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! Sveikindami viens kitą 
Naujų Metų išvakarėse, pa
prastai pasitenkiname įpra
stu geriausios laimės palin
kėjimu. Kasmet tai daro
te, ir vis tie linkėjimai y- 
fa brangūs ir įvertinami.

Šiemet, viens kitą svei
kindami, palinkėkime —daug 
kimingesnių 1943 metų, nei 
paėjusieji 1942 metai. Sa
lo skambius linkėjimus vai- 
hikuokime nepalaužiamais 
Įasiryžimais dirbti Ameri
kos pergalei, kuri išvaduos 
pūsų tėvų žemę—Lietuvą.

Į Bolševikiškos „Laisvės” re- 
Įaktorius šiomis dienomis 
Įasiskelbė „dideliu lietuvių 
putos patriotu.” Tam įro- 
Įyti, — nes kas gi jo tvir
tumui tikės, — jis naudo- 
hsi nauju Encyclopedia Bri- 
knnica žemėlapiu, kuriame 
minimas laisvos Lietuvos 
ardas. Tai, girdi, esąs di- 
felis džiaugsmas, kad tokia 
arsi įstaiga, kaip E. B., 
epripažįsta Lietuvos, o tik 
bvietų Sąjungą.
[Užmiršo tas sūnus palai
das, patriotu besišaukiąs, 
Įd tame žemėlapyje nėra 
I Lenkijos vardo, žinome 
jčiau, kad Sovietų Sąjun- 
Į palaiko santykius su 
bnkijos vyriausybe. Tad 
Up gi Maskva skaitosi su 
pančios valstybės vyriau- 
|be? Ar tik „draugui pat- 
tui” neteks aiškintis ko
ans specialiems komisa- 
ns?

ŽUVO LEIT. STASYS KAUKUS
Kearny, N. J. — Mamer

tas ir Bronislava Kaukliai 
gavo Karo Department© te
legramą, pranešančą labai 
liūdną žinią — gruodžio 14 
d. Europoje žuvo jų sūnus, 
elektros inžinierius, leite
nantas Stasys J. Kauklis. 
Jis žuvęs lėktuvo nelaimėje.

Velionis Įeit. Kauklis bu
vo vienintelis Kauklių sū
nus. Kaukliai yra Dievo Mo
tinos Sopulingosios lietuvių 
parapijos uolūs parapijie
čiai. Jo tėvelis yra didelis
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lietuvių katalikų spaudos rė
mėjas. Jo dėdė Jonas Sta- 
silionis yra Ketvirto Laips
nio L. Vytis, artimas „Ame
rikos” korespondentas.

Kaukliams ir Stasilioniui 
reiškiame nuoširdžios 
jautos.

Gedulingos m išios 
a. Įeit. S. Kauklį bus
kytos šeštadienį, sausio 2 
d., 8 vai. ryte, Dievo moti - 
nos Sopulingos par. bažny
čioje, Davis avė., Harrison, 
N. J.

uzuo-

uz a. 
atlai-

SIBIRE ŠVENČIA SAVO SUKAKTĮ
Buvęs Lietuvos atstovas 

Vašingtone Voldemaras Vy
tautas Čarneckis yra gimęs 
1893 m. sausio 9 d. Dabar, 
kaip žinome, jisai yra ištrem
tas ir savo 50 m. sukaktį, jei 
dar gyvas, švęs kur nors šal
tame Sibire.

Čarneckis yra studijavęs 
elektrotechnikos i n s t i tute 
Petrapily, buvo Rusijoje na
riu lietuvių komiteto šelpti 
nukentėjusiems nuo karo, 
vėliau buvo nariu komiteto 
grąžinimui tremtinių ir be-

Šia proga patartume tam

naujienčs “ Te-
1739 SO. HALSTED sU 
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WALLACE KALBA UŽ NAUJI PASAULĮ KAIP SIAUČIA NACIAI LIETUVOJE

Washington. — Velionies 
prezidento Wilsono gimta
dienio proga (gruodžio 28 
d.), viceprezidentas Wallace 
pasakė kalbą, kurioje išdės
tė dėsnius, r; kuriais būtų

turi sudaryti mašineriją, ku
ri galėtų nuginkluoti ir laiky
ti nuginkluotas tas pasaulio 
dalis, kurios sulaužytų taiką. 
Militarinį nuginklavimą tu-

tvarkomas pokarinis pašau- r®s lydėti ir psichologinis 
lis, kai Jungtinės Tautos nuginklavimas, kuris reika

laus prižiūrėti Vokietijos irlaimės

laisvių. Atgavus Lietuvai ne
priklausomybę ėjo aukštas 
pareigas: buvo Valstybės 
Tarybos narys, susisiekimo 
ministeris, seimo narys, mą. 
Charge d’Affaires prie Lie-' Wallace nurodė, kad Jung
tuves acsiovyoes juonaone,, 
Užsienio reikalų ministeris,1 
vėliau Lietuvos Nepaprastas Į 
pasiuntinys ir Įgaliotas mi
nisteris Amerikoje ir Italijo
je. Rusams užimant Lietuvą 
buvo užsienių reikalų minis
terijos administracijos de
partamento direktorius.

— Kolonizuoja vokiečius. — Gabena nacius iš Rumu
nijos ir Olandijos. — 70,000 darbininkų išsiųs Vokietijon. 
— Studentai priešinasi. — Uždarė universitetus. — Gri
niaus ir Krupavičiaus protestas. — Slapta spauda. — Lie
tuviai pasiryžę kovai.

Švedijoje gyvenąs „New 
York Times” koresponden-

Nacių mėginimas panau
doti lietuvius studentus dar
bui nepasisekė. Naciai įsakė 
visiems moksleiviams, gimu- 
siems tarp 1921 ir 1924 metų, 
stoti „savanoriais” į vokiečių 
darbo frontą. Atsisakantiem 
buvo grasinama atimti visam 
gyvenimui teisę siekti aukš
tojo mokslo.

Iš 3,000 studentų tik 500 
leidosi grupuoti. Atkeršyda- ' 
mi, vokiečiai uždarė Kauno 
ir Vilniaus universitetus, o 
apie 50 studentų ir profeso
rių išsiuntė į koncentracijos 
stovyklas.

Ryšium su šiais žygiais, 
buvęs Lietuvos respublikos 
prezidentas Dr. Kazys Gri
nius ir buvęs žemes ūkio mi- 
nisteris kun. Mykolas Kru
pavičius įteikė raštu protestą 
vokiečių komisarui Lohse.

Vokiečiams nesiseka ir lie
tuvius nuteikti prieš lenkus. 
Priešinimasis bendram prie
šui sujungė anksčiau buvu
sias nedraugiškas viena kitai 
tautos dalis. Visoje šalyje 
platinami sabotažo slapti la
peliai tokiu šūkiu:

„Visi lietuviai yra geri ir 
jis 
čių įsakymų reikia 
tačiau su visu galimu susilai
kymu”.

Savo pranešimą apie Lie
tuvą Bernard Valery baigia 
šiais žodžiais:

„Šios dienos pranešimas 
sako, kad šalis pilna nepasi
tenkinimo ir lietuviai nieko 
geresnio nenorėti}, kaip ko-

Tn narSsWmn dabartinė Japonijos mokyklų sistemas, tas Bernard Valery gruodžio Jo pareiškimu, dabart nes išrauti hitle- 29 pranešė tokias žinias
irtos uždavinys vra tam įsiauti nine r .

nzmo ir japonų militarizmo apie nacių siautimą Lietuvo- 
nuodai. Je: '

Jis pasisakė už tarptautinį Nežiūrint savo nepasi
sekimų rytų fronte, vokie
čiai tęsia Baltijos valstybių 
kolonizavimo darbą, ypač 
Lietuvoje.

Sovietų Rusijos okupaci
jos metu, pagal Vokietijos — 
Rusijos susitarimą, į Vokie
tiją buvo repatriuoti 50,000 
vadinamų vokiečių, kurių tar 
pe buvo 33,000 gryno kraujo 
lietuvių, norėjusių pasišalin
ti nuo sovietinio režimo.

1940 m. gale vokiečiai tuos 
repatriantus padalino į dvi 
klases: A klasė, kurion pris
kirti 33,000 lietuvių ir jiems 
neleidžiama grįžti Lietuvon, 
o 17,000 repatriantų jie pris
kyrė į „O” klasę, kuriuos jau 
atgabeno į Lietuvą ir aprūpi
no juos konfiskuotais ūkiais 
ir geromis vietomis.

Kai vokiečiai konfiskuoja 
ūkį, jo savininką paskelbia 
komunistu arba lenkiškos kil 
mės, tuo norėdami išsaugoti 
savo fiktyvišką draugišku
mą tikriems lietuviams.

Šalia 1940 m. pavasarį at
gabentų vokiečių, naciai ga
bena Lietuvon vokiečius iš 

padarę kelis Rumunijos, taip pat ir Olan-

kartos uždavinys yra taip 
sutvarkyti žmonijos reika
lus, kad joks Hitleris, jo
kie’ karo ištroškę valdovai, 
nežiūrint jų tautybės, nebe- teismą, kurs spręstų tarptau 
galėtų įstumti viso pasaulio ‘ ’ 
į karą ir į kraujo pralieji-

tinius ginčus. Pasisakė už e- 
konominio atstatymo darbą, 
kuriame Amerika turėtų pri- 

____ . , u sidėti savo kapitalu, vadovy- 
tuvos atstovybės Londone, tinės Tautoš pirmoje eilėje be ir techniškais patarimais.

GEN. GIRAUD - AFRIKOS PRIEŠAKY
Kūčių dienoje 22 metų gen. Eisenhower, gen. Clark 

jaunuolis, Prancūzijos pilie- ir kiti aukšti 
tis, Alžyre nušovė admiro-' anglų kariuomenės atstovai.
lą Darlaną, Aukštąjį Pran- 

Tiotui, atsižadėjusiam sa-' cūzų Afrikos Komisarą, 
tėvų ir brolių prakai- kurs nuo lapkričio pradžios 
krauju ir ašaromis ap-1 bendradarbiavo Amerikos 

kytosllietųvių tautos lai- dalinių Af riko ją. viršininkui.
generolui Eisenhoweriui. Ad
mirolas Darlan nušautas sa
vo darbo kambaryje. Jis 
mirė kelyje į ligoninę, ne
atgavęs sąmonės. Jo žudi
kas karo teismo pasmerk
tas mirčiai ir jau sušaudy
tas.

Admirolo Darlano laido
tuvėse dalyvavo preziden
to Roosevelto asmens at
stovas ministeris Murphy,

s ir žemės, pasiskaityti 
pačios enciklopedijos 

tildomą priedą. Ten jis 
as labai tikslių žinių, 
p Lietuva buvo pirmą 
tą pavergta 1940 metų 
sėlio 15 d., kaip jos ge
isi sūnūs kovojo prieš 
nąjį okupantą, kaip ji 
eko į antro, nacio, už
liko okupaciją.
emėlapis, kuriuo „L.” 
. redaktorius taip vaikiš- 
džiaugiasi, parodė tik 

;iną, žiaurią padėtį, ko
ji buvo, kai Hitleris ir 
inas dar buvo artimi są- 
pninkai ir bendradar- 
. Tai žemėlapis, kurs pa- 
) 1939-1940 metų gėdą, 
Rusija ir Vokietija da

ilei Europa. Bet tai jau 
uties dalykas. šiandie 
ija kovoja už geresnę 
lulio ateitį, kurioje di
lės valstybės nebegrobs 
esnių valstybių, kur ne
is vietų plėšriems dik- 
riams. Mes taip sakome 
liai, nes ir Rusija pri- 
Atlanto čarterio ir Ke- 

ų Laisvių dėsnius.

tokio pareiškimo jie galėtų 
ir taip pasisakyti, kad lie
tuvių teisės ir viltys į sa
vo istorinę sostinę Vilnių, į 
savo tautos tikybinį, kultūri
nį ir politinį lopšį, būtų ap
saugotos.

Prezidentas Roosevelt ir 
Valstybės Sekretorius Hull 
pasmerkė Darlano nužudy
mą griežtais žodžiais. Hull 
įvertino Darlano bendradar
biavimą.

Prancūzų Afrikos taryba 
nauju komisaru išrinko ge
nerolą Henri Honore Gi- 
raud, labai populiarų pran
cūzų generolą, kurs yra du 
kartu pabėgęs 
nelaisvės.

Gen. Giraud išrinkimas 
užtikrino visų prancūzų, ko
vojančių drauge su Sąjun
gininkais, vienybę.

Afrikoje paskutinė pran
cūzų kolonija, kuri atsimetė

NAUJI RUSU LAIMĖJIMAI
Maskva. — Gruodžio 29 sparnas yra prasimušęs į 

d. čia pranešta, kad rusų pietus, į kalmukų stepes, i 
kariuomenė užėmė svarbų Trečias sparnas yra į šiau- 
Kotelnikovo miestą, kurs yra rėš vakarus nuo Kotelni- 

kovskio, iš kur jiems tik 
45 mylios iki susijungimo 
su savo kariuomene šiaurė
je.

2. Milerovo apylinkėje ru
sų pasiekti laimėjimai gali 
atkirsti vokiečius nuo taip 
reikalingo jiems susisieki
mo su savo didesniais dali
niais.

3. Ukrainos fronte rusai 
užėmė Čertlova ir kelis ki
tus miestus. Per Kalėdas 
Stalinas ir Molotovas pa
reiškė, kad Ukraina buvo ir 
bus sovietinė.

Rusai yra 
koridorius, kurie nuolat pra
platinami ir tuomi vokie
čiams pavojus vis didėja.

apie 120 mylių į šiaurę nuo 
Rostovo ir apie 90 mylių 
į pietus nuo Stalingrado. 
Vokiečiai tebesilaiko Stalin
grado fronte, bet rusai ti- 

karininkai, kiši apsupti jų 22 divizijas, 
kurioms vadovauja marša
las Bock. Šie vokiečių dali
niai papildomi ir aprūpina
mi tik lėktuvais, kurių di
delį skaičių rusai nušau
na. iRusų. vyksta i
trimis kryptimis:

1. Į pietvakarius nuo Sta
lingrado rusų armija pri
siartino Kotelnikovo mie
sto, kurį pasiekė lengvo
sios artilerijos apšaudy- 

iš vokiečių mais. Miestas buvo apsuptas 
iš trijų pusių. Antras rusų

65 MIL. KARO IR DARBO FRONTE 
______  s- 

Washington. — Karinės
Darbo Jėgų Komisijos virši-

ųaco Matuševskio krei- 
įsis į lietuvius nesulau- 
didelių atgarsių. Be iš- 
esnio „Amerikoje” Ram- 
) Ainio straipsnio, kitur 
į mažai pasisakyta, 
pau nerašyta gal to- 
kad Matuševskis šian- 
yra tik privatus as- 

visai toli stovįs nuo 
rtinės lenkų vyriausy-

Bet kadangi jis yra 
i asmenybė lenkų tau- 

" vertėtų į jo mintis at- 
)ti dėmesio.
ims atrodo, kad jau 
jo tie romantiški lai
kai lietuvius buvo ga- 

sužavėti labai gra- 
žodžiais. šiandie rei- 

veiksmų ar bent rimtų 
dų, kad atitinkami 
tinai bus atlikti, šian- 
ęnkai visur skelbia, kad 
lori Lietuvai laisvės ir

Jokiu būdu negalime su
tikti su „Naujosios Gady
nės” mąstysena Lietuvos ir 
Lenkijos santykių atžvil- 
gu. „N. G.” lietuvių ir len
kų santykius matuoja tuo, 
ar Lietuvoje bus pripažintos 
tautinių mažumų kultūrinės 
teisės. Rašoma, lyg Lietu
voje tų teisių nebūtų buvę 
pripažinta.

Aiškiausia tikrovė štai ką 
kalba: Lietuvoje žydai, len
kai, rusai, vokiečiai, latviai 
turėjo mokyklas. Lenkai tu
rėjo net tris gimnazijas— 
Panevėžyje, Ukmergėje ir 
Kaune. Lenkai turėjo ir vi
są eilę pradžios mokyklų. 
Visos tautinės mažumos lei
do laikraščius savo kalba, 
kurie naudojosi daug dides
ne laisve, nei daugelis lie
tuviškų laikraščių. Univer
sitete tautinių mažumų stu
dentai turėjo savo laisvas 
organizacijas. o

O kaip lenkai elgėsi Vil
niaus krašte? Geriau čia 
neminėti, nes visi labai ge
rai žinome. Svarstydami į- 
vairius santykius su kito
mis tautomis, 
siminti, kad 
vertybė, kaip 
garba, kuri

turėtume at- 
yra ir tokia 
tautinė savi- 
nereikalauja

klausomybės, bet šalia reigoja neatsižadėti savo

nuo priklausomybės Vichy ninkas paul v McNutt pra. 
valdžiai, yra prancūzų Soma-; - - - - - -
Ii j a. Ši kolonija 
Džibuti uostu 
prisidėjo prie 
Prancūzų.

Prezidentas
spaudos atstovams pranešė, 
kad netrukus tikisi pasima
tyti su gen. De Gaulle, kurs 
yra Kovojančių Prancūzų 
priešakyje.

Baltimore, Md

įnešė, kad 1943 metų gale ša
šu svarbiu jįes karįuomenėje įr vidaus 

ramiu keliu fronįe fous gg milijonai asme- 
Kovojancių nų 1943 m. į gamybos ir gin

kluotas pajėgas įstos 8 mili- 
Rooseveltas jonai asmenų, kurių tarpe 4 

mil. bus moterų.
McNutt pranešimu, 1943 

metų gale karinėse gamybos 
.dirbtuvėse dirbs 20 mil. as- 
'menų; dabar dirba 17,000,- 
000 darbininkų. Nekarinėje 
gamyboje šiuo metu dirba 
21,100,000 asmenų, o 1942 m.

— Šv. Kalėdos labai iškil
mingai atšvęstos. Buvo daug 
(mišių. Antrą Kalėdų dieną 
buvo šv. Stepono šventė. Per 
vienas mišias įvyko vieno a- 
merikiečio kario šliūbas; pa
tarnavo keturi kunigai.

— Prieš Kalėdas palaidota 
Bendaravičienė (Jurgelaity- 
tė) ; jos tėvai buvo pirmieji 
lietuvių parapijos nariai, kai 
steigta parapija.

— Vlad. Draiginio siuvyk
la visai užsidarė ir nėra ži
nios ar kada atsidarys. Apie 
200 darbininkų pakriko po 
kitas siuvyklas.

— Bradūno siuvykla per 
Kūčias sustojo dirbusi. Lie
tuvių salėje darbdaviai pa
vaišino darbininkus. J. K.

SKUBIAI REIKIA 
Vyro Vargonininko

Kreiptis:
Kun. J. Vaitekūnas,

Providence

Nacių Okupacijos
Našta Tautoms

dijos nacius.
Vokiečiai žiauriai išnaudo

ja lietuvių darbo pajėgas. 
Neseniai jie išleido dekretą, 
kad iki gegužės 1 d. į Vokieti
ją būtų išsiųsta 70,000 darbi
ninkų ir ūkininkų, kurių pen- voti prieš savo dabartinius 
ktadalis moterų. išlaisvintojus”.

Skelbdamas apie tai, kaip 
vokiečiai išnaudoja okupuo
tas Europos tautas, belgų 
žurnalas „News From Bel
gium” apskaičiuoja, kad vi
dutiniškai kasdien nacių o- 
kupacija kaštuoja Belgijai 
$1,200,000; Norvegijai—$1,-! 
500,000, Prancūzijai — $12,- 
000,000; Olandijai — $1,800,- 
000. Iš tų sumų tik dalis ei
na išlaikymui vokiečių oku- 

pradžioje dirbo 29,200,000 as- pacinės kariuomenės, didžio- 
menų.

Gen. K. Musteikis —i
ji gi dalis — Vokietijos pasi
pelnymui.

Neturime žinių, kiek nacių 
okupacija kaštuoja Lietuvai, 
bet prisiminus, kaip vokie- 

_______  čiai per Didįjį karą gabeno 
Londonas. — Žinių „ONA” Lietuvos mišką ir kitas ver- 

agentūros žiniomis, gen. Ka- tybes, o taip pat darant pa- 
zys Musteikis esąs pirmas į- lyginimą su aukščiau pa- 

sutikęs skelbtomis sumomis, galima 
vokie- nujausti, kad nacių okupaci

ja kaštuos Lietuvai daug mi
lijonų dolerių, o ką jau be
kalbėti apie išvežamus į Vo
kietijos fabrikus ir ūkius vy
rus, ką bekalbėti apie kitas 
darbo ir kraujo aukas!

Tremtiniai Ieško

Naciij Patarėjas

žymesnis lietuvis, 
bendradarbiauti su 
čiais.

Lenkų šaltiniai skelbia,
kad gen. Musteikį komisaras 
Renteln paskyręs nacių pata
rėju.

Paskutinėje laisvos Lietu
vos vyriausybėje gen. K. Mu
steikis buvo krašto apsaugos 
ministeriu. (Ar tikrai gen. 
Musteikis sutiko savo noru 
bendradarbiauti su vokie
čiais, sunku pasakyti, nes ši 
žinia ateina iš lietuviams ne
draugiškų šaltinių).

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

MAISTUI RUOŠIAMOS KORTELĖS
________ E-

Washington. — Maisto ad
ministratorius, žemės ūkio 
sekretorius Wickard pavedė 
Kainų Įstaigai įvesti maisto 
korteles, kurios bus išdalin
tos gyventojams vasario pra 

1 džioje.
Maisto kortelės bus skiria

mos šiems maisto gaminiams 
įsigyti: džiovintiems, kon
servuotiems ir „kenuotiems” 
vaisiams, sriuboms ir daržo
vėms. Maisto kortelės bus iš
duotos visoms šeimoms.

Pranešta, kad beveik pusė 
šalyje pagaminamų pardavi
mui vaisių ir daržovių bus 
reikalinga mūsų ir sąjungi
ninkų armijai ateinančiais 
metais. Apskaičiuojama, kad 
iki šiol kiekvienam civiliam 
gyventojui per metus tekda
vo 46 svarai kenuotų, kon
servuotų ir džiovintų vaisių 
ir

Vilniuje Esą 
12,000 Žydų

Pranešama, kad naciai Vil
niuje išžudė dešimtis tūks
tančių žydų, KAP pastebi, 
kad dabar Vilniaus mieste į- 
steigtame žydų ghetto esą 
tik apie 12,000 žydų. Kai ku
rie žydai čia galėjo būti at
gabenti ir iš kitų miestelių.

Vilniuje Žuvo 
6 Profesoriai

daržovių.

34 PUSLAPIŲ 
„DRAUGAS”

Chicago. — Kalėdų proga 
„Draugas” išėjo 34 puslapių 
didumo, tuo pralenkdamasGauta nuo vienos tremti

nes iš Sibiro telegrama, ku- kitus lietuviškus laikraščius, 
rioje ji paieško Jono Vilimo Dabartiniu metu prie „Drau- 
ir Jono Jokanto, kurie, spė- go” platinimo sėkmingai 
jama, gyveną Čikagoje. Su- darbuojasi Andrius Daugir- 
minėtieji asmens yra prašo- das.
mi kreiptis į „Draugo” re-, Dienraštis jau kuris laikas

Lenkų katalikų spaudos 
agentūra KAP praneša, kad 
nacių buvo nužudyti ar šiaip 
žuvo ryšium su nacių okupa
cija ši^-.-buvusieji Vilniaus 
universitetą nrofesoriai len
kai : teisių piv * Bossow- 
skis, geodęr^U prof. K. 
Jantzena^matdbatikos pro
fesorius St. Ken pisty, teisių 
prof. Br. Wrobl* wskis, bota
nikos prof. J. Trzebinskis ir 
istorijos lektorius St. Civins- 
kis.

Vokiečiai išleido dekretą, 
kuriuo panaikinami muitai 
daugumai iš okupuotų kraš
tų į Vokietiją įvežamų daik
tų. Tas dar labiau padidins

dakciją, 2334 So. Oakley Av, 
Chicago.

yra žymiai pagerinęs savo 
turinį.

išnaudojimą pavergtų 
jų tarpe ir Lietuvos.

tautų
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NAUJŲ METŲ VILTYS

JUOZAS B. LAUčKA — Redaktorius.

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

POPIEŽIAUS KŪČIŲ KALBA

aprū-

teisi- 
siekia

Gruodžio 24 d. savo kalbo
je Vatikane per radiją popie
žius Pijus XII pasmerkė 
marksistinį socializmą ir be
dievišką autoritetizmą, ku
rie žmones laiko negyvų 
daiktų krūva. Jis kvietė žmo
nes sukurti pasaulį, kur bū
tų pilna laisvė visiems, tiky
bai ir politinei nuomonei. Jis 
pasisakė už valstybių tarp
tautinį bendradarbavimą, už 
geresnį darbo žmonių 
pinimą.

Popiežius pasmerkė 
nį pozityvizmą, kurs
išimtinai vienos rasės, vienos 
klasės ar vienos tautos vieš
patavimo. Siekiantieji naujo 
pasaulio, sakė popiežius, turi 
kovoti už vyriausybės pasi
rinkimo laisvės teisę, už tei
sę pasirinkti tikybą ir tiky
binį luomą. Valstybė neturi 
teisės elgtis su gyventojais 
lyg su daiktais.

Čia paduosime kelias po
piežiaus kalbos ištraukas:

„Kasmet Kalėdų švenčių 
laikotarpiui atėjus, Jėzaus, 
kurs yra šviesa tamsumo gel
mėse, žodis vėl iš Betliejaus 
prakartėlės aidi krikščionių 
ausyse ir randa atgarsio jų 
širdyse vis naujesniu džiaug
smo ir maldingumo šviežu
mu. Tai žodis, kuris nušvie-

dangiška Tiesa pasaulį, Į-i 
stumtą tamsumon fatališko
mis klaidomis. Jis suteikia 
didingo ir patikimo džiaugs
mo žmonijai, gilaus ir kar
taus skausmo pabaisos dras
komai. Jis skelbia laisvę 
Adomo vaikams, surakin
tiems nuodėmės ir kaltės re
težiais. Jis žada pasigailėji
mą, meilę, taiką nesuskaito
moms minioms kenčiančių ir 
skurstančių, kurių laimė ir 
pastangos yra paskandintos 
mūsų audringų dienų šiur
piame pyktyje ir neapykan
toje.

„Šauksmas: „Gaila man 
minios” mums yra šventas 
palikimas, kuris neturi būti 
iškreiptas. Jis lieka stiprus 
ir išmintingas visiems lai
kams ir įvairioms žmonių pa
dėtims taip, kaip jis buvo 
reikšmingas Jėzaus žodis.

„Bažnyčia būtų neištiki
ma sau, ji nustotų buvus mo
tina, jei ji nugręžtų ausis 
nuo savo vaikų pagalbos 
šauksmų, kurie ją pasiekia iš 
kiekvienos žmonių šeimos 
klasės.

„Bažnyčia nėra linkus 
rinktis vieną ar kitą formą, 
kuriomis tautos ar valstybės 
stengiasi išspręsti milžiniš- 
,kas vidaus santvarkos ar 
tarptautinio bendradarbiavi
mo problemas — tol, kol šios 
formos derinasi su Dievo į- 
štatymais.

„Bet iš kitos pusės, kaip 
tiesos atrama ir pagrindas ir 
kaip, Dievo valia, Kristaus 
mandato, taip pat ir gamti
nės ir antgamtinės tvarkos 
saugotoja, Bažnyčia negali 
atsisakyti savo teisių skelb
ti savo sūnums ir visam pa
sauliui nepakeičiamų pagrin
dinių tiesų, kurios apsaugo 
žmoniją nuo apgavysčių, iš
davimų, klaidingų aiškinimų 
ir klaidos

„Tarptautinė tvarka ir 
darnumas priklauso nuo at
skirų valstybių vidaus tvar
kos ir jų laimėjimų medžia
ginėje, socialinėje ir intelek
tualinėje srityse. Tvirta ir

pastovi taikos politika kitų 
tautų atžvilgiu yra neįmano
ma be taikos dvasios pačioje 
tautoje.

„Tik siekiant vidaus tai
kos žmonės bus laisvi nuo 
kruvinos karo pabaisos, tik 
tuo keliu nyks nesutikimų ir 
netvarkos medžiaginės ir 
dvasinės priežastys ir pa
laipsniui visai bus prašalin
tos.

„Kiekviena bendruomenė, 
verta šio vardo, kilo troški
me taikos ir todėl siekia tai
kos, kuri yra „pastovus gy
venimas drauge ir tvarkoje,” 
kur šv. Tomas randa taikos 
pagrindą.

„Tad socialinį gyvenimą 
tvarko du pirmutiniai ele
mentai : gyvenimas drauge 
tvarkoje ir gyvenimas drau
ge pastovume.

„Tvarka, kuri yra žmonių 
sąjungos, t.y. žmonių, sie
kiančių tikslų, atitinkančių 
jų būdui, pagrindas, nėra tik 
išorinis ryšys. Ji yra ir turi 
būti palinkimas į vidaus vie
nybę ir geresnis jos pasieki
mas. Ji neišskiria 
tikrovės skirtumų, 
tvirtina Dievo valia 
gamtiniai lygiai.

„Pirmutinis ir pagrindinis 
visuomeninio' gyvenimo' už
davinys yra apsaugoti, iš- 
vystyt ir tobulint žmogišką
jį asmenį, pagelbėti jam tei
singai suprasti reikalavimus 
ir vertybes religijos ir kultū
ros, Kūrėjo paskirtus kiek
vienam žmogui ir visai žmo
nijai, savo visumoje ir na
tūralinėse dalyse.

„Socialinis gyvenimas su
daro vienybę tarp žmonių 
nepanaikindamas esančių na
tūralinių skirtumų. Kai tvir
tai laikomasi Dievo, visų 
(žmogiškų dalykų Vyriausio 
Valdytojo, tada žmonių pa
našumai ir skirtingumai ran
da sau vietos sutvarkytoje 
dalykų, vertybių ir dorovės 
santvarkoje.

„Bet kai šis pagrindas yra 
pašalinamas, tada susidaro 
pavojingas įvairių kultūros 
sričių derinimo trūkumas, 
tada tikrų vertybių esmė 
tampa netikra ir nustumia
ma ten, kur išoriniai veiks
mai ir dažnai akli instinktai 
tampa sprendžiamais veiks
mais, pagal dienos vyraujan
čią madą, kas kontroliuos 
vienokią ar kitokią kryptį.

„Po paskutinių dešimtme
čių klaidingos ekonomijos, 
kurioje piliečių gyvybės buvo 

• skirtos pelno akstinui, da- 
■ bar vyrauja nemažiau pra

žūtinga politika, kuri, kiek
vieną asmenį ir viską saisty
dama valstybės atžvilgiu, 
visiškai prašalina dorovės ar 
tikybos mintį. Tai yra fata
liškas maskaradas, fatališka 
klaida.

(Bus daugiau)

esančių 
kuriuos 
ar ant-

Anglijoj Lietuviai 
Turi Laikraštį

Sausio - January 1

MOTIN
AUKLĖ

RAUDONOJO KRYŽIAUS TARrybės neužliuliuos mūsų di
džio laimės troškimo, nepa
tenkins jo veržimosi taip, 
kad jis būtų sotus. Žinojimas 
kur reikia ieškoti tikros lai
mės duos mums ramybės ir 
atskleis daugelio gyvenimo 
paslapčių uždangų ne tik 
1943 metams, bet visai mūsų 
trumpesnei ar ilgesnei šio 
gyvenimo kelionei.

2. Pažinti apgaulingos ir 
nuoduotos laimės vilingus. 
Pirmasis laimės griovėjas 
yra kiekvieno žmogaus „Aš.” 
Jei žmogus visagaliu nori pa
sidaryti, save, savo jėgas, 
gabumus, išmintį, grožį, svei
katą, apsukrumą, ir kt. daly
kėlius laimės šaltiniu skaito, 
tai bent kam išnykus, tuoj ir 
laimė pradingsta. O mes ži- 

j „viršžmo
giais” daugelis jau mėgino 
būti, bet susikūlė ir žuvo. Pa
žinti save tikrai naudinga 
laimės siekiant. Nuostabusis 
ir tikrai gražus pasaulis taip 
pat ne vieną suvedžioja. Ne
maža susivysto pragaištin
gais ir viliojančiais pasaulio 
gėrybių siūlais. Aukso ver
šiai, deimantų karūnos, plie
no -kardas, mokslo labirintai 
ir yra didžiausi viliotojai ir 
žudytojai, 1 e n g v abūdiškai 
tikros laimės beieškančių. 
Vos spėja aukso gabalas su
trupėti, ar deimantas iš gar
bės ir valdžios vainiko iškris
ti, ar plieno kardas sulūžo, 
ar moksle erdvės nepasiekė, 
štai ir viskas sugriuvo, baisi 
beviltis ir nelaimė sėdi kaip 
neprašyta viešnia. Kenčia, 
nusivilia ir dažnai žiauriai 
žūna tikros laimės nesuradę 
ir visi „gero laiko,” malonu
mų ir „naudokis diena” gar
bintojai. Tūkstančiai, milijo
nai jau nusvila ir nepradėję 
gyventi, vos savo vaikystę 
palydėję, jaunystės jėgingo 
skriejimo nė neparagavę. 
Daugelis neva gyvena, bet 
jau seniai tikrą laimę pakasę 
taip menkuose ir greit nyks
tamuose ;............

[nikotino dūmuose, 
šiame kūniškame

1. Lietuvos Atstovas, Įga- sekoje pilna politinė tautos 
liotas Ministeris P. žadei- nepriklausomybė bus atsteig- 
kis, Lietuvos Konsulai ir ta ir ji vėl įkvėps jos vai- 
Pasiuntinybės bendradarbiai kus kūrybiniam darbui, už- 
siunčia vokiečių okupacijoj gydys žaizdas, sukurs gero- 
kenčiantiems Lietuvos žmo- vę, pražydins kultūrą. Nėra 
nėms, skaitlingiems Lietu- tai tik naujametinė svajo- 
vos tremtiniams Siberijoje, nė. Lietuvos viltys, kaip ir 
išbarstytiems po visą platų- viltys jos kaimynų, einant 
jį pasaulį Lietuvos pilie- Atlanto Deklaracija, turės 
čiams ir geriesiems Lietu- I įsikūnyti. Lietuvos didieji 
vo draugams — Amerikos kaimynai yra pasižadėję ne
lietuviams nuoširdžius lin- siekti teritorialių priedų ma- 
kėjimus, kad ateinančių me- Įžesnių tautų gyvybės są- 
tų viltys įsikūnytų, kad A- skaiton. Sovietų 1940 metais 

i deklaruota Lietuvos aneksi
ja, kaipo priešinga Atlanto 
Čarterio dvasiai, savaime at
puola, nes lietuvių tauta nė
ra atsisakiusi savo nepri- V 77V-“’ , , , _ . - , . , inome, kad tokiaisklausomybes ir atsisakyti ne
ketina. Taikos atėjimui pa
greitinti tuo tarpu visoms 
Susivienijusioms Tautoms ir 
jų simpatikėms- kaip Lietu
vai, tenka įtempti visas sa
vo pajėgas. Didžiai gerbia
mas p. Cordell Hull 1942 m. 
gruodžio 17 d. šitaip patarė 
visiems: „centrinis ir pir
miausias rūpestis visų pri
tarėjų Susivienijusių Tautų 
tikslams, kad kaip atskiri 
asmens, taip ir žmonių gru
pės jungtų savo pastangas 
vieninteliam tikslui, kad 
Alijantų kariškos pastangos 
užsibaigtų laimėjimu.”

Lietuviškasis elementas 
Amerikoje, vykdydamas sa
vo amerikonišką patrijotinę 
pareigą, tuo pačiu gelbsti ir 
lietuvių tautai, šia krypti
mi eidami jei sušauktų sa
vo skaitlingų organizacijų 
atstovų konferenciją, kaip 
tai yra darę praeito karo 
metu, tai dar daugiau ir 
reikšmingiau patarnautų Dė
dei Šamui, o per tai ir Lie
tuvai ateinančiais Lietuvos 
nepriklausomybės 25 
sukakties metais.

Šiuo tarpu mums 
viams aktualiausias

merikos tautos kilnus ryž
tingumas apsivainikuotų lai
mėjimais, ir kad mūsų bran
giai Lietuvai vėl prašvistų 
laisvės saulutė.

Šios sezoninės šventės su
puola su pasaulinio karo į- 
vykiais. Didžiausios pasau
lio galybės, imperialistiškos 
Ašies valstybės: Vokietija, 
Japonija ir Italija iš vie- 
inos pusės, o Iš antros pu
sės Amerika, Didžioji Brita
nija, Kinija ir Sovietų Są
junga norams nenoroms tu
rėjo paaukoti ramųjį gyve
nimą karo dievaičio Marso 
užgaidoms. Klaikus tornado 
palietė ne tik didžiausias 
tautas, bet ir mažąsias, ne 
tik šarvuotas milijonines 
armijas, bet ir civilius gy
ventojus, neišskiriant mote
rų ir dargi vaikų. Tarytum 
visi vulkanai būtų atsivėrę 
ir savo naikinimo energija 
būtų apsupę visus kontinen
tus, — tarytum vargų ir 
prakaito, skausmų ir ašarų 
pati gilioji jūra būtų išsi
liejusi. Kokia gi tos titaniš
kos kovos prasmė? —klau
sia žmonija. Koks rytojus 
mus laukia? — klausia pa
vergtos mažosios tautos, jų 
tarpe Lietuva.

Tautų žymiausieji autori
tetai yra daug dėl tų daly
kų galvoję ir yra daug jau 
pasisakę,

metų

lietu- 
reika-

nors ir negaluti- įas yra Lietuvos,- tremtinių i 
nai. Ašies valstybių karo problema. Lengva suprasti,1 
tikslų sąraše, šalia kovos su kad jų padėtis yra nepa- 
bolševizmu, kyšo kūrimas kenčiama. Amerikos R. Kry- 
naujų imperijų, paremtų ra- žius, be abejo, tremtinius 

- ’y“1-> ir mažųjų sušelptų Amerikos lietu- 
t viams kooperuojant. Bet ka

dangi tuo tarpu vien tik 
pavardės tremtinių težino
mos (ir tai dar nevisos), o 
jų ištrėmimo adresų visai 
mažai teturima, tai didesnis 
organizuotas šalpos darbas 
dar vis negalimas.

Per pustrečių metų Lietu
vos okupacijos, Amerikos 
lietuviai, kaipo giminingi ir 
tradiciniai draugiški Lietu
vos geradariai, yra parodę 
daug užuojautos, materija- 
lės paramos ir susirūpini
mo Lietuvos išlaisvinimu ir 
jos ateitimi. Visi šios kate
gorijos veiksmai yra laisvos 
ir grynos širdies dovana 
Lietuvai. Toji dovana prie 
tobulesnės organizacijos, at
rodo, galėtų būti padidinta 
laisva iniciatyva ir laisvai 
pasirinktais b ūdais. Tačiau 
tai yra pačių geradarių rū
pestis.

Už buvusią ir būsimą Lie
tuvai moralinę ir materijali- 
nę paramą Lietuvos Pa- 

, brangūs 
to; ji tai aktingai, tai pa-1Amerikiečiai, ir Jūsų gar
singai, bet nuolat priešinasi bingai vyriausybei čia pa- 
pavergėjams ir todėl užtar- kartoja savo nuoširdų ačių. 
nautai tikisi, kad karo pa- Lietuvos Pasiuntinybė.

sine nelygybe i" —~ 
tautų pavergimu. Laisvę my
linčių tautų fronte, kuriam 
atstovauja Susijungusios

Tautos (United Nations), 
matome lyg neregėtą aušrą 
patekant, — matome paža
dą naujos, teisingesnės, lai
mingesnės 
santvarkos, 
viešpatauti Keturios Lais
vės; santvarką, kurią pra
mato Atlanto Čarteris —tas 
mažųjų tautų troškimų in
karas; santvarką, kurioje 
neturėtų būti vietos jokios 
spalvos 
dentas 
reiškęs, 
karą ir 
ką.” O toji taika, Preziden
to žodžiais, būsianti tokia, 
kad „pergalė nereikš ker
što, bet reikš sudarymą to
kios tarptautinės santvar
kos, kurioje Kristaus dva
sia viešpataus žmonių ir 
tautų širdyse.”

2. Lietuva, dviejų invazi
jų nuteriota, priklauso prie 
laisvę mylinčių tautų fron- siuntinybė Jums,

ir žmoniškesnės
kurioje turės

diktatūroms. Prezi- 
Roosevelt yra pa- 
kad „mes laimėsim 

mes laimėsim tai-

1943 METAI PRAGIEDRULIUOSE

Anglijos lietuvių laikraštis 
„Išeivių Draugas” tebelei

džiamas. Jo adresas: 76 
Main Street, Bellshill La- 
narkshie, Scotland. šalia 
bendrų informacijų jie go
džiai gaudo žinias iš Lietu
vos.

Štai ir vėl Naujieji Metai mai ir liks tik skambiais žo- 
pasibeldė į mūsų ir taip ne
ilgo gyvenimo duris. Visų 
mūsų širdyse ir sielose dide
lis klaustukas: ką jie atneš? 
Visi norėtumėm įspėti atei
nančių metų dovanas: laimę, 
laukiamą taiką, laimėjimus, 
ar naujus kentėjimus čia ir 
visuose karo laukuose ir van
denynuose. T a č i,a u šalia 
klaustukų ir nežinomybių, 
mes visi aiškiai žinome savo 
didžiausią troškimą — lai
mės, kurios tiek daug linkime 
vieni kitiems. Tačiau linkę j i-

Karo sūkuriuose daug 
žmonių užmiršta, kad Rau- 
.donasis Kryžius praeitais 
metais praplėtė savo patar- 
inavimus civiliams.

Raudonojo Kryžiaus šak
nys yra žmonių širdyse. Jūs 
ir jūsų kaimynas, jūsų ir jo 
'noras padėti savo broliams, 
kuriems pagelba reikalinga, 
sudaro dvasią, kuri padaro 
Raud. Kryžių stipria jėga.

Faktas, kad šiandieną 
Raud. Kryžius daugiau vei
kia naminiame fronte nei ka
da nors anksčiau. Organiza
cijos darbai liečia kiekvieną, 
kokiu nors būdu. Tik praei
tais metais milijonai įsirašė 
į pirmos pagelbos kursus. 
Šimtai tūkstančių ėmė namų 
slaugymo pamokas. Viešos 
sveikatos slaugės kaimuose 
ir miestuose aplankė ir pri
žiūrėjo sergančius. Maitini
mo klasės išmokė 200,000 
šeimininkių geriau pažinti buvo atpasakotos nelaii pareina nuo mo-i
maistą ir geriau balansuoti žmonių, kurie bėgoj j auklėjimo. Iš pat)
dietą. Raud. Kryžiaus sky- viršų, kada vanduo p ^kite vaiko ne, . 
rių savanoriai gamino dra- kilti, arba per baisų | svetimų daiktų, 
bužius neturtėliams savo a-.stipresnius namus, 
pylinkėse, bandažus ir chi- . . v . . Apie 12 žmonių pu rurgimus įtaisymus vieti-1 1 ■

Rockport, Arkanas pJ 
pakraščio miestai su J 
iki 2,500 gyventojų—pg 
veno šią vėtrą.

Iš anksto įspėti, [> 
Kryžiaus skyriai keliose 
tose galėjo paduoti alia 
ir padėti žmonėms rasti] 
gią vietą. Prieglaudos ii 
mosios pagelbos skvri 
vo įrengti mokyklose, b; 
čiose ir kitose vietose. 
City, 25 mylios nuo h 
900 žmonių užsiregk 
Raud. Kryžiaus priegb 
se. Kitiems prieglauda 
rasta namuose ten pat,] 
Kryžius pavalgydino 
nuosius per visą dieną,

Tipingas vėtros ce 
buvo Matagorda, kuri 
mė atsitiko anksti šeši 
nio vakare. Antrą va 
sekmadienio rytą, po] 
banga 6 pėdų aukščio j 
miestą. Tos nakties bais

NUOSAVYBĖS kibirkštėl 
praleiskit 
vienos,

I0S
gerbimas

nj pas mus taip ^M>|vagyS^gSi 
vaikas p 

Mokyk

' hp ir vn L gadinti jų, naikin-j^1 ™ 
Utį kokios žalos dary- 1 

prie traktoriaus, kad ii Paaiškinkite jam, kadi^ (
nems ligoninėms, šiandie sa- į .v , . ’ ™ voeimas ir taizemes svanores slaugių pagelbinin- Jie teį^a Dievas savo įsaky-Į^! į.
kės tarnauja ligoninėse kiek- ^vok. Neleiskite ŪU- J?J
vienoj valstybėje. vienos šakelės iš*go į miesto ledaunę. 

porelė išstovėjo visą 
virš

r," j - • i vuosius tino sodno, ne vienosLabai svarbus Raud. Kry
žiaus patarnavimas yra pa- ___ ___ , j
gelba nelaimėse. Todėl, kad kydami savo vaikelį a kite laužyti jaunus 
cenzūra sulaiko oro raportų 
paskelbimą, labai mažai pra
nešimų buvo apie įvairias ne
laimes. Praeitais metais 
Raud. Kryžius suteikė pagel- 
bą per 172 uraganus, potvy
nius, gaisrus ir kitas nelai
mes.

Daug žmonių, kurie dirbo 
per ilgus metus susidaryti 
namelį ir įrengimus, per ne
laimes neteko visų savo pa
sauly brangiausių daiktų, 

alkoholio garuose, Neturėdami šaltinių, iš kurių 
išgvęru- pradėti gyvenimą, jie žiūri į 
ar kito- baisią ateitį. Pagal tas saly

kluose malonumų svaigalu©- gas, jaikino suteikimo mais
to, prieglaudos, drabužių ir 
medikalinės priežiūros neuž- 

laimės žvaigždei. Atsiminki-1tenka- Šiems kankiniams rei- 
me, kad mes sykį galėsime kia padėti, kad jie galėtų vėl 
būti tikrai laimingi. Mūsų.surasti darbo ir kad £alėtų 
laimė bus nesikeičianti, am- taPti garbingais piliečiais sa- 
žina, visuotinė. Nesvarbu ka
da, bet kad tik bus. Juk am
žini dalykai nežino laiko, o 
amžinybė nematuojama lai
ku. Žinome, kad 1943 nuneš 
mus arčiau ar toliau, kaip 
mes norėsime. Tikros laimės 
žvaigždė turi būti ta magne-1 
tinę jėga, kuri pritrauktų 
mus ir nepaleistų nuo tos li
nijos, kuri veda į taip neįkai
nuojamos ir brangios laimės 
dausas.

4. Skinkime galimos laimės 
žiedus ir šiame gyvenime. 
Tai darykime jau 1943. 
Kaip? Vėl klaustukas. Vie
nas tikros laimės spindulėlis 
galimas sugauti sielos, dva
sios gilumoj. Jokių varžtų 
nesurišta siela ir neapsun
kinta dvasia gali jau šiame 
gyvenime paragauti būsian
čios laimės skonį nors maža
me laipsnyje ir netobulai. 
Kiek mes turėsime dvasišku
mo, tiek tų laimės atšvaistės 
spindulėlių sužiebsi. Kiek 
dvasiškus, Dievo, amžinos 
sielos dalykus įvertinsime, 
tiek mes jau čia prie amžinos 
laimės ruošimės ir joje pra
dėsime dalyvauti. Mūsų pil
nutinis religinis gyvenimas 
yra geriausias skaitliukas ir 
rodyklė.

Pagaliau, šiek tiek laimės 
jau čia paragausime, kiek ki
tą žmogų, tokį pat sutvėri
mą, kaip mes, broliu laiky
sim, ne tik .vadinsime, 
žmogus 
stengs užsibarikaduoti ak
mens ir mūro sienomis, užsi
rakinėti geležinėmis durimis, 
kai žmogus žmogų duona, ne

. cic 1O0LUYVJV , i narna,
š liemens vandenyj dės iš svetimo darželio;

., 1» tJl inuvuir, VlvUdfl

se.
3. Neleisti užgesti amžinos

ivo apylinkėse.
Atsiekti šį tikslą Raud. 

Kryžius pagelbsti visokiais 
būdais. Per jį buvo pataisyta 
ir atremontuota tūkstančiai 
namų. Darbininkams 
duota darbo įrankiai, 
įmoms sėklų daržams, 
ninkams galvijų ir ūkio įren
gimų, ir kitokiais būdais pa
dėta jiems grįžti prie norma
laus gyvenimo.

Nelaimių problemos buvo 
išbandytos rugp. 29 d., kada 
baisus uraganas, apėmęs vi
są Texas valstybės pakraštį, 
įsiveržė į vidurį daugiau kaip 
100 mylių, ir paliko nuosto
lius, kurie siekė milijonus do
lerių. Vėjo greitumas buvo 
apie šimtą mylių per valan
dą, ir potvyniai prisidėjo prie 
pavojaus.

Palyginamai, mažai buvo 
užmuštų ir sužeistų, bet Rau
donasis Kryžiaus tyrinėji
mas parodė, kad daugiau 
kaip 20,000 šeimų neteko na
mų ir ūkių. 1,076 namai buvo 
visiškai sunaikinta. Daugiau 
kaip 17,000 sugadintų ir tūk
stančiai ūkių namų ir biznio 
įstaigų. Matagorda, Palacios, 
Port O’Connor, Ft. Lavaca,

buvo
šei-
ūki-

čių. Kita motina, kada^s. Žiūrėkite, kad vai- 
rasas, ant kurio gulėję rūpestingai apsieitų su v 
vaikelis, pradėjo slinlėkolmtomis knygomis ir ’ 
liau, siekė per sumuštąĮfais daiktais, kad visuo-Rn 
sulaikyti jį ir ji smarp juos atiduotų, o jei 

ar pagadins, kad at- Kas 
naujas. (turi i

visai 
.draus 
'įloti 

augę 
inedi 
'vari 
vo 
mod 

jneli 
žen 
čiu] 
dail 
tai 
san

J 
mė] 
koi 
Pir 
kii] 
nei 
An 
paf 
ir i 
lail 
ryj 
kin

čių. Kita motina, kai

sipiove. Namai nuplai 
du blokus nuo savo pi

Raud. Kryžius tuoj Sūrėkite, kad nesisavin-1 
pirmosios pagelbos Iradimų, nors tai būtų irj 
Matagordoj kitą rytai centai. Ieškokite savi- 
daktaro tenai nebuvr“ * 
žmonių buvo priimti s 
dienį, iš kurių keli bill 
siųsti į Bay City ligoni 
pradžių, stotis buvo d 
jama 24 valandas peri

ako, o jei nerasite, nu- 
ikite pas kleboną ar į po-] 
iją, jei tai koks didesnės 
Itės daiktas. Jei smulkūs 
|iMŽi pinigai, liepkite a-; 
hti pavargėliui, bet nie-> 

ir per pirmutines dviflomet neleiskite pasilai- 
j tęs 200 sužeistų buvoįti sau. Tai labai svarbu, 
prižiūrėti. Valgis buvoad vaikas žinotų ir paju- 
namas per sanvaitę laitų svetimo daikto nepalie
ti skyriai lygiai veikėiamumą.

Nelaimė buvo tokiame ėmimą svetimų daik- 
kad 27 atstovai Raudį tyčiomis, stačiai sakant, 
žiaus buvo išsiųsti iš vpie vagystę, nėra ko nė 
sios įstaigos atremodalbėti. Neleiskite vaikui 
darbams padėti. Skysti nė vieno svetimo obuo- 
vo įsteigti ir nelaimimo, nei žirnelio. Jokių iš
registruoti, ir visas Mii| ir nuolaidumo čia ne- 
kymas dabar gerai einjalibūti, nes tuojau sugrius 
žiūrėdami kiekvieno iŠsas jūsų statomasis teisu- 
lius, Raud. Kryžius po rūmas. Prie svetimo 
jiems greičiaus p r adėWto, kaip prie ugnies, ne- 
malų darbą ir gyvenini* piršto, nes ir maža aiš

A.===—- - - - - - - - - - - -

džiais jei mes neišpildysime 
sąlygų tikrai ir pastoviai lai
mei.

Kokios gi yra tos laimės 
sąlygos?

1. žinokime kur reikia ieš
koti tikrosios laimės, kad ne- 
nusiviltumėm ir nežūtumėm 
tariamos laimės šešėliais be
sivaikydami. Trumpai ir aiš
kiai sakant — nežvejokime 
laimės šio gyvenimo jūroj. 
Mes čia negalime sutikti pil
nutinės ir nenykstančios lai
mės. Jokios šio gyvenimo ge-

Kai
nuo žmogaus nesi-

į užuovėją nugabenti. Kai 
žmogus į žmogų nežiūrės, 
kad jį sunaikintų, bet kad 
jam patarnautų ir padėtų. 
Žodžiu, kai žmogaus meilė iš
eis iš gražių knygų, daugelio 
namų, o eis'į kryžkelius, gat
vių užkampius ir visur kur 
tik dar žmogiškoji būtybė 
randama . . . Tada . . . Ta- 
da artinsimos prie tikro-

Trūksta Nu Dieii< J
„AmerikcZZ^minM^HU LS 

jai būtinai reikalin® 
„Amerikos” numeriai: f

1940 m. spalių-Oct#
d., nr. 40 (346), 19į Mes galim, dėde, — atsakėme 
lapkričio-November rankoves.
44 (350) ; 1941 m.. ^uvo mums gera ir šviesu.
March 28 d., nr. 13. B puol§m®s akmenų. Prad 

:®ie, iš kailio nerdamiesi vienai 
Kas iš „Amerikos”feonimukui nesisekė, nes jisai 

tytojų turėtų šiuos didesnį luitą ir tąsėsi, kaip 
rius, malonėkite muifW jam pagelbėjom.-Neilgai tn 
siųsti — atsilyginsiigsl}mui^s« P™ nugaros limpi 
anksto nuoširdus acio^auzy^s krumpliais. Iškaitęs 

Krovą ir kaip įmanydamas steni 
”^meIlka ’ ’ B> “u-

valandos mūsų visai nebi 
iš krosnies išlindę, su prilų 

ant kaktos, kaskart lėčiau bt 
‘irmutinis pasidavė Jeronimu 
lens ir ramiai tarė, lyg jau b: 
r Aš negaliu.

btiejukas tingiai dribtelėjo a

Verčiasi Main

222 So. Ninth i 
Brooklyn, N. T

C

(Tęsinys)

Amerikos kariai 
gavo Kalėdoms 1,000 
šų laiškų ir dovaną 
buvo džiaugsmo mo0- 
nes kariai nebuvo 
skų jau per tris m&nuovargio linkčiodami per paki

- Dėde, ar galima upelėj mau 
Žmogus, išsiėmęs pypkę, misijų
— Kodėl ne! Jei tik vandens n

JTk<Xl ZjIUU&UD Zjlliug ų U.U.U11CL, lie Uiikxv

kulkomis maitins, kai jis ne- sios laimės. O tokios laimės 
galvos, kaip daugiau artimo pragiedruliai jau turi maty- 
galvų nuritinti, bet kai vi- tis 1943. To visiems nuošir- 
somis jėgomis stengsis dau- Įdžiai linkiu.
giau žaizdų artimui užrišti,! Kun. Stasys Raila.Kun. Stasys Raila.

Afrikoje amerikieči 
riai išmoko prekiauti! 
rabais. Pinigai ten 
daug reiškia, kiek d| 
Arabams labai rei® 
drabužiai. Už padl 
kelnes karys gauna Į 
kalakutą ir 
kiaušinių.

tris ti

—wmtiuudiiu per patą 
i srovės.

‘ — Oha! — staiga suspigo Kęsti 
■pne darbo.

W savo riksmu jisai pasileidt 
spėdamas, kaip kumeliukas, p 
lauką.

mes suklikom ir metėmės p 
um Pribėgome visi kartu. Valant 
Nedamiesi prie svetimo išsirengti, I

ėmė trauktis marškinius pe

-y
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lockport, Arkasas ft 
Jakraščio miestai su 1 
ki 2,500 gyventojų - 
reno šią vėtrą.

Iš anksto įspėti; 
kryžiaus skyriai kelios 
;ose galėjo paduoti ai 
r padėti žmonėms rast 
jią vietą. Prieglaudos; 
nosios pagelbos skyrj 
zo įrengti mokyklose, t 
hose ir kitose vietose, 
City, 25 mylios nuo į 
)00 žmonių užsiregį 
laud. Kryžiaus prieg 
je. Kitiems prieglauda 
"asta namuose ten pat, 
dryžius pavalgydino 
įuosius per visą dieną,

Tipingas vėtros « 
duvo Matagorda, kur 
nė atsitiko anksti še 
110 vakare. Antrą v; 
sekmadienio rytą, pcyETIMOS NUOSAVYBĖS 
Danga 6 pėdų aukščio 1 
niestą. Tos nakties baj 
duvo atpasakotos nelai 
žmonių, kurie bėgo į

GERBIMAS
Kad pas mus taip būtų, 

ii labai pareina nuo mo-
aršų, kada vanduo į "B ir aykli«imo- » pat t , Gnrrnnr, n nl m n In r n v->
tilti, arba per baisų 
stipresnius namus.

Apie 12 žmonių pi 
prie traktoriaus, kadi 
Dėtų iš baisaus vėjo 
ančio vandenio. Jie te raudžia Dievas savo įsaky
mo per visą naktį. Kiti Lu: nevok, 
jo į miesto ledaunę, 
Dorelė išstovėjo visą 
tirs liemens vandenyjelelės iš svetimo darželio; 
rydami savo vaikelį j inkite laužyti jaunus me
nų. Kita motina, kablius, žiūrėkite, 
■asas, ant kurio gultas rūpestingai apsieitų su 
saikelis, pradėjo slinl įsiskolintomis knygomis ir 
iau, siekė per sumuštą itais daiktais, 
sulaikyti jį ir ji smanet juos 
sipiovė. Namai nuplaumes ar pagadins, kad at- 
lu blokus nuo savo pairktų naujas.

Raud. Kryžius tuoj 
nrmosios pagelbos 
Jatagordoj kitą rytieti centai. Ieškokite savi- 
laktaro tenai nebutinko, o jei nerasite, 
monių buvo priimti 
lienį, iš kurių keli buciją, jei tai koks didesnės 
iųsti į Bay City ligon ertės daiktas. Jei smulkūs 
•radžiu, stotis buvo (r maži pinigai, liepkite a- 
ama 24 valandas perduoti pavargėliui, bet nie- 
r per pirmutines dvi uomet neleiskite 
es 200 sužeistų buvoyti sau. Tai labai 
rižiūrėti. Valgis buviad vaikas žinotų 
amas per sanvaitę lai :ų svetimo daikto 
i skyriai lygiai veikė įamumą.

Nelaimė buvo tokia 
ad 27 atstovai Raudi tyčiomis, stačiai sakant, 
iaus buvo išsiųsti išiPje vagystę, 
ios įstaigos atremon 
Urbams padėti. Skyrei nė vieno svetimo obuo- 
ro įsteigti ir nelaimiu“lio, nei- žirnelio. Jokių iš
registruoti, ir visas s^čių ir nuolaidumo čia ne- 
<ymas dabar gerai ein ali būti, nes tuojau sugrius 
žiūrėdami kiekvieno rfsas jūsų statomasis teisu
čius, Raud. Kryžius 
jiems greičiaus prade 
malu darbą ir gyveniniišk piršto, 

A=—............-

lažens neleiskite vaiko ne 
k imti svetimų daiktų, 
et nei gadinti jų, naikin- 
, nei kokios žalos dary- 
. Paaiškinkite jam, kad 

1 tai yra vogimas ir tai

Neleiskite mi
tinti nė vienos šakelės iš 
zetimo sodno, nė vienos

kad vai-

kad visuo- 
atiduotų, o jei

Žiūrekite, kad nesisavin- 
į radinių, nors tai būtų ir

nu-
leškite pas kleboną ar į po-

pasilai- 
svarbu, 

ir paju- 
nepalie-

Apie ėmimą svetimų daik-

nėra ko nė
albėti. Neleiskite vaikui

žmogų nevaldomas geidu
lys ir gėdinkite, kad jis 
nesuvaldo savo pilvo.

Bet atsiminkite: vaikas 
gausiau mokos akimis, ne
gu ausimis. Vadinas, svar
besnis yra pavyzdys, ne
kaip mokymas. Jei vaikas 
mato tėvus negerbiant sve
timos nuosavybės, tai kaip 
jis pats ims gerbti? 
gražūs 
tinimai 
padės.

Visi 
pamokymai, visi pra- 
nė kiek tuomet ne-

kad ir

io rūmas. Prie svetimo 
aikto, kaip prie ugnies, ne

nes ir maža

Trūksta Nume

Įpročiai 
reikėtų trumpai pa-Kad 

aiškinti, kas tai yra auk
lėti, galima būtų pasakyti: 
Auklėti — tai stiprinti va
lią ir p adėti įsigyti gerų 
įpročių. Tai yra svarbiau
sias auklėtojo tikslas, ir jei 
tai pasieks, bus savo darbą 
gerai nudirbęs.

(Bus daugiau)

BE ŠUNIES .
Duktė: — Mama, paaiš

kink man, kas tai yra radi
jas.

Motina: — Hm. Na, pavyz
džiui, tu turėtum ilgą šunį. 
Jo uodega būtų Chicagoje, 
gi galva New Yorke. Užlipus 
kam ant uodegos Chicagoje, 
šuo New Yorke pradės loti. 
Tai bus telegrafas. O radijas 
— tai viskas taip pat, tik be 
šunies.

Žuvis su Ryžiais
lĮ/2 svaro žuvies,
1 supiaustyta citrina, -
1 šaukštas sviesto,
2 supiaustyti svogūnai,
% puoduko pamidorų sun

kos,
V2 tarkuotos citrinos žie

vės,
1 žalias pipiras,
6 šaukštai nevirtų ryžių.
Nuvalytos žuvies odą ge-

1 šaukštukas „chili” pud
ros,

Vieną šaukštuką druskos 
įdeki į verdantį vandenį, į- 
maišyki „corn meal”, virki 
30 min., įmaišyki supiausty- 
tus salėms, leiski atvėsti.

Taukuose pakepinti svo
gūną su pipirais, visą mėsą, 
kol paraus. Įmaišyki pami- 
dorus, „chili” pudrą, druską 
ir 10 min. pivirki. Sviestuo
tame inde supilki pusė išvir-

rai ištrink su citrinos gaba- tos ir paruoštos „commeal”,

Jis: — Kodėl man 
sakei į mano laišką?

Jis
kio laiško negavau. Be to,
man nepatiko tavo griežtas 
tonas tam laiške.

neat-

Dėlto, kad aš jo-

lėliu, užbarstyki druskos ir sudėki paruoštą mėsą, ir vėl 
pipirų. Į ištirpytą sviestą su- užpilki likusios masės. Už
deki supiaustytus svogūnus dėjus ant viršaus sviesto ke- 

“ .... - kar_

gy- 
ski- 

nė 
lie- 
ant

Minčių Žiupsnelis

Karšti agurkai
2 agurkai, truputis drus

kos, 1 šaukštas sviesto, V2 
puoduko pieno. Nuluptus a- 
gurkus supiaustyti pailgo
mis juostelėmis. Virki iki 
suminkštės truputėlyje van
dens 
dėki 
ki į

su druska. Vėliau su- 
sviestą ir pieną. Duo- 
stalą karštus.

kibirkštėlė jį nudegins. Ne
praleiskite nenubaudusios nė 
vienos, kad ir mažiausios 
vagystės, nelaukdamos, kol 
vaikas paaugs.

Mokykite vaiką,
kapai yra svetima nuosavy
bė ir ypatingai gerbtini. Mi
rusieji žmonės nebegali ap
ginti to savo paskutiniojo 
žemės sklypelio, kur pagul
dyti jų kaulai; be to, nuė
ję į kitą pasaulį, jie pakilo 
daug aukščiau už mus, 
vuosius. Nuo kapų nėra 
narna nei viena gėlelė, 
vienas lapelis ir nėra 
čiamas joks daiktelis,
jų padėtas. Kas kitaip da
ro, tas, iš tikro, nelabai te
turi teisės vadintis žmogu
mi.

Kas jo ir kas ne jo, vaikas 
turi suprasti, tebebūdamas 
visai mažas. Motina turi 
drausti jam lytėti ir varta
lioti ne savo daiktus. Ir pa
augęs tegu jis niekuomet 
nedrįsta nepasiklausęs jų 
vartyti. Kas padėta ant tė
vo stalo, ant motinos ka- 
modos, tai turi jam būti 
neliečiama. Jis turi iš ma
žens išmokti, kad vartalioti, 
čiupinėti jam tevalia savo 
daiktus, o visų kitų daik
tai — tėvų, brolių, seserų, 
samdininkų — yra šventi.

Retai kuris vaikas ne
mėgsta smaližauti. Reikia 
kovoti su tuo palinkimu. 
Pirmiausia — jei turite ko
kių skanumynų, tai davi- 
nėkite retkarčiais vaikui 
Antra — neveskite vaiko į 
pagundą. Jei jis smaližius 
ir dar nemoka valdytis, ne
laikykite jo vieno kamba
ryje, kuriame yra neužra
kintų skanumynų. Trečia — 
aiškinkite, k ur gali nuvesti

Atminkime, kad reikia 
taupyti. Bet tik taupyti ta
da, kada galima nutraukti 
nuo savo pasigėrėjimų, o ne 

j tada, kada reikia kiti su
šelpti.

Tai bent karšta
Atvykęs į New Yorką žmo

gus dejavo, kad mieste labai 
nepakenčiami karščiai, į ką 
kitas iš kitur atkeliavęs pa
sakė:

— Ten, kur aš buvau, tai 
bent karšta! Žinai, mačiau, 
kaip šuo vijo katę. Tai vienas 
ir antras iš karščių vos ko
jas vilko.

ir žuvį, apkepinus, supilki pa 
midorų sunką, tarkuotą cit
rinos žievę, žalius pipirus. 
Tušinti ant lengvos ugnies.

Atskirai išvirki ryžius sū
dytame vandenyje, nusunki, 
sumaišyki su sviestu ir jais 
apdeki iškeptą žuvį, papuoš- 
ki supiaustyta citrina.

pki 30 min. Duoki į stalą 
štą.

Vaisių Blyneliai 
prinokę bananai, 
puodukas apelsinų

Foersteris

Menkas, niekingas, baisus 
yra ž mogaus gyvenimas, 
jeigu jis nėra susietas su 
visuomene ir jos idėjomis, 
tikslais. V. Putvys

Jei mylimo ydų žemiško
ji meilė nemato, tai tikroji 
meilė aiškiai jas mato užuo
jautą ir paguodą išreikšda
ma.

Įsimylėjęs vyras, 
apgailestauja tuos 
kurie laikosi nuo meilės nuo
šaliai, man primena žmogų, 
kuris pats skaito pasakas 
ir kritikuoja tuos, kurie 
skaito istorijos tomus.

kuris 
vyrus,

Tie verti atminimo, kurie 
pamiršo save. Vapero

Žmonės nemalonūs tiems, 
kurie patys nedraugiški.

Šekspyras

Antanas Vaičiulaitis

Ikmenu Laukas
č„Amerikos” adminii 

jai būtinai reikalui 
„Amerikos” numeriai:

1940 m. spaliij-Oct( 
d., nr. 40 (346), 18 
lapkričio-November 1 
44 (350); 1941 m. 
March 28 d„ nr. 13.

Kas iš 
tytojų turėti) šiuos 
rius, malonėkite nu 
siųsti ■ 
anksto nuoširdus ači jr 1<aip įmanydamas stengiausi neatsilikti nuo 

avo bičiulių.
Po valandos mūsų visai nebuvo girdėti. Raudoni,

(Tęsinys)
— Mes galim, dėde, — atsakėme vienas po kito, rai- 

Jdamiesi rankoves.
Vėl buvo mums gera ir šviesu. Kaip žvirbliai į grū- 

us, puolėmės ant akmenų. Pradžioj klykėme ir šau- 
ėme, iš kailio nerdamiesi vienas kitą aplenkti. Vien 

Amerikos’ eronimukui nesisekė, nes jisai nusitvėrė beveik už 
j ive didesnį luitą ir tąsėsi, kaip skruzdė, kol visi su- 
a )itę jam pagelbėjom. Neilgai trukus, aš pats jau bu- 

... . . au sumuręs, prie nugaros limpančiais marškiniais ir 
atsilyginsi pcjaU2;ytaiS krumpliais. Iškaitęs tempiau akmenis į

„Amerika”,
222 So. Ninth
Brooklyn, N. taip iš krosnies išlindę, su prilipusiais plaukų kuokš- 
_______ ’ ūš ant kaktos, kaskart lėčiau bepaslinkom.v» • T|< • įPirmutims pasiuave jeruiiiiiiuis.tis. uis uisVerčiasi IViaiI <mens ir ramiai tarė, lyg jau baigęs darbą:

Pirmutinis pasidavė Jeronimukas. Jis atsisėdo ant

L— Aš negaliu.
-Motiejukas tingiai dribtelėjo atnešęs akmenį ii' pa-

Amerikos kariai J jausg.
gavo Kalėdoms 1,00( 
šų laiškų ir dovani) 
buvo džiaugsmo moi 
nes kariai nebuvo gs 
škų jau per tris ntf ūovargio linkčiodami per pakinkius’, gurinom prie 
riatf«mokoTekS,r~ “h'~ Staiga SUSpig° Kęstutis' kuris buv° “kęS 

rabais. Pinigai ten 
daug reiškia, kiek 
Arabams 
drabužiai.
kelnes karys 
kalakutą 
kiaušinių.

— Dėde, ar galima upelėj maudytis?
Žmogus, išsiėmęs pypkę, nusijuokė ir atsakė:
— Kodėl ne! Jei tik vandens neišgersit . . .
Ir patenkintas jisai kikeno žiūrėdamas, kaip mes, iš

— Oha! — staiga suspigo Kęstutis, kuris buvo likęs 
1 irie darbo.

; Sulig savo riksmu jisai pasileido bėgti prie vandens, 
' okinėdamas, kaip kumeliukas, pirmą sykį išleistas į 

labai rei mką. * .
V ▼V J ’ — - - ..

Pupelių Sriuba 
svaro sūdytos kiaulie-

Atsake
— Tėveli, ar vienas tonas 

anglių bus labai daug?
— Tas priklausys nuo 

ar juos reikia pirkti, ar 
čiam iškasti, — atsakė 
vas.

Meksikos Pyragaičiai
V2 svaro sviesto,
5 šaukštai cukraus,
2 puodukai miltų,
% šaukštuko druskos,
1 puodukas kapotų riešu

tų,
1 šaukštukas vanilos.
Ištrinti sviestą su cukru

mi iki pabals. Įminkyti drus
ką, miltus, vanilą, daryti 
mažos bandelės, suvinioti į 
pergamento popierį, dėti į 
šaldytuvą. Kitą dieną, per
pjauti pusiau, dėti į išteptą 
skardą ir kepti pečiuje kol 
paraus. Kol dar karštos, pa- 
volioti cukruje, kas taip 
mėgsta.

Grietinės Bobelės
% svaro sviesto sutrinti 

į grietinėlę su % svaro smul
kaus cukraus, įplakti du 
kiaušinai, įpilti % svaro 
gerų miltų. Ranka išdirbti 
masę. Kadangi tokia tešla 
yra perdaug trapi, kad duo
tųsi kočioti tai rankomis 
ant lentos daryti ploni pa
plotėliai ir tais paplotėliais 
išdėstyti išteptus rančiuotus 
formelių kraštus.

Skyrium, mažame rande
lyje suplakti du tryniai su 
i/2 svaro smulkaus cukraus, 
sumaišyti su puse stiklinės 
grietinėlės, įpilti truputis 
vanilos ir, nuolat maišant 
šaukštu, šildyti ant mažos 
ugnies iki sutirštės. Paskui 
nukelti nuo ugnies ir pa
statyti šaltoje vietoje. Kai 
tas kremas atauš, dėti po 
vieną šaukštą to kremo į 
paplotėliais išklotasUL^me^ 
les ir uždengti papločiu ga
baliuku tešlos, kad būtų ly
gi su formele ir pusei va
landos įstatyti į krosnį. At
aušus — išimti iš formų, 
apibarstyti cukraus pudra.

Vietoj kremo galima į vi
dų dėti keptų obuolių ko
šė, virti, be sunkos, vai
siai.

2
1 

kos,
I 2 puodukai miltų (paruoš- 
! tų).

Į Pertrinti • per sietą išno
kusius bananus. Įmaišyti 
apelsinų sunką ir du puo
dukai paruoštų blynam kep
ti miltų. Kepti karštuose rie
baluose. Duoti į stalą karš
tus su ištirpytu sviestu, 

1 medumi ar syrapu.

sun-

nos,
1 puodukas pupelių,
2 puodukai vandens,
1 sukapotas svogūnas.
Druskos, pipirų pagal sko- 

nį. Pupeles išmirkyti ilges
nį laiką, geriausiai per nak
tį. Nusunkus vandenį, ku
riame mirko, užpilti dviem 
puodukais vandens, virti kol 

to, pupelės suminkštės, paskui 
pertrinti per sietą. Taukuo
se pakepinti svogūnas ir 
smulkiai supiaustytą mėsą, 
sudėti į sriubą. Duoti į sta
lą karštą. Dėl 
tirštumo galima 
mai

pa
to

Nepatiko
— Tai tu jam grąžinai su

žieduotuvių žiedą, na—ko
dėl?

— Jis sakėsi esąs plau
čių ir 
dabar 
mėsos

reikalingo 
atatinka- 

pridėti vandens.

inkstų specialistas, o 
pasirodė, kad jis tik 
krautuvėje dirba.

Prie šiltos žuvies tinka 
punšas, kuris duodamas 
mažuose puodukuose. Prieš 
piet tinka karti degtinė, o 
prie kavos — likieris.

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

nelaukėm ir tuojau burbuliavom vandeny. Taškyda
miesi ir rėkaudami, vis dėbčiojom į Kęstutį; jo pečiai 
ir nugara buvo taip šlakuoti, kad atrodė, lyg kokiais 
žvynais aplipę.

Vakare, važiuojant namo, tėtis kalbėjo mamai:
— Tai, mat, Šilbalių dėdė neblogai pardavė tam 

Baltrui žirgeliui . . . žemė ten nė ketvirtos rūšies ne
verta.

Prisiglaudęs prie mamos, aš snūduriuodamas gal
vojau apie kalnelį su lapių urvais, apie švediškus pi
nigus, apie skaidrų upokšnio vandenį ir apie akmenis, 
kurie pradėjo man visame Baltraus Žirgelio lauke kru
tėti ir glaustytis, kaip garbinuotų avių kaiminė kaitrų 
vasaros vidudienį.

Kitais metais Baltraus Žirgelio dirvos išsyk nė ne
pažinau. Akmenų buvo belikę tik viename kampe, o 
visur kitur jau žėlė miežiai, rugiai ir avižos. Ant pat 
upokšnio kranto stovėjo pirkia ir tvartas, iš akmenų 
ir molio pastatyti. Tai buvo man naujiena, kadangi 
mūsų apylinkėje ūkininkai namus ręsdavo iš sienojų ir 
vien tvartą nusikrėsdavo iš molio.

Baltrus Žirgelis dengė kluoną. Kęstutis stovėjo apa
čioje ir padavinėjo tėvui kūlelius.

— Sveikučiai, sveikučiai! — riktelėjo Baltrus Žir
gelis nuo stogo. — Tai dar neužmiršote manęs?

— Ne, dėde! — visi kartu pragydome ir žiūrėjome, 
kaip jisai, apsižergęs kraigą ir atsispyręs į lotas, rišo 
kūlelį.

— Su kuo ten šnekiesi, Baltrau? — atsiliepė mo
ters balsas kluone.

— Kaimynai į svečius atėjo, motin! — pasakė vy
ras ir nusitraukė nuo kartės kūlelį, kurį Kęstutis laikė 
iškėlęs.

Susimetėm prie kluono durų ir pamatėme Žirgelio 
žmoną. Ji klūpojo šiauduose ir rišo kūlelius. Ant gren
dymo sėdėjo maža mergaitė ir užvertusi galvą žvelgė 
į tėvą ant stogo.

— Sveiki, vaikučiai, — tarė moteris ir suko grįžtę, 
kuria paskui suriš kūlelį.

Darbas jai lengvas: vieną galą ji laikė abiem ran
kom ir gręžė, o antrą buvo įsispraudusi tarp kelių, ir 
reikėjo būti labai atsargiai, kad kojos išlaikytų veja
mą ryšį.

Jautienos Pajus 
šaukštukai druskos, 
puodukai verdančio van-

2
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dens,
1 puodukas „corn meal”,
1 puodukas supiaustytų sa 

lerų,
2 šaukštai taukų,
1 supiaustytas svogūnas,
1 žalias pipiras - supiaus

tytas,
1 svaras maltos jautienos 

mėsos,
2 puodukai virtų pamido- 

rų,

Ryžiai su Obuoliais
Paprastu būdu išvirti pu

sę svaro ryžių. Kai atauš 
sutrinti su keturiais try
niais, dviem šaukštais cuk
raus ir kvapsnio dėliai—tru
putis vanilos. Baltymai iš
plakti į putelę ir įmaišyti į 
ryžius. Iš obuolių padaryti 
marmaledas, arba -vartoti 
pirktinį obuolių marmaledą.

Formą gerai ištepti svie
stu. Dėti eilė ryžių, eilė 
marmaledo, vėl eilė ryžių ir 
taip dėstyti eilėmis, kol visi 
ryžiai sutilps į formą. Vir
šus patepti tryniu, apibars
tyti cukrumi ir įstatyti į 
karštą krosnį dešimčiai 
nučių.

mi-

rei- 
mė-

Stipriai sriubai išvirt 
kia imti vienas svaras 
sos vienam žmogui. Gi silp
nesnei sriubai — tik pusė 
svaro mėsos vienam asme
niui.

Keturi didesni bananai y- 
ra lygūs vienam svarui ba
nanų, 
svaras 
vartoti 
nių.

Norint turėti vienas 
kiaušinių reikia su- 
nuo 8 iki 10 kiauši-

— Dėdiene, jums padėsiu, — pasisiūlė Motiejukas.
— Dėkui, sūneli. Nagi, pabandyk . . .
Kol Motiejukas laikė ryšį, aš žiūrėjau į moterį ir 

mergytę. Stebino mane, kad žirgelis turėjo žmoną, 
nes per kiaurus metus mintyse man stovėjo tik jisai 
pats ir Kęstutis. Man niekados nė į galvą nebuvo atė
ję, kad jų šeimos damkas daugiau būtų. Man keista 
taip pat darėsi, kad jo pati buvo visai neruda ir ne- 
strazduota, kaip jisai su sūnumi. Jinai buvo juodbruvė, 
rausvų skruostų ir mėlynų akių, kurios jai labai tiko 
prie tamsių plaukų. Mergytė buvo gyva mama — juod
plauke ir mėlynakė, apvilkta raudona šlebute. Ji žval
gėsi čia į mus, čia į tėvą, ir kartais susijuokusi puldavo 
kniupščia į šiaudus šalia mamos. Tur būt, mažytei 
linksma buvo, kad jos tėtis taip aukštai sėdi.

— Na, šiandien užteks, — po geros valandos tarė 
moteris ir atsistojusi nupurtė šiaudus iš sterblės.

Ji nuėjo į pirkią su mergaite, kuri, įsikibusi į moti
nos ranką, bandė taip atsispirti, kad kyburiuotų ore.

— Neišdykauk, Viktutė, — subarė mama, — dar 
kojukę nikstelėsi.

Viktutė juokėsi ir vis mėgino pakibti. Taip išdykau
damos, jiedvi ėjo, kol pradingo pirkios duryse.

Mes stojom į talką Kęstučiui ir iš eilės kėlėm kartį 
su kūleliu prie kraigo, kur Baltrus Žirgelis nutverdavo 
jį ir šuktelėdavo:

— Gerai, sūnau!
Išbaigus kūlelius, jisai tarė Kęstučiui:
— Dabai' aprodyk svečiam ūkį.
Šilbalių vaikams nebuvo tai naujiena, bet aš išpūtęs 

akis žiūrėjau į šulinį, kurio rentinys buvo akmeninis, 
žiūrėjau į medelius, kurie užveistam sode aplink pir
kią dailiai žaliavo gležnais lapeliais, ir į javų laukus, iš 
lėto vilnijančius, padvelkus vėjeliui tenai, kur neseniai 
riogsojo akmenys ir kerojo dagiai. Nusivedė berniu
kas mus ir pas žalmargę karvę, kuri buvo pririšta pa- 
liai upelį.

— Arklio dar neturim, — pasakojo Kęstutis, su pa
sididžiavimu žiūrėdamas į karvę, — bet kai tik užsi- 
dirbsim pinigų, tėtis pirks arklį. O dabar turime sko
lintis . . .

— Je, — atsiliepė Motiejukas, — pavasarį mes da-

vėm arklius, ir ten bernas, beardamas, nulaužė noragą 
į akmenį, — jų ir po žeme pilna.

— O kur dėjote akmenis? — paklausiau.
— Na, ar akis kaktoj turi, ar ką! — supeikė mane 

Motiejukas. — Matai gi, kad dėdė iš akmenų pasista
tė pirkią ir tvartus . . .

— Aha! — atsakiau nuraudęs dėl tokio savo neap
dairumo.

Kregždės upelis ramiai gurguliavo. Ant skaidraus 
jo dugno raibuliavo akmenukai, skleisdami nuo savęs 
geltonus ir juodus ratilus, kai tik vėjas sukeldavo 
smarkesnę vilnį.

Netrukus mes pliūškėme vandeny, rėkdami ir skan
dindami vieni kitus, lygiai kaip senomis akmenų dir
vos dienomis, kada mes čia žaidėme laukiniais.

Pakeliui į namus tėvelis kalbėjo, pašmigodamas sar- 
čiams:

— Taigi, kam Dievas nepagaili proto, tam visur se
kasi. Kad ir Baltrus žirgelis! Iš prasto berno susikrovė 
skatiko ... Ir kas ten buvo — akmenys! O dabar pa- ’ < 
žiūrėtum! Trobos šimtą metų laikys ... Ką su lauku 
padarė! Seniau ten nė grikis ar lucerna nebūtų dygę,
o šiandien — kviečiai auga! Tik gaila, kad kumelės 
neturi, o Šilbalių dėdė sakė, esą, dar ir skoloj Baltrus 
sėdįs. Bet su tokia galva žmogus nepražus . . .

Klausėmės tylėdami. Ir pats tėvelis ne tiek mums 
pasakojo, kiek pats sau vienas šnekėjosi, čia nusiste- c 
bedamas, čia rankomis skėstelėdamas. Po valandėlės 
ir jis nutilo. Bet iš jo pečių trūkčiojimo, iš galvos krai- 
pymo supratome, kad jis nesiliovė posmavęs apie Bal
trų žirgelį ir akmenines jo trobas.

Saulė, raudona ir didelė, grimzdo už girių. Pamiš
kiu, su dalgiais ir grėbliais ant pečių, ėjo vyrai ir mer
gos ir dainavo. Jų daina lėkė per laukus, kartojosi tarp 
girios ąžuolų ir liūdnai liūliavo mane. Man liūdna ir 
sykiu gera buvo klausytis tų nutęsiamų balsų, vieno
do ratų trinksėjimo ir vėjelio bešlamant drebulėse prie 
kelio.

Nuo paskutinių saulės spindulių debesys pasruvo 
krauju, buvo nykūs ir baisūs.

Daina nutilo.ir
(Bus daugiau)

Į Ir mes suklikom ir metėmės prie Kregždės upokš- 
iio. Pribėgome visi kartu. Valandėlę žiūrėjomės, dro- 
fėdamiesi prie svetimo išsirengti, bet kai Kęstutis pir- 
nas ėmė trauktis marškinius per galvą, mes nieko

Už pad 
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FEDERACIJOS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Skaniausi valgiai — Gražiausias patarnavimas.
Programoje daug Įdomybių. Dainuos solistai: Pranas 

Stankūnas, Stasys Kažamekas, Florence Karsokaitė,

VALGIUS GAMINS GERIAUSIA MIESTO VIRTUVĖ.
CATER’S PATARNAVIMAS.
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jo Rožančiaus drau- bios šiuo metu 
įdra Šv. Komunija būti veikliais 
. Padieni, sausio 3 raliaus kariais

Sausio 10 d 
Vardo draugi 

nūdienį yra Nauji šventė. Bus* 
>i) parapijos baž- draugijos pažai 
tįsios bus 8,9, n šymo prie drai

Ko Mes Lauksime 
1943 Metais?

t
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Sausio 10 d. 4 vai. p.p. šv. 
Andriejaus par. salėje šau
kiamas svarbus metinis Fe
deracijos apskrities susirin
kimas. Visos lietuvių katali
kų organizacijos raginamos 
išrinkti ir atsiųsti savo at
stovus.

Susirinkimo programa la
bai svarbi, todėl pasistenki
me, kad dalyvavimas būtų 
tikrai gausus. Susirinkime 
dalyvaus ir svarbius prane
šimus padarys pats L. K. Fe
deracijos pirmininkas, ,,A- 
merikos” redaktorius Juozas 
B. Laučka.

Berniukas: Žinau, 
greit būsiu kareiviu, 
norėčiau dar 1943 pavasarį 
laimėjimo galiūnu būti. Žu
dyti ir mušti bijau ir neno
riu, bet jei kiti mus muša, tai 
ką mes galime daryti?

Mergaitė: Mums trūksta 
bernužėlių. Todėl ir šios Ka
lėdos buvo kitokios. Mes lau
kiame, kad jie greičiau grįž-

ĮSPŪDINGOS MIŠIOS

Šv. Kazimiero parapijoj 
dar vis gyvas paprotys daly
vauti Bernelių Mišiose. Į jas 
susivažiavo daugybė lietu
vių. Visi pasijuto, kaip di
džioj šventovėj. Prieš mišias 
mokyklos berniukai padarė 
procesiją su žvakutėmis, ka
lėdinėmis giesmėmis, eidami 
prie Prakartėlėš. Tai tikrai 
jaudinantis ir įspūdingas 
momentas.

GRAŽIAI PALYDĖJO

į

į

f NUOŠIRDŽIAI SVEIKINAM VISUS PHILADELPHIJIE- 
ČIUS *IR LINKIME GRAŽIAUSIO PASISEKIMO 

VISUOSE KILNIUOSE DARBUOSE.

B

„Philadelphijos Žinią” Rėmėjai, 
Bendradarbiai ir Korespondentai.

MIRĖ SESUO LORENA

Gruodžio 20 d., 1942 užmi
go Viešpatyje sesuo Lorena.

Sės. Lorena, pranciškietė, 
buvo kilusi iš Pittsburgh, 
Pa. Vienuolyne išbuvusi apie 
12 metų. Tai buvo kūdikiš
kos sielos seselė. Ji mokė šv. 
Jurgio parapijos vaikų dar
želyje. Prieš trumpą laiką 
buvo truputį susirgusi; gy
dytojų liudijimu, nieko pavo
jingo nebuvę. Bet gruodžio 
19 d. buvo išvežta į St. Mary 
ligoninę, kur buvo pakviesti 
geriausi gydytojai chirurgai, 
kurie padarė skubią operaci
ją, bet seselė, nebeatgavusi 
sąmonės, nukeliavo pas savo 
Mokytoją ir Viešpatį, kuriam 
skvo gyvenimą buvo pašven
tusi ir taip pasiaukojusi.

Pagal vienuolyno taisyk
les, ji buvo nuvežta Pittsbur-

Senus metus gražiai paly
dėjo ir naujus sutiko šv. Ka
zimiero parapija. Iš vakaro 
pasimeldė ir padėkojo už per 
1942 m. gautas malones ir gan, kur vienuolyno kapinėse 
paprašė Naujiems palaimos. Į ir buvo palaidota. Visi phila- 
Pamaldos buvo 8 vai. vakare, delphiečiai giliai atjautė tą 
Tai Taikos ir Pergalės susi-, nelaimę, bet ypač sunkiai 
rinkimas.

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— įsigykite Karo Bonų.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laliniuotaa Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.
i

Philadelphia, Pa.

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

Direktorius ?
ANTANAS DZIKAS • 

Sil* East Thompson Street ■ 
Philadelphia, Pa. į

Telefonuoklte: Regent 2937

$ kiame, kad jie greičiau grįž- 
| tų didvyriais, o mes galėsime 
|| tada būti jų, na, kaip žinai, 

neatskiriamomis draugėmis.
a r* uni t ’ 5 z-k m/Afivin • iri 1

pergyveno jos draugės sese
rys, visa vienuolija, vaiku
čiai, mišių tarnautojai. Ypač 
pastarieji graudžiai verkė, 
gailėdamiesi savo mylimos 
sesutės.

Iškilmingos pamaldos už 
jos vėlę buvo atlaikytos šv. 
Jurgio par. bažnyčioj gruo
džio 24 d., laidojimo dieną. 
Seserys, kunigai, vaikučiai 
su skaudžia širdimi meldėsi 
už savo mokytoją, auklėtoją 
ir geradarę. Jos mirtimi lie-

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

kams. Dabar ruošia medžia
gą naujai knygai. Tai simpa
tiška ir darbšti amerikietė, 

k a d Ji jieško naujų ir geresnių 
Todėl gyvenimo kelių. Autorė yra 

gerai išsilavinusi, kilusi iš 
pasiturinčios šeimynos. Ji 
buvo episkopalė, bet prieš 
metus priėmė katalikų tikėji
mą ir dabar jau labai gerai jį 
pažįsta ir sielojasi kataliky
bės geresne ateitimi ir pa
žanga šiame krašte.

Čia ji buvo supažindinta 
su lietuviškų šeimynų jauni
mu, iš kurių gavo jai reika
lingų informacijų. Lietuviai 
pasiryžę ir toliau patarnauti 
šiai rašytojai taip gražaus 
tikslo siekiant.

f f
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^Karalienės Mmž™ 
•parapija

'i 
: jekmadieių. sausio d 
į mišių metu.

Kareivio motina: Mano vil
tis — karo pabaiga ir mano 
vaikelių sugrįžimas. Juk jie 
mane senatvėj užlaiko, pa
guodžia. Be jų man menkas 
gyvenimas. Tik žinia, kad jie 
kariauja už geresnį viso pa- 

| šaulio . rytojų, nuramina ir 
mane.

Biznierius: Kad daugiau 
j „rationing” kortelių neišleis- 
itų, nes jau jos visiškai prade
da maišyti mano galvą ir ma
no biznierišką gyvenimą.

Mokinys: Kai visi profeso
riai išeis į kariuomenę, tai aš 
greičiau profesorių pasidary
siu.

Sportininkas: Kad visus 
sporto rekordus nesumuštų 
kareiviai. Juk vokiečiai jau 
greit laimės bėgimo čempijo- 
natą Libijoj, japonai Kinijoj. 
Ka mes bedarysime.

Svečias Philadelphijoj:
Kad Philadelphijiečiai nusto
tų vieni kitus per laikraščius 
vanoti.

Šv. Kazimiero parapijos 
parapietis: 1943 m. mūsų pa
rapijos jubiliejiniai metai, 
auksiniai metai. Kad to auk
so daugiau sužvejotumėm ir 
skolas 10 kartų sumažintu- 
mėm.

Šv. Andriejaus parapietis:
Pernai naują bažnyčią įsitai
sėm. 1943 m. — kad ją kas 

sun’ sekmadienį pripildytumėm ir 
taip lietuvišką dvasią gyvą 
išlaikytumėm.

Šv. Jurgio parapietis: Sa
vo troškimus pasakysiu ’Lietuvos, ypač iš vietinio gy- 
.1944.

f1 
i
f
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tuviai katalikai nustojo dar 
vienos darbininkės, kurių 
taip mums reikia. Bet jos nu-' 
veikti darbai kalbės mums il
gai.

MIRĖ
Kalėdų išvakarėse

Adolfas Petronis. Jo mirties 
diena tikrai nuostabiai su- 
puolanti su jo žmonos mirti
mi, kuri įvyko prieš keletą 
metų taip pat Kūčių dieną. 
Tai buvo dar jaunas žmogus. 
Paliko keletą našlaičių, paū
gėjusių dukrelių. Iškilmingai 
palaidotas gruodžio 29 d.

Stanislovas Januškevičius, 
59 metų, gyv. 635 No. Mar
shall St., mirė gruodžio 23 d. 
Palaidotas gruodžio 28 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse iš šv. An
driejaus par. bažnyčios.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Kavaliauskas.

NELAIMĖS

KARIŲ VARDAI

Sekančiame „Amerikos” 
numeryje paskelbsime iš šv. 
Kazimiero parapijos kilusių 
karių vardus. Malonėkit 
sigyti tą numerį.

RADIJO BANKIETAS

mirė

Prieš Kalėdas buvo 
kiai sužeista šv. Andriejaus 
parapijos klebonijos šeimi
ninkė. Ją užgavo automobi-i 
liūs. Ji ir taip silpnos sveika-' 
tos. Dabar guli ligoninėj. Su
laužyta ranka ir sudaužyta 
galva. Taip pat sužeistas Si 
monas Griškevičius, kuris tu
rėjo nesveiką koją. Gydosi li
goninėje.

“KARIAI

LIETUVIŲ BENO 
KONCERTAS

i-

Sausio 10 d., 5 vai. p.p. Lie- 
tuviij muzikalinėj salėj, į- 
vyks lietuvių radijo progra
mos bankietas. Bus skaniau
si valgiai, gražiausias patar
navimas, įdomi programa ir 
kitokios įdomybės. Bilietai 
kaštuos tik $2.50. Valgius 
gamina geriausia miesto vir
tuvė. Patarnaus „caters.”

Prašome tuoj bilietų įsigy
ti, kad vėliau nereiktų gailė
tis. Dainuos solistai Pranas 
Stankūnas, Stasys Kažeme- 
kas, Florence Karsokaitė. Vi
sus kviečiu!

Antanas Dzikas, ved.

PAREMKIME

Čia turime pažymėti, 
ši lietuviška programa 
ladelphiečiams yra geriausia 
dovana. Mat, mes galime iš
girsti lietuviško žodžio, lie
tuviškos dainos ir sužinoti 
pačias naujausias žinias iš

kad
Phi-

ffe
Si:S

&

Pradžia 5 vai. popiet.
Bilietai tik po $2.50. Prašom bilietus įsigyti iš anksto, kad 

vėliau nereiktų gailėtis.
ANTANAS DZIKAS, "

Liet. Radijo Valandos Direktorius,

kinimai vis kėlė dvasią, kad | 
jau šventės ir Kalėdos. Jei 
visi tą programą remtų, tai 
ir dažniau tokių kultūriškų 
programų galėtumėm išgirs
ti.

Newtown, Pa,

METINIAI SI
jį 134 kuopos me-

Lietuvių org; 
lietuviu nuosavtuojaus po su-_ ____

Hjjpijos salėje. Na- ^eūa nuosav, 
j norintieji prie Susiy. ^yįj^o aįy(j 
priprašomi ateiti į k sukurt 
įM jos reikalauja

— .. ko. Orgauiza

Nuo šio laiko šv. Jurgio 
par. benas bus vadinamas 
lietuvių benu, kaip per radi
ją pareiškė to beno globėjas 
kun. Bagdonas. Beno sureng
tas koncertas gruodžio 20 d. 
buvo labai margas. Didžią 
programos dalį išpildė mo
kyklos vaikučiai, solistai.

Kariai broliai Jurgučiai 
laišku sveikino savo tėvelius 
ir parapijos kunigus, savo 
draugus ir visus pažįstamus. 
Jiems visi siunčia gražiausių 
linkėjimų.

Albertas Balčaitis net per Bet ir benas pagrojo keletą 
radiją prašė pasveikinti savo nuotaikingų kalėdinių gies- 
draugus ir pažįstamus Phila- mėlių, maršų. Koncertą pra- 
delphijoj, nes jis esąs labai dedant pranešta, kad beno 
užimtas kariuomenės dar- dirigentas p. Shapranas už- 
bais ir i _ 
sveikinimo atvirukų.

Virio draugijos 'T jau išrinktos.' 
1130 10 dieną turės naujų j 
metine šventę, Bendra u-ms 
įBijibB9val.mi-nluosesav 
^Bisatajuimas^^ mūs 
^Po mišių parap^ sa-valdybos pate 
ryks susirinkimas.Svar- buoties prane 
S® nar*anis 11 ?ara“ nešimai verti

Kalėdų senukas Juozapo] 
rijos Viloje

Visą savaitę nerimo®,i 
šėmės Kalėdų šventėms, 
tos dienos, rodos, taip 
mažu eina, kai lauki ko. 
pagaliau! Sekmadienio s 
mose, šalčiui spirginanti — 
ledų Senelis keliavo į Vi bnkusi pramoga 
gruodžio 20 d.

8 v.v. prie papuoštos 
lutės mergaitės tikroje ši rengtas įdomybių va- 
čių nuotaikoje parodė s i praėjo didžiau- 
artistiškus gabumus. Po Sekimu ir programa 
jovo paveikslo, vaizduojąs Ri. ir žmonių daug 
Betliejaus Tvartelį, sekė Rengėjos nuošir- 
sveikinimas, deklamaciį dėkingos visiems pro- 
dainos. Kalėdų šventėms] K dalyviams, visoms 
taikytas dialogas visusj Dinkėms ir visiems atsi- 
kino net iki ašarų. nems.

Tik štai, pasigirdo bai sese^ kos Lietuvi'
nimas ir lange pasirodei. Mdarotamer- 

tidarymu tartis su p Antanu dotas Senelio veidas. Kr. ...... 7‘

KULTŪRINĖ RADIJO 
PROGRAMA

Teko nugirsti, kad Phila
delphijos lietuviai tariasi ati
daryti grynai kultūrinės ra
dijo programos valandėlę. 
Kad tik greičiau taptų tik
renybe!

Šiais laikais ypač reikalin
ga dvasinis penas. Tokia pro
grama būtų lietuviška, kul
tūriška, paįvairinta gražiau
sia muzika, giesmėmis, dek
lamacijomis, v a i d i nimais, 
dialogais, būtų atsakinėjama 
į klausimus ir kitokios įvai
renybės. Girdėti, kad jau 
pradėta tokios programos a-

I vyrams dalyvauti, 
į® prisirašyti.

icdžio 26 d. par, salėje 
Gyvojo Rožančiaus

pareiga jų ii 
netikslaus, pa 
tad būtų iš 
1943 metais, 
gero, o nėra 
organizacijos 
yti, kad tai 
gyvenimam I 

, ma padaryti 
; rial skaitlinį

kimus.
Šv, Jurgio 

nis susirink 
šio 6 i 7:30

varg. Pr. Dulkės pa-
Dziku. Atrodo, kad šiuo me- tavimas jr katutės sutik 7°^choras'solis- 
tu patogiausia būtų atidaryti šįaurės grįžusį Kalėdų 
tą valandėlę prie jo vedamos nuką, didžiu maišu do,

Lengirdaitė, visiems 
„Santa Claus” ir „Ka-

venimo. Laikas nuo laiko 
mes išgirstame žymių kalbė
tojų, svečių, profesionalų ir 
kitokių naudingų pranešimų.

Bet kažin ar visi gerai su
prantame, kiek tos progra
mos išlaikymas kaštuoja pi
nigų, energijos ir darbo? Juk 
jau šešeri metai, kai vienas 
pasišventėlis, Antanas Dzi
kas, lekia ir juda ir juda, kad 
tik sulipdytų galus su galais, 
kad išlaikytų savo programą. 
Mūsų lietuvių profesionalų 
nedaug tėra, kurie palaikytų 

j savąją programą, todėl rei
kia griebtis ir svetimųjų, kad 
tik išlaikytų lietuviškąją 
programą. Bet kai kurie lie
tuviai tikrai yra nusipelnę 
didžios pagarbos visų lietu-

radijo programos.
Šiuo kviečiame 

visuomenę rašyti 
Dzikui ir pasakyti 
monę, kaip jie mano apie tą 
naują sumanymą — turėti 
lietuvių kultūrinę programą 
šeštadieniais. Lauksime 
Tamstų sumanymų ir patari
mų, kaip tokią programą or
ganizuoti. ir kaip ją išlaikyti.

lietuvišką
Antanui

savo nuo-

besinešantį. Nė vienas 
buvo pamirštas. Gausiai

salėje. Visi i 
te, nes meti 
yra svarbus

Amerikos 
. čių klubo i 
mas įvyks

U11 V (J Jdlllll vjauoitu , * , , .

dovanojęs kiekvieną, Kai ®e; ^gramai ^o- _ ’
rlinan ndillM piHH. A. PiZC- S

jkė. Po to d
Senelis dingo, palikęs » - r—.— 
dar ilgai linksmintis. > U0 TO1 ,ato

D. Stakiv“™1 ^amav°iso" 
______________________'Imiuosi varg. P. Dul- 

feovybėje.
TAI BENT MIESTASf

klubiečio y 
dalyvauti.

Dalyvau
rinkimuos!

TARPT. INSTITUTAS

Šimtai Jungtinių 
kos Valstybių miestų ir

laimėjimų dovana some.
Monikai Daniels, gyv. 
12tb St, Long Island 

KUb VčUSLVUių lliiuovų u -T-i v °
stelių rodo, ką demoknŲ®" ‘ 

 

gali pasiekti laisvu, pasiju » Dambrauskiene

Orgs

NAŠI

negalėjo parašyti leidžia savo vietą Antanui 
Shesko. šis paėmęs beno va
dovavimą tuoj parodė, kadįvių. 
moka diriguoti ir valdyti be-' čia mintyje turiu ponus 
iną. Palinkėta naujam direk- Steponavičius, kurie per vi- 

Pasiryžta United War toriui sėkmingai vadovauti sus metus didžiausią dalį 
Chest jungtinėmis jėgomis lietuvių benui.

Vos kel 
iki saunai

Daugelis nežino, kas yra kojimu, kad nugalėtų H1
7.1” i n s titutas. rio pastangas visam pasR> Pelnas skiriamas 

ir pateikiame jo |įuį pavergti. '°Griaus puošimui, kuris įvyt
„International”
Štai čia 
programą.

Internacionalinis Institu-
SS K Nebraskos javus

rūpintis žmonėmis iš kitų ša
lių, kurie nori apsigyventi
Amerikoje. Inst rūpinasi pa- krašt0'kJr0 pastangom susiriuki. 
skleisti mintį, kad visi įver- '
tintų, kiek įvairios tautybės Biznieriai ir moksleiviai^041 sv™ 
davė gero :____ L___ ______
gyvenimui. Jis stengiasi pa- 

! gelbėti geriau :

Salėje, 4 
madienį, sTipingas tame darbe yMetims susirinkimas 

mažas prerijų miestas Nurojo Rožančiaus dr-jos ^foiiil 
Z’ ” . ’KT‘1
nančioj lygumoj. To mieslinidieiiį, sausio 3 d., tuo-i frogra 
lio piliečiai pasistengėbaupomišparų (4vai.p.p.) jvairenybi 
romis jėgomis padėti narės prašomos būti- macijos,:

našlės l 
sias, dar 
les. Bus 

derlių ir pašalinti laukų d^RKOS" administraci-S0^0'

ex x x x x—' o u cl ux j 

amerikoniškam j° i farmas padėti suiF''~DIDELIS VAJUS

programos palaiko, tai tikrai

EMILIJOS GROŽIO SALONAS siems Amerikos sąjunginin-

ĮVAIRĖS GALVOS MASAŽAI

VEIDO MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

rei-

ous jau yra parašiusi kelias žiausios dainos, muzika, svei-i laisvą Lietuvą.

KNYGA APIE LIETUVIŲ 
AMERIKIEČIŲ GYVENIMĄ

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

Są- 
a n- 
nuo

ga. Jos klausydamas galėjai me kovoje už Amerikos sau- 
jaustis, kaip šventovėj. Gra- gumą, už laisvą pasaulį, už

Karo Taupymo Bonai 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda-

o’ dlxlxlUlx. J io o x t , • p. į

gelbėti geriau suprasti demo- bininkų trūkumą. Šeimine gauti A. Vaičiulai-į Dainuc 
kratybę ir jos įgyvendinimą, kės ėjo savanoriai dirbtini

surinkti $7,300,000. Tai so- Kaip koncerto staigmena didelė garbė tenka Steponą- lnstl™to namai lanko naujus 
. v ’ v’, -I, T .. ______  TX__. .v. v x , ! p-vventoiiis PhihHpnhnm i<acialinė pagelba, pašalpa vi- buvo solistė p. Florence Kar- vičiams už tokį didelį palan- 

’ sokaitė iš Chicagos, kuri da- kūmą ir pasiaukojimą lietu
kams, palaikyti visą veikimą bar mokosi muzikos New 

Yorke. Programai vadovavo 
kun. Bagdonas, o muziką 
tvarkė p. Ausevičiūtė.

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

mūsų kariams paremti. Su
rinkti pinigai taip bus pa
skirstyti: $4,128,000 labda
ringiems darbams, ligoni-, Nors buvo labai šalta, bet 
nėms ir klinikoms, 15,000 ap- muzikos mėgėjai susirinko 
leistų vaikų priežiūrai, pa- dalyvauti jaunimo muzikali- 
gelba daugiau kaip 10,000 nėj šventėj. Dalyviai tikrai 
šeimynų namuose, jaunimo buvo patenkinti, 
pataisos namams, kur pri
žiūrima 225,000 jaunimo, pa
dėti nelaimingiems, kad jie 
patys galėtų užsidirbti sau 
pragyvenimą. Tam darbui 
kviečiami visi darbininkai.
Čia dirba visų pažiūrų labda
ros organizacijos.

$813,000 bus paskirta 
į jungininkams, b a d a u j 
> tiems ir kenčiantiems 

karo baisenybių.
Tokiai sumai surinkti 

kia labai daug ir visokių dar
bininkų. Prie to darbo pa
kviesti ir lietuviai bei jų or
ganizacijos. Čia vadovauti, 

| rodos, sutiko P. J. Kavaliaus-

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! , _________________

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. | kas. To vajaus ženklas bus
raudona plunksna.

Gruodžio 22 d. Philadelphi- 
joj lankėsi rašytoja Florence 
Bourgeous. ši amerikietė no
ri parašyti knygą iš ameri
kiečių lietuvių gyvenimo. 
Lietuvos gen. konsulo Bud
rio rekomenduota, ji buvo at
vykusi į Philadelphiją pasi
rinkti sau žinių šiam tikslui. 
Čia ji aplankė šv. Kazimiero 
par. vaikų darželį ir mokyk
lą, pasiėmė žinių iš mokyto
jų ir mokinių savo rašomai 
knygai.

Panelė Florence Bourge-

s mose.
.gyventojus Philadelphijoj iš Miesto mokykloje yraŲ LITHUANLAN 
kitų šalių, padeda įsigyti pi- daryti kursai, kur m°k^ 'LITERATURE 
lietybę, išaiškina Amerikos į-; įvairių karo laiko darbų, 
statymus, papročius ir orga
nizacijas. Institutas laiko į- 
staigą kultūriniams ir poil
sio dalykams. Prie šio Insti
tuto yra ir lietuvių Moterų 
Taryba, kuri bendradarbiau
ja tiems gražiems darbams.

Rokus;
'W’E HISTORY OF 

r ;0. Zay 
.prograi 
Jodytė.

Jga gausiai iliustruota,'vaūS
56 pusi, ir yra lAetuvių yal 
Irinio Instituto leidinys, !
Šio egzemplioriaus kai-įsav0 c 

o užsisakant 50 eg-VE™10 
įiiorių ar daugiau—30c. ]tas t

viškai radijo valandai. Mes 
žinome, kad dabar ir sunkes
ni laikai, bet jie nuo palaiky
mo programos neatsisakė ir 
vis dar taip ištikimai ją re
mia. Visi lietuviai, ypač radi
jo klausytojai bus visada dė
kingi. Dėkingumo vertas ir 
p. Ramanauskas, kurs visą
laiką laiko savo programos 
dalelę ir tuo paremia tą ra
diją.

Ši radijo programa yra la
biausiai lietuvių klausoma, 
nes perduodama du kartu sa
vaitėje ir iš viso gali klausy
tis 1 vai. ir 30 minučių lie
tuviškos radijo programos. 
Be to, laikas labai patogus 
visiems. Ligi šiol tautiečiai 
parėmė tą programą, atsi
lankė į jos rengiamas pramo
gas. Tikime, kad ir dabar tą 
patį padarys.

Kalėdų programa buvo tik
rai kultūriška ir nuotaikin-

ir

kliai susidėję prista 
prekes, kad sutaupytų 
liną ir darbą.

Atidarytas bendras 
ūkio mašinų atsarginių ii 
tų dirbtuvėse naudojamų 
šinų dalių sandėlis. Me 
ir gumos laužas yra 
mas viso miesto ir visUjjJIIjW RaKaMM 
ventojų bendromis pastai®^ x 
mis. Plieno laužo siu“ 
daugiau, kaip po 133 sv? 
nuo kiekvienos gyven 
galvos.

Washington. — "Šuo®1' 
atstovybė savo vyriau 
vardu paskelbė, kąd Su 
joje nėra jokio žydų P5',, 
kiojimo, kad Suomijoj PV triikūmo 
įstatymus visi piliečiai ff perdirbimu Idtchen, bedn 
lygūs, nežiūrint jų tauty' Taisymo darbą tęsime iki k 
ar tikybinių skirtumų.

Suomių atstovybė p 
še,. kad gandus apie 
persekiojimą Suomijoje 
leido Švedijos kairiųjų 1 
raštis „Arbetaren.

IŠDIBBAME IR PAR] 

Geriausios Rūšies

.v . \

409 Ir 417 Grand Street
Telephone: EVetgree
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įgelti Karalienes 
Parapija

METINĖ VYRŲ ŠVENTE

Pa.

šias patarnavimas.
linuos solistai: Pranas 
Florence Karsokaitė.

j penktadienį yra Nauji 
tai. Mūsų parapijos baž- 
ioje mišios bus 8, 9, 11 
.2:15 vai.

A MIESTO VIRTUVĖ, 
[AVIMAS.

gyvojo Rožančiaus drau- 
>s bendra Šv. Komunija 
šį sekmadienį, sausio 3 

9 vai. mišių metu.

Sausio 10 dieną bus šv. 
Vardo draugijos metinė 
šventė. Bus atnaujinimas 
draugijos pažadų ir prisira
šymo prie draugijos diena. 
Visi lietuviai vyrai ragina
mi prisidėti prie šios svar
bios šiuo metu draugijos ir 
būti veikliais Kristaus Ka
raliaus kariais.

Elizabeth, N. J KORESPONDENTU PRANEŠIMAI

jopiet

tus įsigyti iš anksto, kad 
gailėtis.
MAS DZIKAS, ‘ 
jo Valandos Direktorius,

(RKSA. 134 kuopos me- 
s susirinkimas bus šį 
madienį tuoj aus po su- 
5 parapijos salėje. Na
ir norintieji prie Susiv. 

prašyti prašomi ateiti į
* [rinkimą.

METINIAI SUSIRINKIMAI

Newtown, Pa, v. Vardo draugijos vy- 
sausio 10 dieną turės

h metinę šventę. Bendra 
Komunija bus 9 vai. mi- 
metu. Bus atnaujinimas 

7isą savaitę nerimom,! ų. p0 mišių parap. sa- 
įvyks susirinkimas.Svar- 
visiems nariams ir para- 
s vyrams dalyvauti.

ledų senukas Juozapo!0 
rijos Viloje

nes Kalėdų šventėms, 
j dienos, rodos, taip 
ižu eina, kai lauki ko, 
galiau! Sekmadienio sisomi prisirašyti. 
)se, šalčiui spirginant, 
lų Senelis keliavo į Vi] 
uodžio 20 d.
8 v.v. prie papuoštos 
tės mergaitės tikroje šos rengtas įdomybių va- 
j nuotaikoje parodė 
tistiškus gabumus. Po 
vo paveikslo, vaizduoja!) 
itliejaus Tvartelį, sekė 
eikinimas, deklamacį i 
linos. Kalėdų šventėms uos dalyviams, 
ikytas dialogas visus 
no net iki ašarų.
Tik štai, pasigirdo bai 
mas ir lange pasirodė 
)tas Senelio veidas. Ki Is’ var£- Er- Dulkės pa- 
ivimas ir katutės sutik fas m°terų choras, solis- 
aurės grįžusį Kalėdų '*• Lengirdaitė, visiems 
įką, didžiu maišu doiVr 
esinešantį. Nė vienas 
ivo pamirštas. Gausiai 
□vanojęs kiekvieną, Ka 
enelis dingo, palikęs 
ar ilgai linksmintis.

D. Sta

Pavykusi pramoga 
ruodžio 26 d. par. salėje 
:o Gyvojo Rožančiaus

sis, kuris praėjo didžiau- 
pasisekimu ir programa 

įvairi, ir žmonių daug 
ankė. Rengėjos nuošir- 

dėkingos visiems pro- 
visoms 

1 rininkėms ir visiems atši
lusiems.

programą pildė seselių 
iciškiečių išlavintos mer-

tas moterų choras, solis- 
>t. Lengirdaitė, visiems

TAI BENT MIESTAS

Eglaitės” šokis, kurį at- 
Petronėlė Starkiūtė ir p. 
dienė. Programai vado- 
1 dr-jos pirm. A. Paže- 
ienė. Po to visi vakaro 
,viai bendrai dainavo, šo- 
inksminosi varg. P. Dul- 
iradovybėje.
rma laimėjimų dovana 

Monikai Daniels, gyvŠimtai Jungtinių i , T T i j, , ,. b • 12th St., Long Island tos Valstybių miestų iri z__ x__ 1
stelių rodo, ką demokra 
gali pasiekti laisvu pas 
kojimu, kad nugalėtų E 
rio pastangas visam ] 
liui pavergti.

Tipingas tame darbe
mažas prerijų miestas l|vojo Rožančiaus dr-jos 
folk, Nebraskos javus a uis susirinkimas įvyks šį 
nančioj lygumoj. To mifiadienį, sausio 3 d., tuo- 
lio piliečiai pasistengė bQo mišparų (4 vai. p.p.). 
romis jėgomis padėti it s narės prašomos būti- 
krašto karo pastangoms

Biznieriai ir moksleivis 
jo į farmas padėti rir~ 
derlių ir pašalinti laukų(ERIKOS” administraci- 
bininkų trūkumą. Šeimi Z""4" A 
kės ėjo savanoriai dirbti' 
mose.

j Miesto mokykloje yri
- daryti kursai, kur moi LITERATURE
- įvairių karo laiko darbų. t gausiai iliustruota,
- kliai susidėję pristatę - L'_ _ ‘
- prekes, kad sutaupytų [ įrįnįo instituto leidinys,

iną ir darbą. Lx - [___
Atidarytas bendras i o užsisakant 50 eg- 

ūkio mašinų atsarginių' ]iorįų ar daugiau—30c. 
tų dirbtuvėse naudoja®' __ 
šinų dalių sandėlis. H — 
ir gumos laužas yra f . 
mas viso miesto ir vis 
ventojų bendromis pasti 
mis. Plieno laužo si# 
daugiau, kaip po 133 # 
nuo kiekvienos 
galvos.

Lietuvių organizacijos yra 
lietuvių nuosavybė. Kaip kie
kviena nuosavybė reikalauja 
savininko atydos, priežiūros, 
taip ir sukurtos organizaci
jos reikalauja to paties daly
ko. Organizacijų valdybos 
jau išrinktos. Kai kur yra iš
rinktų naujų pareigūnų ir jie 
užims sekamuose susirinki
muose savo pareigas. Didelė 
didžiuma mūsų organizacijų 
valdybos pateiks iš savo dar- 
buoties pranešimus. Tie pra
nešimai verti atydos ir narių 
pareiga jų išklausyti. Kas 
netikslaus, padaryti pastabų, 
kad būtų išvengta klaidų 
1943 metais. Kas numatoma 
gero, o nėra pasiūlyta mūsų 
organizacijose, reikia pasiū
lyti, kad tai būtų įvykdyta 
gyvenimai!. Bet tai tik gali
ma padaryti tuomet, kai na
riai skaitlingiausiai atsilan
kys į savo metinius susirin
kimus.

Šv. Jurgio draugijos meti
nis susirinkimas įvyks sau
sio 6 d. 7:30 vai. vak. Ameri
kos Lietuvių Piliečių klubo 
salėje. Visi nariai dalyvauki
te, nes metinis susirinkimas 
yra svarbus.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių klubo metinis susirinki
mas įvyks sausio 8 d. 7:30 
vai. vak., klubo salėje. Susi
rinkimas svarbus, kiekvieno 
klubiečio prievolė yra jame 
dalyvauti.

Dalyvaukime visuose susi
rinkimuose, kur tik priklau
some.

Organizuotas Lietuvis.

(prašome atsišaukti), 
į — p. Dambrauskienė 
issville.

“ įkaro pelnas skiriamas 
F o altoriaus puošimui.

Metinis susirinkimas

lalyvauti, nes susirinki- 
labai svarbus.

alite gauti A. Vaičiulai-

ITLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN

tyga gausiai iliustruota, 
56 pusi, ir yra Lietuvių

eno egzemplioriaus kai

li

ir
n-
a-•u-
už

NAŠLIŲ BALIUS

Kun. Starkaus sukaktis
Gruodžio 27 d. paminėta 

kun. Dr. Jono Starkaus 25 
metų kunigystėje sukaktis, j

11 vai. šv. Petro ir Po- . 
vilo bažnyčioje įvyko iškil- • 
mingos mišios, kurias atlai
kė pats kun. Sukaktuvinin
kas. Prie altoriaus jis atly- , 
dėtas labai puošnia procesi
ja — mokyklos vaikučių ir 
kunigų. Prie altoriaus gro- 
telių jam įteikta labai gra- : 
žiu gėlių pintinė, kurią jis 
perdavė vaikučiams. Per mi
šias jam arkidiakonu tar
navo Cicero klebonas kun. 
Ignas Albavičius (jo gimi
naitis), diakonu — Worces- 
terio par. klebonas kun. 
Aug. Petraitis, subdiakonu 

1— kun. Dr. Juozas Vaškas, 
Mariampolės kolegijos rek
torius ; apeigų tvarkytoju 
buvo kun. Pijus Lekešis. Į- 
spūdingą pamokslą pasakė 
kun. Jonas Balkūnas.

Per misiąs giedojo par. 
choras komp. J. Žilevičiaus 
naujas mišias. Solistais bu
vo V. Pranskietytė ir V. 
Baranauskas. Prieš mišias 
iš sakyklos kleb. kun. J. Si
monaitis paaiškino iškilmių 
reikšmę ir prasmę.

6 vai. vak. į Elks klubo 
erdvią salę susirinko per 300 
asmenų. Ten buvo suruošta 
kun. Dr. J. Starkui pagerb
ti iškilminga vakarienė, ku
rios programai vadovavo 
kleb. kun. Juozas Simonaitis. 
Vakarienė pradėta malda, 
Amerikos ir Lietuvos him
nais, kuriems vargonais gro
jo komp. J. Žilevičius. Buvo 
didelė muzikalinė programa, 
kurioje dalyvavo V. Prans
kietytė, V. Baranauskas, 
Žvirblis ir kiti vietiniai dai
nininkai. Sveikinimo dainą 
sudainavo muz. Pr. Dulkė.

Sveikinimo ir kun. Dr. J.
Starkaus darbų įvertinimo ^aį jįs buvo parapijai pa-

New Britain, Conn, 1*^- J>itas vakaras susidės 
 iš lietuviškos operetės „Naš-

Šįmet bažnyčioj, kaip ir vi
same pasauly, pajutome karo 
stovį. Visų pirma, nebuvo 
matyti milžiniškų eglių, vai
nikų, pušų šakų ir šakelių. 
Priežastis to viso — stoka 
darbininkų ir vežamų prie
monių. Kadangi New Britain 
yra visiško aptemdymo zono
je, nebuvo galima kunigams 
klausyti išpažinčių Kūčių 
vakare, nes buvo įsakyta 
žmonėms pasilikti savo na
muose. Visoj vyskupijoj pir
mos giedotos šv. Mišios Ka
lėdų Dienoj buvo tik nuo 9 
vai. Ne viena šeima siuntė 
savo karštas maldas prie 
Aukščiausio, kad Jis savo 
pasigailėjime globotų tuos 
mūsų jaunuolius, kurie ka
riuomenėje aukoja viską pa
sauliui išlaisvinti. Kalėdų 
prakartėlė, papuošta ne kaip 
paprastai — eglėmis, bet šil
tų kraštų palmėmis, teikė pa
guodos ir suraminimo vi
siems, kurie meldės prie Kū
dikėlio Kojų. Su pagelba kun. 
J. Lutkaus, M.S., devynios 
šv. Mišios buvo atnašautos 
mūsų parapijoj, kurios bai
gėsi suma 11 vai.

Antrą Kalėdų dieną mūsų 
ištikimi bei susirūpinę para
pijiečiai susirinko bažnyčios 
salėj, kur tinkamai paminėjo 
paskutinių parapijos skolų 
atmokėjimą. Buvo suruošti 
valgiai ir gėrimai, kuriais 
rūpinosi B. Mičiūnienė, J. Ja- 
nušionytė, K. Razauskienė, 
E. Gilevičienė, O. Jankaus
kienė, E. Saviskienė, O. Va- 
linčiūtė, J. Narkienė, A. Ka- 
volienė, O. Danusevičienė, V. 
Vaznys ir J. Balčiūnas.

Velionis T. Staigis ir M. 
Gutauskas — tai du iš mūsų 
seniausių parapijonų, kurie 
buvo pasirašę skolos raštą.

laitės Vargai,” angliškos ko
medijos „The Unforseen” ir 
šokių. Pramoga bus kovo 7 d. 
Jos taip pat įteikė savo su
rinktus pinigus dėl „Scapular 
Militia,” kurie bus nusiųsti 
tai organizacijai, kuri aprū
pina kareivius religinio turi
nio literatūra. Apdovanojo 
kleboną, vikarą ir Seseles 
Kalėdų dovanomis. Jos irgi 
aptarė dvasišką Sodalicijos 
stovį, ragindamos vieną kitą 
prie šventesnio gyvenimo.

Ona Radzevičiūtė, pirmi
ninkė, apdovanojo kiekvieną 
atsilankiusią maldos lapeliu, 
iš kurio malda buvo visų at
kalbėta už mūsų kareivius.1 
Kiekviena sodalė įsidėjo šią 
maldelę savo maldaknygėn, 
prižadėdama atkalbėti ją 
kasdien.

Per Kalėdų šventes aplan
kė mūsų parapiją kun. J. 
Lutkus, M.S., kun. Bergen, 
M.S., brolis Jonas M.S. iš 
Hartford, Conn., Edvardas 
Osteika ir Robertas Osteika 
iš Maspeth, L. I.

Daug kas serga New Bri- 
taine keista liga, kuri pana
ši į gerai žinomą „influenzą.” 
Vaikams yra uždrausta lan
kyti kinus, viešas vietas ir 
susirinkimus.

MILCHIUS BATŲ KRAUTUVIŲ SAVININKĖ-VEDĖJAI

MILCHIUS SHOE SHOPS

NUOŠIRDŽIAI LINKIME VISIEMS 
DRAUGAMS IR RĖMĖJAMS

365 Grand Street (cor. Marcy Ave.) 
69-21 Grand Avenue
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Brooklyn,
Maspeth,

N. Y,
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Vos kelios dienos beliko 
iki šaunaus Našlių Baliaus, 
kuris įvyks Apreiškimo par. 
Salėje, 4 vai. popiet, sek
madienį, sausio 3 d. Rengia 
Šv. Monikos Draugija.

Programoje bus labai daug 
įvairenybių: dainos, dekla
macijos, monologai. Dainuos 
našlės bendrai — naujau
sias, dar negirdėtas daine
les. Bus sudainuotų dainų- 
solo.

Dainuos V. Tamkiutė, E. 
Rokus; deklamuos M. Viz- 
barienė; molonogą išpildys 
O. Zajankauskaitė; dainų 
programą išpildys ir Lionė 
Jodytė. Programoje daly
vaus New Jersey radijo 
vai. vedėjas J. Stukas su 
savo choru. Po įdomios pro
gramos smagūs šokiai. Bilie
tas tik 50 centų..

t?

ĮETUVIĮ RAKANDŲ KRAUTUVE

Washington, 
atstovybė savo vyria# 
vardu paskelbė, k^d $ 
joje nėra jokio žydų f 
kiojimo, kad Suomijoj; 
įstatymus visi piliečiai^ 
lygūs, nežiūrint jų R 
ar tikybinių skirtum# Į

■V’,. jF

Suomių atstovybė B 
še, kad gandus apĮe T 
persekiojimą Suomijoj! 
leido Švedijos kairia i 
rastis „Arbetaren.” I

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus
i priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- 

u ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas
M. PETRAITIENE ir SŪNŪS
ir 417 Grand Street ' Brooklyn, N. Y.

Telephone: EVergreen 7-8151
19
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kalbas pasakė kun. P. Gar
mus, „Amerikos” red. Lauč- 
ka, kun. M. Kemėžis, kun. S. 
Raila, kun. Ig. Kelmelis, kun. 
Aug. Petraitis, kun. J. Gu- 
rinskas, kun. Dr. J. Vaškas, 
kun. P. Lekešis, kun. J. Bal
kūnas, kun. Dr. J. B. Kon
čius, prel. J. Ambotas, kun. 
Ig. Albavičius. Be paminėtų 
kunigų, bažnyčioje ar salėje 
dalyvavo dar šie: kun. J.Į 
Šeštokas, kun. N. Pakalnis, 
kun. J. Aleksiūnas, kun. J. 
Stašaitis, kun. S. Jeskelevi- 
čius, kun, P. Gasiūnas (Chi
cago), kun. J. Kinta, kun. V. 
Pinkus.

Telegramomis bei laiškais 
sveikinusių tarpe buvo kun. paskirtas šios^ ceremonijos
J. Židanavičius, kun. M. Pan- liudininkas. S . ------------ -~
kus, gen. konsulas J. Bud-Įparapijiečius jis 
rys. kun. J. Vaitekūnas, prof.
K. Pakštas, prel. J. Miliaus
kas, pulk. Grinius, gen. kon
sulato atašė A. Simutis, kun. 
Ant. Deksnys, kun. J. Valan
tiejus ir visa eilė kitų asme
nų. Parapijos draugijos įtei
kė įvairių dovanų.

Vakarienės užbaigoje kun. 
Dr. J. Starkus pasakė labai 
nuoširdų padėkos žodį kun. 
J. Simonaičiui ir visiems iš
kilmių rengėjams, visiems ( 
vakarienės dalyviams, svei
kintojams. Pasisakė, kad jo 
nuoširdžiausias troškimas — 
grįžti į Lietuvą ir ten dirbti 
Lietuvos žmonių gerovei ir 
Dievo garbei.

ruoštas. Tik vienas M. Gu
tauskas sulaukė džiaugsmin
gos valandos — atmokėtų 
paskolų dokumento sudegini
mo. Jis ta proga gražiai ir 
nuoširdžiai pakalbėjo, pa
brėždamas kun. M- Pankaus 
rūpestingumą bei darbštumą 
šv. Andriejaus parapijoj ir 
palinkėjo klebonui dar daug 
metų darbuotis mūsų tarpe. 
P. Kukanskienė, viena iš pir
mutinių darbininkių lietuvių 
parapijoj, taip pat sujaudino 
visus atsilankiusius savo 
gražiais, paskatinančiais žo
džiais.

Teisėjas W. Mangan buvo

Mokyklos vaikučių pramo
gėlė gražiai pavyko gruodžio 
27 d. Programėlė, Seselių pa
ruošta, buvo neilga, bet spal
vinga, įdomi. Susidėjo iš se
kančių dalių: 1. Kalėdinės 
Žvakelės, 2 Eskimoes Frolic, 
3. Skambučių Šokis, 4. šv. 
Teresės Draugijos orkestrė
lis, 5. Kalėdų Dieduko Dova
nos. Gražiai atliko savo da
lis: Jadvyga Semnauskaitė, 
Jonas Belinskas, Pranciškus 
Baravykas, Joanna Belins- 
kaitė, D. Ceskevičius ir Do
rota Kalinauskaitė. Klebo
nas apdovanojo visus alto
riaus ministrantus pagal jų 
pasižymėjimus; Kalėdų Die
dukas išdalino saldaines, ku
rios taip pat buvo Klebono 
parūpintos ir visi maži ir di
deli išsiskirstė į savo namus 
patenkinti ir linksmi.

landų kiek dirba vyrai ir ne
prašo jokių palengvinimų. 
Ne viena moteris pasakoja: 
„Jei mano vyras arba brolis 
turi kautis su priešu dieną ir 
naktį, tai ir aš galiu dirbti 
prie mašinos arba kur kitur 
dešimtį valandų, kad padė
čiau jam geričiau laimėti ka- 

’ po

Moterys gauna tiek mokė
ti, kiek ir vyrai.

Naujas mėsos gaminimo 
būdas

Omaha yra antras miestas 
Amerikoje, kuriame yra dau
giausiai skerdyklų. Kad grei
čiau, geriau ir patogiau pri
statytų kareiviams mėsas, 
keli Omahas Cudahy sker
dyklų darbininkai išrado 
naują būdą gaminti mėsą. 
Mat, labai daug čia galabi- 
nama kiaulių. Kas valanda 
mušama 500 kiaulių. Mėgi
nama užmušti 600 į valandą.

Kai kiaulė užmušta ir su
šaldyta, vienas darbininkas 
kerta kojas, kitas nuplauna 
kumpius ir lašinius. Kiaulė 
traukiama toliau, ir kiti dar
bininkai atskiria visus rieba
lus, kurie yra parduodami 
vietiniams gyventojams arba 
į taukus tirpinami. Gi liesą 
mėsą kiti darbininkai suker
ta į mažus šmotelius, kurie 
metami į-'didelę malamą ma- 

. šiną, kuri mala apie 300 sva
rų per 20 sekundų, o per 24 kareivių.

vai. ji sumala 250 tūkstančių 
svarų mėsos.

Sumalta mėsa dedama į 
didelius kubilus, kurie talpi
na apie 20 tūkstančių svarų. 
Čia mėsa yra gerai išvirta. 
Paskui per 6 vai. išdžiovina
ma. Taip mėsa pagaminta at
rodo kaip riešuto branduo
lys arba pusryčiams išdžio
vinti javai. Vandens joje vi
sai mažai yra.

Dabar mėsa yra supakuota 
į blekines dėžes tik po 13 un
cijų sunkumo. Taip mėsa pa
gaminta sutaupo daug vie
tos. Pirmiau reikėjo 5 vago
nų, sudėti tiek mėsos, kiek 
jos siunčiama tik vienu vago
nu.

Bet mėsos vertė pasilieka 
ta pati, kaip šviežios mėsos. 
Prieš valgant ją reikia tik 
pašildyti. Visai mažai ima 
laiko pagaminti valgius. Mė
sos skonis pasilieka tas pats. 
Taip pagamintos mėsos la
bai daug siunčiama į frontą, 
kur mūsų kareiviai kaunasi 
prieš priešą.

Vietinis.

PLATI DRAUGIJA

Kun. Graham, dominin
kono Šv. Vardo draugijos 
vedėjo pranešimų, šv. Var
do .vyrų draugijos skyriai 
yra visose pasaulio dalyse, 
kur tik yra Dėdės Šamo

Brooklyn© Lietuviai Oratoriai

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

Sveikindamas

linkėjo jiems dar nuveikti di
desnius darbus Dievui ir tė
vynei.

Graži, šeimyniška dvasia 
viešpatavo šiame susirinki
me, kuris baigės su klebono 
įspūdinga kalba ir atkalbėta 
padėkos malda.

New York, N. Y.
K. Motuzo rodomi, J. Va

laičio aiškinami paveikslai 
apie dabartinį karą, Salia
mono salų kautynes, Lietu
vą, New Yorko karinį pa
radą ir 1.1. Bus rodomi sau
sio 3 d., sekmadienį, Liet. 
Demokratų Klubo salėje, 780 
East 150th St., (kampe 
Wales Ave.) Bronxe. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžan
ga 35c., vaikams 15c.

Toje pačioje salėje L. De
mokratų Klubas rengia Nau
jų Metų sutikimą. Bilietas 
$2.50.

Gruodžio 29 d. altoriaus 
ministrantų grupė irgi pasi
džiaugė per savo pramogą, 
kuri pasekmingai įvyko jų 
kambaryje.

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

Plis.
Modemiška Koplyčia Notary Public

Omaha, Nebr

pa-

2,000 moterų užėmė 
vyrų darbą

Visai arti Omahos yra 
statyta nauja lėktuvų dirbtu
vė. Glenn Martin iš Balti
more, Md. pastatė ją ir yra 
jos savininkai. Darbdaviai 
pradėjo priimti jon moteris 
ir duoti joms vyrų darbus.

Ir stebėtina, kaip moterys 
gali gerai atlikinėti vyrų

Gruodžio 21 d. buvo pa- darbus! Kai kurios moterys 
ruošta graži kalėdinė pramo- pirmiau galėjo valdyti tik 
gėlė parapijos salėj St. An-,siuvimo mašinas arba rašo- 
drew’s Guild vadovybėje, mas mašinėles, o dabar valdo 
Jaunos moterys linksmai pa- didžiausias mašinas, 
lošė, gražioj ^harmonijoj gie
dojo
dainas, apdovanojo parapi
jos kunigus, Seseles ir visas 
nares gražiomis ir naudingo
mis dovanomis, pavaišino vi
sus atsilankiusius skaniais 
kalėdiniais užkandžiais. Te
gyvuoja ir didėja mūsų ši 
darbšti ir įvertinta draugija!

Pavyzdžiui, viena jauna ■ 
kalėdines giesmes ir. mergaitė, tik baigusi aukš

tesnę mokyklą, pasimokė še
šias savaites amato mokyk
loje, o dabar valdo didelį ga
ląstuvą. Ji dailina geležies 
paviršių. Mašina kelia daug 
dulkių, gi mergaitė nepaiso. 
Ji tik dirba .

Kita vyresnė mergaitė dir
ba prie grąžto. Tik sėdėti 
prie grąžto ir su juo daryti 
skyles nėra taip sunku, bet 
kai reikia geležį pakelti, iš
gręžti joje skylę ir paskui 
vėl nuimti, tai reikia drūto 
vyro. Karo metu tą darbą at
lieka silpnas kūnas, bet ga
lingos dvasios moterys.

Kai reikia rintes prisukti, 
kai lėktuvas sudedamas į 
daiktą, moterys taip skubiai 
dirba, kaip ir vyrai. Joms ne 
kartą yra sunkiau, bet jos 
nepaiso.. Jos dirba tiek va- ]

Prieš Kalėdas mūsų soda- 
lietės turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą, buvo mažai su
sirinkusių, bet buvo nuveik
tas ne vienas gražus ir gar
bingas darbas. Buvo nusiųs
ta kalėdinė dėžė šiltų kojinių, 
medalikų, saldainių ir ciga
rečių Capt. Chaplain H. P. 
Mannion, Camp Carson, Co
lorado. Aptartas Sodalicijos 
vakaras, kurio pelnas bus 
skirtas 
Center”

naujai ,,Community 
mūsų parapijoj sta-

1 •: _ ** * .

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prlefi pat Aprelžklmo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikStynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. 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.

J:
u - Y A
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lJO PROGRAM^ VIETOS ŽINIOS Į
Elizabeth, N. J KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

ladienį
UARY 10, M
IKALINEJ SALE]
Jphia, Pa.

ngelŲi Karalienės 
Parapija

į penktadienį yra Nauji 
ai. Mūsų parapijos baž- 
įoje mišios bus 8, 9, 11 
2:15 vai.važiausias patarnavimas.

ių. Dainuos solistai: Pra^ 
nekas, Florence Karsokaitė.

IAUSIA MIESTO VIRTVVl
TARNAVIMAS.

> vaL popiet

n bilietus įsigyti iš ankstu r^“'irinVimaš 
eiktų gailėtis.
LNTANAS DZIKAS,

Radijo Valandos Direktorę i
-

yvojo Rožančiaus drau- 
s bendra Šv. Komunija 
šį sekmadienį, sausio 3 
9 vai. mišių metu.

RKSA. 134 kuopos me- 
i bus šį 

nadienį tuoj aus po su- 
parapijos salėje. Na

ir norintieji prie Susiv. 
rašyti prašomi ateiti į 
rinkimą.

METINĖ VYRŲ ŠVENTĖ

Sausio 10 dieną bus Šv. 
Vardo draugijos metinė 
šventė. Bus atnaujinimas 
draugijos pažadų ir prisira
šymo prie draugijos diena. 
Visi lietuviai vyrai ragina
mi prisidėti prie šios svar
bios šiuo metu draugijos ir 
būti veikliais Kristaus Ka
raliaus kariais.

METINIAI SUSIRINKIMAI

Lietuvių organizacijos yra 
lietuvių nuosavybė. Kaip kie
kviena nuosavybė reikalauja

New Britain, Conn
LAIMINGŲ NAUJŲ 1943 METŲ į

tybai. Jų tas vakaras susidės 
iš lietuviškos operetės „Naš
laitės Vargai,” angliškos ko
medijos „The Unforseen” ir 
šokių. Pramoga bus kovo 7 d. 
Jos taip pat įteikė savo su
rinktus pinigus dėl „Scapular 
Militia,” kurie bus nusiųsti 
tai organizacijai, kuri aprū
pina kareivius religinio turi
nio literatūra. Apdovanojo 
kleboną, vikarą ir Seseles 
Kalėdų dovanomis. Jos irgi 
aptarė dvasišką Sodalicijos 
stovį, ragindamos vieną kitą 
prie šventesnio gyvenimo.

Ona Radzevičiūtė, pirmi
ninkė, apdovanojo kiekvieną 
atsilankiusią maldos lapeliu, 
iš kurio malda buvo visų at
kalbėta už mūsų kareivius. 
Kiekviena sodalė įsidėjo šią 
maldelę savo maldaknygėn, 
prižadėdama atkalbėti ją 
kasdien.

NUOŠIRDŽIAI LINKIME VISIEMS 
DRAUGAMS IR RĖMĖJAMSŠįmet bažnyčioj, kaip ir vi

same pasauly, pajutome karo 
stovį. Visų pirma, nebuvo 
matyti milžiniškų eglių, vai
nikų, pušų šakų ir šakelių. 
Priežastis to viso — stoka 
darbininkų ir vežamų prie
monių. Kadangi New Britain 
yra visiško aptemdymo zono
je, nebuvo galima kunigams 
klausyti išpažinčių Kūčių 
vakare, nes buvo įsakyta 
žmonėms pasilikti savo na
muose. Visoj vyskupijoj pir
mos giedotos šv. Mišios Ka
lėdų Dienoj buvo tik nuo 9 
vai. Ne viena šeima siuntė 
savo karštas maldas prie 
Aukščiausio, kad Jis savo 
pasigailėjime globotų tuos 
mūsų jaunuolius, kurie ka
riuomenėje aukoja viską pa
sauliui išlaisvinti. Kalėdų 
prakartėlė, papuošta ne kaip 
paprastai — eglėmis, bet šil
tų kraštų palmėmis, teikė pa
guodos ir suraminimo vi
siems, kurie meldės prie Kū
dikėlio Kojų. Su pagelba kun. 
J. Lutkaus, M.S., devynios 
šv. Mišios buvo atnašautos 
mūsų parapijoj, kurios bai
gėsi suma 11 vai.

ii

i

MILCIIII S BATŲ KRAUTUVIŲ SAVININKĖ-VEDĖJAI

MILCHIUS SHOE SHOPS
365 Grand Street (cor. Marcy Ave.) Brooklyn, N. Y.
69-21 Grand Avenue Maspeth, N. Y.

1I
I
I

vai. ji sumala 250 tūkstančių 
svarų mėsos.

Sumalta mėsa dedama į 
didelius kubilus, kurie talpi
na apie 20 tūkstančių svarų. 
Čia mėsa yra gerai išvirta. 
Paskui per 6 vai. išdžiovina
ma. Taip mėsa pagaminta at
rodo kaip riešuto branduo
lys arba pusryčiams išdžio
vinti javai. Vandens joje vi
sai mažai yra.

Dabar mėsa yra supakuota 
į blekines dėžes tik po 13 un
cijų sunkumo. Taip mėsa pa
gaminta sutaupo daug vie
tos. Pirmiau reikėjo 5 vago
nų, sudėti tiek mėsos, kiek 
jos siunčiama tik vienu vago
nu.

Bet mėsos vertė pasilieka 
ta pati, kaip šviežios mėsos. 
Prieš valgant ją reikia tik 
pašildyti. Visai mažai ima 
laiko pagaminti valgius. Mė
sos skonis pasilieka tas pats. 
Taip pagamintos mėsos la
bai daug siunčiama į frontą, 
kur mūsų kareiviai kaunasi 
prieš priešą.

landų kiek dirba vyrai ir ne
prašo jokių palengvinimų. 
Ne viena moteris pasakoja: 
„Jei mano vyras arba brolis 
turi kautis su priešu dieną ir 
naktį, tai ir aš galiu dirbti 
prie mašinos arba kur kitur 
dešimtį valandų, kad padė
čiau jam geričiau laimėti ka
rą.”

Moterys gauna tiek mokė
ti, kiek ir vyrai.

Naujas mėsos gaminimo 
būdas

Omaha yra antras miestas 
Amerikoje, kuriame yra dau
giausiai skerdyklų. Kad grei
čiau, geriau ir patogiau pri
statytų kareiviams mėsas, 
keli Omahas Cudahy sker
dyklų darbininkai išrado 
naują būdą gaminti mėsą. 
Mat, labai daug čia galabi- 
nama kiaulių. Kas valanda 
mušama 500 kiaulių. Mėgi
nama užmušti 600 į valandą.

Kai kiaulė užmušta ir su
šaldyta, vienas darbininkas 
kerta kojas, kitas nuplauna 
kumpius ir lašinius. Kiaulė 
traukiama toliau, ir kiti dar
bininkai atskiria visus rieba
lus, kurie yra parduodami 
'vietiniams gyventojams arba 
jį taukus tirpinami. Gi liesą 
mėsą kiti darbininkai suker
ta į mažus šmotelius, kurie 
metami į-didelę malamą ma-

Kun. Starkaus sukaktis
Gruodžio 27 d. paminėta 

kun. Dr. Jono Starkaus 25 
metų kunigystėje sukaktis.

11 vai. šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje įvyko iškil
mingos mišios, kurias atlai
kė pats kun. Sukaktuvinin
kas. Prie altoriaus jis atly
dėtas labai puošnia procesi
ja — mokyklos vaikučių ir 
kunigų. Prie altoriaus gro
telių jam įteikta labai gra
žių gėlių pintinė, kurią jis 
perdavė vaikučiams. Per mi
šias jam arkidiakonu tar
navo Cicero klebonas kun. 
Ignas Albavičius (jo gimi
naitis), diakonu — Worces- 
terio par. klebonas kun. 
Aug. Petraitis, subdiakonu

savininko atydos, priežiūros, — kun. Dr. Juozas Vaškas, 
taip ir sukurtos organizaci- Mariampolės kolegijos rek- 
jos reikalauja to paties daly
ko. Organizacijų valdybos 
jau išrinktos. Kai kur yra iš
rinktų naujų pareigūnų ir jie 
užims sekamuose susirinki
muose savo pareigas. Didelė 
didžiuma mūsų organizacijų 
valdybos pateiks iš savo dar- 
buoties pranešimus. Tie pra
nešimai verti atydos ir narių 
pareiga jų išklausyti. Kas 
netikslaus, padaryti pastabų, 
kad būtų išvengta klaidų 
1943 metais. Kas numatoma 
gero, o nėra pasiūlyta mūsų 
organizacijose, reikia pasiū
lyti, kad tai būtų įvykdyta 
gyvenimam Bet tai tik gali
ma padaryti tuomet, kai na
riai skaitlingiausiai atsilan-

torius; apeigų tvarkytoju 
buvo kun. Pijus Lekešis. Į- 
spūdingą pamokslą pasakė 
kun. Jonas Balkūnas.

Per mišias giedojo par. 
choras komp. J. Žilevičiaus 
naujas mišias. Solistais bu
vo V. Pranskietytė ir V. 
Baranauskas. Prieš mišias 
iš sakyklos kleb. kun. J. Si
monaitis paaiškino iškilmių 
reikšmę ir prasmę.

6 vai. vak. į Elks klubo 
erdvią salę susirinko per 300 
asmenų. Ten buvo suruošta 
kun. Dr. J. Starkui pagerb
ti iškilminga vakarienė, ku
rios programai vadovavo 

cxvkxxxuxxx kleb. kun. Juozas Simonaitis, 
kys į savo metinius susirin- Vakarienė pradėta malda, 
kimus.

Šv. Jurgio draugijos meti
nis susirinkimas įvyks sau
sio 6 d. 7:30 vai. vak. Ameri
kos Lietuvių Piliečių klubo 
salėje. Visi nariai dalyvauki
te, nes metinis susirinkimas 
yrp svarbus.

Amerikos Lietuvių Pilie
čių klubo metinis susirinki
mas įvyks sausio 8 d. 7:30 
vai. vak., klubo salėje. Susi
rinkimas svarbus, kiekvieno 

enė.Poto visi vakaro klubiečio prievolė yra jame 
lai bendrai dainavo, šo- dalyvauti, 
nksminosi varg. P. Dul- 
adovybėje.

TAI BENT MIESTU .ma laimėjimų dovana 
Monikai Daniels, gyv. 
12th St., Long Island 
(prašome atsišaukti), 
— p. Dambrauskienė 

ssville.
-aro pelnas skiriamas 
» altoriaus puošimui.

lėtinis susirinkimas

* I Newtown, Pa. r. Vardo draugijos vy- 
sausio 10 dieną turės 
į metinę šventę. Bendra 
Komunija bus 9 vai. mi- 
metu. Bus atnaujinimas 
į. Po mišių parap. sa- 
įvyks susirinkimas.Svar-

Kalėdų senukas Juozajx 
rijos Viloje

Visą savaitę nerimom 
šėmės Kalėdų šventėms 
tos dienos, rodos, tau įsiems nariams ir para- 
mažu eina, kai lauki h | 
pagaliau! Sekmadienio 
mose, šalčiui spirginau 
ledų Senelis keliavo į I 
gruodžio 20 d.

8 v.v. prie papuošta) Gyvojo 
lutės mergaitės tikroje 
čių nuotaikoje paroi 
artistiškus gabumus.

i vyrams dalyvauti, 
omi prisirašyti.

Per Kalėdų šventes aplan
kė mūsų parapiją kun. J. 
Lutkus, M.S., kun. Bergen, 
M.S., brolis Jonas M.S. iš 
Hartford, Conn., Edvardas 
Osteika ir Robertas Osteika 
iš Maspeth, L. I.

Pavykusi pramoga 
uodžio 26 d. par. salėje 

Rožančiaus 
s rengtas įdomybių va- 
3, kuris praėjo didžiau- 

basisekimu ir programa 
jovo paveikslo, vaizduo;
Betliejaus Tvartelį, seį inkė. Rengėjos nuošir- 
sveikinimas, dėklam:
dainos. Kalėdų šventėn os dalyviams, 
taikytas dialogas visu 
kino net iki ašarų.

Tik štai, pasigirdo P^anią pūdė 
nimas ir lange pasirodė 
dotas Senelio veidas. E

įvairi, ir žmonių daug

dėkingos visiems pro- 
visoms 

ninkėms ir visiems atsi- 
usiems.

i seselių 
Jiškiečių išlavintos mer-
s, varg. Pr. Dulkės pa- 

tavFmas’ir‘katutės sii:as motenl choras, solis-
t. Lengirdaitė, visiems 
o „Santa Claus” ir „Ka- 
Jglaitės” šokis, kurį at- 
^etronėlė Starkiūtė ir p. 
ienė. Programai vado- 
dr-jos pirm. A. Paže-

šiaurės grįžusį Kalėdą 
nuką, didžiu maišu diE 
besinešantį. Nė vienas 
buvo pamirštas. Ganai, 

i dovanojęs kiekvieną, E 
I0’ Senelis dingo, palikęs 

dar ilgai linksmintis.
D.Sttį•ėti 

mą 
ra e
ari-
or- 
yti.

yra 
tas.

jo

Šimtai Jungtinių i 
kos Valstybių miestų ir 
stelių rodo, ką demob, 
gali pasiekti laisvu pa !g 
kojimu, kad nugalėtų E,

Dalyvaukime visuose susi
rinkimuose, kur tik priklau
some.

Organizuotas Lietuvis.

NAŠLIŲ BALIUS

rio pastangas visam p 
liui pavergti.

Tipingas tame darbe
mažas prerijų miestas vo j o Rožančiaus dr-jos 
folk, Nebraskos javus uis susirinkimas įvyks šį 
nančioj lygumoj. To miadienį, sausio 3 d., tuo- 
lio piliečiai pasistengė! o mišparų (4 vai. p.p.). 
romis jėgomis padėti i narės prašomos būti- 
krašto karo pastangom alyvauti, nes susirinki-

Biznieriai ir moksle!' 
jo į farmas padėti s 
derlių ir pašalinti laukę

titu- 
±ar- 
:slas 
į ša- 
renti 
i pa- 
Įver- 
ybės 
kam
pa- 

;mo- 
imą. 
ujus
o j iš! Miesto mokykloje yn

daryti kursai, kur mo. LITERATURE
įvairių karo Jaiko dart g-ausįaį iliustruota, 
kliai susidėję prista jg pUSj įr yra Lietuvių

abai svarbus

CRIKOS” administraci- 
hininkų trūkumą. Šeir l^te gauti A. Vaičiulai- 
kės ėjo savanoriai dirbt 
mose. TUNE HISTORY OF 

LITHUANIAN
:i pi
cos į- 
>rga- 
ko į- 
poil- 
jisti- 
)terų 
biau- 
jns.

prekes, kad sutaupytą 
liną ir darbą.

Atidarytas bendras o užsisakant 50 eg- 
ūkio mašinų atsarginių sorįų ar daugiau—30c. 
tų dirbtuvėse naudojai __ 
šinų dalių sandėlis. 1 - 
ir gumos laužas yra i 
mas viso miesto ir v* 
ventojų bendromis 
mis. Plieno laužo $ 
daugiau, kaip po 133! 
nuo kiekvienos gF’ • 
galvos.

rinio Instituto leidinys, 
no egzemplioriaus kai-

Amerikos ir Lietuvos him
nais, kuriems vargonais gro
jo komp. J. Žilevičius. Buvo 
didelė muzikalinė programa, 
kurioje dalyvavo V. Prans- 
kietytė, V. Baranauskas, 
Žvirblis ir kiti vietiniai dai
nininkai. Sveikinimo dainą 
sudainavo muz. Pr. Dulkė.

Sveikinimo ir kun. Dr. J. 
Starkaus darbų įvertinimo 
kalbas pasakė kun. P. Gar
mus, „Amerikos” red. Lauč- 
ka, kun. M. Kemėžis, kun. S. 
Raila, kun. Ig. Kelmelis, kun. 
Aug. Petraitis, kun. J. Gu- 
rinskas, kun. Dr. J. Vaškas, 
kun. P. Lekešis, kun. J. Bal- 
kūnas, kun. Dr. J. B. Kon
čius, prel. J. Ambotas, kun. 
Ig. Albavičius. Be paminėtų 
kunigų, bažnyčioje ar salėje 
dalyvavo dar šie: kun. J. 
Šeštokas, kun. N. Pakalnis, 
kun. J. Aleksiūnas, kun. J. 
Stašaitis, kun. S. Jeskelevi- 
čius, kun, P. Gasiūnas (Chi
cago), kun. J. Kinta, kun. V. 
Pinkus.

Telegramomis bei laiškais 
sveikinusių tarpe buvo kun.
J. židanavičius, kun. M. Pan
kus, gen. konsulas J. Bud
rys, kun. J. Vaitekūnas, prof.
K. Pakštas, prel. J. Miliaus
kas, pulk. Grinius, gen. kon
sulato atašė A. Simutis, kun. 
Ant. Deksnys, kun. J. Valan
tiejus ir visa eilė kitų asme
nų. Parapijos draugijos įtei
kė įvairių dovanų.

Vakarienės užbaigoje kun. 
Dr. J. Starkus pasakė labai 
nuoširdų padėkos žodį kun. 
J. Simonaičiui ir visiems iš
kilmių rengėjams, visiems 

s. svei-

Vos kelios dienos beliko 
iki šaunaus Našlių Baliaus, 
kuris įvyks Apreiškimo par. 
Salėje, 4 vai. popiet, sek
madienį, sausio 3 d. Rengia 
Šv. Monikos Draugija.

Programoje bus labai daug 
įvairenybių: dainos, dekla
macijos, monologai. Dainuos 
našlės bendrai — naujau
sias, dar negirdėtas daine
les. Bus sudainuotų dainų- 
solo.

Dainuos V. Tamkiutė, E. 
Rokus; deklamuos M. Viz- 
barienė; molonogą išpildys 
O. Zajankauskaitė; dainų 
programą išpildys ir Lionė 
Jodytė. Programoje daly
vaus New Jersey radijo 
vai. vedėjas J. Stukas su 
savo choru. Po įdomios pro-; vakariengs dalyviams, svei- 
gramos smagus šokiai. Bilie- kįntojams. Pasisakė, kad jo 
tas tik 50 centų..

ETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

atstovybė savo vyri®1' 
vardu paskelbė, ly4' 
joje nėra jokio žydu 
kiojimo, kad Suomiją

IŠDIRBAME IR PARDUODAME
Geriausios Rūšies Rakandus

priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai-
istatymus visi pilie® mu ir Perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets.

įai ir 
gin- 

deda- 
» šau
lį, už

lygūs, nežiūrint jų 
ar tikybinių skirtui

Suomių atstovybėj 
šė, kad gandus apje. 
persekiojimą Suomija 
leido Švedijos kairi'!)1* 
rastis „Arbetaren."

9

Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas
M. PETRAITI!ENE ir SŪNŪS
ir 417 Grand Street Brooklyn, N.

Telephone: EVergreen 7-8151

Antrą Kalėdų dieną mūsų 
ištikimi bei susirūpinę para
pijiečiai susirinko bažnyčios 
salėj, kur tinkamai paminėjo 
paskutinių parapijos skolų 
atmokėjimą. Buvo suruošti 
valgiai ir gėrimai, kuriais 
rūpinosi B. Mičiūnienė, J. Ja- 
nušionytė, K. Razauskienė, 
E. Gilevičienė, O. Jankaus
kienė, E. Saviskienė, O. Va- 
linčiūtė, J. Narkienė, A. Ka- 
volienė, O. Danusevičienė, V. 
Vaznys ir J. Balčiūnas.

Velionis T. Staigis ir M. 
Gutauskas — tai du iš mūsų 
seniausių parapijonų, kurie 
buvo pasirašę skolos raštą, 
kai jis buvo parapijai pa
ruoštas. Tik vienas M. Gu
tauskas sulaukė džiaugsmin
gos valandos — atmokėtų 
paskolų dokumento sudegini-' 
mo. Jis ta proga gražiai ir 
nuoširdžiai pakalbėjo, pa
brėždamas kun. M. Pankaus 
rūpestingumą bei darbštumą 
šv. Andriejaus parapijoj ir 
palinkėjo klebonui dar daug 
metų darbuotis mūsų tarpe. 
P. Kukanskienė, viena iš pir
mutinių darbininkių lietuvių 
parapijoj, taip pat sujaudino 
visus atsilankiusius savo 
gražiais, paskatinančiais žo
džiais.

Teisėjas W. Mangan buvo 
paskirtas šios ceremonijos 
liudininkas. Sveikindamas 
kleboną ir parapijiečius jis 
linkėjo jiems dar nuveikti di
desnius darbus Dievui ir tė
vynei.

Graži, šeimyniška dvasia 
viešpatavo šiame susirinki
me, kuris baigės su klebono 
įspūdinga kalba ir atkalbėta 
padėkos malda.

nuoširdžiausias troškimas — 
grįžti į Lietuvą ir ten dirbti 
Lietuvos žmonių gerovei ir 
Dievo garbei.

New York, N. Y
K. Motuzo rodomi, J. Va

laičio aiškinami paveikslai 
apie dabartinį karą, Salia
mono salų kautynes, Lietu
vą, New Yorko karinį pa
radą ir 1.1. Bus rodomi sau
sio 3 d., sekmadienį, Liet. 
Demokratų Klubo salėje, 780 
East 150th St., (kampe 
Wales Ave.) Bronxe. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Įžan
ga 35c., vaikams 15c.

Toje pačioje salėje L. De
mokratų Klubas rengia Nau
jų Metų sutikimą. Bilietas 
$2.50.

Daug kas serga New Bri- 
taine keista liga, kuri pana
ši į gerai žinomą „influenzą.” 
Vaikams yra uždrausta lan
kyti kinus, viešas vietas ir 
susirinkimus.

Mokyklos vaikučių pramo
gėlė gražiai pavyko gruodžio 
27 d. Programėlė, Seselių pa
ruošta, buvo neilga, bet spal
vinga, įdomi. Susidėjo iš se
kančių dalių: 1. Kalėdinės 
Žvakelės, 2 Eskimoes Frolic, 
3. Skambučių Šokis, 4. Šv. 
Teresės Draugijos orkestrė
lis, 5. Kalėdų Dieduko Dova
nos. Gražiai atliko savo da
lis: Jadvyga Semnauskaitė, 
Jonas Belinskas, Pranciškus 
Baravykas, Joanna Belins-.giną, kuri mala apie 300 sva- 
kaitė, D. Ceskevičius ir Do- rų per 20 sekundų, o per 24 kareivių.
rota Kalinauskaitė. Klebo
nas apdovanojo visus alto
riaus ministrantus pagal jų 
pasižymėjimus; Kalėdų Die
dukas išdalino saldaines, ku
rios taip pat buvo Klebono 
parūpintos ir visi maži ir di
deli išsiskirstė į savo namus 
patenkinti ir linksmi.

Gruodžio 29 d. altoriaus 
ministrantų grupė irgi pasi
džiaugė per savo pramogą, 
kuri pasekmingai įvyko jų 
kambaryje. P-lis.

Omaha, Nehr

pa-

2,000 moterų užėmė 
vyrų darbą

Visai arti Omahos yra 
statyta nauja lėktuvų dirbtu
vė. Glenn Martin iš Balti
more, Md. pastatė ją ir yra 
jos savininkai. Darbdaviai 
pradėjo priimti j on moteris 
ir duoti joms vyrų darbus.

Ir stebėtina, kaip moterys 
gali gerai atlikinėti vyrų 
darbus! Kai kurios moterys 
pirmiau galėjo valdyti tik 
siuvimo mašinas arba rašo
mas mašinėles, o dabar valdo

Gruodžio 21 d. buvo pa
ruošta graži kalėdinė pramo
gėlė parapijos salėj St. An
drew’s Guild vadovybėje. ,
Jaunos moterys linksmai pa- didžiausias mašinas, 
lošė, gražioj ^harmonijoj gie
dojo kalėdines giesmes ir 
dainas, apdovanojo parapi
jos kunigus, Seseles ir visas 
nares gražiomis ir naudingo
mis dovanomis, pavaišino vi
sus atsilankiusius skaniais 
kalėdiniais užkandžiais. Te
gyvuoja ir didėja mūsų ši 
darbšti ir įvertinta draugija!

Prieš Kalėdas mūsų soda- 
lietės turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą, buvo mažai su
sirinkusių, bet buvo nuveik
tas ne vienas gražus ir gar
bingas darbas. Buvo nusiųs
ta kalėdinė dėžė šiltų kojinių, 
medalikų, saldainių ir ciga
rečių Capt. Chaplain H. P. 
Mannion, Camp Carson, Co
lorado. Aptartas Sodalicijos 
vakaras, kurio pelnas bus 
skirtas 
Center”

Pavyzdžiui, viena jauna 
mergaitė, tik baigusi aukš
tesnę mokyklą, pasimokė še- 
Išias savaites amato mokyk
loje, o dabar valdo didelį ga
ląstuvą. Ji dailina geležies 
paviršių. Mašina kelia daug 
dulkių, gi mergaitė nepaiso. 
Ji tik dirba .

Kita vyresnė mergaitė dir
ba prie grąžto. Tik sėdėti 
prie grąžto ir su juo daryti 
skyles nėra taip sunku, bet 
kai reikia geležį pakelti, iš
gręžti joje skylę ir paskui 
vėl nuimti, tai reikia drūto 
vyro. Karo metu tą darbą at
lieka silpnas kūnas, bet ga
lingos dvasios moterys.

Kai reikia rintes prisukti, 
kai lėktuvas sudedamas į 
daiktą, moterys taip skubiai 
dirba, kaip ir vyrai, 
kartą yra sunkiau, 
nepaiso.. Jos dirba

Vietinis.

PLATI DRAUGIJA

Kun. Graham, dominin
kono Šv. Vardo draugijos 
vedėjo pranešimų, šv. Var
do .vyrų draugijos skyriai 
yra visose pasaulio dalyse, 
kur tik yra Dėdės Šamo

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Priefi pat Aprelfiklmo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krlkStynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

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

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

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.naujai „Community 
mūsų parapijoj sta-

Joms ne 
bet jos 

tiek va- j



AMERIKA Sausio - January 1,

N. Y. APYLINKES SEIMELIO UŽRAŠAI
1942 m. gruodžio 27 d. 

Aušros Vartų parapijos sa
lėje, New Yorke, įvyko New 
Yorko Apylinkės Lietuvių 
Katalikų seimelis.

Atidarymo maldą sukal
bėjo vietos klebonas, kun. J. 
Gurinskas.

D. Averka, New Yorko Fe
deracijos apskrities pirmi
ninkas, sveikino atstovus ir 
svečius. Patiekė dienotvar
kę, kuri buvo priimta. Seime
lio prezidiuman pakvietė K. 
Krušinską—pirm.; S. Suba- 
tienę—vicepirm., J. Tumaso- 
nį—rašt., Eugeniją Karpiūtę 
rast, pagelbininke.

Užėmus seimelio vadovy
bei vietas, pirmininkas pa
kviečia sekamus asmenis į 
komisijas: Mandatų — St. 
Lukoševičių ir M. Mikolaitį; 
Rezoliucijų komisijon—kun. 
J. Balkūną, P. Montvilą ir B. 
Brundzienę.

Pirmininkas pakviečia vie
tos kleboną kun. J. Gurins- 
ką pakalbėti. Kun. Gurins
kas sveikina seimelio atsto
vus ir džiaugiasi tokiu skait
lingu susirinkimu. Linki sėk
mingų tarimų. Ragina visus 
tampriau rištis į organizaci
jas ir dirbti katalikybės ir 
lietuvybės naudai.

Iš eilės pakviestas kun. Dr. 
J. Vaškas, Marianapolio Ko
legijos rektorius. Sveikina 
atstovus ir džiaugiasi, kad 
New Yorko lietuvių parapi
ja, kuri jau buvo beveik mi
rusi, vėl puikiai veikia ir y- 
patingai džiaugiasi, matyda
mas šioje parap. katalikų sei
melį. Ragina visus remti ka
riškas pastangas, nes Ame
rikos laimėjimas reikš Lietu
vos nepriklausomybės at- 
steigimą. Ragino visus pirk
ti Karo bonus ir nurodė, kad 
jau laikas rengtis pokari
niam laikui ir būti pasiren
gus sutikti taiką. Ragina, 
kad lietuviai daugiau rūpin- 
•tųfj propaganda kitataučių 
spaudoje; tam darbui siūlo 
rinkti komisiją.

Kun. St. Raila, iš Philadel
phia, Pa., džiaugiasi skait
lingu susirinkimu ir linki ge
riausių sėkmių.

Kun. J. Aleksiūnas kvie
čia visus nenuilstamai dirbti. 
Jis meta šūkį: Netylėkime — 
ir dirbkime!

Kun. K. Paulionis sveikina 
visus ir linki sėkmingai dirb
ti.

Kun. J. Balkūnas savo kal
boje pasakė, kad jis į seime
lį atėjęs tik prašyti, kad vi-

> si vieningai dirbtų ir dirbtų 
be sustojimo.

Federacijos Centro pirm., 
„Amerikos” redaktorius J. 
Laučka, padarė metinę Fed. 
Apskr. darbų apžvalgą:

1. Lietuvai Gelbėti Fondo 
vajus turi būti varomas pir
myn. šių metų kvotas išpildė 
šv. Jurgio par. ir Atsimainy
mo V. J. par., bet gruodžio 
6 d. Kolekta bažnyčiose pa
pildė su kaupu visų parapijų 
kvotas.

2. Raudonojo Kryžiaus tal
ka. Negavus leidimo sudary
ti atskirus lietuvių skyrius, 
susiorganizavo daliniai pa
rapijose, kur uoliai dirbama.

3. Karo bonų pardavinėji
mo reikalu veikia Lietuvių 
Karo Bonų Komitetas. New 
Yorko mieste suregistruota 
apie 1,000,000 dol. vertės bo
nų, kuriuos lietuviai pirko. 
Ragina lietuvius ne tik pirk
ti bonus, bet ir registruoti 
savo pirktus Karo Bonus lie
tuvių komitete.

4. Palaikyta vienybė su ki
tomis tautinėmis grupėmis. 
Bendras Vasario 16 minėji
mas Am. Raud. Kryžiui da
vė apie 500 dol.

5. Kreiptasi į Kun. Vieny
bę organizacijų reikalais. Su
rengta Tretininkų Konferen
cija ir 1943 m. žadama šv. 
Vardo Dr-jos vyrus stipriau 
organizuoti.

6. Kreiptasi į visuomenę 
„Amerikos” laikraščio reika
lais ir gauta paramos.

7. Kvietimas liet, jaunimo 
stoti į organizacijas — Vy
čius ir Studentus. Vyčių yra 
nedaug Maspethe ir Brook- 
lyne. Studentų kuopos nėra.

Pereitais metais netylėta, 
bet dirbta. Dalyvauta „New 
York at War” parade, prisi
dėta New Yorko Lietuvių 
Tarybos suorganizavime. Ga
lop, dėkoja visiems, kurie 
dirbo katalikybei, Amerikai 
ir lietuvybei. >

Lietuvių Dienos pranešimą 
davė D. Averka, Liet. Dienos 
komisijos vedėjas. Praneša, 
kad 1942 m. liepos 4 d. pa
rengimas buvo iš visų ge
riausias. Dėkoja visiems pa
rapijų darbuotojams už jų 
pastangas Liet. Dienos pasi
sekimui.

Mandatų Komisija prane
ša, kad seimely dalyvauja 35 
dr-jos su 102 atstovais, 7 
garbės svečiai ir 9 svečiai.

(Bus daugiau)
J. Tumasonis.

Maspetho Žinios
Šv. Rožančiaus Draugijos

10 metų sukaktis.
Garbinga Rožančiaus drau

gija rūpestingai rengiasi

yra 
prie

da-

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

APYLINKĖS SEIMELIO REZOLIUCIJOS
New Yorko Apylinkės 

Lietuvių Katalikų Seimelis, 
įvykęs 1942 m. gruodžio 
27 d., Aušros Vartų par. 
salėje, New Yorke, padaręs 
1942 metų veiklos apžvalgą, 
džiaugiasi gražiais lietuvių 
katalikų darbo vaisiais ir 
jo dalyviai pasiryžta atei
nančiais 1943 metais su at
naujinta dvasia siekti tų 
pačių tikslų katalikiškoj 
lietuviškoj dirvoj ir kviečia

darbą. Todėl Seimelis pasi
sako :

1. Amerikos karo pastan
goms geriau ir tiksliau pa
remti, pasiryžtame visomis 
jėgomis dalyvauti krašto 
gynimo darbe ir remti vi
sus vyriausybės garbingus 
žygius karui laimėti. Džiau
giamės Amerikos Raudono
jo Kryžiaus vienetais, vei
kiančiais mūsų parapijose; 
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visas apylinkės draugijas į i lietuvius amerikiečius įvai-

1i
1

4-tas METINIS 4-tas METINIS

NASLIIJ BALIUS
Rengia Šv. Monikos Našliu Dr-ja

Sekmadienį, SAUSIO-JAN. 3, 1943
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALEJE (
North 5-th ir Havemeyer Str., Brooklyn, N. Y.

PROGRAMA BUS LABAI ĮDOMI IR ĮVAIRI

NUOŠIRDŽIAI KVIEČIAMI VISI!

Pradžia 4 vai. popiet Bilietas (incl. tax) 50c.

ameru
LIKU

KULT
riausiomis priemonėmis rem
ti A. R. Kryžių. Didžiu pa
sitenkinimu pažymime, kad 
New Yorko Amerikiečių Lie
tuvių Komitetas Karo Bo
nams platinti gražiai vei
kia ir pasižadame toliau
bonų pirkimo vajų didinti gražiai paminėti savo 10 me- 
ir stiprinti. Kviečiame vi- tų sukaktį sausio 3 d. Ryte 
sus Amerikos lietuvius uo- 9 vai. bažnyčioje bus atlai- 
liai dirbti už Amerikos, už kytos šv. Mišios už 
Demokratijų laimėjimą, ku- ir mirusias nares.

Lietuvos laimė- draugija priims Šv. Komu
niją bendrai per savo Mi- 

pritaria L. K. šias ypatinga intencija. Ati- 
apskrities pa- tinkamą iškilmei pamokslą

gyvas
Visa

ris bus ir 
jimas.

2. Pilnai 
Federacijos 
stangoms drauge su kitomis sakys draugijos organizato- 
lietuvių grupėmis per New rius kun. P. Lekešis. 
Yorko Lietuvių Tarybą mi
nėti Lietuvos Nepriklauso- yra rengiama šauni vaka- 
mybės paskelbimo 25 metų riene parapijos salėje, kur 
sukaktį ir ragina lietuvių pritaikinta programa žada 
katalikų visuomenę gausiai kuklų jubiliejaus užbaigimą, 
dalyvauti 1943 m. vasario Kaip kitos draugijos, taip

Tos pačios dienos vakare

štų Rožančiaus mylėtojų se
sučių jau ilsisi amžinuoju 
miegu kapuose, bet -jos 
garbingai priskaitytos 
amžinųjų narių.

Rožančiaus draugijos
bartinę valdybą sudaro: 
pirm. Pranė Kurienė, vice
pirm. Pranė Ražickienė, fin. 
rašt. Ona Černiauskienė, 
prot. rašt. Ona Petrulienė, 
ižd. Veronika Baltrūnienė. 
Dvasios vadu yra kleb. kun. 
J. Balkūnas.

161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 -
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitariu

jįjonii
jjjieib lais'?-

EINA

Entered as S
Office at Br

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

TeL EVergreen 7-IMj 
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

14 d. įvyksiančiose iškilmė
se, Webster Hall, New 
Yorke.

3. Kaip kasmet, taip ir 
1943 m. ruošti Apylinkės 
Lietuvių Dieną, liepos 4 d. 
Jos rengimo komitetą su
daryti iš visų parapijų 
draugijų atstovų.

4. Būdami sąmoningi a- 
merikiečiai lietuviai, mes 
esame už visų mažų tautų 
išlaisvinimą, ypač už lais
ves ir nepriklausomybės at- 
steigimą mūsų tėvų žemei 
— Lietuvai. Mes esame už 
visiškai laisvą ir nepri
klausomą Lietuvą, apsaugo
tą nuo bet kokių priklau
somybės ryšių bet kokiai 
valstybei.

5. Mes sveikiname New 
New Yorko Lietuvių Tary
bos įsisteigimą, linkime jai 
pasisekimo ir kviečiame vi
sas lietuvių katalikų drau
gijas tapti jos nariais.

6. Tarpparapinei draugijų 
veiklai pagyvinti, prašome 
Kunigų Vienybes Rytų Pro
vinciją 1943 m. paruošti vy
rams ir jaunimui, ypač 
mergaitėms, atskiras kon
ferencijas.

7. Giliai vertindami „A- 
merikos” svarbą mūsų apy
linkei ir, apskritai, visai 
Amerikos visuomenei, mes 
džiaugiamės, kad „Ameri
ka” jau įžengė į dešimtuo
sius gyvavimo metus. Kvie
čiame mūsų visuomenę tin
kamai atžymėti „Amerikos” 
dešimtmetį, kuris būtų ge
riausiai paminėtas, 1943 m. 
likviduojant „Amerikos” sko
las.
mo 
me 
vių

8. Lietuvai Gelbėti Fon
das, veikiąs L. K. Federa
cijos žinioje, yra būtinas 
Lietuvos gyvybiniams reika
lams paremti. Jei L. G. 
Fondo kvota šiemet nebuvo 
išpildyta, tai mus tik pa- 
akstina padidinti veiklą ir 
ugdyti Fondą. Mes prašome 
Federacijos Centro Valdybą 
patiekti 1943 metų vajaus 
planus, o mes pažadame 
nuoširdžią paramą.

9. Nuoširdžiai džiaugiamės 
Kunigų Vienybės Pašalpos 
Komisijos pastangomis iš
laisvinti visą eilę lietuvių 
tremtinių Rusijoje. Mes 

| kviečiame centralines orga
nizacijas paruošti atitinka
mus prašymus šalies vy
riausybei ir prisidėti fi-

Šios sukakties minėji- 
komitetu būti kviečia- 
N. Y. Apylinkės Lietu- 
Dienos Komitetą.

Kalėdų šventės praėjo la
bai sėkmingai. Piemenėlių 
mišios buvo vidurnaktį, ku
rias laikė kun. V. Pinkus 
asistuojant kun. žvirbliui ir 
kleb. kun. Paulioniui. Pa
mokslą sakė kun. žvirblis. 
Choras gražiai ir galingai iš
pildė visą Kalėdų giesmių 
programą, kurią pradėjo 
pusvalandžiu anksčiau.

Žmonių buvo pilna bažny-

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

jtaitę pasirodė val
yta knyga ,Taika 

(Peace and War).
įybės Departamen- 
\juoda žinias apie 

Z r' Valstybių praėju
sio 11931-1941) 

(i»litiką. Knygoje 
L,’ kaip Amerika 

Išsaugoti taiką pa- 
, įjp rūpintasi pra- 
'įįta, kurio siekė ja- 
pečiai ir italai.

Rožančiaus įsteigta prieš 
10 metų labai vargingoje 
gyvenimo aplinkumoje. Ge
rųjų žmonių kilniuosius pa
siryžimus Dievulis palaimi
nu ir darbų vaisiai atnešė ir ■čia. Visa“ nuotaika buvo pa-
neša džiuginančius rezulta
tus. Rožančiaus draugija į- 
steigta 1933 metų sausio 1 
d. su 60 narių. Pirmutinė 
valdyba buvo: pirmininkė 
Rozalija Nedzinskienė, vice
pirm. Veronika Baltrūnienė, 
raštininkė Marytė Gribaitė, 
iždininkė Agota Jokubėnie- 
nė. Dvasios vadu buvo kun. 
P. Lekešis.

Pirmiausia draugija įsigi
jo tikrai gražią vėliavą, ku
ri buvo iškilmingai pašven
tinta ir padaryta jai ištiky- 
mybė. Nuo pat organizavi
mo dienos draugija davė ir 
duoda stebėtinos finansinės 
ir dvasinės naudos parapijai 
ir atskirai narėms. Finansų 
rekordai rodo draugiją pa
rapijai aukojus tik pinigais 
$2,466.01, o kiek ji savo pi
nigais nupirko gražių baž
nytinių rūbų! Galima pasa
kyti, tokia skaitline, kaip ir 
aukomis, prisidėjo prie baž
nyčios pagražinimo.

O kas lieka~'pasakyti apie 
jos dvasinę naudą: didžiu
le eilė aplankytų ligonių. ro kapelionas, yra kur nors 
Rožančius kasdieną kalba- Australijoje. C ‘

kili.

Gruodžio 27 d. įvyko Kalė
dinis vaikų vaidinimėlis, ku
rį surengė sesutės pranciš- 
kietės. Vaidinimėlis puikiai 
pavyko. Visi patenkinti.

Gruodžio 29 d. iš šv. Jur
gio bažnyčios palydėta į 
Kalvarijos kapines Marijona 
Vaitkevičiūtė, 30 m. amžiaus. 
Paliko nuliūdime motiną ir 
gimines.

Musu inkeje 
auia

° Kun. Jonas Bakšys, Ro- 
chesterio klebonas, viešėjo 
New Yorko apylinkėje pas 
savo gimines ir atsilankė 
„Amerikos” įstaigoje; čia 
paliko kelias prenumeratas.

• Dr. Pranas E. Galinis, 
gyv. Dorchester, Mass., šią 
savaitę lankėsi New Yor
ke.

• Kun. Alf. Paniekas, ka-

mas uz gyvas ir mirusias 
nares. Kiekvieno mėnesio pir
mą sekmadienį laikomos šv. 
Mišios ta pačia intencija. 
Atskirai už mirusias drau
gijos nares atlaikomos vie
nos Egzekvijos ir vienos Mi
šios. Tik draugijos nariai 
gali atjausti dvasinę naudą, 
o mirusieji — pilnai įvertin
ti.

Šiandien Rožančiaus drau
gija, po 10 metų, susilau
kė 165 narių, gi 12 jos kar-

NAMAI-BARCENAl
Norintiems pirkti arba par

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

J. P. MAČIU LIS
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

nansine parama.
10. Ryšium su Lietuvių 

Kultūrinio Instituto perkė
limu į New Yorką, sveiki
name jo vedėją prof. K., 
Pakštą, linkėdami gražaus 
pasisekimo mūsų apylinkėje 
ir pasižadėdami jam pagel
bėti, kiek mūsų pajėgos 
leis.

11. Raginame Federacijos 
apskrities valdybą ruošti 
daugiau viešų visuomeninio 
pobūdžio prakalbų.

12. Nuoširdžiai dėkojame 
J. E. Brooklyno vyskupui I 
Thomas E. Mplloy už gau-1 
šią auką Lietuvai sušelpti 
ir už leidimą suruošti rin
kliavą lietuvių parapijų baž
nyčiose Lietuvai pagelbėti. 
Giliai vertiname Brooklyno 
lietuvių kun. klebonų didelį 
pasidarbavimą Lietuvos 
žmonėms paremti.

13. Reiškiame nuoširdžios 
vilties, kad mūsų kaimyninė
je New Jersey apylinkėje 
artimiausiu laiku įsisteigs 
Federacijos apskritis. Tuo 
reikalu prašome Kunigų Vie
nybės Provincijos paramos.

14. Iš širdies dėkojame 
Aušros Vartų par. klebonui, 
kun. Jurgiui Gurinskui, už 
taip malonų seimelio priė
mimą. Jam ir Aušros Var-

! tų parapiečiams linkime 
gražiausio pasisekimo šioje 
reikšmingoj Manhattano lie
tuvių parapijoje.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinki:
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS B 
viausiu bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Tel.

Bayonne, N. J

Kalėdų šventės mūsų baž
nyčioje gražiausiai praėjo. 
Visi džiaugėsi naujai išpuoš
ta, atnaujinta bažnyčia. Bu
vo 6 mišios. Kleb. kun. M. 
Kemėžis nuoširdžiai sveikino 
parapiečius. Parapijoje tam
pri vienybė, gražus susiklau
symas, todėl ir nuolatinė pa
žanga.

Kalėdose apkrikštyta Julia 
Anna Grikštas, Petro ir Ma
rijonos (Mockiūtės) Grikštų 
duktė. Krikšto tėvai buvo St. 
Masiulis ir Emilija Užkurai- 
tytė.

Gauta žinių, 
kad nuo rugpiūčio 30 d. jis 
pakeltas kapitonu.
• Lilian Madin (Medžiū- 

naitė) per Kalėdų vidur
nakčio mišias grojo smuiku 
Apreiškimo par. bažnyčioje. 
Tai daug žadanti muzikos 
pajėga. Ji groja simfoninia
me orkestre ir mokosi smui
kavimo.

• Prof. Kazys Pakštas sau
sio 6 d. atvyksta į New 
Yorką ir čia apsigyvens. 
Lietuvių Kultūrinio Institu
to įstaiga nuo šiol bus New 
Yorke.

• Kun. Dr. J. B. Končius ir 
kun. St. Raila lankėsi „Ame
rikoje” kunigų metraščio 
spausdinimo reikalais.

• St. Sgt. Jurgis Tumaso
nis, paviešėjęs 15 dienų pas 
savo tėvelius, išvyko atgal 
į Floridą.

• Dr. Julius Jurgėla (Gale) 
yra kur nors Afrikoje su 
aviacijos dalimi. Jis jau pa
keltas kapitonu.

• Leit. Vikt. Čepaitis į St. 
Louis, Mo., universitetą iš
vyksta sausio 3 d.

Great Neck, N

Pittsbu 
šio 4 d. 
vai. ryte 
Vaišnorai 
rapijos 1

Kun. J 
mė 1874 
Kibysiu 
par., Seii 
atvyko 1

M U14UIU“““ -------- 1 „ v .
įj nuo 1931 m., kai šventinta 
išgrobė Mandžiuri-6 d-

Pirmoj 
buvo — 
zimiero ] 
pą laiką 
gas. 190 
d. buvo 
šv. Vinci 
ir išbūvi 
daugiau

Velion: 
lūs, gero 
nigas, n

Rūpine 
Amerika 
Vaišnora 
vo šv. V 
steigė m 
jai puil 
Pittsburj 
labai m 
mas. J

ji aprašyta visa ei- 
į kurių tarpe pažy- 
į Klaipėdos atplėši- 
io Lietuvos.
.knygos turinį pla- 

Xįšta per radiją vi- 
jgoliui. Nacių ir fa- 
jįos labai nerviną- 

BrooklynJ psavo radiją skelbia

TV 1 M ll»* ateU' Ma’ l\ewark,n,J gotose šalyse gy
ti plačiai klauso už- 
ndijo. Jie nebijo ir 
i bausmės. kad tik

Įdomūs paveiksi)

Sekmadienį, sausio 
parapijos salėje, 207 
St., bus rodomi ir aiL 
labai įdomūs judomi, 15 d._ sukaks^ 20 
ti paveikslai iš dabartilhi Klaipėdos kraštas 
ro ir Lietuvos. Rodys Segė prie Lietuvos. Jis 
tūzas, o aiškins J. Valį išlaisvintas lietuvių su-

Paveikslai bus rodo 
kartu — 3 vai. p.p. ir 
vakare. Visi kviečiami 
ir pamatyti šių nepaj 
įdomių paveikslų.

ii pasiaukojimu. 1939 
w mėnesį naciai at- 
Klaipėdą nuo Lietu- 

»šiandien turi pavergę

Naujuose Metuose mišios 
bus 6, 8, 10 ir 11:45 vai. ry
te. Klebonui pagelbės kun. J. 
Stašaitis. Šv. Valanda bus 
ketvirtadienį 7:30 vai. vak. 
Nuolatinė novena būna kiek
vieną trečiadienį: 7:30 vai. 
vak. lietuviškai, 8:15 vai. an- j 
gliškai.

iDidelis įvairus!
Pasirinkimas
Lietuvišku

Gražiu Sieniniu I

KALENDORIŲ
Kalendorio kaina — 25c

Su persiuntimu — 35c.

KREIPTIS:

’’AMERIKA”
222 South 9th Street

Brooklyn, N. Y.

San Francisco mie 
dovybė nutarė leisti 
gyventojams auginti 
vištas.

Gen. ž 
i* sukilimo su-laiku sn 
irsta tinkamo minė- Lietuvos 

Klaipėdos atvadavi-, ar 
- vienas reikšmingų- LKFSB. 
tuvių tautos žygių. ^J08 P1 

ligovskisipėdos išlaisvinimo su- r -o-—— 
mae „Amerikos” nu- ras,^ 1 

B minime Inin .T įdaręssaugok savo nI minime kun. J.
° ikro straipsniu, o kitą

Teikiamas geriausias itį turėsime daugiau ži- 
patikrinimas, prižiūrėjįt& prisimintina, kad 
AKINIAI prieinamiau|alyje turime ir Klai- 
kainomis pagal jų rūš* sddlėlių vadą. Tas 

-Jonas Budrys, Lie- 
generalinis konsulas.

Ši įstaiga įsteigta prieš 4»|

štabą su 
rių perst 
Škotijoje

oicugci cv rašytojas Eriren- 
optometristas — opiausio 3 d. paskelbė

? York Times" pusla- 
»savo straipsnį, išals
inus, kodėl rusų kariai 
geni gina Rusijos že- 

W B N X/u jautriai nurodo, kad 
1380 ku., 5,000 waflip savo gimtinę, 

LIETUVOS GAE^ksavo ,?* 
RADIJO PROGRAįJ abai 

šeštadieniais 4:30 iki 5:OoTK^
Vedėjas W J11 mUSlJ

T T STEKAS A?'!kad"devyili01ik‘ 
J. J. SlUKAb, tosjjopoiitanįz. 

Radijo centras - R

429 i* pasisako
$ taip nebijąs, kaip 
r®joa mylėtojų," ku- 

t* s. • vi M nerūpi jų motinos ar LietuviskataįJi3klausia. tArga.
A T TIDf ■aylati žmoni^1 nemy- 
rx Li L U t ftpo žmonių?” 

KARŠTI UŽKANDi .-*-

K A S DIE N ĮPę šį Ehrenburgo straip- 
„ x ... -jJf'sai nutylėjo Bimba, 
Patogi vieta uzej® - - r 1 ’

394-398 Broadway, Brool

m
į? 
M

i
II

Prakalbos
Sausio 16 d., šeštadienį, 

7:30 vai. vak., Kasmočiaus 
salėje, Steamboat Rd., Fede
racija ruošia svarbias pra
kalbas. Kalbės kun. Jonas 
Balkūnas 
daktorius 
kviečiami 
kalbas.

Federacijos kuopos valdy
bą sudaro pirm. J. Blužonis, 
vicepirm. Ona Lazaunikienė, 
rašt. St. Vasiliauskienė, fin. 
rašt. Al. Vasiliauskas, ižd. 
Kazys Rogers.

Vietinis.

ir „Amerikos” re- 
J. B. Laučka. Visi 
atvykti į šias pra-

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

„pasiged 
šizmo pa 
bai nepa 
pasisakė 
socialize

Jei tų 
vės’” ir 
jai būtų 
piežiaus 
taip ras

žmogaus 
prigimtų 
žymą, p 
stangas 
gu. 0 1 
mens iš 
girną s 
vykdo, j< 
mas ir 
šiuos vi 
piežius

WHOLESALE AND RETAIL 
Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 10700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1104 Rockaway P’way, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STYLIANIS J. PERIDES
1404 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6147 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section ’.0 7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Scholes Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PROJECT DAIRY. INC.
188 Scholes St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7985 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2033-41 Stillwell Av.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALBERT SERVILLO 
(Albert's Caves)

2033-41 Stillwell Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2542 has been issued to the undersigned 
to sell 
of the 
685-687 
County 
premises.

RHEINGOLD Extra M 
— Didelis pasirinktinaia 

gėrimu

Iki ši 
skelbė, 1 
sijon : 
nieko n<

™ bendradarbių klika, noru, b 
čių.

Bet j

Juozas Zeii
411 GRAND STB

BROOKLYN, N.

liai užmiršo savo mo- 
kurios juos užaugino 
šj Lietuvoj. Jie pa-

N. Y.

beer, at retail under Section 
Alcoholic Beverage Control- J,nw 
DeKalb Ave., Borough of’ Brooklyn, 
of Kings, to be consumed on

MAX SIIEVINSKY 
S. & L. Delicatessen

685-687 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

iO7 
at

the

Telephone 
EV 7 - 1670

JOSEPH
REAL 

and
Mortgages Loaned sni 
496 Grand St., 
Resid ęnęe: 
87-34 90th St.,

savo tautos brolius, j“- SaU! 
kurių prakaiteves. nu 
mirksta Lietu-

Jie atsisakė tūk- 
kurie šian-

Skursta,
miršta

laukuose.

Woodha’

HAvemeyer 8-
R A L PH K 
UHTnr

65 - 23 GRAND 
Maspeth, N.

čekisto 
mas. S 
kad trėi 
ti tik i 
vo misi 
santvarl

( botažą” 
tuvos v 
liau tai 
ta, kad 
ir „tam 
dų,” ku 
ir „bus

lietuviai bolševikai 
atsiskyrė nuo savo 

Jie nesimoko iš rusų 
kurie šiandie eina 

su visa savo tauta, 
apie visur 

vienijimąsi,1 
savo tėvų ir

žemę vadina sveri- Įdomi

iroletarų

popiežiaus 
Kūčių kalboje

kels iš. 
kurie „ 
sveikini 
Sibiro ]
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