Motuzo rodomi, J. Va
laičio aiškinami paveikslai 
apie dabartinį karą, Saliamo
nų salų kautynes, Lietuvą, 
New Yorko karinį paradą ir 
tt. Bus dar rodomi šiose vie
tose:

Gruodžio 18 d. Buzelio 
Crescent Palace salėje, kam
pe Atlantic Avė. ir Crescent 
St., Brooklyne.

Gruodžio 19 d., šeštadienį, 
šv. Jurgio par. salėje, 207 
York St., Brooklyne.

Gruodžio 20 d., sekmadie
nį, Aušros Vartų par. salėje, 
prie Holland tunelio, New 
Yorke.

Gruodžio 26 d., antrą Kalė
dų dieną, Navickienės salėje, 
293 River St., Paterson, N. J.

Gruodžio 29 d. Kasmočiaus 
salėje, 89 Steamboat Rd., 
Great Neck.

Gruodžio 30 d. K. Griniaus 
salėje, 267 Walker St., Clif- 
forde, N. J.

Visur paveikslai pradeda
mi rodyti 7:30 vai. vak. Kur 
tik jie rodyti, visur žiūrėti 
didžiausiu pasitenkinimu.

KŪČIŲ PROGRAMA 
PER RADIJĄ

Vasario 14 d. turėsi 
New Yorke didžiules iš] 
mes, kuriose bus pamini 
Lietuvos nepriklausomy] 
paskelbimo 25 metų suki 
tis. Iškilmės bus 
Webster salėje, arti Un:’ 
Square.

Bilietai jau platinami; 
anksto jie kaštuoja tik 55 
o prie salės durų kaštuos 7 
Bilietų galima gauti „Ame 
kos” administracijoje.

ipos leidžiami šū
ki kitokio pasirinkimo 
į: fašizmas arba ko
ks. Amerikoje gi drą- 
skomą: yra trečia iš-
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demokratija.
ja neturėtume už- 
kad tik ten demokra-

3 gyva, kur bus gyvas 
jnybės Kūrėjo pripa- č 
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irinio pasaulio ateitis 
’.abai gyvai svarstoma 

KALBA 73 KALBOMIS jojama. Tuo klausimu 
it i įvairiausių balsų, 
i kad tie balsai vis 

ir drąsiau stoja už 
i mažas valstybes. 
Užsienio Santykių Ta- 
tirektorius, kelių tarp- 
ii} draugi jų narys 
: Altschul gruodžio 20 
w York Times” skilty-

Bronxo teisman už tvai 
ardantį elgesį pateko vier} 
James Wilson, 34 metų a 
žiaus, gyv. Brooklyne. , 
pasisakė galįs rašyti ir k 
bėti 29 kalbomis, o kalbėt: 
73 kalbomis; be to, jis n 
kąs 210 kinų kalbos tarnių. 
673 japonų kalbos tanu
Jis gimęs Palestinoje.

Teisėjas jam bausmę 
spendavo.

NAUJĄ SĄJUNGĄ 
ŽYDAI STEIGIA

hgas labai išmintingas 
^bingumas. Jis pažymi 

ktlanto Čarterio dėsniai 
a didesnio išaiškini 
r visų Jungtinių Tauti 
s narių vienodo supra

žydų rabinų grupė steigę klausia.
naują žydų sąjungą — Air 
rican Council for Judais; 
Šios i 
jungti žydus grynai žydų 
kybos pagrindu.

----------- - ))• 
riko save įpareigota a 
ii Estijos, Latvijos

sąjungos tikslas bJ)s BepJriklausomybę?

v . . , . etuvos ir jos seserišlŠios žydų sąjungos steig • J 
jai yra priešingi atskirai ž! 
dų valstybei, žydų vėliav' 
ar žydų kariuomenei.

Karys M. Brautner atsis' 
ko imti algą. Jis sakė: „J, 
nerūkau, negeriu, ne kaz---------- . ° . .

Lietuvių Radijo Draugija, ruoju ir neturiu jokių giir 
vad. Juozui Ginkui, minėda- nių. Man nereikia.” Pagalia 

New Yorko mieste spalių ma dešimties metų sukaktu- viršininkas įkalbėjo jam im 
ir lapkričio mėnesiuose į ka- ves, perduos dešimtą Kūčių algą karo bonais. 
riuomenę paimta tiek vyrų, radijo programą.
kiek buvo nuskirta. Nors ka- Programoje bus giesmių, 
rių ėmimo komisijoms yra ’ ’ ‘ ’
darbo ryšium su 1,780,000 as
menų perklasifikavimu, bet 
New Yorko visi Parenkamo
sios Tarnybos skyriai savo 
pareigas geriausiai atliko.

ĖMĖ, KIEK REIKĖJO

NAMAI-BARGENAI
Norintiems pirkti arba par

duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu. Čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —

Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St..Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

dainų ir muzikos. Dalyvaus 
Violetos Tamkiūtės kvarte
tas, Adomo Jezavito ensam- 
blis ir Jurgis Dirginčius prie 
vargonų, ši speciali lietuviš
ka radijo programa bus per
duota ketvirtadienį, gruodžio 
24 d. nuo 7 iki 8 vai. vak. iš 
WWRL (1600 kc.) radijo sto
ties. Programos direktorius 
yra J. P. Ginkus, muzikos ve
dėjas — Adomas Jezavitas, 
pranešėja — Miss Josephine.

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine. Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7931 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 7838 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 871 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SI.OANE'S RESTAURANT, INC.
871 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Long Island ūkininkai pr 
šo Valstybės vyriausybės si

kaimynių Latvijos 
vardai nepamiršt 

Šie trys vardai nuol 
M atsakingiems par 
as, kad pasaulinės č 

ėsniai, dėl kurių šis 
ungtinės Tautos kovo 
lūti visiems taikomi, 

mis tiesiog keista, ko 
rišu įniršimu Ameril 
rių bolševikiška spai 
lašama lietuvių tai 
palaidūnų propagai 

propaganda, kuri
OU V CL10L y KJUO V y A ACLL4.O y " i . • • »

trumpinti mokslo metus, ka "teina nei su Atla 
x — fimit r»/x« CT11 IZnT11Y»1/M

jaunimas galėtų padirbę . . _ . 
prie ūkio darbų.

New Yorko miesto park' 
vadovybė praneša, kad čiu( 
žyklų prūdai jau užšalę, m 
rintieji jomis pasinaudoti d 
bar turi progos.

•nu, nei su Keturioi 
''ėmis. Tai propagan 

® tikslas skleisti nei 
. >pie lietuvių tautos s

iš

s

Telephone Residence
EV 7 - 1670 VI 7 - 2940

JOSEPH VASTUNAS

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

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
85 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

Jtuva, kaip ir kiti kr 
nenori jokių vergov 
žmonės laukia Jungti) 

_ ^pergalės, kuri leis I 
~ i atsisteigti neprikli 

i valstybe.
— 4.—:

įbai norėtume, kad 1 
rikiečiai lietuvi ai 
Kalėdas stipriai pasii 
)kiems darbams:

Visu savo kūno ir ( 
jėgų stiprumu daly 

" Amerikos kariškose 
? gose — uoliai atlikti 

iesioginį darbą dirbt 
ikyje ar kitoje viet 
loviai pirkti karo Bi 
ženklelius; remti Ra 
į Kryžių ir kitas labč 

I draugijas.
T Laikytis tampriau
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