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Berlynas Liepsnose, GriuvėsiuoseMt. Carmel, Pa. — Anglia
kasių unijos susirinkime bu
vo paliesta ir Lietuvos žmo
nių šelpimo klausimas. An
gliakasiai labai jautriai pa
žiūrėjo į Lietuvai daromą 
skriaudą ir priėmė tokią re
zoliuciją:

„The United Mine Wor
kers of the Anthriacite re
gion, District 9, General Mine 
Committee of Mount Carmel 
and vicinity, on November 21, 
1943, unanimously adopted 
the following resolutions:

„WHEREAS, Today Lith
uania is one of the most af
flicted nations of this global 
war;

„WHEREAS, The Lithua
nian Nation has not been ad
mitted to the United Nations 
Relief and Rehabilitation 
Administration and its Con
vention held in Atlantic City,

„WHEREAS, We, the Ge
neral Mine Committee, feel 
and believe to be morally ob
ligated to plead the cause of 
suffering Lithuania,

„BE IT THEREFORE RE
SOLVED, That we, citizens 
of the United States, urge 
and entreat the President of 
the United States, the UNR- 
RA’s Council to use every ef
fort for the immediate inclu
sion of Lithuania in the Uni
ted Nations Relief and Re
habilitation Administration; 
and

„BE IT FURTHER RE
SOLVED, That copies of this 
resolution be sent to the Pre
sident of the United States; 
to the Secretary of State; to 
the Director - General of the 
UNRRA; ant to the Chair
man of th UNRRA Council.

John Madden, Chairman 
Albert Bridy, Secretary

LEHMAN APIE ŠALPOS DARBA
*

Vokiečių radijas savo pra
nešimuose skundėsi, kad 
bombos sunaikino daug „kul
tūrinių paminklų”, tačiau 
pažymėjo, kad padaryta di
delių nuostolių ir elektros 
centrui.

Lapkričio 22 d. puolimas 
Berlyno buvo penktas didelis 
Berlyno bombardavimas.

Rugpiūčio 23 d. Berlynas 
bombarduotas per 50 minu
čių ir numesta 1,700 tonų. 
Rugp. 31 d. bombarduotas 
per 45 minutes. Rugsėjo 3 d. 
per 20 minučių numesta 1,000 
tonų bombų. Lapkričio 18 d. 
anglų lakūnai vėl bombarda
vo Berlyną.

Iš viso, nuo karo pradžios 
Berlynas buvo bombarduotas 
jau 90 kartų. Šiais metais jis 
bombarduotas 37 kartus.

Lapkričio 23 d. Berlyną 
bombarduoti anglams labai 
pagelbėjo Berlyno gaisras— 
gatvių liepsnos aiškiausiai 
rodė lakūnams, kur mesti 
bombas. Antros iš eilės nak
ties puolime anglai neteko 
tik 20 bombonešių.

Paskutiniai pranešimai sa
ko, kad Berlyne per bombar
davimą tik pirmą naktį žuvo 
apie 25,000 žmonių. Lapkri
čio 24 d. Berlynas buvo vi
siškai atskirtas nuo susisie
kimo — neveikė ten nei te
lefonas, nei telegrafas.

Berlyno bombardavimu an-

Jungtinių Tautų Pašalpos 
ir Atstatymo Administraci
ja pasiskirs sau .^uždavinį su 
šūkiu „padėdami kitiems pa
dedame ir sau” ir nesieks pa
keisti „internacionalinės kon 
trolės tautų kntrole”, pareiš
kė per radiją buvęs New 
Yorko gubernatorius Her
bert H. Lehman, po to, kai 
jis vienu balsu buvo išrink
tas generaliniu UNRRA di
rektorių.

Pirmą kartą oficialiai api
brėždamas trisdešimt trijų 
Jungtinių Tautų ir vienuoli
kos sąjunginių tautų orga
nizacijos politiką, Lehman 
taip pat pabrėžė tai, kas jau 
Amerikos kalbėtojų buvo sa
kyta, kad nei viena šalis ne
turi pakankamai išteklių vie
na pati išspręąti prieš akis 
stovinčias problemas ir todėl 
visos šalys — nariai turi pri
sidėti pagal savo išgales.

Lehman pasakė, kad UNR
RA turėtų būti vienas iš di
džiausių Jungtinių Tautų į- 
rankių „karo laimėjimui ir 
taikos konsolidacijai” ir pri-

dėjo, kad „mes turime būti 
vedami nevien humanistiškų 
sentimentų jėgos, bet taip 
sveiko proto dėsnių ir abi
pusio intereso. „Nugalėti A- 
šį ir būti nepasiruošusiems 
suteikti pagalbos vyrams, 
moterims ir vaikams, kurie 
išlaikė gyvas viltis ir saugo
jo savo meilę laisvei per ke- 
leris karo ir priespaudos me
tus, būtų tikrai didelė kvai
lystė, katastrofiškas atsiža
dėjimas principų, kurie yra 
pagrindu to, ką mes brangi
name civilizacijoje ir žmoni
joje”.

Lehman pareiškė, kad UN- 
RRA turi vaduotis militari- 
nio saugumo sumetimais 
tiek pagreitinimui pergalės, 
tiek užtikrinimui greito eko
nominio atgijimo. „Skubi pa
galba duos mums naujų są
jungininkų mūsų kovai” ir 
„dar greičiau atneš mums at
statymą normalių sąlygų ga
mybai ir prekybai, demobili
zuotų kareivių sugrąžinimą 
prie darbų; laisvai dirbančių 
ir laisvų žmonių pasaulį”.

ropagandos apmui- 
no gyventojai var- 
autė, ką išgyveno 
Rotterdam©, Briu- 
rvos, Londono žmo- 
namus ir juos pa- 

o vokiečių lakūnai, 
ę jie tikrai supra

Visas reikalingas informa-
niioa it- Irai Irvvvanc kloni... ,*, 

bus galima gauti minėtam k?!?-J T - 1 a, s ° ® kia būti puolamam.
susirinkime, kunn yra kvie- m _______ f-- - _____
čiami atsilankyti visi puolimo 7ei-
viai namų savininkai, organi
zacijos nariai ir ne nariai.

J. P. Mačiulis, pirm. įį'

i ci j as ir kai kurias blankas^ 

susirinkime, kuriu yra kvie- į s yra vokiečių ner-

iro pergalė. Ar su- 
'pl! jčiai, kad galas la-

ŽINGSNIS PIRMYN, BET 
DAR NEVISKAS-

paversta į pele-

lapkričio 27 d. New 
ro susirinkusi Ame- 
uvių Tautinė Tary- 
audarė katalikiškos 
įjos. Ji tada svars- 
>s gyvybinius klau- 
itarė prašyti prezi- 
sono pripažinti Lie- 
riklausomybę, įleis- 
s atstovus į taikos

Prieš kelias savaites mes 
„Amerikos” skaitytojams nu
rodėme, kaip svarbu lankyti 
mūsų organizacijų susirinki
mus, atidžiai sekti, kas ten 
darosi. Nurodėme, kad ko
munistai ruošiasi į savo par- 

’ tijos kermošių gruodžio pa- 
5 baigoje ir stengsis kai ku- 
1 rias mūsų organizacijas pri

traukti prie savo politinio imis jėgomis ginti 
jomarko. Raginome demo-. 
kratinius lietuvius budėti, 
saugoti organizacijas, kad 
jos neduotų savo atstovų į 
tąjį šaukiamą komunistų i 
kermošių.

Mūsų žmonės budėjo neblo
gai. Siuvėjų susirinkimas į- 
vyko spalių pabaigoje. Ten 
komunistai neatlindo. Įvyko 
Šv. Jurgio draugijos susina-f 
kimas. Ten komunistai susą- ' 
vo antilietuviška palitika ne j 
pasirodė. Įvyko Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo susi
rinkimas. Raudonieji kava
lieriai irgi nepasirodė. Tai 
dar nereiškia, kad antilietu
viškas pavojus trijose lietu
vių organizacijose praėjo. 
Anaiptol ne. Jie gali ateiti 
į metinius tų organizacijų su
sirinkimus ir reikalauti iš
rinkti atstovų į jų šaukiamą 
kermošių, kuris turi vyriau
sią tikslą užgirti Lietuvos j- 
jungimą į Sovietų Rusiją. Iš
tikimi lietuviai savo tėvynėj 
Lietuvai niekuomet to to ne
pakęs.

Pereituose tų organizacijų 
susirinkimuose mūsų priete- 
lių, mūsų žmonių buvo aps
čiai. Jie visi budėjo ir sekė 
valdybas, o ypatingai laiškų 
skaitymą, ar nepasirodys 
komunistai su savo kermo
šiaus reikalu. Jie nepasirodė. 
Veikiausiai nujautė, kad tu
rės stiprią opoziciją iš demo
kratiškai nusiteikusių žmo
nių, gerų lietuvių, kuriems 
Lietuva ir tėvų žemė yra 
iri e širdies. Jeigu ir seka- 
nuose tų organizacijų susi- ' 
inkimuose toks gražus bu
ys mūsų žmonių lankysis,

Dti

k Tautų Sąjungą.
k'j netų Amerikos lie
ji- [ei tie patys uždavi-

si nepriklausomybės 
į tautos gyvybės 
tenka ne tik prašy-

>: reikalauti! Taip, 
) savo šalies pilie- 
ine teisės reikalau- 
ūsų vyriausybė ne- 
I aukštųjų Ameri- 
įnių idealų, kurie 
Fuvo mažųjų tautų 
mantija.

Jcarijos gauta žinių, 
įčiai svarstą paskel- 
ą ir Latviją nepri- 

Jmis valstybėmis. 
mF-I atžvilgiu vokiečiai 
ktfitokios politinės el- 

įjįpes Lietuvos žmonės 
fįjjjiJiais kovoj ą prieš o-

|a tik dar kartą pa- 
|ip suktus ir apgau- 
| vokiečiai. Estams 
ms jie skelbia, kad 
I labiau bendradar- 
u okupantais, o be
šneka, kad latviai ir 
jendradarbiaują su

intų vokiečių žodis 
ū.s gerai žinomas. Jis 
Kas iš ano karo. Jis 
^pažįstamas iš 1941 
Karos, kai naciai nu- 
Stuvių laikiną vyriau
si jie viską paglemžė 
Toniškas rankas.

tie City tebevyksta 
ių Tautų Karo Pašal- 
Atstatymo Adminis- 
| atstovų susirinki- 
llyvauja 44 tautų 
Jau daug susitarimų

KARVELIAI PARDAVIMUI

Naminiai ir lenktynių kap
eliai, laimėję diplomus už 
mktynes.
Savininką galima matyti 

et kada. Kainos prieinamos.
9802 97th Avė, 

Ozone Park, N. Y.

REIKIA DARBUI

šešių vyrų

•ie medžio darbų. 70 centų 
; darbo valandą, be to 
ršlaikis.

John F. McKenna Ine.
Foot Court St

VIENAS LIETUVIS PABĖGO IŠ SIBIRO

Kanadon yra atvykęs jau
nas lietuvis, kurį rusai 1941 
m. birželio m. buvo išgabenę 
Sibiran. Iš Sibiro jis sėkmin
gai pabėgo ir atvyko Angli
jon, kur įstojo į anglų karo 
aviaciją. Dabar jis yra Kana
doje ir norėtų susirašinėti su 
Amerikos lietuviais. Kas no
rėtų su juo susirašinėti, ad
resą galės gauti „Amerikos” 
redakcijoje.

Čia paduosime šio drąsaus 
lietuvio jaunuolio laišką:

Reikšdamas iš anksto pa
dėkos žodžius, maloniai pra
šau paskelbti mano laišką 
Jūsų laikraštyje:

Lietuvaitės ir lietuviai! 
Esu Montvilas Jonas, gimiau 
Mimainių km., Ponoterų vai., 
Ukmergės apskr. 1941 me
tais, birželio mėn. pradžioje 
su tūkstančiais mūsiškių „iš
važiavau” į Sibirą. Irkutske 
pasisekė man pabėgti. Ban
džiau slaptai pereiti Kinijos 
sieną — pagavo. Nuteisė 20 
metų kalėti. Vežė į Kamčiat
ką, bet Dievas man padėjo, 
vėl pabėgau. Antrą kartą

buvau laimingas — perėjau 
Persijos sieną, paskui per 
Pietų Indiją ir Pietų Afriką 
patekau Anglijon.

Prieš pora dienų kaipo 
RAF kadetas atvažiavau į 
Kanadą baigti savo mokyk
lą.

Žinau, kad Amerikoj gy
vena daug lietuvių, bet aš 
nežinau nei vieno antrašo, o 
per savo ilgą kelionę nesuti
kau nei vieno lietuvio, ne
skaičiau laikraščių nei lietu
viškų knygų. Gali būti kas 
nors mane pažįsta? Bet jei
gu ir ne — rašykite man 
laiškus, rašykite kuo dau 
giausia, visą laiką tarp sve
timų jaučiuosiu labai vienas, 
bus man linksmiau ir drą
siau.

Kovo mėn. baigsiu mokyk
lą ir važiuosiu Anglijon da
lyvauti karo operacijose. Tu
riu vilties nors iš padangių 
pamatyti Lietuvą.

Laukdamas Jūsų atsaky
mų, aukštos pagarbos žodžius 
reiškiu.

J. Montvilas

RUSIJOS FRONTO PASISEKIMAI
fronte rusai pasistūmėjo pir
myn į pietus nuo Kremenčiu- 
go ir į vakarus nuo Dniepro-

PAVERGTOJE LIETUVOJE

Derlius šiemet.

atvykę asmens, 
Berlyne bombar- 

metu, liudija apie

rerta pastebėti, kad 
|me buvo labai stip
rinąs neįsileisti spau- 
pvų. Stambus siūlyto
jo, kad visi pasitari- 
ų už uždarų durų, o 
mė būtų painformuo- 
aip, kaip susirinkimo 
)ė norėtų. Bet tas siū- 
buvo atmestas, ir 
spauda laisvai apra- 

pie taip svarbius pa
is.
spaudos atstovų įsi
kalbėjo niekas kitas, 
£ Sovietų Sąjungos 
dorius. O tiek daug 
ne apie sovietinę 

; laisvę...

Londonas. — Ukrainos 
fronte vokiečiai pravedė visą 
eilę puolimų, kurie jiems 
daug kaštavo. Atsiėmę Žito- petrovsko, kur jų du daliniai 
mirą, vokiečiai stumiasi Kie-   -----" 4" —...
vo link. Lapkričio 23 d. vo
kiečiai pasiekė Brusilovo a- 
pylinkę, esančią mažiau nei 
50 mylių nuo Kievo. Rusų 
pranešimu, rusai pasitraukę 
iš kelių miestų ir kaimų į 
šiaurę nuo žitomiro.

Kituose frontuose rusai 
visur turėjo pasisekimo. Prie 
Gomelio vokiečiai esą beveik 
apsupti, bet ten jie laikosi 
iš visų jėgų. Dniepro kilpos

susijungė ir sudarė stiprų 
frontą prieš ten pasilikusius 
vokiečius.

Pranešimai iš Vichy skel
bė, kad vokiečiai jau pasi
ruošę palikti Gomelio miestą, 
kurs jau „atlikęs savo stra
teginį uždavinį”. Gomelio 
fronte vokiečiai esą išstatę 
daug tankų, kurių vien tik 
lapkričio 23 d. rusai sunaiki
nę beveik 200.

Lapkričio 22 ir 23 d. nak
tys buvo baisios Berlynui, 
Vokietijos sostinei. Berlyno 
gatvėse dar ir šiandie, rašant 
šiuos žodžius, teberūksta de
gėsiai.

Lapkričio 22 d. naktį Ber
lyną puolė arti 1,000 Angli
jos ir Kanados keturmotori- 
nių bombonešių. Kas minutė 
Berlynan krito 7'7 tonai bom
bų. Per pusvalandį įvairiose 
Berlyno vietose numesta dau
giau kaip 2,300 tonų sprogs
tamų ir degamų bombų. Ge
ležinkelių stotys, industrijos 
centrai priemiesčiuose, išti
sos gatvės 
nūs.

Š vedi j on 
kurie buvo 
davimo
didžiausius Berlynui nuosto
lius. Neliko gal nė vienos sek
cijos, kuri nebūtų buvus bom
bų paliesta. Spėjama, kad tą 
naktį užmušta apie 10,000 
Berlyno gyventojų.

Visiškai sunaikintų namų 
tarpe yra Prancūzijos, Šve
dijos ir Suomijos atstovybių 
rūmai. Šveicarijos, Danijos 
Vengrijos ir Anglijos atsto
vybių rūmai irgi nukentėjo. 
Pranešama, kad Hitlerio na
mai, buvę šalia kanclerio įs
taigos rūmų, visiškai sudegė.

Vokiečiams ginti Berlyną 
kliudė buvęs didelis rūkas. 
Anglai bombardavime nete
kę tik 26 bombonešių, kas 
skaitoma labai mažu nuosto
liu, palyginus su atsiektais 
puolimo vaisiais.

Puolimas Berlyno pirma
dienį pradėtas 8 vai. vak., 
kaip tik tuo laiku, kai berly
niečiai ėjo iš teatrų ir valgy
klų į slėptuves.

priešinimosi, naciai prievar
ta iš Lietuvos išgabenę į Vo
kietiją darbams 65,000 lietu
vių darbininkų, jų tarpe dau
giau, kaip 15,000 moterų. To 
paties laikraščio žiniomis, 
Lietuvos žmonės neapkenčia 
vokiečių už jų žiaurumą, iš
didumą, plėšikavimą ir lau
kia dienos, kada galės jų nu
sikratyti. Lietuvos pasiprie
šinimas okupantams yra 
sklandžiai organizuotas ir 
nuostabiai gerai veikia be jo
kio didelio trukšmo.

Ką kiti skelbia
Lietuvoje siaučia didelė 

dėmėtosios šiltinės epidemi
ja, — praneša iš Stokholmo 
gautas žinias ,,Svoboda”. Net 
ir patys vokiečiai tuo susi
rūpinę ir į Lietuvą paskyrę 
specialinius sanitarinius da
linius. Baltijos kraštų žmo
nės esą daug kenčia ir nuo 
maisto stokos.

Italų krikščioniškosios de
mokratijos vado kun. Sturzo 
straipsnį, kuriuo tas garsus 
vyras pasisako už nepriklau
somybę Baltijos valstybių, 
persispausdino ir ukrainiečių 

j „Svoboda”, taipgi ir „Cath.
Mind.”

Iš ligi šiol gautų informa
cijų matyti, kad Lietuvos ū- 
kiui labai pakeų^abi okupa
cijos, kaip bolševikų, taip ir 
nacių.

Bolševikų okupacijos metu 
buvę nuo vieno hektaro gau
nama žieminių rugių 1.2 to
nai, žieminių kviečių 1.24 to
nai, miežių 1.21 tonai, avižų 
1.11 tonų, bulvių 11.7 tonai, 
sukrinių runkelių 20.4 tonai.

Nacių kontroliuojamoji 
spauda praneša, kad jų oku
pacijos metu javų derlius, pa
gerinant žemės apdirbimą, 
pakeltas 50 procentų, linų 
pasėlių plotas padidėjęs dvi
gubai, pieno statytojai esą 
susibūrę į 200 vienetų ir pie
no, vidutiniškai, statą po 2, 
195 kg., o sviesto — 84.8 kg.

Taip skelbia vokiečių kon
troliuojamoji spauda, bet kas 
čia dabar gali išskirti, kiek 
tuose apskaičiavimuose pro
pagandos, kiek tikrų davinių.

Nacių „smegenys” Rygoje
Rygoje nuo pernai metų 

veikia iš vokiečių civilinės į 
administracijos tarnautojų 
sudarytas komitetas, kuris 
atlieka tyrimus ir darbų pla
navimus, atsižvelgiant į vo
kiečių karo reikalus. To ko
miteto darbas apima visą Os- 
tlandą, prie kurio naciai pri
skaito ir Lietuvą.

Praktiškai tą komitetą ga
lima apibūdinti kaip planuo
toją, kaip geriau Baltijos 
kraštus išnaudoti nacių tiks
lams. Tik pakitėjusi karo 
laimė gali suardyti visus jų 
planus.

Lietuvių komitetai Gardino 
ir Lydos apylinkėse

Londone išeinąs lenkų lai
kraštis „Dziennik Polski” 
praneša, kad daug lietuvių 
ūkininkų naciai prievarta ga
bena į Vilniaus kraštą, ypač 
iš derlingesnių žemių, kur 
norima įkurdinti vokiečių ko
lonistus. Lyda ir Gardinas, 
esą, okupantų taipgi priskir
ti prie Lietuvos žemių ir ten 
esą sudarytų lietuvių admi
nistracijos komitetų.

Laikraštis toliau skelbia, 
kad, nežiūrint Lietuvos vys
kupų protesto ir gyventojų

lyginę vokiečiams už Londo
no bombardavimą. Manoma, 
kad Berlynas jau bus dau
giau nukentėjęs, nei Londo
nas.

NAUJI ŽYGIAI PRIEŠ JAPONUS

Šios savaitės pradžioje A- 
merikos armijos ir laivyno 
pajėgos tvirtai grūmėsi prieš 
japonus Gilberto salyne, e- 
sančiame 2500 mylių į piet
vakarius nuo Honolulu. Gil
berto salynas yra Pacifiko 
viduryje.

Amerikos karių ir marinų 
išlaipinimas Gilberto salose 
pradėtas lapkričio 20 d. Pir
miausia išlipta Makino ir Ta
ra wos salose. Pradžioje teko 
kovoti žmogui prieš žmogų— 
tiesiog rankomis.

Lapkričio 23 d. pranešta, 
kad Makino sala visiškai už
imta. Taip paskelbė admiro-

las Nimitz, Amerikos laivy
no Pacifike viršininkas. Taip 
pat padaryta didelės pažan
gos Towaros, Betio ir Abe- 
mamos salose.

Laivyno sekretorius pulk. 
Knox pareiškė, kad Gilberto 
salynan įsiveržimas yra pra
džia naujų žygių prieš japo
nus. Naujo puolimo tikslas 
yra išstumti japonus iš Gil
berto salų ir išlyginti susisie
kimo kelius bei jų kryptis. ' 
pietvakariniame Pacifike.

Gilberto salų puolime pui
kiai bendradarbiavo ir avia
cijos jėgos.

Nubaudė Šnipą
Lietuva Argentinos Italijoj Kenkia 

Blogas Oras

Alžyras. — Italijos fronte 
karo veiksmus sulaiko dideli 
lietūs ir purvas. Keliose vie
tose amerikiečiai ir anglai su 
kanadiečiais pasistūmėjo į 
priekį. Sąjungininkų lėktuvai 
aplankė kelias vokiečių bazes 
ir jas bombardavo.

Išlaisvintoje Italijos daly
je suimta visa eilė buvusių 
įtakingų fašistų. Tarp suim
tų yra Cesare Rossi, buvęs 
spaudos skyriaus viršininkas.

Maršalas Badoglio mėgino 
sudaryti vyriausybę iš demo
kratinių partijų narių. Bet 
jam nepavyko. Visos parti
jos pareikalavo karaliaus E- 
manuelio atsistatydinimo ir 
sosto įpėdinio princo Umber
to nušalinimo. Dabar Badog
lio turi sudaręs „ekspertų” 
vyriausybę, kuri neturi po
litinio pobūdžio ir kuriai pri
tarianti Sąjungininkų kariuo
menės vadovybė.

Newark. — Federalinis 
teisėjas Meaney paskyrė 20 
metų kalėjimo pripažintam 
kaltu šnipinėjime John Du 
Silva Purvis, 43 m. Portugali
jos piliečiui.

Pasmerktasis buvo rastas 
kaltu šnipinėjęs priešo nau
dai.

Buenos Aires. — Argen
tinos katalikų spauda rodo 
labai daug palankumo Lie
tuvai. Dienraščio „EI Pueb
lo” sekmadienio priedas „Ca- 
tedra” rugpiūčio 15 dieną iš
spausdino straipsnį apie na
cių pasikėsinimą prieš lie
tuviškąją kultūrą. Vėliau ten 
pat buvo įdėtas Lietuvos vys
kupų rašto vertimos.

Pats „EI Pueblo” rugsėjo 
22 dieną išspausdino straips
nį apie mažąsias Europos 
tautas ir lietuvių pasitikėji
mą Atlanto čarterio dėsniais.

Dienrašty „Los Principios” 
buvo įdėta visa eilė straips
nių apie dabartinę Lietuvos 
padėtį ir ateities perspekty-

Prancūzai Atstato
Lcbanone Tvarka

mą: lenkai laukia, kad rusai 
įeitų Lenkijon kaip išvaduo
tojai.

Jei rusai eitų Lenkijon 
kaip pavergėjai, savindamie- 
si pusę teritorijos, kurią jie 
gavo 1939 m. rugsėjo mėne
sį bendradarbiaudami su na
ciais, tai lenkams nebūsią ki
tos išeities, kaip tik kovoti. 
Lenkai reikalauja, kad Mas
kva atnaujintų santykius su 
lenkų vyriausybe Londone, 
kas užtikrintų lenkams gerą 
Maskvos valią.

Bet dar negirdėti, kad Mas
kva darytų kokių nuolaidų. 
Amerikos lenkai labai ener
gingai gina Lenkijos teises. 
Talkon jie gauna Kongreso 
narius.

Beirut. — Mažoje Lebano- 
no respublikoje baigiama at
statyti tvarka. Prancūzų ge
nerolo De Gaulle įgaliotiniai 
paleido iš kalėjimo respubli
kos prezidentą, ministerius 
ir kitus pareigūnus. Taip pat 
grąžinta ir tautos atstovybė.

Prancūzai norėjo atsisaky
ti savo 1941 metų pažadų, ku
riais Lebanono gyventojams 
buvo užtikrinta visiška ne
priklausomybė. Lebanono tei
ses gynė ypač egiptiečiai.

35,000 KARIŲ PALEIDŽIA
MA

Kariuomenės atsakingos 
įstaigos praneša, kad kas 
mėnuo iš kariuomenės atlei
džiama apie 35,000 vyrų, ku
rių 25,000 turi nesveikatin- 
gumo pažymėjimus.

Įvairios labdarybės įstai
gos, viešos ir privatinės, ra
ginamos pasidarbuoti, kad vas- 
atleisti kariai būtų tinkamai 
aprūpinti.

Vien tik New Yorke rugsė
jo mėnesį teko pagelbėti 10,- 
000 atleistų karių.

_ —
m su Rusijos kariuo- 

inimusi prie Lenki- 
lenkų šaltiniai pas
ai ryškų pasisaky-

Kariuomenės išlaidos galė
siančios būti sumažintos 13 
bilijonų dolerių.

Washingtonas praneša, 
kad sviesto trūkumas bus 
jaučiamas šią žiemą, o gal 
ir pavasarį.
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čiai davė šiokias tokias tei
ses, bet vėliau, matydami, 
kad lietuvių tauta nesilenkia 
tuštiems pažadams, o reika
lauja pilnos teisės į laisvę, 
pradėjo vartoti savo įpras
tus būdus, kaip ir kituose o- 
kupuotuose kraštuose ir gal 
net žiauresnius, nesant Lietu
vai, ne dėl savo kaltės, Jung
tinių Tautų tarpe, mano su 
Lietuva galį daryti taip, kaip 
jiems patinka, be jokios at
sakomybės.

NEW YORK

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

PAREMKIME SVARBŲ VAJŲ
Šiuo metu lietuviams amerikiečiams tenka gyvai, viso

mis jėgomis dalyvauti visuotiniame karo pastangų rėmime. 
Šalia to, nė vienai minutei negalima užmiršti ir savo tėvų 
žemės Lietuvos, kurios vardui daugely vietų šiandie neno
rima leisti skambėti. Tačiau lietuviškas atsparumas viską 
nugalės.

New Yorko lietuviai, kaip ir kitur, dabar daug rūpi
nasi, kad pavyktų Jungtinio Karo Fondo vajus. Čia lietu
viai turi savo skyrių, kurs stengiasi laimėti ko daugiausia 
talkos ir paramos iš plačiosios visuomenės. Laiko liko ne
daug, tik iki gruodžio 8 d., tad New Yorko ir apylinkės lie
tuviai turėtų paskubėti.

Jungtinių Karo Fondo tikslas yra sukelti reikšmingos 
paramos mūsų šalies ginkluotosioms pajėgoms paremti, ka
ro belaisviams pagelbėti ir mūsų Sąjungininkams sušelpti, 
užtektų keliolikai pašalpos organizacijų. Mes čia norime 
Per vieną vajų stengiamasi sukelti tiek paramos, kad jos 
primygtinai pabrėžti, kad yra labai svarbu ir net būtina pa
remti Jungtinį Karo Fondą.

Gerai suprantame, kad lietuviai savo pareigą puikiau
siai atliks. Bet čia norisi priminti, kad lietuvių aukos eitų 
per lietuvių komitetą. Tai nėra tuščios garbės dalykas. Tai 
yra labai svarbus reikalas, kurs turės didelės reikšmės atei
čiai. Todėl pakartotinai sakome: aukokime, kiek tik pajė
giame, Jungtiniam Karo Fondui, bet tai darykime per lie
tuvių komitetą, kuriam New Yorke vadovauja kun. Jonas 
Balkūnas. „Amerikos” įstaiga mielai tarpininkaus aukų per
davime.

New Yorko ir apylinkės lietuviai turėtų atsiminti, kad 
lapkričio 28 d., sekmadienį, Brooklyn© Apreiškimo parapi
jos salėje, įvyks platus susirinkimas Jungtiniam Karo Fon
dui paremti. Visi, kam tik laikas leidžia, turėtų jame būti.

KOLUMBIJOS LIETUVIŲ BALSAS
Kolumbijos respublikoje 

i^^sa^JJstįįvįaj—įteikė Ko^ 
lumbijos vyriausybei memo
randumą, gindami Lietuvą. 
Raštas įteiktas ispaniškai. Jo 
turinys lietuvių kalboje maž
daug taip skambėtų:

— Lietuvos piliečiai, gyve
ną Kolumbijoje, šių tragiškų 
valandų metu, per kurias žen
gia lietuvių tauta, matydami 
rusų spaudos prasimanymus, 
kuriais norima įtikinti pasau
lį apie Baltijos valstybių pri
sijungimą prie Rusijos, vien
balsiai nutarė š. m. rugsėjo 
16 d. pareikšti sekančias re
zoliucijas :

1. Lietuva nėra viena Rusi
jos exprovinciju, kaip nori 
matyti rusų spauda ir taip 
pat nėra valstybė, išdygusi 
tik po karo arba Rusijos re
voliucijos metu, bet yra vaP 
stybė, kuri turėjo savo pra
džią XII, Xm, XIV ir XV 
amžiais ir tik vėliau, po ne
sėkmingos sąjungos su Len
kija, buvo carų imperializmo 
pavergta 1795 m.; tačiau Lie
tuva nuolat mėgino to jungo 
nuskratyti. Tai rodo 1831, 
1863 ir 1905 m.revoliucijos.

2. Lietuvos nepriklausomy
bė, iškilmingai paskelbta 
1918 m. vas. 16 d. per tautos 
atstovus, buvo pripažinta de 
facto ir de iure beveik visų 
pasaulio tautų, taip pat ir 
Rusijos, kuri taikos sutarty
je su Lietuva 1920 m. liepos 
12 d. iškilmingai pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
atsisakė nuo bet kokių pre
tenzijų į Lietuvos suverenu
mą. Vėliau, 1926 m., pasira
šė su Lietuva nepuolimo su
tartį. Pagaliau, šio karo pra
džioje Rusija darė spaudimą 
į Baltijos kraštų vyriausybes, 
kviesdama sudaryti sutartį 
dėl vienų ir kitų apsaugos, 
priversdama užleisti sau ba
zes. Komisarų Tar. Pirminin
kas Molotovas vienoj kalboj, 
perduotoj visam pasauliui, 
pareiškė Rusijos patikinimą, 
kad ji gerbs mažųjų tautų 
laisvę.

3. Vienok Rusija, nežiūrint 
tų visų sutarčių ir garbingų 
pasižadėjimų, neva dėl ko

kios tai tariamos konspiraci
josprieš.Rusiją^ jĮO^pa^kelŲ- 
to 6 valandų ultimatumo, pe
rėjo Lietuvos sieną 1940 m. 
birž. 15 d. Kad paslėptų savo 
smurtą prieš beveik beginklę 
tautą, darė kažką panašaus į 
rinkimus, kuriuose sąrašai 
buvo sudaryti svetimtaučių 
komunistų įtakoje. Per pa
čius rinkimus buvo vartoja
ma prievarta. .

Apgaulingu būdu išrink
tieji delegatai buvo verčiami 
balsuoti už Lietuvos prijun
gimą prie Rusijos, prieš vi
sos tautos, o daugelis ir prieš 
savo valią, kaip vėliau buvo 
pareikšta, pav., Vinco Micke
vičiaus.

4. Rusija, okupacijos ir te
roro metu, padarė daugybę 
nepateisinamų ir nežmoniš
kų nusikaltimų prieš lietuvių 
tautą, panaikino privačią 
nuosavybę žemės ir kitų reik
šmingesnių dalykų, ūkinin
kus stumdami į kolchozus, 
nusavino fabrikus, komerci
jos įmones, bažnyčių ir vie
nuolynų nuosavybes, uždarė 
visas organizacijas ne tik pri
vatinio, bet ir tautinio pobū
džio, taipgi-kultūrines ir re
ligines. šimtai žmonių buvo 
sušaudyta, dešimtimis tūks
tančių buvo išvežta į Sibirą, 
kurių tarpe tokie žymūs so
cialiniu veikimu lietuviai, 
kaip A. Stulginskis (buvęs 
prezidentas), A. Voldemaras, 
Pr. Dovydaitis, A. Merkys, 
J. Urbšys (buvęs užs. reik, 
ministeris), keletas kunigų, 
daug gydytojų, advokatų ir 
kitų profesijų žmonių už vie
nintelį nusikaltimą, kad jie 
yra patriotai lietuviai.

5. Prasidėjus Vokietijos 
karui su Rusija, lietuviai su
kilo prieš rusus ne kad padė
tų nacių užvaldymui (domi- 
nacion), bet kad atstatytų 
savo paneigtas ir taip barba
riškai sutryptas teises. Sus
pėjo sudaryti valdžią ir pas
kelbti nepriklausomybę, bet 
jos nariai buvo vokiečių iš
vaikyti ir areštuoti.

6. Nuo 1941 m. birž. 22 d 
Lietuva neša antrą okupaci
jos jungą. Iš pradžių vokie-

7. Lietuva turi savo tikybą, 
kalbą, kultūrą ir rasę skirtin
gą nuo Rusijos. Ji tris am
žius kovojo prieš teutonų pre
tenzijas, veržimąsi į rytus. 
Pastaraisiais, savo 20-ties ne-
priklausomo gyvenimo, me
tais Lietuva džentelmeniškai 
atliko visus savo tarptauti
nius įsipareigojimus.

8. Nei viena, nei kita oku
pacija nebuvo oficialiai pri
pažinta jokios demokratinės 
valstybės. Be to, yra ir tebe
veikia Lietuvos atstovai val
stybėse, kuriose prieš okupa
ciją veikė, išskyrus Rusiją ir 
Vokietiją. Lietuvos atstovai, 
užsieny gyveną lietuviai ir 
pačioj Lietuvoj nacių pries
paudą kenčią žmonės deda 
viltį į Sąjungininkų pareiški
mus.

Turint minty aukščiau iš
reikštus dalykus, prašome 
Jūsų demokratinę vyriausy
bę:

1. Nepripažinti Lietuvos o- 
kupavimo nei iš Rusijos, nei 
iš Vokietijos pusės; 2. Pri
imti Lietuvą į Jungtinių Tau
tų tarpą ir taikyti visus anų 
privilegijų punktus; palaiky
ti Lietuvos pusę būsimoje tai
kos konferencijoje Europos 
organizacijoje: 4. taikyti jai 
Atlanto čarterio ir Washing
ton© pareiškimo dėsnius.

Pareikšdami gilią padėką 
draugiškos tautos valdžiai ir 
Tamstai, Ponas Minist&ri, pa
sirašome. '

Delegacijos ^ prezidentas: 
Stasys Sirutis, nariai: kun. 
N. Saldukas, Mykolas M. Ta
mošiūnas, Grigorius Feldma- 
nas. Bagota, 1943 m. rugs. 
16 d.

Tą tekstą Kolumbijos lie
tuviai įteikė to krašto Užs. 
Reik. Ministerijai ir, per ati
tinkamas atstovybes, Ameri
kos valstybės sekretoriui ir 
Britų Užsienių Reikalų mi- 
nisteriui.

Šaudo Gatvėse

LKFSB korespondento pra
nešimu iš Londono, Rytų Lie
tuvoje ir Baltgudijoje oku
pantai įvedė „policijos valan
dą”: uždrausta gyventojams 
be specialaus leidimo pasiro
dyti gatvėje nuo 6 vai. vaka
ro iki 6 vai. ryto.

Jei ką policija tomis va
landomis sučiumpa gatvėje, 
turi teisę be jokių tyrimų 
vietoje nušauti, pridedant 
kortelę, jog nušautasis su
čiuptas bevaikštant draustą 
valandą.

Per Raudonąjį Kryžių švei 
carijoje kun. Dr. A. Deksnys 
gavo iš Lietuvos žinią, kad 
jo brolis inžinierius Jonas 
Deksnys tebegyvena su šei
ma Kaune. Apie Sibiran iš
vežtą brolį Kazimierą Deksnį 
gavo žinių, ir Kaune, bet apie 
ištremtąjį tėvą—žinių neturi.

Daktarė Jadvyga žakovi- 
čaitė Kaune darbuojasi savo 
profesijoje.

Celina Milvydienė, gyve
nanti Kaune, liūdi dėl savo 
Sibiran išvežtos dukters 
(Tonkūnienės), kurios adre
są sužinojo, tačiau jos vyro
— prof. Juozo Tonkūno — 
negali surasti, kur jis nu
tremtas.

Per Raudonąjį Kryžių ga
vo žinią kun. P. Lunskis, 
Pittsburgho šv. Vincento pa
rapijos klebonas, kad jo mo
tina mirė Lietuvoje pernai 
gruodžio mėnesį, o sesuo Ona
— šią vasarą. Kunigas Luns
kis skaudžiai pergyvena šią 
liūdną naujieną.

“AMERIKOS”
DEŠIMTMEČIO
FONDAS

$ Šių metų gruodžio 1 d. sukaks 
į lygiai dešimt metų, kai pradėjo 
g eiti „Amerika”. Malonu pažy- 
$ mėti, kad „Amerikos” nuošir- 
h dus bičiuliai nori šią sukaktį 
M atitinkamai atžymėti. Gruo- 
$ džio 5 d. Brooklyne yra ren- 

giama iškilminga vakarienė. 
Vietinės ir apylinkės draugijos

$ žada sukaktį paminėti įvairio
ji mis pramogomis, kurių tikslas

bus medžiagiškai sustiprinti „Ameriką”, kad ji gale- j 
| tų be didelės baimės žiūrėti į ateitį. *

Čia mums malonu su giliu dėkingumu pranešti, $ 
S kad atsirado būrys „Amerikos” bičiulių, kurie padarė $ 
y pradžią „AMERIKOS” DEŠIMTMEČIO MINĖJIMO * 
£ FONDUI. Mes čia skelbiame jų sąrašą, kupini dėkin- $ 
$ gurno ir pagarbos jausmų. Tikime, kad jų pavyzdžiu $ 
£ paseks gausūs „Amerikos” bičiuliai. Dešimtmečio Fon- 

das, jei susidarys didelis, leis „Amerikos” vadovybei $
$ išlyginti stambias skolas, kurios susidarė perkant dvi $ 
$ naujas, didžiules spaustuvės mašinas. <.)
$ Iš anksto dėkojame visiems būsimiems aukoto- 

jams. $

Dešimtmečio Fondo Garbes Rėmėjai
Kun. N. N. $100.00
Apreiškimo Par. šv. Vardo Dr-ja, Brooklyn, N. Y. 20.00 
Kun. K. Paulonis, Brooklyn, N. Y. 15.00
Alfonsas Stankevičius, Bronx, N. Y. 15.00
Aleksandras ir Ona Ivaškai, So. Boston, Mass. 10.00 
Simonas ir Antanina Pažereckai, Maspeth, N. Y. 10.00 
Kazys ir Elena Vilniškiai, New Haven, Conn 10.00 
Tėvai Pranciškonai, Pittsburgh, Pa. 10.00
Kun. Stasys Raila, Philadelphia, Pa. 10.00
Kun. Jonas Bakšys, Rochester, N. Y. 10.00
Kazys J. Krušinskas, Woodhaven, N. Y. 10.00

Dešimtmečio Fondo Rėmėjai
Matas ir Magd. Mikolaičiai, Brooklyn, N. Y. $5.00 
Pranas Bekampis, 5.00
Petras Lukoševičius, Brooklyn, N. Y. 5.00
Altoriaus Draugija, Maspeth, N. Y. 5.00
Sopulingos Dievo Motinos Dr-ja, Harrison, N. J. 5.00 
P. M., New Jersey 5.00
N. N., Newark, N. J. 5.00
Karys Albinas Reneckis 5.00
M. V., Brooklyn, N. Y. 2.00
J. Muckus, Brooklyn, N. Y. 2.00
M. Papečkienė, Paterson, N. J. 2.00
M. Dragūnaitienė, Brooklyn, N. Y. 2.00
A. Antanaitis, Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Skarulis, Brooklyn, N. Y. 1.00
V. Zaukus, Brooklyn, N. Y. 1.00
K. Baltrušaitis, Brooklyn, N. Y. 1.00
Povilas Kyrius, Brooklyn, N. Y. 1.00
J. Staškienė, Brooklyn, N. Y. 1.00

LIETUVOS KARIUOMENES SUKAKTIS
Lapkričio 23 dieną Lietu

voje būdavo kariuomenės 
šventė. Tai prisiminimas 1918 
metų, kada pirmasis Lietuvos 
ministeris pirmininkas Vol
demaras davė įsakymą kari
ninkui Galvydžiui-Bykauskui 
sudaryti pirmąjį pulką. Tas į- 
sakymas yra laikomas oficia
laus Lietuvos kariuomenės 
organizavimo pradžia.

Šiemet nuo to įvykio suei
na 25 metai. Pradžia buvo la
bai sunki. Kai bolševikams 
besiartinant prie Vilniaus 
pirmasis pulkas turėjo keltis 
į Alytų, jame tebuvo tik 25 
karininkai, 3 valdininkai ir 
32 kariai. Tačiau viską nuga
lėjo pasiryžimas.

Jauna Lietuvos kariuome
nė gynė gyventojus nuo vo
kiečių, nugalėjo bermontinin
kus ir bolševikus, kietai grū
mėsi su lenkais.

1926 metais Lietuvos ka
riuomenėj jau buvo 9 pėsti
ninkų pulkai, 4 artilerijos 
pulkai, vienas gusarų ir vie
nas ulonų pulkas, šarvuočių 
rinktinė su šarvuotais trau
kiniais, automobiliais, tan
kais, geležinkelių batalijo- 
nas, aviacija. Paskutiniu me
tu, vadovaujant gen. Rašti
kiui ir kitiems rimtiems vy
rams, Lietuvos kariuomenė 
darė didelę pažangą. Deja, 
1940 m. birželio m. jai nebuvo 
leista ginti savo šalies lais
vės...

Verta dėmesio ir mums į- 
kvėpimo galinti duoti yra 
(1919 m, geg. 4 d. ministerių 
kabineto patvirtinta) Lietu
vos kareivio priesaika:

— Aš prisiekiu Aukščiau
siam Viešpačiui Dievui teisin
gai tarnauti Lietuvos kariuo
menėje... Prisiekiu, nesigailė
damas savo sveikatos nei gy
vasties, ligi paskutiniam 
kraujo lašui ginti Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę, o 
taip pat mūsų žmones ir visą 
mūsų žemę nuo kokių nors 
užsienių ar vidaus priešų už
puolimo ir nuo visų tų, kurie 
mūsų krašte kels riaušių, ar
dys žmonių darbą ir ramumą 
ar kitaip kaip skriaus žmo
nes... Kad šią priesaiką darau 
tikra širdimi ir gryna sąžine, 
iškeliu ranką prie Viešpaties 
Dievo.”
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KO TRŪKSTA
Ramu, jauku kambaryje,

tačiau esu vienų vienas. Lau
ke matyti gražus, gyvas vaiz
das. Čia viešpatauja rudens 
nuotaika; ji tuo tarpu nerūs- 
ti bet jauki ir simpatiška. Me
džiai gerokai apdraskyti, kai 
kurių skeletai beliko, kitų 
pageltę lapai tedengia šoną, 
ar vieną, kitą šaką, kiti gels
va spalva aptraukti, retas 
kuris stovi stiprus, žalias 
kaip ąžuolas.

Žemė irgi pakeitė savo iš
vaizdą: ji nei juoda, nei ža
lia, bet geltonais naujai nu
klotais ir klojamais medžių 
lapeliais padengta. Dangus 
būtų lyg kiek rūstus, juo 
šliaužia vienas paskui kitą 
pilki debesys; jie lyg rikiuota 
kareivija skuba į skirtą vie
tą. Jie uždengė saulę, oras 
pilkas, kaip pilki dangaus de
besys.

Visa tai sudaro savotišką 
vaizdą ir nuotaiką. O gyvasis 
vėjas veikia, veikia be per
traukos, pusgyvius, dreban
čius medžių lapelius be pasi
gailėjimo purto, juos skina, 
nešioja oru, galutinai trenkia 
į žemę. Medžių lanksčios ša
kos į visas puses siūbuoja; 
atrodo, lyg jos su vėju žai
džia, glamonėjasi, bet nepyk
sta. Jis jų nelaužo, tik supa; 
jų žaidimo garsas nuolat gir
dėtis, bet jis nebaisus, negir
dėti trenksmo, stenėjimo. Tai 
rudens simpatiškas žaidimas, 
jo pirmieji žygiai.

Kai žiūri į visa tai, ima 
džiaugsmas, tačiau jaučiama 
ir trūkumo. Kogi? štai vėjas 
šį momentą atnešė smulkų 
kaip rūkas lietų, orą daro dar 
pilkesnį ir tamsesnį. Trūksta 
pilnos gyvybės simbolio — 
žmogaus, ypač gi jaunimo.

Norėčiau matyti tuo pačiu 
momentu linksmą, bežai
džiantį, rudens rūstaus veido 
nebijantį jaunimą. Tuomet 
stotus akyse pilnas gyvenimo 
vaizdas. Tamsūs vienuolyno 
namai nepajudinamai stovi 
kaip užkerėti; žemė nuklota 
negyvais lapelių kūnais; vė
jas dirba, pučia, nori užliū
liuoti medžius ir visą gamtą 
ilgam miegui; jaunimas gi, 
nuolat gaivus ir gyvas, nei 
galvoti negalvoja apie mirtį, 
nei nemano kada nors pra
nykti, bet trokšta gyventi, 
judėti. Į vėjo ūžimo akordus 
jie klykauja; jam smarkau
jant ir greičiau lekiant, jis 
rodo savo jėgų ir judesių gai
vumą; ruduo pyksta, jų vei
dai šviesūs, linksmi, jie juo
kauja dėl jo seno veido.

Ruduo ir jaunimo pavasa
ris harmonizuojasi kaip tiks
liai sukombinuotos skirtin-

Pašto vadovybė pakartoti
nai prašo visus gyventojus 
paskubinti Kalėdų siuntinius. 
Jau dabar išsiųstinos Kalė
dų dovanos. Nors Kalėdos ir 
tolokai, bet savo kalėdinių 
dovanų siuntinius pažymėki
te užrašu: „Do not open un
til Christmas.”

Pašto vadovybė pataria 
dovanas siųsti lapkričio mė
nesį. Juk geriau, kad dova
nos pasieks adresatus prieš 
šventes, o ne po švenčių.

įj ir narsūs val- 
jos visos, laikui 

4o ir žuvo. Tik

V. ENDZIULAPeVgatUIUcIvm, gdllll

>os kultūros vals-ATSIMINUS
tų valstybių 

Jo naujos vais
iais valdovais, 
anant, ir jos išny- 
;įuos vietas ki- 
jip per amžius be 
Iriasi ir mainos 

Hetuviu atm rin ^margas lietuvių atm im valdovai 
51 n hnvn ir

Besikuriant Lietuva 
Didžiojo karo buvo toki 
bų gausumas, kad dai 
taurių pasišventėlių, vi 
jėgomis prie jų pulda 
net gyvastį pašventė d 
vosios tėvynės. Tarp 
amžino ] 
Žndz"u“ 
Andziulaitis. kitų iškyla ir

Jis buvo gimęs 189' šim.
tais. įsegęs Marijau ; rfdovus kiti 
gimnaziją, Maskvos um 30stuose 
tete studijavo gamtos 1 
lūs, drauge domėdamasdoil na 
losofijos, religijos ir p 
lėžiūros klausimais. Vi „ . . 
nergija metėsi į moks ^iauv Ų .am 
ir studentų veikimą, oi aįa Z^2nemS’ 
zuodamas ateitininkus. J °y \ai. ir 
„Ateities” redakcinės ™ nei pradžios, 
sijos narys. Miuekas rega i,

$s]au mėgino, Jo
Kilus Rusijoje revolh į pergalėti. Jo sos- 

Endziulaitis dar labiai gaunamas, 
traukė į visuomeninį ve , 
darbuodamasis dėl kri 
niškosios demokratijos, 
nizuodamas ateitininku 
žinėjo su paskaitomis 
klausimais ir rašinėjo 
kraščius. Įkūrė Lietuvo 
bo Federaciją ir suman 
ti darbininkams la 
„Darbininką”. Jo idėja 
ir organizuoti Katalik 
kimo Centrą, kurs vėlia 
tuvoje turėjo didelės 
mes katalikų gyvenim

Gyveno kaip asketa 
pusbadžiu ir menkučiai 
bužiais, dažnai-susine 
siais visiškai, bet visk 
duodavo neturtingiems 
sleiviams. Darbų našto 
vargintas organizmas 
pakėlė vėliau pristojusi 
gos ir jisai mirė vos 27 
turėdamas, 1918 m. lap 
30 d., palikdamas gilų Ii 
ypač moksleivijos ir 
ninkijos tarpe.

gos spalvos, čia jaučiama 
kombinacija priešingų pradų: 
amžinos gyvybės ir nuolati
nio nykimo.

O gal mano siela, patyru
si šio pasaulio filosofijos vai
siaus ir jos galutinos išva
dos, ilgisi amžinai jaunos 
dvasios; o gal ji nori įžiūrėti 
šviesesnę ateitį?

Kad ir graži šiuo momen
tu rudens gamta, tačiau jo
je trūksta jaunimo, džiaugs
mo ir vilties.

Meškuitis

Dešimties nuošimčių paja
mų Karo Bonams negana. 
Reikia skirtį daugiau!

rirš visų pasaulio 
i vienas Valdovas
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Londono lietuvių p 
jos klebonas kun. Dr. 
tulaitis pradėjo 50-tus 
amžiaus metus. Ta prog 
jį spalių 20 d. atsilankė 
tijos lietuvių dvasios
— „Išeivių Draugo” r 
trius kun. J. Gutauskas, 
Balutis su savo padėjėj 
p. K. Brazdžionis.

Šiaip Londono lietuvi 
venimas eina normalia i 
Bažnyčia ir klebonija 
nepaliestos. Vokiečių 1 
vai dabar nuostolių maž 
padaro, tik šiaip įsiveiki 
žnai naktimis virš Lon< ^štyti. 
zirzdami. vadinsis?

3, apie kurį čia bus pa 
Č buvo žymiausias. Jis

Vieną dieną, jis, a 
pastoriaus darbo 1 
rimtumu.

ė sūnus, — tarė jis,

dygiai taip, kaip vadi 

jo krikšto tėvai?
Mino, ir tai buvo žyn

41,582 Estai Isve
___ | ....____

Iš Londono LKFSB ko Nevisi iš tėvo pusės j 
pondentas praneša gavęs 
nių, kad iš Estijos bolšev 
išvežę į Sovietų Rusiją 
582 žmones.

Žymi jų dalis (apie 131 šiokią dieną? 
matyt, buvusių Estijos; ’’M dvyliktą valant 
rių) patekę į vokiečių nelf^ėjo rankose suk: 
vę ir iš karo stovyklų, įr 
savo estišką kilmę, buvę 
leisti į namus. Dabar, tikri 
šiai, daugelį iš jų vokid 
bus vėl suėmę, nes estai gr 
tai priešinasi ir ©kūpanti 
naciams.-

bandelę stovėjo tyli 

^maloniau, jeigu jis 1

<as išeiti. Tada pas

M bus leista tau prt 
pbi, — tarė pastorh 
p Jo ranką, pažiūrėjo 
x M, Dieve, kad kt

P05 praslinkus šešioli 
P Pastoriaus kambarj
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Alį :je buvo didelės, galin-a, jauku kambaryje, 

su vienų vienas, bau
di gražus, gyvas vaiz- 
i viešpatauja rudens 
a; ji tuo tarpu nerūs- 
uki ir simpatiška. Me- 
irokai apdraskyti, kai 
skeletai beliko, kitų 
lapai tedengia šoną, 

ą, kitą šaką, kiti gels- 
Iva aptraukti, retas 
stovi stiprus, žalias 
uolas.
; irgi pakeitė savo iš- 

ji nei juoda, nei ža- 
geltonais naujai nu- 
ir klojamais medžią

is padengta. Dangus losofija,*?.
yg kiek rūstus, juo lėžiūrosį: rų yra vienas Valdovas 
i vienas paskui kitą 
sbesys; jie lyg rikiuota 
ja skuba į skirtą vie-!
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kaip pilki dangaus de-
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t senųjų tų valstybių 
šių iškilo naujos vals- 
su naujais valdovais, 
ikui einant, ir jos išny- 
ileisdamos vietas ki- 
Ir taip per amžius be 
os keičiasi ir mainos 
io tautų margas gyve- 
valstybės ir valdovai, 

aų valdovų sostai griū- 
subyra, kitų iškyla ir 
e jertraukos per šim-

S™2!-. is vienus valdovus kiti 
eteM tuščiuose 
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sostuose 

žmonės atsisėda.
a ir virš visų pasaulio

ius, Kuris jau nuo am- 
irstuteį iešpatauja žmonėms, 
zuodaiĘ: raldo ir Jo valdžiai ir 
„Ateife'1 stei nėra nei pradžios, 
sijosMiji

žmonems,

)aigos, ir niekas negali, 
augelis jau mėgino, Jo 
'stės pergalėti. Jo sos- 

traūkžp a nesuSriaunamas- 
veikia, veikia be per- darbui ii Valdovas yra Jėzus 

~ -------- ... IįS> Kuris visus valdo.
■alystę sudaro tikinčių- 
onių sielos, o ne akme- 
lytos ir kita statomoji 

!. Medžių lanksčios ša- įįįį iga,v iš kurios pastaty- 
visas puses siūbuoja; boFete: &nyči°s tik tam, kad ti- 
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tai sudaro savotišką 
ir nuotaiką. 0 gyvasis

Endafc,

s, pusgyvius, dreban- njškosmė 
ėdžių lapelius be pasi- 
mo purto, juos skina, 
i oru, galutinai trenkia

i, lyg jos su vėju žai- 
;lamonėjasi, bet nepyk- 
s jų nelaužo, tik supa; 
limo garsas nuolat gir- 
bet jis nebaisus, negir- 
•enksmo, stenėjimo. Tai 
s simpatiškas žaidimas, 
mieji žygiai.

žiūri į visa tai, ima 
£smas, tačiau jaučiama 
kūmo. Kogi? štai vėjas 
mentą atnešė smulkų 
•ūkas lietų, orą daro dar 
mį ir tamsesnį. Trūksta 
i gyvybės simbolio — 
ius, ypač gi jaunimo, 
rėčiau matyti tuo pačiu 
:ntu linksmą, bežai- 
tį, rudens rūstaus veido 
intį jaunimą. Tuomet 
5 akyse pilnas gyvenimo 
as. Tamsūs vienuolyno 
i nepajudinamai stovi 
užkerėti; žemė nuklota 
žais lapelių kūnais; vė- 
irba, pučia, nori užliū- 
medžius ir visą gamtą 

l miegui; jaunimas gi, 
t gaivus ir gyvas, nei 
ti negalvoja apie mirtį, 
emano kada nors pra- 
, bet trokšta gyventi, 
i. Į vėjo ūžimo akordus 
lykauja; jam smarkau- 
ir greičiau lekiant, jis 
savo jėgų ir judesių gai- 
.; ruduo pyksta, jų vei- 
viesūs, linksmi, jie juo- 
i dėl jo seno veido, 
duo ir jaunimo pavasa- 
irmonizuojasi kaip tiks- 
sukombinuotos skirtin- 
spalvos. čia jaučiama 

inacija priešingų pradų: 
ios gyvybės ir nuolati- 
tykimo.
gal mano siela, patyru- 
pasaulio filosofijos vai- 
ir jos galutinos išva- 

ilgisi amžinai jaunos 
os; o gal ji nori įžiūrėti 
isnę ateitį?
d ir graži šiuo momen- 
idens gamta, tačiau jo- 
iksta jaunimo, džiaugs- 
vilties.

Meškuitis

žiaus pradžia buvo labai ne
ramūs laikai Katalikų Bažny
čiai, kuri turėjo ne tik už sa
vo teises kovoti, bet-dar ir di
delę kovą vesti su klaidati
kiais, kurie, prisidengę išvir
šiniu pamaldumu, niekino 
Šventojo Tėvo autoritetą, nei
gė Jėzaus Kristaus Dievystę 
ir labai atkakliai kovojo prieš 
katalikus, tikėdamiesi visiš
kos pergalės.

Tuo laiku, kada klaidati
kiai buvo beveik savo tikslą 
pasiekę, atsiranda Osmos 
katedros kanauninkas šv. 
Domininkas, kuris, nuvykęs 
Prancūzijon, pradėjo 1 
prieš klaidatikius, ne su gin
klu rankose, bet su apaštalo 
meile, su pamokslais apie 
Kristaus įsikūnijimą ir Jo 
Dievystę, įrodydamas klaida-

i turėtų kur bendrai 
ikti ir tinkamiau ra- 
je vietoje savo Karalių 
'— Amžinąjį Dievą pa- 
ti ir Jam priklausan- 
,rbę atiduoti.
jtaus Bažnyčia jau su 
evyniolika amžių, Auk- 
iojo Dieviška galybe 
ta, gyvuoja ir kaskart 
' didėja ir stiprėja, ne- 
t, kaip pragaras su tūk- 
ais savo tarnų pyksta 
os, draskosi ir šėlsta, 
imas Ją sunaikinti ir 
skinti, bet nepajėgia, 
Tįstus pasakė, kad ir 
aro vartai Jos nenuga- 
Mat. 16, 18).
velgę į istorijos lapus, 
latome, kad buvo tokių 

, ypač viduramžiais, ka- 
» ivo labai daug klaida- 
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gyvavo, gyvuoja ir gyvuos, 
nes ją valdo Tas, Kuris mir
tį pergalėjo ir trečioje dieno
je kėlėsi iš karsto savo die
viška galybe ir pavergė pa
saulio žmonių širdis. Daugu
ma ilgisi Jo, seka Jį ir ištiki
mai Jam tarnauja, pildo Jo 
prisakymus ir net savo gyvy
bę už Jį atiduoda.

Kristaus vardas yra ger
biamas visame pasaulyje visų 
tautų ir minimas su didžiau
sia pagarba, nes Jis yra ka
ralių Karalius, šventųjų 
Švenčiausias, prieš Kurį savo 
galvas lenkia kiekvienas sut
vėrimas ir garbina Jį, Kuris 
yra visko Pradžia ir Pabai- 

kova ga’ Kurisv yra AmžinoP Dva" oi o A w» "Di 1i Ui eišia—Amžinoji Buitis.
Didesnei Jo garbei, kad 

viešai Jį išpažintų ir pagerb
tų, kad visi pamatytų, koks 
yra Jis Didis, Galingas, Šven-~ - c , c j-------------- ,----- o—, ~

tikiams jų mokslo klaidingu- tas ir Nemirštantis pasaulio 
mą. Po kelerių metų sunkaus žmonių Amžinasis Valdovas, 
darbo, jis nugali klaidatikys- susitvėrė visur vyrų švento- 
tę ir grąžina paklydusias avis l jo Vardo draugijos, kurios 
atgal į Kristaus Avidę.

Panašiai, kaip viduramžių 
laikais, taip ir šiais mūsų 
dvidešimtojo amžiaus laikais 
yra daugybės klaidatikių ir 
bedievių, net kai kurių vals
tybių globojamų, pasivadinu
sių komunistų, socialistų, na
cių ir kitais vardais, kurie 
įvairiausiais būdais kovoja 
prieš Katalikų Bažnyčią, 
prieš Kristaus tikėjimą, nie
kina Šventąjį Dięvo Vardą, 
pašiepia šventuosius, bet vi
sos jų kovos prieš Kristų ir 
Jo sekėjus yra nelyginant pū
timas prieš įdūkusius audros 
vėjus pūkelio ar mėginimas 
su šaukštuku sulaikyti di
džiausias įnirtusios jūros 
bangas, ar norėjimas pirštu 
užtvenkti didelę, galingą, 
plačią ir smarkiai bėgančią 
upę.

Pradžioje krikščionybės, 
kada tikinčiųjų katalikų bu
vo mažutė saujelė, kada dar 
Katalikų Bažnyčia buvo vi
sai silpna ir tai nepajėgė Jos 
sunaikinti net tokie dideli, 
galingi ir žiaurūs Romos val
dovai, kaip Neronas, Deokla- 
cijonas ir kiti. Jos priešai vi
sas savo pastangas dėjo ir 
turtų tam tikslui nesigailėjo, 
kad tik Kristaus Bažnyčią su
naikintų, bet nepajėgė. Jie vi
si žuvo, o Kristaus Bažnyčia, 
kaip stovėjo lyg nepajudina
ma uola, taip ir stovi, nes Ji 
yra „Karalystė ne iš šio pa
saulio” (Jono 18, 36). Jos 
Valdovas yra Kristus, Kuris 
Ją valdo Savo Dieviškąją ga
lybe, Savo Dieviškuoju moks
lu.

Šiandieną irgi nemažai ne
susipratusių žmonių, kurie 
mėgina senus Bažnyčios prie
šus pamėgdžioti ir jų pėdo
mis sekti, bet juos visus, kaip 
ir anuos, tas pats likimas 
laukia, o Katalikų Bažnyčia

B. Bjoernson

i žmogus, apie kurį čia bus pasakojama, sa- 
rapijoje buvo žymiausias. Jis vadinosi Tor- 
ieveraasas. Vieną dieną, jis, aukštai iškėlęs 
i stovėjo pastoriaus darbo kambaryje su 
idienišku rimtumu.
Man gimė sūnus, — tarė jis, — ir aš norė- 
į pakrikštyti.

venimas^
Bažnyci-
nepalie#
vaidai;
padaro.- £aip jis vadinsis? 
žuai ni£
zirzdat

Pinnas, lygiai taip, kaip vadinosi mano tė- 

0 kas bus jo krikšto tėvai?
juos išvardino, ir tai buvo žymiausieji para- 
žmonės. Jie visi iš tėvo pusės jam buvo gimi-

ponded 
nių, kad> 
išvežę p 
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hinkas valandėlę stovėjo tylėdamas. Paga
irė:
Man būtų maloniau, jeigu jis būtų krikštija- 
ienas.

Tai reiškia — šiokią dieną?
Šį šeštadienį, dvyliktą valandą.
pinkas pradėjo rankose sukinėti skrybėlę,'

$ n norėdamas išeiti. Tada pastorius atsisto-

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
Laikykis savo karo darbo mas dovanas Karo Bonais, 

gali būti užtikrinti, kad tie 
pranešimai bus jiems įteik
ti iki gruodžio 25 d.

Valstybės Iždas ragina pir
kti Karo Bonus kaipo dova
nas ne tiktai kariams esan-

Nežiūrint Amerikos indus
trijos ir Amerikos darbinin
kų milžiniškų atsiekimų dar
bo fronte ir nežiūrint pastan
gų karą remiančių įstaigų, 
padedančių mūsų namų fron-

didesniuose miestuose bei 
miesteliuose kasmet vieną 
sekmadienį žygiuoja viešai su 
savo vėliava gatvėmis, daro 
eisenas, o paskui sueina ku
rion nors bažnyčion pasimels
ti ir atiduoti savo Karaliui 
garbę ir prisiekti Jam amžiną 
savo ištikimybę, tarnauti 
Jam ištikimai čia pasaulyje 
ligi paskutinės savo gyveni
mo valandos ir minutės.

O koks yra didelis, gražus 
ir* įspūdingas reginys, kai 
matai didmiesčio gatvėmis 
žygiuojant," su orkestrais, 
tūkstantines įvairių tautų 
Šventojo Vardo draugijos vy
rų minias su savo vėliavomis 
priekyje, o paskui juos se
kant dar didesnes minias mo
terų, vaikų ir net daugybę 
netikėlių, kurie, nešini kepu
res rankose, žygiuoja su ki
tais, nors iš tolo, paskui Kris
taus Karaliaus Vėliavą.

Ar ne laikas būtų kiekvie
nam lietuviui katalikui susi
prasti ir prisidėti prie Šven
tojo Vardo draugijos, kurios 
tikslas yra saugotis ir kitus 
saugoti nuo blogo Šventojo 
Vardo vartojimo, neteisingų 
priesaikų, blogų kalbų ir pik- 
tažodžiavimų, ir rūpintis gar
binti ir pamilti Dieviškąjį 
Vardą ir skleisti į Jį pamal
dumą, stengtis savo broliams 
Kristuje visais būdais pagel
bėti.

S. K. Lukas

ŽUVO 12 LAKŪNŲ

Clovis, N. M. — Praeitos 
savaitės gale čia žuvo 12 la
kūnų. Jie užmušti bombone
šio nelaimėje, atliekant kas
dieninį skraidymą.

Užmuštųjų tarpe du lakū
nai buvo kilę iš New Yorko 
valstybės.

tui veikti, dabartinis aukš- tiems užjūriuose, bet ir Jiku- 
tas darbininkų judėjimas — 
keitimas vieno darbo kitu — 
lėtina mūsų karo produkciją.

Šito judėjimo atsakomybė 
nekrinta kuriai nors vienai 
grupei. Tas kyla iš dėl karo 
gerokai pablogėjusių sąlygų; 
ir visos grupės — tiek vy
riausybė, tiek vadovybė, tiek 
darbininkai bei visuomenė — 
turi padėti išrišti šią proble
mą.

Kai galvojame apie darbo 
judėjimą, tuojau įsivaizduo
jame darbininkus, metančius 
savo darbus. Tai gali būti 
klaidinga mintis, kadangi 
darbininkas ne visuomet yra 
atsakomingas už darbo keiti
mą. Paprastai, darbininkai 
apleidžia savo darbus dėl į- 
vairių priežasčių, kurių dau
guma ne nuo jų priklauso.

Gamyba, darbininkai, vy
riausybė ir vietinė visuomenė 
imasi veiksmų, kad pašalintų 
to aukšto keitimosi laipsnio 
priežastis. Tačiau visos šios 
grupės turi suprasti, kad šis 
judėjimas turi būti sustab
dytas dabar, jei mes ir toliau 
norime laimėti karą. Dauge
lis tų priežasčių reikalauja 
gydymo — tinkamo vadova
vimo kelių pašalinti vietines 
sąlygas, kurios iššaukia dar
bo keitimus. Jau kai kurios 
apylinkės bei atskiri fabri
kai savo iniciatyva sėkmin
gai šalina vietines kliūtis.

Darbininkas taip pat rei
kalingas geresnio savo svar
bos supratimo ir atsakomy
bės pajautimo, pergalės pri
artinimui. Vyrai ir moterys 
karo fabrikuose ir reikalin
gose civilinėse^tarnybose tu
ri suprasti, kad jie yra dalis 
kovos grupių, kurios dabar 
ruošia dirvą Vokietijos ir Ja
ponijos invazijai.

Pirk karo bonus kariams
Nors jau ir per vėlu siųs

ti Kalėdų siuntinius ginkluo
tų pajėgų nariams užjūriuo
se, bet dar yra pakankamai 
laiko pasiųsti jiems V-paštu 
pranešimus apie Karo Bonų 
dovanas Kalėdoms. Kariuo
menės pašto tarnyba V-pašto 
pranešimais apie Karo Bonų 
pirkimą Kalėdų dovanoms 
gali pasiekti bet kurią užjū
rių karo vietovę iki gruodžio 
25 d., jeigu pranešimai bus 
išsiųsti prieš gruodžio 1 d. 
Karo Departamentas sutvar-j 
kė pašto išsiuntimą taip, kad 
giminės ir draugai, kurie ne- ko norime. Bet mes galime 
pasiuntė Kalėdoms siuntinių, turėti pakankamai maisto 
ar kurie nori siųsti papildo- pagrindiniems sveikatos ir

maistingumo reikalavimams 
tenkinti ir dar aprūpinti rei
kalingiausiu maistu kariuo
menę, jeigu mes visi suprasi
me šio laiko maisto padėtį 
ir darysime viską, kad ir 
maistas kovotų už laisvę.

Amerikiečiai gali daugiau 
gaminti, daugiau taupyti, 
protingiau valgyti, vengti 
eikvojimo, pritaikyti dietas 
prie besikeičiančių gyvenimo 
sąlygų, pasidalinti su kitais 
racionavimo pagalba, padėti 
palaikyti žemas maisto kai
nas, nemokant virš aukščiau 
šių legalių kainų ir paremti 
vyriausybės ir apylinkės mai
tinimo planus. Visi šie veiks
mai gali būti sutraukti į šū
kį: Gamink ir taupyk, Da- 
linkis maistu su kitais ir būk 
sąžiningas. Tačiau šios pro
gramos pasisekimas priklau
sys nuo laipsnio, iki kurio 
mes visi pripažinsime maisto 
reikšmę šiame kare ir pri
prasime galvoti apie maistą, 
kaipo ginklą pergalei laimė
ti.

Amerikiečiai yra prašomi 
imtis eilės priemonių, kurios 
reikalingos padėti maistui 
kovoti už laisvę. Šias priemo
nes daro kiekvieno amerikie
čio savanoriškas .sutikimas 
gaminti daugiau maisto, tau
pyti, vengiant eikvojimo, da
lintis su kitais ir būti sąži
ningam su maistu, mokant ne 
aukščiau oficialių aukščiau
sių kainų ir neatiduodant bei 
nepriimant racionavimo žen
klų.
Jaunųjų Raudonasis kryžius

Jaunųjų Raudonasis Kry
žius, Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus jaunuolių dalinys, 
kuris dabar visą savo energi
ją pašvenčia karui, pradėjo 
savo metinį narių verbavimą. 
Pernai 17 milijonų berniukų 
ir mergaičių įsirašė į Jaunų
jų Raudonąjį Kryžių. Kadan- s • • •• • • ••. gi organizacijos nariai pnsi- 

1 rašo tik vieneriems metams,

Karo Bonai Kalėdų dovanai

siems Jungtinių Valstybių 
teritorijoje karo tarnyboje. 
Iždas sako, kad tokios Kalė
dų dovanos yra dovanos' atei
čiai. Ir tos dovanos auga, ka
dangi bonų vertė didėja, kol 
mūsų vyrai ir moterys tar
nauja savo kraštui.

Toliau Iždas papildomai 
pareiškė, kad Karo Bonai 
kaipo Kalėdų dovana padės 
sulaikyti infliacinį trūksta
mų prekių pirkimą, ir taip 
pat bus finansinis ramstis 
karo tarnybos vyrams ir mo
terims sugrįžus į civilinį gy
venimą.
Didelės galimybės moterims

Jungtinės Valstybės dabar 
turi sunkiausią ir didžiausią 
darbą savo istorijoje — tai 
yra saugus perkėlimas žmo
nių ir medžiagų povandeni
niais laivais užterštais jūros 
keliais į kiekvieną sąjungi
ninkų kovos lauką visame 
pasaulyje, kuris apima mūsų 
į Italiją besiveržiančias ar
mijas, bei smogimą į japonų 
jėgas Ramiojo Vandenyno 
salose. Ir nebus jokio atos
lūgio ateinančiose dienose. 
Šią dieną ir kiekvieną dieną 
jūrininkai palieka sausumos 
tarnybas padėti įtraukti lai
vus į aktyvius karo veiks
mus. Vos tik jie išvyksta, jų 
vietas užpildo WAVES, ku
rios įstojo dirbti greta mūsų 
vyrų pergalės dienai priartin
ti. Sprendžiami mėnesiai yra 
dar prieš akis ir dar bus tūk
stančiai vietų laivyne, kurias 
moterys turi užpildyti — tai 
karui reikalingi darbai, taip uf vii
pat naudingi ir patyrimą su- t 
teikią pokarinėms karjeroms. ‘ " "

Maistas kovoja už laisvę j Tikslas yra įtraukti kiek- 
Maistas yra labai svarbi vieną pradžios ir vidurinės 

medžiaga. Ji savo svarba ly
ginasi su plienu, guma, aly
va. Mūsų modernioji strate
gija maistą vartoja kaipo 
ginklą pergalei — palaikyti 
mūsų kovojančius karius au
kščiausiam pajėgume, pa
remti mūsų sąjungininkus, 
išlaikyti gyvais iš priešų iš- 
išlaisvintus žmones. Nebus 
perdaug pasakyta, kad kryp
tis ir karo ilgis ir amerikie
čių gyvybių kaštai gali pri
klausyti nuo to, kaip sėkmin
gai mes gaminsime maistą ir 
kaip sumaniai vartosime tai, 
ką turime.

Mes negalime turėti visko,

turės prasidėti iš pat pra-

BUY
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Karo Bonai ir ženkleliai 
yra geriausia ir labiausiai ap
galvota 1943 m. Kalėdų dova
na. Karo Bonai yra „dovana 
su ateitimi” kiekvienam, ku
ris juos gauna — tai dovana, 
kuri padės įgyvendinti kai 
kurias svajones taikos meto 
Kalėdoms. Kiekvienas Karo 
Bonas, kurį mes perkame Ka
lėdų dovanoms, tuo pačiu yra 
dovana mūsų kovojantiems 
vyrams ir visai tautai, o tai 
reiškia — ir duodančiajam. 
Taip į Karo Bonus įdėti jūsų 
doleriai eina į kovą kare ir 
padeda palaikyti žemas kai
nas. Ir šioms Kalėdoms mes 
visi turime atsakomybės sa
vo Kalėdų dovanas padaryti 
kaip galima naudingesnėmis. 
Karo Bonų dovanojimas yra 
geriausia priemonė atlikti tą 
mums uždėtą atsakomybę.

mokyklos mokinį į Jaunųjų 
Raudonojo Kryžiaus tarnybą. 
Visi vaikai, be rasės ar tikė
jimo skirtumo, nuo pat vai
kų darželio iki vid. mokyk
los, viešų privatinių ar para
pijinių mokyklų, gali įsira
šyti į Jaunųjų Raudonąjį 
Kryžių. Mokiniai turėtų pra
šyti savo mokytojų suruoš
ti Jaunųjų Raud. Kryžiaus 
veikimą jų klasėse, taip kad 
jie visi galėtų tapti Jaunųjų 
Raudonojo Kryžiaus naria.s.

O. W. I.

— Kas išsižadėjo mūsų kal
bos, tegu išsižada ir mūsų 
duonos!

KREIVA NACIU PROPAGANDA
Washington. — Nacių pro

pagandistai, kurie praktikuo
ja paduoti skirtingas žinias 
skirtingoms visuomenėms su 
tikslu nustatyti vienus prieš 
kitus, dabar pasakoja ru
sams, kad Sovietų Rusija pa
sidavė Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms ir Anglijai Mas
kvos konferencijoje.

Naciai rusams sako, kad 
Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms ir Anglijai pasidavusi 
Rusija tapsianti „Anglo-A- 
merikiečių kolonija”.

Elmer Davis, Karo Infor-

macijos įstaigos direktorius, 
patyrė, kad vokiečių namų 
radijas ir žinių agentūros ty
lėjo septyniolika ir pusę va
landos po paskelbimo lapkri
čio 1 d., 1 vai. p. p. Maskvoje 
pasiektų sąjungininkų susi
tarimų. Kada, pagaliau, pak
to pasirašymas buvo paskel
btas vokiečiams, tame pra
nešime buvo keliolika svar
bių išleidimų. Jame nebuvo 
nei žodžiu užsiminta apie są
jungininkų pareiškimą, lie
čiantį karo kriminalistus ir 
nei vienu žodžiu neužsiminta 
Austrija.

Po šio paaiškinimo pastorius paėmė pinigus ir 
pridūrė:

— Dėl savo sūnaus, Tordai, tu čia stovi jau tre
čią kartą!

— Tačiau dabar aš su juo jau baigiau, — at
sakė Tordas, uždarė piniginę, atsisveikino ir iš
ėjo.

Žmones pamažu nusekė paskui jį.
Po keturiolikos dienų tėvas ir sūnus, esant ra

miam orui, plaukė valtimi pas Storlindenus pa
sikalbėti dėl vestuvių iškilmių.

— Mano suolelis nelabai tvirtai laikosi, — ta
rė sūnus ir atsistojo, norėdamas jį lygiau padėti.

Tuo pačiu akimirksniu lenta, ant kurios jis sto
vėjo, paslydo. Jis skėstelėjo rankomis aplink sa
ve, baimingai sušuko ir iškrito į vandenį.

— Tvirtai laikykis už irklo! — sušuko tėvas, 
pašoko ir ištiesė jam irklą.

Sūnus keletą kartų bandė jį sučiupti, bet tuo
jau sustingo jo rankos.

— Palauk, palauk! — šaukė tėvas ir yrėsi jo 
linkui.

Tada sūnus apsivertė ant nugaros, metė į tė
vą ilgą žvilgsnį — ir nuskendo.

Tordas vis dar nenorėjo tikėti. Jis sulaikė val
tį ir įsmeigė akis į tą vietą, kur buvo neseniai nu
skendęs jo sūnus, lyg laukdamas, kada tas išners 
į viršų. Toje vietoje iškilo keli burbulai, tik keli, 
o paskui — tik vienas didelis, kuris susprogo. Ir 
vėl ežeras spindėjo kaip veidrodis.

Tris dienas ir tris naktis matė žmonės tėvą, 
kuris, nevalgęs ir nemigęs, plaukiojo apie tą vie
tą, ieškodamas sūnaus. Tik trečios dienos rytą 
jis jį rado ir pats parsinešė namo, į kalną.

Nuo tos dienos jau tikrai galėjo būti praslinkę 
metai, kai pastorius vieną rudens vakarą vėl iš-

girdo kažką klabenant suveriamas duris ir ieš
kant rankenos. Pastorius atidarė duris, ir į vidų 
įėjo aukštas, liesas, baltaplaukis vyras, palinkęs 
į priekį. Pastorius ilgai į jį žiūrėjo, kol pažino. 
Tai buvo Tordas.

— Tu taip vėlai atėjai? — tarė pastorius, prieš 
jį stovėdamas.

— Deja, taip. Aš atėjau taip vėlai, — atsakė 
Tordas atsisėsdamas.

Pastorius, laukdamas, ką jis daugiau pasakys, 
taip pat atsisėdo. Ilgai buvo visiškai tylu. Paga
liau Tordas prabilo:

— Aš šį tą turiu su savim, ką su mielu noru ati
duočiau vargšams. Aš norėčiau įsteigti labda
rių draugiją, kuri būtų pavadinta mano sūnaus 
vardu.

Jis pakilo, padėjo ant stalo pinigus ir vėl at
sisėdo. Pastorius juos suskaitė.

— Tai gražūs pinigai, — tarė jis.
— Tai pusė kainos už mano sodybą, kurią šian

dien pardaviau.
Ilgą laiką pastorius sėdėjo tylėdamas. Pagaliau 

švelniu balsu paklausė:
— Ką tu dabar manai pradėti?
— Ką nors geresnio!
Vėl valandėlę juodu sėdėjo tylėdami: Tordas 

įsmeigęs akis į grindis, o pastorius klausiamai į 
jį žiūrėdamas.

— Dabar aš manau, kad sūnus tau pagaliau 
yra tapęs palaima!

Paskui pastorius staiga tyliai prabilo:
— Taip, dabar ir aš esu tuo įsitikinęs, — atsakė 

Tordas, dirstelėjo į pastorių, ir dvi ašaros pama
žu jo veidu nuriedėjo ant žemės.

Išvertė Kaz. Papečkys

— Tu gerai atrodai, Tordai, — tarė pastorius, 
nepastebėjęs jame jokio pasikeitimo.

— Juk aš neturiu jokių rūpesčių, — atsakė 
Tordas.

Į tai pastorius nieko neatsakė, bet po valandė
lės jis paklausė:

— O kokie šio vakaro tavo reikalai?
— Šį vakarą aš atvykau dėl savo sūnaus, kuris 

rytoj turi gauti sutvirtinimo skramentą.
— O, jis puikus berniokas!
— Prieš sumokėdamas jums pinigus, aš norė

čiau sužinoti, kurią vietą jis gaus bažnyčioje?
— Aš jį paskyriau stovėti pirmoje vietoje.
— Dabar aš esu dėl to tikras, o štai jums de

šimt talerių.
Tordas išėjo.
Vėl prabėgo aštuoneri metai, kai vieną vakarą 

prieš pastoriaus darbo kambarį pasigirdo didelis 
triukšmas, nes ėjo daug žmonių. Tordas atidarė 
duris. Pastorius pakėlė galvą ir pažino jį.

— Šį kartą tu atėjai su daugybe palydovų!
— Aš noriu paduoti savo sūnaus užsakus. Jis 

veda Kareną Storlidenaitę, štai čia pat stovinčio 
Gudmundo Storlideno dukterį.

— Tai turtingiausia visos parapijos mergina.
— Taip kalbama, — atsakė ūkininkas, ranka į 

viršų braukdamas plaukus.
Valandėlę pastorius sėdėjo, tartum kažką gal

vodamas, o paskui, nieko nepasakęs, įrašė į kny
gas vardus. Žmonės pasirašė. Tordas padėjo ant 
stalo tris talerius.

— Man priklauso tik vienas taleris, pastebėjo 
pastorius.

— Aš tatai žinau. Tačiau jis yra vienintelis ma
no vaikas, ir aš noriu, kad mano reikalai būtų ge
rai atliekami.

Fegul man bus leista tau prieš iškeliaujant 
o palinkėti, — tarė pastorius, priėjo prie 

K j paėmė jo ranką, pažiūrėjo jam į akis ir 
G jliau: — Duok, Dieve, kad kūdikis tau būtų 

aa-
tos dienos praslinkus šešiolikai metų, Tor- 
stovėjo pastoriaus kambaryje.

ri»)F*į
savo P 
leisti^

imties nuošimčiu paja- 
aro Bonams negana, 
i skirti daugiau!



Lapkričio-November 26,

Philadelphijos Žinios
ŠIURPI NELAIMĖ KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

KONCERTO PELNAS

Lapkričio 14 d. įvykęs kon
certas Philadelphijoj davė 
Lietuvos gelbėjimui $324.70 
pelno. Pelnas paskirtas nu
kentėjusių lietuvių šelpimui, 
kai tik tas bus galima pada
ryti. Pinigai nusiųsti Lietu
vai Gelbėti Fondui. Iš ten pir
muoju atveju ir bus paskir
tas nukentėjusiems lietu
viams šelpti. Taigi, visas pel
nas skirtas tik lietuviams 
gelbėti.

Be minėtojų aukotojų, ku
rių vardai paskelbti praeita
me „Amerikos” Nr„ dar tu
rime džiaugsmingai pažymė
ti, kad smuikininkė p. Mar- 
gareta Digrytė savo atlygi
nimą $30.00 paskyrė Lietu
vai gelbėti ir nieko už savo 
koncertavimą neėmė. Todėl 
nuoširdžiai sveikina rengėjai 
ir dėkoja panelei M. Digrytei, 
už tokį šaunų jos patrijotiš- maJdus, mėgo 
kurną. Jos įstabus smuikavi- Mišioms. Kariuomenėn išėjo 
mas nustebino ir pradžiugino 4942 m. Žuvo kovose Afrikoj 
visus Philadelphijos lietu-11943 balandžio men. Jis bū
vius. Jie, sako, niekad nepa- Į ~ ~ ~
mirš jos lanksčių pirštelių ir 
tokių smuiko malonių garsų. 
Ji pabrėžė, kad džiaugiasi ga
lėdama prisidėti prie bendro 
lietuvių gelbėjimo darbo.

Po $5.00 aukojo Ona Luku- 
vienė, Marijona Bukonienė, 
šv. Onos Draugija.

ŽUVĘS KARYS ŽUVO KOVOJE

Lapkričio 18 dieną įvyko 
baisi nelaimė lietuvių gyve
nime. Savickai ir jų motina 
važiavo automobiliu iš At
lantic City. Oras buvo mig
lotas, tamsu. Pakelyj buvo 
sustojęs sunkvežimis su vam
zdžiais (pipes).

P. Savickis vairavo auto
mobilį ir nepamatė, kaip įva
žiavo į ten stovėjusį sunkve
žimį. Išsikišusieji vamzdžiai 
perdūrė langą ir vietoj už
mušė Antaniną Savickienę, 
sužeidė p. Savicką ir p. M.

Nelaimingieji buvo nuvež
ti į Atlantic City ligoninę. 
Sužeistieji jau pasveiko ir da
lyvavo a. a. Antaninos Savic- 
kienės-Bertašiūtės laidotu
vėse.

Tą pačią savaitę įvyko ir 
daugiau nelaimių, užsimušė 
vienas kunigas ir dar 
žmonės.

keli

MIRĖ

AUKOJA WAR CHEST

Los Angeles, Gal John F. Stewart siūlymu pra
šyti Lietuvai Amerikos glo
bos. Tai būtų geriausia Lietu
vai globa. Antra, reikia kreip
tis į amerikiečius latvius, es
tus, suomius, danus, švedus, 
norvegus bendrai veiklai su
daryti.

Jei to padaryti mūsų vei
kėjai greitai neįstengs, tai 
maža vilties Lietuvai gyva iš
likti. Ir tai reikia daryti ko 
greičiausiai!

Iki šiol kasmet Lietuvos

Nusišypsok ir 
Pamiršk Kara

OS ŽIN1

A. a. Petras Verpečinskas, 
gimęs 1920 m. sausio 21 d. 
Mokslus ėjo šv. Kazimiero 
parapijoj. Buvo visų mylimas 
ir paklusnus jaunuolis, pa- 

» tarnauti šv.

Kazimieras Staniukynas Į 
žuvo už savo kraštą Afrikoj. | jonas žusinas, 49 metų, 
Jis augo ir gyveno šv. Kaži- gyv# 2704 E. Madison Str., 
miero parapijoj, baigęs para- mirė lapkr. 18 d. Palaidotas

16 d. aukosiu po 10 dol. Tik 
dirbkit!

Ant. Žiemys

Parapijos metinis bazaras

Pas mus iš bent kelių gru
pių lietuvių susiorganizavo 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius. Kviesime dar ir 
daugiau. Visi, kurie jaučiasi 
lietuviais esą ir nedirbą sve
timiems — neabejotinai pri
sidės. Išsirinkome valdybą 
pasiskirstėme pareigas.

Tarybos skyriaus svar
biausia užduotis bus, supran
tama, Lietuvos reikalai ir jos gelbėjimo fondan aukojau 6 
nualintų žmonių šelpimo dar- dol., o nuo 1944 m. vasario 
bas. Rūbų rinkimas, jų tvar
kymas jau ir dabar galima 
pradėti. Teko sužinoti, kad 
kitos tautinės grupės jau se
niai renka rūbus, ir laivus
galėtų jais užkrauti. Mūsų prasidėjo lapkričio 20 d. žmo- 
mieste daug dirba ta krypti- nių buvo pilna salė. Tikimasi 
mi vengrai, lenkai, graikai, gražaus pelno, 
norvegai ir kiti. Taigi, lai- -----------
kas ir mum pradėti. Be to, Kun. J. Bakšiui vadovau- 
taryba labai daug prisidės jant, Norkeliūnui, Apanavi- 
prie palengvinimo bendrai čiui ir Morcan pasidarbavus, 
veikti ir lietuviškumo dirvo- nusiuntėm telegramas sena- 
je. Lauksime darbų iš A. L. toriams, prašydami paremti 
T. skyriaus Los Angeles. Lietuvos reikalus.

vo vedęs ir paveiksle mato
me jį su žmona. Jiedu buvo 
susilaukę sūnaus, kuris jau 
nebematys savo tėvelio gyvo.

Petro mamytė yra našlė ir 
skaudžiai pergyveno sūnaus 
mirtį, bet malda stiprybės ir 
ištvermės priduoda. Užjau
čiame motinėlę, jo žmoną ir 
maldaujam, kad Aukščiau
sias suteiktų amžinos ramy
bės jo sielai. Ilsėkis ramybėj, 
mielas Petrai.Lietuviai gausiai aukoja

Jungtiniam Karo Fondui. P. _________________________________
P. Marcinkevičius paaukojo
net $100.00 ir dar žada dau-, ATLEISTI KARIAI 
giau paaukoti, jei tik kas -----------
daugiau už jį paaukos. ( Viktoras Vencius paleistas 
iawBBgWHfle 1 6V gilinkime tw»jįš kariuomenės-dėl nesveika- 
reikalu lietuviai sudėjo $100.- tos. Jis pirma gyveno pas sa- 
00. Dabar visi kraus į vieną 
ir tą patį fondą, kad lietu
viai galėtų pasirodyti, jog jie 
aukoja. Kai lietuvių tauta 
bus įtraukta į Tautinį Karo 
Fondą, tai ir mes gausime iš 
to fondo savo nukentėjusių 
brolių šelpimui.

Kai per namus rinks, tai 
reikia pasakyti, kad nori duo
ti kreditą lietuvių fondui. Ge
riausia - įteikti tiesiog prie 
lietuviškų įstaigų, klubų, pa
rapijų ar kitur, kur tik lietu
vių yra.

SUDEGĖ KLUBAS

Lapkričio 16 dieną įvyko 
nelaimė lietuvių klube Win
ton St.; klubas sudegė. Nuos
tolių padaryta daug ir ap- 
draudos nebus gauta, nes ap
draudimas buvo pasibaigęs.

Lietuviai pasiryžę savo 
klubą pasitaisyti.

vo tėvus ir dabar čia sugrįžo 
-2602 Dudley St.

Jonas Navickis, 304 Cross 
St., atleistas iš kariuomenės 
lapkričio 12 dieną. Kariuome
nėj ištarnavo 5 mėnesius. 
Sveikata nebeleido toliau pa
silikti kariuomenėj, todėl at
leistas.

Jonas žemaitis, 2811 Cant
rell St., paleistas iš kariuo
menės. Jis buvo marinu ir ko
vojo pirmuose mūšiuose su 
japonais, buvo sūkiai sužeis
tas, metus gydėsi įvairiose 
ligoninėse ir, nebegalėdamas 
pasveikti, atleistas iš mari
nų su garbės ir pagyrimo 
ženklu, kaip geras ir narsus 
karys.

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

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

[VAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plauki} spalvos mūsų specialybe

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA. PA.

Telefonas: POplar 3307

__________________________________________________________
TeL REgent 8434.

Richmond grocery co.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

• 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

pinę mokyklą. Dvejus metus 
tarnavęs U. S. kariuomenėj 
parašiutininkų dalyje. Daly
vavo didžiose kovose. Gautas 
pranešimas, kad žuvo Šiau
rės Afrikoj 1943 m. rugsėjo 
14 d.

Maldaujame Aukščiausį jo 
sielai amžinos ramybės, o jo 
tėveliams užuojautos ir pa
guodos taip sunkiose gyveni
mo valandose.

šv. Petro kapinėse iš šv. Jur
gio par. bažnyčis.

Vincas Urbonas, 68 metų, 
gyv. 3239 Aramingo Avė., 
mirė lapkr. 21 d. Palaidotas tono iš Seatie, Wash. Vestu- 
Šv. Kryžiaus kapinėse iš šv. vės tikrai buvo gražios ir iš- 
Jurgio par. bažnyčios. kilmingos. Pirmutinės, tur

Patarnavo grab. J. Kava- būt, tokios mūsų mažoje baž- 
liauskas.

Lapkričio 2 d. turėjome ne
paprastai šaunias vestuves. 
M. Janušauskaitė ištekėjo už 
marino inžinieriaus A. Sal-

Sodaliečių būrelis, varg. Iz. 
Rovaitei vadovaujant, buvo 
nuvykęs į County ligoninę 
per pamaldas seneliams pa
giedoti.

DINGO JŪREIVIS

Ju- 
ko- 
dar

Šiomis dienomis p.p. Petro 
Mažeikos šeima, 330 Earp St., 
gavo liūdną žinią, kad jų my
limas sūnus, jūrininkas 
liūs Mažeika yra dingęs 
voje su priešu. Valdžia 
tikrų žinių neturi.

Visi užjaučia šeimyną, y- 
pač tėvelius, sergančią, moti
nėlę. Visi meldžia šeimynai 
stiprybės. Kol galutinų žinių 
nėra, jų sūnus gali būti sau
gus ir sveikas kur nors.

Julius Mažeika išėjo tar
nauti Dėdei Šamui savano
riu prieš 13 mėnesių, buvo 
gabus jūreivis, pabaigė mo
kyklą, pakeltas į 2nd. sea
man. Būdamas šv. Kazimie
ro parapijoj, priklausė prie 
Lietuvos Vyčių. Visą moks
lą baigė su pasižymėjimu.

JAU GAVO BOMBONEŠĮ

Lapkričio 20 d. Philadel
phijos lietuvių Karo Bonų ir 
Pergalės Komiteto pirminin
kas J. Kavaliauskas gavo 
pranešimą, kad mūsų nupirk
tas bombonešis, didelis ke- 
turmotoris lėktuvas, jau at
vežtas į artimiausią vietą. 
Lietuviai galės dalyvauti jo 
krikštynose ir matyti, kaip 
uždėtas gražusis vardas 
Knight of Lithuania. Tai bus 
ženklas ir simbolis Lietuvos 
karių vyčių, kurie tiek am
žių kovojo prieš vokiečių ir 
kitų priešų grobuoniškumų.

Čia bus lietuvių sudėta vil
tis, kad mes tikrai vėl laimė
sime laisvę ir nepriklauso
mybę.

Didžiosios iškilmės ir vie
šos krikštynos su visokiomis 
iškilmėmis ir pelnu Raudo
najam Kryžiui bus 1944 m. 
sausio 9 dieną.

Sveikintini lietuviai, taip 
pasidarbavę Amerikai laimė
ti karą ir kartu priduodą 
vilties Nepriklausomai Lie
tuvai atsikelti ir vėl ilgus 
amžius laisvai gyventi.

n
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Merkelio-Jakščiu
LIETUVIŠKOS DUONOS

Naujai atremontuota ir ištai
syta kepykla, kurioje galima 
gauti visokių gardumynų ir ska
nios lietuviškos duonos.

1115 South 2nd Street, 
Philadelphia, Pa.

n

ss

DABAR SIŲSKIT KALĖDŲ 
PAŠTĄ

Brooklyn© pašto viršinin-

nyčioje. Svečiai beveik nesu
tilpo. Daugelis jų turėjo pro
gos pirmą kartą pamatyti 
mūsų bažnyčią, jau suvirš 
treti metai gyvuojančią...

Vėliau salėje svečių laukė
kas Frank J. Quayle visiems puikios vaišės su šokiais ir 
primena, kad jau pats laikas muzika. Linkime ilgo ir lai- 
siųsti kalėdines dovanas ir mingo gyvenimo šiai gražiai 
atvirukus, jeigu norima, kad lietuviškai porelei.
siuntiniai būtų laiku prista- j p Margarita buvo darbšti 
tyti. Jis sako, kad lapkričio įn nuoširdi šios kolonijos lie- 
mėnuo yra Kalėdų pašto mė- tuvaitė.
nuo. Tik kalėdinius siunti
nius reikia pažymėti užrašu: 
„Do noL-open-<until Christ
mas”.

Jeigu žmonės su savo siun- darni gausų būrį savo drau- 
tiniais lauks ligi trijų savai- gU ir pažįstamų, šios koloni- 
čių prieš Kalėdas, daugelio jos veikėjų. Puota buvo pui- 
siuntinių bus neįmanoma lai- kiausia. Be skanių valgymų 
ku pristatyti. Jau ir dabar A- ir gėrimų buvo muzikos, šo- 
merikos paštas yra taip už- kių ir dainų. Svečių tarpe bu- 
verstas, kad šimtus naujų va- vo garbes konsulas Bielskis 
gonų reikėjo prašyti iš ka- su šeima, kap. P. Labanaus- 
riuomenės tam paštui per
vežti.

Taip pat nepamirškite sa
vo siuntinius tinkamai užad- 
resuoti.

Lapkričio 14 d. Račkai mi
nėjo savo vedybinio gyveni
mo 25 metų sukaktį, sukvies-

Dabar yra Tautinio Karo 
Fondo vajus. Gausiai parem
kime, paskirdami savo auką.

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

N
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• LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA
i Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m.
• Direktorius
i ANTANAS DŽEKAS f
! 3619 East Thompson Street i

Philadelphia, Pa. į
Telefonuoklte: Regent 2937

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon St., 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo Įstaiga.
del<5, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktj.

di

Lapkr. 17 d. mirė Antanas 
Duoba, kilęs iš Lukšių, Šakių 
apskr. Palaidotas 
kiškai.

nekatali-

sužeistas 
sveiksta

Buvęs sunkiai
Kundrotas pamažu 
ligoninėje. Sirienė po opera
cijos jaučiasi geriau. Matai- 
lienė jau žymiai pasitaisius.

Viskas

Baltimore, Md.

kas, „Margučio” radijo vedė
jas p. Rudelis, chicagietis, 
dabar tarnaująs Dėdei Ša
mui, filmininkas K. Lukšys, 
dailininkas A. Nikūnas su 
žmona ir daugelis kitų.

Ona Račkienė yra judri 
veikėja ir nenuilstanti kores
pondentė. Šia proga buvo 
parvykę jų du sūnūs: vienas 
jau karinėje tarnyboje, kor- 
poralas, o kitas irgi dirba 
Dėdei Šamui, kaipo chemikas.

Linkime Račkams links
mai sulaukti auksinių vestu
vių.

B. S. S.

Rochester, N. Y
Paskutiniu laiku mūsų 

pylinkėje oras daugiausia 
kanotas, dienos tamsios

Modernus žvejys. 1
Prie nedidelio ežero! 

žmogus ir žvejoja. Pi 
valstybės medžioklės sfl 
jo paklausia, ar jis turi 
sę žvejoti? Sekanti kala 
siasi:

— Tamsta žvejoji?
— Visai ne.
— Bet turi rankoje | 

kerę?
—Taip.

— Prie meškerės kot< 
lo matosi virvutė?

— Taip.
— Prie virvutės 

rištas kabliukas?
— Taip.
— Ant kablelio slieki
— Taip.
— Na, tai jūs žvejoj;
— Visai ne, ponas s;

Aš mokau slieką plauki]

Savotiškas išsprendim
Akstinas: Mačiau tai? 

vakar su žmona vaikį 
j ant.

Tuzinas: Iš kur tamst; 
nai, kad tai buvo mano i 
na?

Akstinas: Eidami 
nieko nekalbėjote.

Aišku
Kasparavičienė: Mag 

na, pasakyk man, ką tavi 
ras daro?

Kupstienė: Tą, ką aš 
liepiu.

Prie marių kranto

Malonu sveik 
ley, pasiekusį 1 

šimtmečio | mos srityje. G 
jjuė sušilau- pasisekimo! 
\ paramos iš 
Lankės lietu
vė kunigų, 
Lį tarpinin- 

į vakarienės

iLerikos” De-. . „ ... . 
|z> , - p priesmetinis < fcupf dr 

, L“U valdybos. 

£aloĮ M. Kemėšis, Draugijos
T ton. P. Lėkė- susirinkti v 

■ Malakauskas, Svarbu, kad 
ĮrnJis, kun. N. rinkti tinka] 
L K. Banionis, draugijos v? 
huskas ir kun. šiai susiren] 

priešai nedr
K gaištingų p 
h PARUOŠTA me!

_ Draugija 
UAngelųKa- tussėkmin 
|#iyyko,pas- į mininkas

tis. Jis tu: 
mą, todėl

g!

ŠV. JURGIO 
NARIŲ

Trečiadienį, 
7:30 vai. vak. 
salėje, Bro<

įerikos” dešimt-
žu-nės komiteto
Įtae dalyvavo'

itapinoimnkas j,

girnas, pirm. K. 
iPažereckienė, 
a, S. Subatienė, 
[ivarneckas, N. minimu 
H Butkus, V. nariams 
karulis, S. Stum- dalyvauti 
Įįltoišaitis, Eug.|Priešmet 

yra laba 
būkime 
trečiadii

tams.

Ši žinu

Naujas klebonas
Kun. Dr. Liudvikas J. Men- 

delis, ilgametis šv. Alfonso 
parapijos administratorius, 
lapkričio 19 d. pradėjo eiti 
klebono pareigas. Pažįstame 
jį iš jo darbuotės per 15 me
tų. Prie sergančio klebono 
kun. J. Lietuvninko jis uoliai 
darbavosi, iškeldamas mūsų 
bažnyčios vardą.

Sveikindami savo kleboną, 
linkime jam sėkmingo vado
vavimo, kad visi Baltimorės 
lietuvių darbai bei veiksmai 
būtų naudingi Bažnyčiai ir 
nukankintai Lietuvai. Mylė
dami savo kleboną kaip tėvą, 
mylėkime viens kitą kaip bro
liai, nes meilė yra brangesnė 
už visus turtus.

Lapkričio 19 d. vakare 
draugijų valdybos nutarė 
ruošti savo klebonui pagerbi
mo vakarienę. Tai bus sausio 
16 d. Rengimo komisija jau 
pradėjo darbą. Visi ruoški
mės!

a-1 
ū- 
ir 

niūrios. Nukritę medžių lapai 
patvoriuose pūna, laukų ir 
daržų gėlelės nuvytusios — 
nėra to malonumo sielai, kaip 
pavasarį ir vasarą.

Šalia to, liūdnumą didina 
liūdnos žinios apie Lietuvą, 
kuriai nematyti laisvės auš
ros. Čia vokiečiai kamuoja, 
į kalėjimus siunčia veikles
niuosius tėvynės vaikus, o iš 
kitos pusės nėra jokio užtik
rinimo, kad Lietuva bus lais
va nuo rusų. Būtume ne lietu
viai, ne žmonės, jei šiuo me
tu ramiai sėdėtume. Ar nebū
tų geriausia ko greičiausiai 
šaukti New Yorke visuotinį 
lietuvių seimą, ar bent dide
lį tarybų pareigūnų ir arti
mesnių vietų draugijų valdy
bas ir ieškoti tiksliausių prie
monių Lietuvai gelbėti.

Mano manymu, ar nebūtų 
praktiška naudotis Škotijos 
dienraščio „The Scotsman” 

i spalių 2 d. laidoje paskelbtu

Lapkr. 21 d. mokyklos vai
kučiai turėjo programą kun. 
Dr. L. Mendeliui pagerbti. Sa
lė buvo pilna. Labiausiai sve
čius palinksmino mažyčiai. 
Klebonui įteikta pintinė gė
lių. Svečių kunigų tarpe buvo 
klebono brolis kun. J. Men- 
delis ir kun. Vincius iš India
nos. J. K.

Bridgeport, Conn

įaZajankauskai- 
jšs, M. Mikolaitis,

Moteriškė, eidama mfc J. Staškienė, 
krantu, pamatė, kaip žv| 
taisė savo tinklus. Susidoi 
jusi priėjo prie vieno žv 
ir klausia:

— Malonėk man pasak 
kaip tinklai yra daromi?]

Jukdarys žvejys atsakė 
Surask daug skylių ir rd 
gaiš surišk!...

Teisingas tėvas
Sakalauskas: Tikiu, | 

atidavus vieną kokį nors < 
ktą, visuomet du sugrįžta 
gal.

Sabaliauskas: Tiesą ka
Juozai. Pereitą rudenį žente ir skaniai pa- 
atidaviau dukterį, ir dal 
abu sugrįžo atgal pas n . _ ,
apsigyventi. ®“tls sutlko su-

Pranas Bekam

iienė, A. Dulkie- 
antauskas, D. J. 
J. B. Laučka.

Ime peržvelgta 
la ir su pasitenki- ' 

taėta, kad vakarie- L 
pėjimas visuome- 
įbai didelis. Kai 

mlatintojai išpla- 
hu kaip po 10 bilie- 
Lulienė, A. Pažerec- 
Ipriešakyje patiekė 

našą, kuriam tvir- 
|O sąrašo matyti, 

mrienės dalyviai

MIL

Lapk 
L' | tas Jol 

tos JJa 
amžiau 
tintas 
gitos i 
bonu I 
dirbo 
vo pk 
mas.

NAM

Nu 
vyrus taikiniu-1 travi 

 

as sutvarkyti ir a-1 maži 

 

~~ tatyti. Vikrias pa-1 reik: 
ponavo muz. A. Stanišauskį įu suorganizuos 0- savi 
° programą vedė kun. Al. 2 huskaitė ir Eugeni-1 lietu 

itė, o visus svečiussirii 
- skaniu alum) aprū-1 gau 
2 a Butkus. Angelų jon

navicius.
Žmonių buvo pilna salė 

visi tik kalbėjo apie grai 
dainų programą. Publika tjap^AmžinojoRo'Iriai
vo labai patenkinta progi 
ma ir lauks kitą kartą at

,čie 
rax gražiomis programos kn je,
criirPmia Iru th q q tena ncriin.. r _

k-ja, kaip pareiškė į kas 

 

Sijevičienė, paruoš į vič

publika buvo patenkinta ti

gutėmis, kurias atspausdii 
„Amerikos” spaustuvė. .

V
Šiam koncertui ir per ko 

certą daug darbavosi chori 
tai: Anna Radvilaitė, Annfcdabar tik laukti- 
Janušaitė, Mary, Florence 
Clara šilinskaitės, Helen Kifc užsisakyti vietas, 
kliauskaitė, Catherine Pake---------------
tis, Aldona Dulbis, Catherin HAS BOLEY__
Andriulaitienė, V. Brilvitcas lAS ARTISTAS 
St. Ribokas, J. čisienas, N -------
Boleika. Iš parapijiečių pas: 
darbavo p.p. Lučinskieni 
Lučinskas, Minalga, Strutins 
kienė (pardavė 22 tikietus)Wja „Career Angel”, 
p. Mikuckis, p. NorkevičiusĮvaidina 16 asmenų— 

malu ir mėgėjų artis- 
ipe, brolio Fidelio ro- 
h. yra New Yorke 
akės lietuviams, ypai 
į gerai pažįstama 
Boley (Bulevičius). 
Yorko didžioji spai 

fe vaidinimą labai ši 
ilgai atmintinas bridgepor-F0 ir palankiai įve 
tiečiams. J. Thomo,, brook-rorld Telegram” dr 
lyniečio, orkestras gerai gro-|®kas Burton Rase 
jo šokiams.

has rūpinsis, kad \ Gi 
vakarienė praeitų 

lūšiai, gyviausiai iri m 
h Rengėjai jau į k

■Amerikos” bičiuliai

ftio 18 d. „Black- 
teatro grupė pradėjo 
pją sezoną trijų veiks-

Koncerte buvo svečių: p. Ba! 
ranauskas iš Waterburio iį 
Jonas Steponaitis iš Brook 
lyno. Vietinis klebonas kun 
J. V. Kazlauskas viskuo buv( 
patenkintas.

Šio koncerto pelnas buvc 
parapijai. Šis koncertas bus

Lapkričio 21 d. parapijos 
choro rengtasis metinis kon
certas labai gerai pavyko. 
Solistas F. Stankūnas savo 
dainomis ir gražiu bas-bari- 
tono balsu žmones tikrai pa
linksmino. Dainos buvo kla
siškos, liaudies ir juokingos; 
jis susilaukė prašymų dau
giau dainuoti.

Vietiniai choro solistai, 
Anna Radvilaitė, Anna Ja- 
nušaitė, sesutės šilinskaitės, 
Boleika padainavo gražių 
dainų solo ir duetų. Choras Ikaro laivų administracija perf 
sudainavo „Vienas žodis ne leido Lenkijos vvriausybei|Į 
šneka” 
Stankūnu Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Visiems akom- pins savo įgulomis.

F kad tokio veikalo 
O.Rymo New York 

p per daugelį me 
Mistai palankiai ve 
I bet ypač pabrėžia 

Washington. — Amerikosr^cellent”, Juozas 
dar du artistai.

io šį veikalą palan 
few York Times, He 
One, Daily News ir 
iščiai. Vaidinimas 1 
feną vakarą.

LENKAMS 3 LAIVAI

Vienas žodis ne leido Lenkijos vyriausybei 
ir kartu su solistu tris pakraščio laivus.

Lenkai gautus laivus aprū'
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iūlymu pra- 
lerikos glo- 
ausia Lietu- 
reikia kreip- 
latvius, es

tus, švedus, 
veiklai su-

Prie nedfc 
žmogus ir C 
valstybės u J

KETOS ŽINIOS I
ARBĖS RĖMĖJAI

IŠ NEW JERSEY LIETUVIŲ GYVENIMO New York, N. Y, PRANESKIT APIE TIRT.į UŽSIENY

i mūsų vei- 
stengs, tai 
ivai gyva iš- 
a daryti ko

et Lietuvos 
i aukojau 6 
m. vasario 
10 dol. Tik

Lnt. Žiemys

nis bazaras 
o 20 d. žmo- 
lė. Tikimasi

ii vadovau- 
i, Apanavi- 
įsidarbavus, 
'amas sena- 
mi paremti

įerikos” dešimtmečio 
mo vakarienė susilau- 
įčiausios paramos iš 
Yorko apylinkės lietu- 
inigų. Visa eilė kunigų, 
J. Aleksiūnui tarpinin- 
nt, įstojo į vakarienės 
g Rėmėjus.
šiol „Amerikos” De- 

iečio Vakarienės Gar- 
ėmėjais tapo kun. J. A- 
nas, kun. J. Balkūnas, 
J. Gurinskas, kun. Ig. 
įlis, kun. M. Kemėžis, 
J. Kinta, kun. P. Lekė- 
kun. K. Malakauskas, 
V. Masiulis, kun. N. 

nis, kun. K. Paulonis, 
Lnt. Petrauskas ir kun. 
akus.

lis, varg. Iz. 
u j ant, buvo 
ty ligoninę 
neliams pa-

sę žvejoti? k'
siasi:

-Taumt^
-Visaip

- Bet tuk 
kerę?

—Taip,
- Priėmę

lo matosi vfe
-Taip.

Prie vifc 
rištas kabliu

— Taip.
-Ant life
- Taip
-Na, tai jį;
- Visai nu

Aš mokau

Savotiškas^
Akstinas: ]|į ARIENĖ PARUOŠTA 

vakar su _ _ _ _ _ _ _ _

jant. ikričio 21 d. Angelų Ka- 
Turinas:Ii|j ės par. salėje įvyko pas- 

nai,kadtaik 
na?

Akstinas: L
nieko nekalbėjo

ikričio 21 d. Angelų Ka-

irė Antanas 
ikšių, Šakių 
,s nekatali-

Kasparavio@: 
na, pasakyk Mį 
ras daro?

Kupstienė: Iii 
liepiu.

Malonu sveikinti Juozą Bo
ley, pasiekusį laimėjimų dra
mos srityje. Gražiausio jam 
pasisekimo!

ŠV. JURGIO DRAUGIJOS 
NARIŲ DĖMESIUI

Harrison-Kearny, 
New Jersey

i sužeistas 
žu sveiksta 
ė po opera
vau. Matai- 
pasitaisius.

Viskas

is „Amerikos” dešimt- 
vakarienės komiteto 

ūkimas. Jame dalyvavo 
eto garbės pirmininkas
J. Aleksiūnas, pirm. K. 
nskas, A. Pažereckienė, 
arulienė, S. Subatienė, 
ntvila, M. Varneckas, N. 
skienė, J. Butkus, V. 
is, J. Skarulis, S. Stum-
K. Baltrušaitis, Eug. 
ūtė, Ona Zajankauskai- 
, Galčius, M. Mikolaitis, 
jevičienė, J. Staškienė,

Trečiadienį, gruodžio 1 d., 
7:30 vai. vak., piliečių klubo 
salėje, Brooklyne, įvyks 
priešmetinis Šv. Jurgio vyrų 
pašelpinės draugijos susirin
kimas. Jame bus renkama da
lis valdybos.

Draugijos nariai turėtų 
susirinkti visi kaip vienas. 
Svarbu, kad visi galėtų pasi
rinkti tinkamiausius asmenis 
draugijos valdybon. Kai gau
siai susirenkama, tai lietuvių 
priešai nedrįsa kelti savo pra
gaištingų planų. Tad budėki
me!

Draugijai jau antrus me
tus sėkmingai vadovauja pir
mininkas Juozas Ambrozai- 
tis. Jis turi narių pasitikėji-

Keturdešimčių atlaidai 
Sopulingosios Dievo Motinos 
lietuvių parapijoje bus gruo
džio 12, 13 ir 14 dienomis. 
Prie atlaidų stropiai jau ruo
šiamasi ir kviečiama 
kunigų.

daug

Viešųjų mokyklų 
Pranciškietės seserys 
religijos: aukštesniųjų mo
kyklų — pirmadieniais, pra
dinių mokyklų — antradie
niais ir ketvirtadieniais. 
Daug vaikų lankosi, bet dar 
daug ir nesilanko. Tėvai dau
giau turėtų įvertinti seserų 
darbą. Vaikai pramoksta ir 
religijos ir lietuvių kalbos. 
Tas labai reikalinga ir nau
dinga.

vaikus 
moko

Jonas Kurapka 
Juozas Linkevičius 
Pranas Lazauskas 
Albert Laucius 
Vincas-Mačys-Motches 
Jurgis Malaškevičius 
Edvardas Martin 
Bruno Niemotka 
Antanas Pašukoms 
Juozas Paulikas
Charles Patrick (2 br.) 
Aleksandras Šukys 
Edvardas Šukys (2 br.) 
Antanas Simonaitis
Juozas Tamulevičius (3 br) 
Pranas Varkala
Juozas žemaitis (2 br.) 
Jurgis Zagreckas (3 br.) 
Walter Žukas

Parapijos pirmasis baza
ras bus grudžio 5 d., sekma
dienį, nuo 5 vai. popiet. Jau 
surinkta daug gražių ir ver
tingų daiktų. Bus didelis lai
mėjimas: du karo bonai (50 
ir 25 dol.) ir ženklelių už 10 
dol. Visi parapijiečiai kviečia 
mi gausiai atsilankyti.

Šv. Vardo vyrų dr-jos su
sirinkime lapkr. 21 d. par. 
bazarui paskirta 15 dol. ir 
nutarta prisidėti 
Draugijos bendra komunija
bus lapkr. 28 d. per sumą, o 
po to — par. salėje bendri 
pusryčiai. Dr-jos pirm, yra 
J. Sartauskas, sekr. — K. Ka
valiauskas.

darbu.

Visi amerikiečiai, turį sve
timų valstybių bonų, bet ku
riai sumai, ar užsieny nuosa
vybės $10,000 vertės ar dau
giau, yra reikalaujami pra
nešti apie tokias nuosavybes 
iki gruodžio 1 d. artimiau
siam Federal Reserve bankui.

Ši informacija palengvins 
vyriausybei apsaugoti savi
ninkų interesus ir bus gyvy 
binė pagalba karo vedime.

Beveik apie kiekvienos rū
šies nuosavybę reikia praneš
ti — apie nekilnojamąjį tur
tą, pinigus, svetimą valiutą,

užsienio vertybės popierių 
dalis užsienio bendrovėse, su
tartis ir susitarimus paten
tų ir prekybos ženklų reika
lais.

Valstybės iždas praneša, 
kad tvarka gali būti greičiau 
atstatyta užimant teritorijas, 
jeigu mūsų karo vadovybė tu
ri tokias informacijas. Visos 
informacijos bus laikomos 
paslaptyj ir bus prieinamos 
tik Iždo atstovams. Kitos įs
taigos gaus tik tokią infor
maciją, kuri joms bus reika
linga karo darbui.

VENKIME NEATSARGIŲ KALBŲ
Bayonne, N. J

Vietos kunigai ragina užsi 
sakyti Vysk. P. Bučio knygą 
„Švč. Panelės Apsireiškimas 
Liurde” knyga aprašo kaip

Lapkričio 21 d. įvykusi me
tinė parapijos vakarienė pra
ėjo didžiausiu pasisekimu. 
Salė buvo pilnutėlė parapijie
čių ir svečių, kurių tarpe bu
vo atvykusių iš Jersey City, 
Orange, Kearny, Maplewood,

Kariuomenėn išėjo Jatkau- 
skų trečias sūnus. Tai pasku
tinis jų sūnus iš namų. Lin
kime pasisekimo.

Judomieji paveikslai lapkr.
20 d. pavyko. Parapijai liko 
$20.75 pelno.

c t juviuieue, j. ^>ca«Kieiie, SS1 Juškienė, A. Dulkie- 

'■ žemantauskas, D. J. 
ia ir J. B. Laučka.
įsirinkime peržvelgta

de ir 
mą, todėl tenka tikėti, kad 
draugijos vairas bus jam pa
tikėtas ir ateinantiems me
tams.

Ši žinutė tebūna geru pri
minimu visiems draugijos 
nariams apie būtiną pareigą 
dalyvauti susirinkimuose. 
Priešmetinis susirinkimas 
yra labai svarbus, todėl visi 
būkime jame gruodžio 1 d., 
trečiadienį.

Draugijos narys

Švč. Panelė apsireiškė Liur- ;Newarko, New Yorko ir ki-
kokie tenai stebu

klai įvyksta ir šiandien. Kny
ga paveiksluota ir labai įdo
mi. Kiekvienas katalikas tu
rėtų ją užsisakyti.

bonas
ikas J. Men- 
šv. Alfonso 
listratorius, 
pradėjo eiti 
. Pažįstame 
i per 15 me- 
io klebono 
ko jis uoliai 
amas mūsų

jusi priėjo pner-
ir klausia:

— Malonėk nm
kaip tinklai yntl veikla ir su pasitenki- 

JukdarysžvūjyiG pažymėta, kad vakarie- 
Surask daug skra 
gaiš surišk!.

tsidomėjimas visuome- 
yra labai didelis. Kai 
bilietų platintojai išpla- 

Teisūipsfe |aUgiau kaip po 10 bilie- 
Sakalauskas:& .Skarulienė, A. Pažerec- 

atidavus vienąku 
ktą, visuomet iii

,vo kleboną, 
aingo vado- 
Baltimorės 

ei veiksmai 
bažnyčiai ir 
uvai. Mylė- 
ą kaip tėvą, 
tą kaip bro- 
1 brangesnė

itiene priešakyje patiekė 
lų sąrašą, kuriam tvir- 
Htarta. Iš sąrašo matyti, 
visi vakarienės dalyviai 
iko sočiai ir skaniai pa
nti.
į Baltrušaitis sutiko su
frizuoti vyrus talkinin- 
stalams sutvarkyti ir a- 
i pristatyti. Vikrias pa- 

^organizuos O- 
o i>™ra»Į«Jlf‘)“^?skalt.e lr Eug?nl- " ° 1 ■arninra n -viena a-v^nina
navicius. i

Žmonių buvo P| 
visi tik kalbėjo?!

dr'ja’ kaip Pa“eiškS 

ma ir lauks

Sabaliauskas: B 
Juozai. Pereitą Ė 
atidaviau dūktai 
abu sugrįžo 
apsigyventi

Pranaši

■Įarpiūtė, o visus svečius 
Imu (skaniu alum) aprū- 

Jonas Butkus. Angelų 
lienės par. Amžinojo Ro-

d. vakare 
os nutarė 
mi pagerbi- 
i bus sausio 
emisija jau 
risi ruoški-

0. Sijevičienė, paruoš 
ienės dalyviams įdomią 

pu“-b"2hi komiteto nariai per 
™ dienas rūpinsis, kad

kties vakarienė praeitų 
tulžiausiai, gyviausiai ir 

. Rengėjai jau 
ruošę, dabar tik laukti- 
kad „Amerikos” bičiuliai 
Ulbėtų užsisakyti vietas.

Vietos bažnyčioje apsivedė 
šiais metais šie asmenys:

Petras Knizikevičius su 
Jean Sivickaite.

Matthew Smith su Mare 
Zigmontaite.

Gustave Nylander su Ele
onora Venckute.

Vieslav Szypszak su Char
lotte Kalpinaite.

Adolf Krulik su Mare Le- 
vonaite.

, . , . Stanley Rimgaila su Mare
tos jar. klebonas, 81 metų KlųJrait,.te 
amžiaus. Kunigu buvo Įsven-1 •pb ir r 
tintas prieš 56 metus. Šv. Bri-1 Bnillip Cassidy 

ra Konciute.
Frank Melillo 

Vitkauskaite.
Henry Dwyer 

Dulko.
Anthony Kaczor 
Gvozdauskaite.

Anthony Mlinari su Irena 
Augustinavičiute.

Andrew Russel su Ona Ju
revičiūte.

Adolf Wojcik su Darata 
Jasonyte.

Alexander Cannella su Pra
ne Gailušaite.

Kazimir Globich su Prane 
Laščinskaite.

Leo Toman su Prane Ja
sonyte.

Samuel Hartung su Mare 
Kerzaite.

John Kerekes su Viola Dul
ko.

Juozas Masinauskas 
Petronella Komičaite.

MIRĖ PREL. YORK

Lapkričio 22 d. mirė prela
tas John C. York, šv. Brigi-

tur. Programai vadovavo 
pats klebonas, kun. M. Ke- 
mėžis.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kun. J. šernius, kun. Dr. J. 
Starkus, kun. J. Laurynaitis, 
kun. J. Dambrauskas, M. I. 
C. (Chicagos Aušros Vartų 
par. klebonas).

Buvo labai įspūdingas pa
rapijos karių pagerbimas — 
visi dalyviai sustojo ir, varg. 
J. Lubinskui akompanuojant, 
sugiedojo „Marija, Marija”...

Klebonas labai dėkingas 
šeimininkėms, patarnauto
joms, darbininkams ir vi
siems vakarienės dalyviams.

Gruodžio 5 d. bažnyčios ko
lektoriais numatomi Jurgis 
Urbas ir Jurgis Žvirblis.

Leonas Macionis paieško 
savo močiutės sesers Adolfi- 
nos Navickaitės, kuri New 
Yorkan iš Lietuvos atvyko 
apie 1910 m. Kilusi iš Lida- 
vėnų. žinantieji apie ją pra
šomi pranešti į parapijos raš
tinę.

Marianapolis

amžiaus. Kunigu buvo įšven-1 
tintas prieš 56 metus. Šv. Bri-I 
gitos par., Ridgewoode, kle-, 
bonu buvo nuo 1914 m. Daug 
dirbo labdarybės srityje, bu
vo plačiai žinomas ir mėgia-1 
mas.

NAMŲ SAVININKAI 
KRUTO

su-

su Barbo-

su Tilfred

su

su

Alena

Alena

Lapkričio 30 d. prasidės 
Nekalto Prasidėjimo novena. 
Ją ves kun. Dr. A. Bružas. 
7:30 vai. vak. pamaldos bus 
lietuviškai, o 8:15 v. v. — 
angliškai.

Newark, N. J

kyklos vai- 
gramą kun. 
agerbti. Sa- 
iausiai sve- 

mažyčiai. 
pintinė gė- 
tarpe buvo 
n. J. Men
us iš India-

J. K.

, Conn.

. parapijos 
etinis kon- 
li pavyko. 
:ūnas savo 
i bas-bari- 
i tikrai pa
buvo kla- 

juokingos; 
jymų dali

gutėmis, kurias w 
„Amerikos" sp^l

Šiam konce^'friausiai. 

certą daug j 
tai: Anna 
Jonušaitė, Mary J 
Clara Žilinskaitę 
kliauskaitė, CsM 

tis, Aldona 
Andriulaitienė' 
St Ribokąs, P 
Boleika. Iš R I 
darbavo P-F Jį 
Lučinskas,Wl 
kienė (pari^d 

p. Mikuckis, P‘1 
Koncerte baro f ■I 
ranauskas iš I 
Jonas Steponu 1 
lyno. Vietinis 

i j. y. Kazlauske I 
patenkintas. I

Šio koncertai 
parapijai. Šis^'l 
ilgai atminei 
tiečiams. J. ^1 

lyniečio, orkes^'l 

jo šokiams.

JUOZAS BOLEY — 
NAUJAS ARTISTAS

> solistai, 
Anna Ja- 

ilinskaitės, 
to gražių 
tų. Choras

Washing^ 
karo laivų a^cJ

Lapkričio 18 d. „Black- 
|rs” teatro grupė pradėjo 
ponaują sezoną trijų veiks- 
Ikomedija „Career Angel”. 
Įkalė vaidina 16 asmenų— 
Įfesijonalų ir mėgėjų artis
tų tarpe, brolio Fidelio ro- 
įVaidinąs, yra New Yorko 
Apylinkės lietuviams, ypač 
Įmimui, gerai pažįstamas 
Ozas Boley (Bulevičius).
New Yorko didžioji spau- 
naują vaidinimą labai šil- 

I sutiko ir palankiai įver
to. „World Telegram” dra- 
b kritikas Burton Rascoe 
rašė, kad tokio veikalo ir 
pastatymo New Yorkas 

turėjo per daugelį metų. 
Bi artistai palankiai verti
mi, bet ypač pabrėžiami, 
ip „excellent”, Juozas Bo- 
ir dar du artistai.

Apie šį veikalą palankiai 
Įė New York Times, Herald 

- djbune, Daily News ir kiti 
laikraščiai. Vaidinimas būna

Nuomų užšaldymas, regis
travimas ir pakeltų rendų su
mažinimas arba legalizavimo 
reikalavimai išjudino namų 
savininkus. Lapkričio 19 d. 
lietuvių namų savininkų su
sirinkimas buvo nepaprastai 
gausus ir gyvas. Organizaci- 
jon įsirašė sekanti nauji na
riai: S. Totoraitis, V. Žilins
kas, K. Poderis, V. Vaiciule- 
vičius, K. Balsis, S. Saukai- 
tis, J. Mikolaitis, O Rinkevi- 
čienė, J. Akucevičius, A. Mi
leris, J. Staškienė ir Ona 
Grabauskienė.

Susirinkimas priėmė nuo
mų užšaldymo reikalu atitin
kamas rezoliucijas, kurias pa 
ruošė ir skaitė adv. Jonas Ju
revičius. Organizacijos pirm. 
J. P. Mačiulis išaiškino nuo
mų registravimo formas ir 
kuriais atvejais rendas gali
ma pakelti, taipgi patenki
nančiai atsakinėjo įvairius 
namų savininkų paklausimus.

Nuomų registravimui pas
kirtas laikas baigsis lapkri
čio 30 d.

KLUBŲ SĄJUNGA

Jau metai, kai suorgani
zuota New Yorko valstybės 
politinių klubų ir draugijų 
federacija, kuri turi išrinku
si pastovų komitetą. Jos tiks
las yra sujungti lietuvių po
litines jėgas.

Platesniam susipažinimui, 
ruošiama „beer party”, įvyk
sianti lapkričio 27 d. 7:30 vai. 
vak. Maspetho piliečių klubo 
salėje, 6039 56 Dr., Maspethe. 
Bilietas 1 dol. 25 c. Bus kal
bų, vaišių ir draugiškų pasi
kalbėjimų.

Koresp.

su

Lapkričio 18 d. palaidota 
Konstancija Blažienė. Laido
tuvėse buvo trys kunigai: 
kun. L. Voiciekauskas, kun. 
S. Stonis ir kun. J. Stašaitis. 
Graborius buvo B. Shawko- 
nis. Amžiną atilsį.

Švč. Trejybės lietuvių baž
nyčioje novenos prie Panelės 
Švenčiausios Nekalto Prasi
dėjimo prasideda lapkričio 30 
d. 8 vai. ryte, o vakarais 7:30 
vai. Novenos bus laikomos 
iki gruodžio 8 d. Baigsis iš
kilmingai 7:30 vai. vak. No
venos yra skiriamos už ka
rius ir taiką.

Gruodžio 5 d. 3 vai. popiet 
bus šv. Valanda, kurios, me
tu bus duodami garbės vaiz
deliai (Honor Roll) visoms 
šeimoms, kurių sūnūs yra ka
riuomenėje.

Novenas ves kun. J. Sta
šaitis, salezietis, žinomas sa
vo gražiais ir turiningais pa
mokslais.

Kviečiu visus savo parapi
jiečius ir kaimynus naudotis 
Dievo malonėmis per Nove
nas ir prisiruošti prie šv. Ka
lėdų.

Kleb. kun. Ig. Kelmelis

Kolegijos padėka.
Lapkričio 21 d. šv. Kazimie

ro parapijos bažnyčioje, Wor
cester, Mass., pamaldų metu, 
klebonui kun. Aug. Petraičiui 
maloniai sutikus ir parėmus, 
buvo padaryta rinkliava Ma- 
rianapolio kolegijai palaiky
ti.

Rinkliavos proga pamoks
lus sakė kun. Dr. V. Andriuš- 
ka, Marianapolio High Shool 
vedėjas.

Per rinkliavą šv. Kazimie
ro parapijos bažnyčioje ko
legijai buvo sudėta $627.87.

Marianapolio Kolegijos va
dovybė ypač džiaugiasi ma
tydama, kad Worcesterio šv. 
Kazimiero parapijos lietuviai 
suprato šios vienintelės kata
likų lietuvių mokyklos reika
lingumą ir ją taip gausiai pa
rėmė šiais mokyklai neleng
vais laikais.

Drauge Kolegijos vadovy
bė reiškia nuoširdžiausią pa
dėką visiems aukojusiems, o 
ypač šv. Kazimiero parapijos 
klebonui kun. Augustinui Pe
traičiui, kurio rūpesčiu ir pa
lankumu kolegija susilaukė 
šios reikšmingos paramos.

Kalėdų šventėms keletas 
milijonų karių grįš iš apmo
kymo stovyklų, iš užjūrių ba
zių ir kovos zonų į namus a- 
tostogų. Pagunda kalbėti 
apie tai, kur jie buvo, ką da
rė, kokios rūšies apmokymą 
gavo, bus didelė, ypatingai 
kada bus raginami geros va
lios, bet negalvojančių, šei
mos narių ir draugų.

Šie vyrai yra išmokyti at
skirti naudingas priešams in
formacijas nuo nesvarbių. 
Jie, greičiausiai, nebus kalti 
dėl neatsargių kalbų. Ir mes 
neturėtumėme būti kalti ne
reikalingais klausinėjimais, 
nežiūrint kaip nesvarbūs mū
sų klausimai gali atrodyti 
mums. Tačiau jeigu tokią, ne
tyčia išslydusią, informaciją 
išgirsime, mūsų iškilminga 
pareiga — jos nepakartoti!

Visa tai labai svarbu, dėl
to, kad mes esame puolimo 
kovos fazėje. Mūsų jėgos 
kiekviename mūšio lauke 
puola; jei mūsų kariuomenė 
turi stumtis pirmyn, tai turi 
priklausyti nuo netikėtumų- 
staigių puolimų ir mūsų pas
lapčių saugojimo.

ėmė siuntinėti instrukcijas, 
kad jie per pamokslus aiš
kintų žmonėms, jog esanti 
„krikščioniška pareiga darbu 
padėti vokiečiams, kurie sa
vo krauju gina krikščioniš
kąją Europą nuo bolševikų 
antplūdžio.”

Lenkų katalikų kunigai 
griežtai pasipriešino toms 
instrukcijoms, pažymėdami, 
kad tik dvasinė vyriausybė 
gali duoti įsakymus, kas tu
ri būti sakoma per pamoks
lus. Naciai šitą visą dalyką 
ima kietai. Pranešama, kad 
esą lenkų kunigų nacių jau 
nužudytų ir dėl to net esą 
uždarytų bažnyčių.

Nemažai esą areštuotų ir 
daugelis jų, kaip praneša A- 
merikos lenkų spauda, atga
benti į koncentracijos stovy
klas Vilkaviškyje ir Mari
jampolėje. čia nacių sudary
tas režimas esąs pasibaisėti
nas, ir kalinamieji neturi jo
kio susisiekimo su išoriniu 
pasauliu.

MIRĖ KUN. APPO

Lenkijos kunigams naciai

Šios savaitės pradžioje 
New Yorko ligoninės gavo 
iš maisto prižiūrėtojų milijo
ną

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Elizabeth, N. J

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Notary Public

6G0 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

3 žodis ne leido 
su solistu tris pakraščio J _ 
os ir Lie- Lenkai Bvieną vakarą,

ems akom- pins savo t

Karo bonai yra galingas 
ginklas prieš išorinius ir vi
daus priešus. Pirkime jų ko 
daugiausia.

Daugiau karių
Nors jau šimtai mūsų 

tuvių paimta kariuomenėn, 
vis imama ir daugiau. Čia 
patiekiamas papildomas są
rašas:

Edwardas Augustinaus- 
kas-August.

Vytautas Bundonis
Algirdas Bundonis (3 br.)
Vincas Baliūnas
Kazys Budreckas, mokyto

jas inžinierius
Petras Bilinskas
Edvardas Barkauskas
Andrius Dambrauskas
Joseph Davis
Jonas Gražulis (2 br.)
Juozas Gaina
Antanas Joffe
Mykolas Juškis
Juozas Juškis (2 br.)
Adolphas Jakštis, leitenan

tas
Petras Karpis

Jonas Krukas
Jonas Kuniutis

lie-

Gruodžio 5 d. bus parapi
jos „card party”, vadovau
jant sąjungietėms. Prasidės 
6 vai. vakare. Pelnas — baž
nyčios taisymams. Sąjungie- 
tės ir klebonas kviečia gau
siai atsilankyti.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

Pittsburgh, Pa. — Šv. Vin
cento par., misijos lapkričio 
28 d. - gruodžio 5 d. — Tėvas 
Vaškys.

Chicago, III. — Švenč P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
nar., švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo novena ir misi
jos, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — tėvas Juvenelis Liau- 
ba.

Providence, R. I. — Šv. Ka
zimiero par., 40 vai. atlaidai, 
gruodžio 12-14 d. — Tėvas 
Justinas Vaškvs.

Cleveland, Ohio. — Šv. Jur
gio par., moterų rekolekcijos, 
gruodžio 17-19 d. — Tėvas 
Juvenalis Liauba, O. F. M.

Lapkr. 5 d. staiga širdies 
liga mirė kun.. Locksley Ap- 
po, buvęs Canarsie, Brookly
ne, Šv. Šeimynos kat. parapi
jos klebonas.

Kun. Appo paėjo iš indų 
tautos. Jo senelis buvo bra- 
minų kunigas. Jo tėvai buvo 
episkopalai. Kun. Appo gimė 
Hartforde, mokėsi Amerikos 
ir Romos aukštose mokyklo
se. Buvo labai malonaus bū
do.

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.

Valgyk daugiau bulvių

Karo Maisto administrato
rius, Marvin Jones, pareiškė, 
kad „didesnio kiekio bulvių 
susikrovimas nereiškia nele
galaus bulvių atsargų suda
rymo”. Bulvių derlius šiais 
metais yra milžiniškas ir 
sandėliai yra perpildyti. To
kiu būdu būsi patriotiškas ir 
apsukrus, jeigu laikysi šį 
bulvių perviršį namuose.

Bulves laikyti yra lengva. 
Jos išsilaiko mėnesiais bet 
kurioje sausoje vietoje, kur 
temperatūra laikosi tarp 40 
ir 60 laipsnių. Tavo rūsis ar 
pastogė, ar kita vieta, tik
riausiai yra geros laikymo

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valanti ėjus
VERONICA R. VALANTDEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.

vietos. Net virtuvės daržo
vių spintelė suteikia gerą vie
tą išlaikyti bulves mėnesį ar 
šešias savaites. Valgydamas 
bulves ir laikydamas jas kol 
jų yra daug, padedi tiek sau, 
tiek vyriausybei.

Šv. Vincento ir Paulo orga
nizacijos suvažiavimai įvyks 
Brooklyne 1944 metais.
Brooklyno vyskupijoje naš

laičiams užlaikyti surinkta 
aukų $218,069.00. Kolekta 
buvo vasaros metu.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius 
i }.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.
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“AMERIKOS” DEŠIMTMEČIUI PAMINĖTI

VAKARIENE
SEKMADIENĮ

Gruodžio-Dec. 5, ‘43
APREIŠKIMO PARAPIJOS AUDITORIUME

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

PRADŽIA 6 VAL. V AK. BILIETAS $2.00

PIRMAS - DIDŽIULIS - ĮDOMUS 
AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

šimtmetis.
j steigėjai.
į pasitarimai.

Į isteriją.

L pastangos

GAUSIAI DALYVAUKIM SUSIRIKIME 
 *-----------

merikos” įstaigoje ir klebo
nijose. Būtų gera, kad bilie
tai būtų užsisakyti iki gruo
džio 1 d.

Lapkričio 28 d., sekmadie
nį, Apreiškimo parapijos sa
lėje, įvyks Tautinio Karo 
Fondo Lietuvių Komiteto 
ruošiamos svarbios prakal

bos. Jos bus paįvairintos į- 
domiais judomais paveiks
lais.

Kalbėtojais yra pakviesti 
kun. N. Pakalnis, Stepas 
Strazdas ir J. Tysliava. Pro
gramos vedėju bus kun. J. 
Balkūnas. Bus ir koncertinė 
programa.

Prakalbų pradžia 3:30 vai. 
popiet. Visiems įėjimas lais
vas. Prakalbos bus paįvairin
tos įdomiais judomais 
veikslais.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

MIRĖ VYSKUPAS

Lapkričio 18 d. mirė vys
kupas B. F. Broderick, 74 
metų, buvęs New Yorko ar
kivyskupijos vienuolių vika
ras. Vyskupu konsekruotas 
jis buvo 1903 m. Keletą metų 
darbavosi Havanoje. New 
Yorke jis daug rūpinosi vie
nuoliais, ligonimis, pavargė
liais.

TAI JIE PLATINA

pa-
LATVIŲ ŠVENTE

Sekmadienį, Gruodžio — Dec. 5,1943 
PARAPIJOS SALEJE

568 — 570 Broome Str.
(Prie Holland tunelio)
Pradžia 5 vai vakare 

Įėjimas visiems laisvas
Daug dovanų, įvairių margumynų, laimėjimų ir tt.

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

New York, N. Y

Apreiškimo 
Parapija

„Amerikos” dešimtmečio 
vakarienė visai čia pat. Du 

'Šimtai ,7Anrerikos” bičiulių 
jau įsigijo bilietus. Laikas ir 
kitiems paskubėti. Įsigykite 
iš anksto, kad šeimininkėms 
nebūtų vargo su valgių ruo
šimu.

Vakarienės bilietus platina 
labai gražus būrys „Ameri
kos” artimų rėmėjų. Jiems 
„Amerika” giliai dėkinga.

Iki šiol bilietus platino J. 
Skarulienė, S. Subatienė, A. 
Pažereckienė, M. Tamošaus
kienė, J. Staškienė, K. Bal
trušaitis, Pr. Ražickienė, M. 
Putinienė, Ona Pocienė, Ona 
Zajankauskaitė, O. Sijevičie- 
nė, M. Brangaitienė, St. Žos
tautaitė, J. Butkus, R. Pan- 
kevičienė, M. Varneckas, A. 
Kivytienė, P. Montvila, K. 
Galčius, St. Stumbris, V. Že- 
mantauskas, Eugenija Kar- 
piūtė, B. Adomaitienė, K. 
Krušinskas.

Bilietų galima gauti „A-

Lapkričio 21 d. New Yorko 
latvių jungtinis komitetas 
surengė Latvijos nepriklau
somybės paskelbimo 25 me
tų sukakties minėjimą. Pra
kalbos ir koncertas įvyko 
McAlpin viešbutyje. Progra
mos vedėju buvo K. Purgai- 
lis, latvių žurnalo „Dranga 
Vest” redaktorius.

Ilgesnę kalbą pasakė Lat
vijos ministeris Dr. Alfred 
Bilmanis. Sveikinimo kalbas 
pasakė Lietuvos gen. konsu
las J. Budrys, Estijos gen. 
konsulas J. Kaiv, Lenkijos 
konsulas J. K. Krasicki, New 
Yorko Lietuvių Tarybos sekr. 
adv. K. R. Jurgėla. Dainų pro
gramą atliko latvių du cho
rai ir solistė Birutė Kalninš.

Iškilmėse dalyvavo ir gru
pė lietuvių; be jau minėtų 
pastebėti vicekonsulas V. 
Stašinskas, EI. Jurgėlienė, 
D. J. Averka su žmona, V. 
Tysliavienė, Juozas Boley, J. 
B. Laučka su žmona.

Minėjimas praėjo labai 
jaukiai.

Radio Voice of the Lithuanians

• Kun. Jonas Balkūnas lap
kričio 27 d. 4:30 vai. popiet 
kalbės O. Pocienės radijo pro
gramoj iš WBNX stoties. Ar
tistės Barbara Darlys ir Ma
rijona Kižytė pildys koncer
tinę programą.

• Tautinio Karo Fondo lie
tuvių skyriaus susirinkimas 
bus penktadienį, lapkričio 25 
d., 8 vai. vak., Garšvos įstai
goje. Komiteto nariai kviečia
mi dalyvauti.

• Pulk. K. Grinius, LTT. 
pirmininkas, kelias dienas 
viešėjo Chicagoje. Šiomis die
nomis išleista jo brošiūra 
„Lithuania in Post-War Eu
rope”.

• Barbora Darlys, operos 
artistė, šio mėnesio gale iš
vyksta koncertuoti į vakarus. 
Grįšianti tik po Naujų Metų.

• Anna Kaskas šią savaitę 
Metropolitan operoje dainavo 
du kartu: „Boriso Godunovo” 
ir „Forza del Festina” operų 
pastatymuose. Gruodžio 3 d. 
ji dainuos „Rigoletto” opero
je-

• Korp. Justas Jankus daž
nai parašo savo tėveliams iš 
Indijos. Visą laiką jis domisi 
New Yorko lietuvių veikla.

• „Amerikos” vakarienė 
bus viena jaukiausių žiemos 
sezono pramogų. Ji įvyks Ap
reiškimo par. salėje, gruodžio 
5 d. 6 vai. vak.

• New Yorko valstybės ir 
miesto lietuviai trečios karo 
paskolos vajuje pralenkė aus
trus, suomius, rusus, ispanus, 
sirijiečius, lebaniečius, jugos
lavus ir Pietų Amerikojkil- 
mės gyventojus.

• Peras Ivanauskas, jūri
ninkas, buvo parvykęs atos
togų pas savo žmoną. Jis jau 
baigė apmokymo 
Sampson, N. Y.

• Naujų Metų sutiktuves 
ruošia Moterų Vienybė. Bus 
vakarienė ir šokiai. Įvyks 
Brooklyno Knapps Mansion 
salėje.

• „Amerikos” redaktorius 
lapkr. 27 d., šeštadienį, kal
bės Jono Valaičio radijo pro
gramoje (WBNX stotis, 1380 
kcs). Tai bus speciali radijo 
programa, prasidėsianti 
12:45 vai.

• Vyt. Bacevičius parašė 
pianui kūrinį „The light that 
is born of love”. Ši daina tu
ri pasisekimo. Ją galima įsi
gyti pas kompozitorių; kaš
tuoja 60 c. (115 Waverly PI., 
New York).

Remia „Ameriką”
Amžinojo Rožančiaus 

ja lapkričio 21 d. turėjo 
vą susirinkimą. Dešimtmečio 
sulaukusiai „Amerikai” iš iž
do paskirta 10 dol. dovana, 
o narės dar sudėjo 10 dol. 
Draugija sveikina „Ameriką” 
savo apylinkės laikraštį, pil
ną meilės ir rimtos minties.

Dr-ja turi ligonių. Rimtai 
serga Jieva šebedienė ir Ma
rytė Kašėtaitė, esanti seselių 
pranciškiečių vienuolyne; 
Marytei padaryta gerklės o- 
peracija. Narės giliai atjau
čia Kašėtų šeimą ir siunčia 
savo maldas.

Susirinkime pasižadėta 
gausiai dalyvauti „Ameri
kos” dešimtmečio vakarienė
je gruodžio 5 d.

dr-
gy-

J. S.

Angelų Karalienės 
Parapija

Išleistuvių T&karienė kun. 
J. Laurynaičiui lapkričio 20 
d. gražiai pavyko. Dalyvių 
buvo pilna parapijos sale. Vi
si linkėjo kun. Laurynaičiui 
pasisekimo naujoje vietoje.

Šį sekmadienį, lapkr. 28 d., 
Amžinojo Rožančiaus narės 
eis drauge prie Šv. Komuni
jos 9 vai. mišių metu. Narės 
prašomos dalyvauti. Po Miš
parų bus procesija.

Novena Švč. Panelės Ma
rijos Nekalto Prasidėjimo 
prasidės lapkr. 30 d., antra
dienio vakare, 7:30. Pamal
dos bus kiekvieną vakarą. 
Noveną ves kun. Aukštikal
nis, S. J. Raginama visus da
lyvauti tose pamaldose.

kursą

1 P.
MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

M.
• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161 st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

REIKALINGA

Vyrų, Moterų, Merginų

MAŠINŲ DIRBTUVĖJE

Šį sekmadienį, lapkr. 28 d. 
prasideda Advento laikas. Ti
kintieji raginami susilaikyti 
nuo nereikalingų pasilinksmi
nimų, šokių ir t.t. Raginama 
ko daugiau dėtis prie Ameri
kos Raud. Kryžiaus lietuvių 
skyriaus, kuris susirenka du 
kartu savaitėje — antradienį 
ir ketvirtadienį.

IŠLEISTUVTŲ VAKA
RIENE

Paprastas darbas. Daug viršlaikio. 
Dirbantieji apsaugos (defense) dar 

buose turi pristatyti leidimą

PILIEČIŲ KLUBO 
SUSIRINKIMAS

AURORA ELECTRIC CO
323 Berry Sir., Brooklyn, N

Lietuvių Amerikos Piliečių 
Klubo biznio skyriaus trečio 
kvartalo susirinkimas bus 
penktadienį, lapkričio (Nov) 
26 d., 8 vai. vakare, Klubo 
name 280 Union Ave. Brook
lyn, N. Y.

Kviečia direktorių valdy
ba.

Lapkričio 20 d. Angelų Ka
ralienės par. salėje įvyko kun. 
J. Laurynaičio išleistuvių va
karienė, kurią suruošė jo 
draugai. Kun. J. Laurynaitis 
dabar dirba šv. Juozapo pa
rapijoje, Ridgewoode, kur jis 
yra vyskupo paskirtas didžiu
lio Recreation Centre vedėju.

Vakarienę pradėjo malda 
kleb. kun. J. Aleksiūnas. Pro
gramos vedėju buvo kun. V. 
Pinkus. Kalbas pasakė kun. 
J. Aleksiūnas, kun. M. Ke- 
mėžis, kun. V. Masiulis, kun. 
J. Kartavičius, J. Laučka, 
kun. A. Masaitis, kun. P. Le- 
kešis, J. Tysliava, Gyvojo 
Rožančiaus dr-jos pirm. M. 
Putinienė, Moterų S-gos 24 
kp. atst. An. Tvaskienė, 
Raud. Kryžiaus lietuvių vie
neto pirm. Strogienė, alto
riaus tarnautojų vardu Nor-

kus, grab. S. Aromiskis, grab. 
Ballas. Įteikta dovanų.

Kalbose iškelta ir įvertin
ta kun. J. Laurynaičio veikla 
parapijoje ir tautiniame dar
be. Palinkėta jam sėkmin
giausiai darbuotis pas kita
taučius, keliant lietuvių tau
tos vardą.

Kun. J. Laurynaitis labai 
nuoširdžiai padėkojo visiems 
kalbėjusiems, visiems vaka
rienės dalyviams ir jos ren
gėjams. Pasisakė ir toliau 
būsiąs artimuos santykiuos 
su lietuvių visuomene.

Kun. J. Laurynaičio naujų 
pareigų sritis labai plati. Jam 
patikėta daugelio šimtų jau
nimo globa ir auklėjimas, šv. 
Juozapo par. „Recreation” 
centro namai pastatyti tik 
prieš metus — juose yra mo
derniausi įrengimai jaunimo 
reikalams. Tenka tik palinkė
ti jam tikrai reikšmingo pa
sisekimo naujoje vietoje.

TAUTINIO KARO FONDO 
VAJAUS UŽBAIGA

Gruodžio 8 d. užsibaigs 
Tautinio Karo Fondo vajus, 
kuriam atžymėti tautybių 
skyrius gruodžio 19 d. turės 
didžiulį masinį susirinkimą. 
Tai bus Hunter kolegijoje 2 
vai. popiet.

Programoj — dainos, kal
bos ir kit.

Šv. Jurgio Parapija

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

ja „Amerika” susi- 
(0 gyvavimo dešim- 
] sukakties.

gruodžio 1 d. „A- 
pasirodė labai kuk- 
josios puslapiuose 

įg jaunos gyvybės, 
jngo pasiryžimo gy-

pastangų sodaliečių gerovei. 
Sodalietės linki jai gražiau
sio pasisekimo.

Gruodžio 8 d. minėsime 
Nekalto Prasidėjimo šventę. 
6 vai. ryte bus mišios, o 7:30 
vai. vak. naujos valdybos į- 
vesdinimas. Laukiame naujų 
narių!

O. M. Kučinskaitė

Susivienijimo ir sąjungie- 
čių kuopų ruoštas margumy
nų vakaras lapkr. 21 d. gra
žiai praėjo. Padėka priklau
so varg. J. Brundzai ir cho
rui už daineles ir p. Brundzie- 
nei, paruošusiai jaunųjų ir 
vyresnių mergaičių šokėjų 
grupes. Vakarui vadovavo 
sąjungiečių pirm. 'M. Bran
gaitienė. Susivienymo kuo
pos pirm. A. Spaičys pasakė 
kalbą, ragindamas lietuvius 
stoti į kuopą.

Programos pildyto jų tarpe 
buvo O. Zajankauskaitė, P. 
Vizbarienė, solistė Br. Brun- 
dzienė, sesutės Tamošaitytės 
ir kt. Br. Brundzienė su Ka- 
libatu padainavo duetą (Ke- 
no vardai nepaminėti, atleis
kit!) Visiems programos da
lyviams rengėjai nuoširdžiai 
dėkingi.

Už gražiausias kepures do
vanas gavo M. Brangaitienė, 
B. Brundzienė, O. Balkūnie- 
nė, P. šimkiūtė, Gudzinskie- 
nė, šlikienė. Dovanas davė 
B. Mieželienė, J. Staškus ir 
kleb. kun. K. Paulonis.

Rengėjai dėkoja visiems 
dirbusiems, dovanas skyru- 
siems ir atsilankiusiems.

Maspetho Žinios
Pas sodalietes

Sodalietės sekantiems me
tams išrinko naują valdybą: 
pirm. Jos Zembrauskaitė, vi- 
cepirm. Ona Kučinskaitė, 
sekr. EI. Unikauskaitė, fin. 
sekr. Gene Cerebiejūtė, ižd. 
M. Bugenytė, tvarkd. Am. 
Cerebiejūtė.

Sodalietės yra labai dėkin
gos Jozefinai Zembrauskai- 
tei, kuri mūsų kuopai vado
vauja jau 8 metus. Ji yra pa
aukojusi daug savo laiko ir

anksčiau buvo išstojusi iš 
riuomenės moterų dalink 
vėl mėginusi atgal sugrj 
Bet ji atgal nebuvo priin 
nes darbdaviai nedavė jai 
tikimo išeiti iš darbo. 1 
to laiko ji buvo labai sus: 
pinusi.

k gruodžio 1 d. gi- 
Laujam laikraščiui 
kenti nebuvo leng- 
bmerika” ėjo ir ėjo. 
Les buvo reikalinga.

i jos gyvybė bus rei- 
k’ew Yorko-New Jer
ks Amerikos lietu- 
knenei.

lojo dešimtmečio su
kime labai kukliai, 
[skaitytojai šioje lai- 
[ minėjimui paskirtą 
k Jį parašė Kazys 
Ekis, pirmasis „Ame- 
hdaktorius ir admi- 
Irius. Jame daug įdo-

Karo fronte mūsų vyji'.trumpai sutrauk- 
daug padeda Ramlon>“lmlf "^agos. 
Kryžius. Padėkime jiems frikos” vardas visada 
komis Raudonajam jungiamas su Ka-

įVilniškio vardu. Juk 
ne tik svarbusis į-

Tel.GRamarcy 7-76!)Įbet IT kūrybinė jėga1

Lapkričio 28 d., sekmadie
nį, per 11 vai. Mišias bus iškil 
mingai pradėti 40 v. Švč. Sa
kramento garbinimo atlaidai. 
Per tris dienas Šv. Mišios ry
tais prasidės 6 vai. Mišios 
bus laikomos ir 7, 8 ir suma 
9 vai. Vakarais iškilmingi 
Mišparai 7:30. Išpažinčių bus 
klausoma kasdien rytais ir 
vakarais. Pamokslus sakys: 
sekmadienio vakare kun. K. 
Malakauskas iš New Yorko; 
pirmad. ryte-kun. Antanas 
Masaitis iš Brooklyno; vaka- 
re-kun. Thomas Chase iš 
Great Neck; antrad. ryte 
kun. Antanas Pažereckįs; 
antrad. vakare užbaigai-kun. 
Dr. Jonas Starkus iš Eliza
beth©. Parapijiečius ir visus 
tikinčiuosius kunigai kviečia 
naudotis Dievo malonėmis.

Lapkričio 27 d. Šv. Vardo 
draugija rengia kauliukų ir 
kortų pramogą. Pradžia ly
giai 8 vai. vak. Visi vyrai 
kviečiami. Įžanga tik 50 et.

Mergaitės, norinčios pri
klausyti prie Sodalicijos, pra
šomos priduoti savo vardus 
Seselėms vienuolyne.

Parapijos mokyklos vaiku
čių skaičius kasdien didėja.

MAISTO ŽENKLELIŲ KA
LENDORIUS

Cukrui: Knygutės Nr. 4 
ženklelis Nr. 29 tinka 5 sva
rams cukraus iki sausio 15 d.

Mėsai, riebalams (sviestui, 
sūriui, taukams, kenuotai mė
sai ir žuviai) : knygutės Nr.
3 rudi ženklai S, H, J, K ir L 
jau geri. M. ženklas galios 
nuo lapkričio 28 d., o N-nuo 
gruodžio 5 d., P — nuo gruo
džio 12. Ženklai G, H, J ir K 
geri iki gruodžio 4 d.

Procesiniam maistui (ke- 
nuotiems ir šaldytoms daržo
vėms, vaisiams, sultims, sriu
boms ir t. t.): Knygutės Nr.
4 žali ženklai A, B ir C galio
ja iki gruodžio 20 d.

NAUJOS MOTUZO IR
LAIČIO FILMOS

VA-

Jersey City, N. J., šv. Onos 
liet, parapijos salėje, sekmd., 
lapkričio 28 d., 7:30 vai. va
kare.

Kearny, N. J., Lietuvių Po
litinio kliubo salėj, 134 
Schuyler Ave., sekmadienį, 
gruodžio 5 d., 3:30 vai. po
piet ir 7:30 vai. vakare.

kai” išvysti lietuviško 
o šviesą.
lama savo dešimtme- 
lerika” negali neatsi- 
avo pirmųjų vadovy
bių bei steigėjų. Vieni

Dr. S. CHERNOFF, M.]
223 Second Avenue,

New York, N. Y.
Piėmimo valandos 10—7:30 P.:
Sekmadieniais 11—1:30 P.:

Vyrų ir moterų chroniškoj K/ Vilniškio 
ligos, odos ir kraujo ligos, krau] 
jo tyrimo liudijimai vedyboms. lyje, apie kitus gal 

gos ateityje prasitar-

— + —
t šiuos žodžius, Toli 
lytuose vyko svarbu 
nai. Piramidžių i 
Egipte prezidentą 

it užbaigė naujus pi 
imus su premjer 
iliu ir Kinijos prez 
hiang Kai-sheku. Vi 
rai išvyko toliau į r 
raijos link.
joje jie turėjo sus 

Geri, pigūs, patogūs i1 Stalinu. Keturių a 
mai. Gerose vietose. Pati i vynl pasikalbėjim 

ir pasibaigė. Jų sus

£

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNŪS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 15 
lyginimą, plasteriavimų, šaligat 
vių cementavimų ir kt. darbus.1

293 NIAUJER ST., 
BROOKLYN 6, N. Y.

PARDUODAMA
Geri, pigūs

navimas teisingas.
Apdraudžia viską, kas ateitį. Tegu jie būi 

liausi visai žmonija 

la darbščiausių žurn 
ja Vyt. Sirvydas. B 
kad labai dažnai ; 
pipsniuose visiška 
hito su faktais, ar r 
Į sužinoti.
kiai jis „Amerik 
F paskelbė tokį „i 
|: girdi, krikščion 
tatai vedė Sovietų S 
| atžvilgiu „nedraug 

. blitiką”...
pbė reikalauja pasai 
nė viena nepriklau 

Petuvos vyriausybė : 
nedraugiška Sovii 

pi. Krikščionių der 
[vadovautos vyriau 
penio reikalų minis 
įprof. M. Reinį (dab 
fdniaus arkivysku 

394-398 Broadway, Brooklyn, N. Y. ho aplankęs SOV] 
Jo reikalų komisą 
įs. 1926 m. Šlež 
Jiskvoje teko tik p 
Į lai, ką Reinys su 
Įbuvo susitarę.
I kraipyti tikrovę?

L ~*“jivos šelpimo gyv 
skalu pasistūmėta ] 

ta prasme, kac 
Aviškos grupės t 
orinti savo darbą. I 
■trukdytojų...
’rva” primygtinai 

į tautininkų glol 
atėjo visi kiti ik*! _  »v •

ko prašo. Apdraudžiu (ini 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastunas
Real Estate Insurance

496 Grand St., Brooklyn, N.
Tel. EVergreen 7-1670

Saugok Savo Aki;
Teikiamas geriausias akių 
patikrinimas, prižiūrėjimas.! 
AKINIAI prieinamiausiomis 
kainomis pagal jų rūšis.
ši ištaiga įsteigta prieš 40 metu

Stenger & Stengei
OPTOMETRISTAS — OPTIKAS

Lietuviška 
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokiu 

gėrimų

Juozas Zeidat 
411 GRAND STREET 

BROOKLYN, N. Y.
nusižemino, o 

buvo tokie geri. 
Priėmė...
Hai yra tokie: i 
teką nesiprašė, o 
otieji fondai ieški 
Hemonių, kaip be 
?omig greičiau ir 
sušelpti kenčia

UŽSIMUŠĖ MERGINA

Eve Stanchik, 29 metų, 
gyv. 11 Ten Eyck Str., Brook- 
lyne, rasta negyva gatvėje, 
kur ji iššoko ar nukrito iš 
šešto aukšto. Nelaimingoji

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH K R U C

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.
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