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TeL EVergreen 1-^
VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietu 
6 — 8 vakart 

šventadieniais suattera

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

Sausio - January^

1739
FILSEN

rezidentas Roosevelt dar 
ą parodė, kad drąsa ir 
komybės jausmas jam 

Penktadieniais'Xr. £ios vertybės. Tai ver- 
s kurios privalu tikram 
ii. Jo kelionė į Afriką tai 
ai rodo.
ezidento žygis buvo pil- 
Davojų. Bet jie nebaisūs 
am vadui. Jie nereikš- 
i asmeniui, kuriam svar 
bos žmonijos šviesi atei- 
ie liudija, kad demokra- 
gali duoti ir duoda di- 
. asmenybių.
;alitarinės valstybės 
i vadus žmonijai nai- 
kultūrai griauti, žmo- 

raujo upėse žlugdyti, 
^kratinės valstybės duo 
.dus žmonijai į taiką, į 
.utinį solidarumą, į tei-

TeL EVergreen 7-(jį
VALANDOS: 

9 — 12 ryte 
1—8 vakare

l J. Wentz
Vencius)
VOKATAS

Brooklyn!
irgh Bridge Plaza)

IŲ PALOCIUS
USIOS RŪŠIES
Kava, Arbata, Rot Chocototo

ARIENE Geriausias patį 
le iš geriausios Smetonos, ALIS 
ns priimami užsakymai. KRlįj jf ą išvesti.
;as Cinkus

Brooklyn, iiūrint labai gerų Jung- 
Tautų kovos ženklų, vi- 

qlė Europos tautų turi 
L savo ateities.ir-bos Jocienė, tvarkd. k s dėl savo ateities, 

rašt. Įkienė. Įstojo naujos yra todėl, kad nėra aiš- 
.rtinė Magd. Bogušienė, A, J .............................
n. J. nė, A. Endžiulienė: ,ro.

liauskienė. ~ ‘

koks bus jų likimas

SCRANTONO VYSKUPAS UŽ LIETUVA Konst. Stasys
 s------------------------------------------------- ' rx.i •&

n. P. 
inimo 
ilutes 
ė Te-

asakė 
iškel- 
is. 
titeko 
arienė 
., ku- 
alams. 
id O. 
enė ir 
įsiai ir 
os šiai 
luošir- 
i kuni- 
.rimus,

e šią Europos baimę 
Ii pažymi toks rimtas 

RUOŠIA PASdkingas laikraštininkas, 
----- lTVm. Philip Simms. Sau 

A. L. Taut. KhiV.R- New Yorko „World- 
visą eilę paskaitų,[am” skiltyse jis apie 
paskaita įvyks aie|šo> minėdamas Lietu- 
kmadienį, sausioži|atvij°s , Estijos ir ki- 
popiet, T. Klubo valstybių rūpesčius 
33 Stagg St.Broor 
skaita skiriama 1 
krašto sukilimo ii 
gimo prie Lietuvos) 
sukakčiai paminėt 
gentas bus Klaipė; 
sukilimo dalyvis, i 
Jurgėla.

Scranton, Pa. — Jo Eksce
lencija Scrantono vyskupi
jos ganytojas, vyskupas Wil
liam Joseph Hafey, maloniai 
pritarė savo vyskupijos lie
tuvių kunigų klebonų rūpi- 
nimuisi pavergta Lietuva ir 
jos kenčiančiais žmonėmis. 
Jis paskyrė šį sekmadienį, 
sausio 31 d., kaip rinkliavos 
visose Scrantono vyskupijos 
lietuvių bažnyčiose dieną 
Lietuvai ir jos žmonėms pa
remti. Savo reikšmingą žygį 
J. Ekscelencija palydėjo ir 
250 dol. auka, skiriamą pa
gelbėti kenčiantiems, kurie 
kovoja dėl savo tikėjimo ir 
dėl savo Tėvynės — Lietu
vos.

Savo laiške kunigams, J. 
E. vysk. Hafey taip pažymi: 
Į,,Nors Lietuva gal ir maža, 
bet Lietuvos ir jos piliečių 
teisės yra vertos tokio pat 
dėmesio, kaip ir bet kurios 
kitos tautos Europoje. Vysk. William J. Hafey

1 
a

STALINGRADE NACIAI SUNAIKINTI

Sibire
■i

Gauta žinių iš Sibiro, 
kad Konstantinas Stasys, 
vienas iš žymiausių Vil
niaus krašto veikėjų, buvęs 
Vilniaus burmistras, išvež
tas į Sibirą 1941 m. birž. 
19 d., tebėra g yvas ir su 
savo šeima gyvena ‘ vidury 
Sibiro, paliai Obi upę. Tebė
ra gyva ir jo žmona —Zu
zana Stašienė. Ten pat gy
vena ir jų duktė Konstan
cija Juknevičienė su dukre
lėmis Dainora (7 metų) ir 
Raminta (3 metų), Ten pat 
yra ir Felicija Kozakienė 
(ar Kosakauskienė), 1941 
m. išvežta iš Kauno.

Roosevelt Lankėsi Afrikoje
4!

LIETUVIŲ KRAUJO 
LEGIJONAS

Čikagos lietuviai, minė
dami Lietuvos Nepriklau
somybės 25 m. sukaktį ir 
norėdami pareikšti savo at
sidavimą Amerikos kariams, 
kurie pavergtoms tautoms, 
taigi ir Lietuvai, iškariaus 
laisvę, organizuotai duos 
kraujo sužeistiesiems Ame
rikos vyrams.

Pažymėtina, kad net 
20 asmenų duos savo krau
jo iš lietuvių marijonų se
minarijos, Hinsdale, Ill.

PAVERGTOJE LIETUVOJE

s adresu.
Jsanti baimė nebus pra 
L pokarinė taika atras 
pje anarchiją. Tikėki- 
Įd Roosevelto ir Chur- 
į pasimatyme 
buvo tinkamai 
|Juk jie yra 
Įo autoriai.

Maskva. — Rusijos infor- vokiečių dalinių sunaikini- 
macijų biuras paskelbė, kad mas Stalingrado fronte išlai- 
Stalingrado apylinkėje iš vo- švino rusams svarbias gele- 
kiečių kariuomenės beliko 
12,000 vyrų, kurie taip pat 
baigiami likviduoti. Šie liku
čiai, sausio 27 d. pranešimu, 
jau pasidavė rusams.

Rusų pranešimu, nuo sau
sio 10 d. Stalingrado „kiše- 

rusai užmušę 40,000

Kinijos vadas čiangkaišek 
irgi buvo artimai painfor
muotas. Jam pažadėta nuo
širdi parama didingoje ir ne 
pailstame j e kovoje prieš 
bendrą priešą.

Roosevelto ir Churchillio 
susitikimo proga, Afrikoje 
buvo susitikę ir susitarė dėl 
bendros veiklos kovojančių 
prancūzų vadas gen. De Gau
lle ir Afrikos Aukštasis Ko
misaras gen. Giraud.

Būdamas Afrikoje, prezi
dentas Roosevelt priėmė 
spaudos atstovus, kuriems 
pareiškė, kad pasaulio taika 
bus tik tada užtikrinta, kai 
bus prašalinta Vokietijos ir 
Japonijos kariška galybė. 
Jis nurodė, kad jo pasitari
mai su Churchilliu galima 
pavadinti „besąlyginio pasi
davimo” konferencija, nes 
tik besąlyginis Ašies pasida
vimas bus priimtas.

Roosevelt Afrikoje aplan
kė Amerikos karius, apžiū
rėjo kovos vietas, uždėjo 
vainiką kovoje kritusių ame
rikiečių karių kapuose. Jo 
pasirodymas kariams buvo 
ypač jaudinantis.

Šis prezidento Roosevelto 
susitikimas su Churchilliu

Sausio 26 d. 10 vai. vakare 
pranešta, kad sausio 14 — 
24 dd. prezidentas Roosevelt 
buvo Afrikoje, Casablanca 
mieste, kur jis tarėsi su An
glijos ministeriu pirmininku 
Churchilliu. Drauge su jais 
buvo kariškų pajėgų atsakin 
gi viršininkai ir artimiausi 
patarėjai.

Prezidentas Roosevelt ke
lionę į Afriką atliko lėktuvu. 
Churchill iš Londono atlėkė 
Amerikos lėktuvu, tuo pačiu, 
kuriuo jis pernai buvo nuvy
kęs į Maskvą.

Per 10 dienų Amerikos ir 
Anglijos kariuomenių vy
riausi štabai turėjo pasita
rimus, kuriuose peržvelgta 
karo padėtis ir priimti pla
nai, pagal kuriuos turės bū
ti tęsiami kovos žygiai prieš 
Vokietiją, Italiją ir Japoni- 

svarsty- ją. Vieningai susitarta dėl sė

5

Grasino gydytojams
„Kauener Zeitung” rugp. 

21 d. rašo, kad vokiečių ko
misaras sušaukęs konferen
cijai Vilniaus gydytojus. 
Komisaras Hinget savo kal
boje nusiskundė kai kuriais 
gydytojais. Pav., gydytojai 
„be pagrindo” išduoda liu
dijimus apie ligą, bet už 
tai bausią vokiškieji „ypa
tingieji’ ’ teismai. Kai kurie 
gydytojai reikalauja hono
raro ne pinigais, o maisto 
produktais. Komisaras dar 
pareiškė, kad „vietiniams” 
Vilniaus gyventojams 
drausta be specialiaus 
dimo gydyti Vokietijos 
liečius. - j'.

„Speciali” klinika
Iš vokiečių laikraščių ma

tyti, kad Kaune yra įreng
ta specialinė „vokiečių kli
nika.” Jos adresas—Trakų 
gatvė, kur anksčiau 
Dr. Gusevo privatinė 
ninė.

Muilo istorija
„Kauener Zeitung” prane

ša, kad vokiečių ypatingasis 
teismas netrukus 
siąs bylą, kuriame už spėkų- kmingų veiksmų sausumoje, 
liavimą muilu esą traukiami vandenyje ir ore. 
atsakomybėn šie Kauno gy-: Rusijos premjeras 
ventojai: kun. Simonas Mor- nas buvo pakviestas į pasi- 
kūnas, gyv. Aukštaičių g. 4; tarimą, bet jis negalėjo iš- 
Antanas Lavickas — Žana- vykti iš Rusijos, kadangi jis 
vykų g. 12; Napoleonas Stul- pats vadovauja didžiajam 
pinas — Tulpių g. Nr. 11 ir puolimo žygiui prieš vokie- 
kažkoks Tamošiūnas. Kun.

Stali-

žinkelio linijas.
Taip pat pranešta, kad ir 

Voronežas išvalytas nuo vo
kiečių. Iki šiol, dabartinės 
žiemos metu, vokiečiai Rusi
jos fronte netekę 69 divizi
jų. Vokiečių sąjungininkai 
----------: --------------- įr įtaiai 

28,000 karių. Ibus netekę 33 divi^ų '
Stalingrado fronte pernai (Berlynas pripažįsta, kad 

lapkričio mėn. vokiečiai tu- Stalingrado fronto vokiečių 
rėję 220,000 karių, kurie lap- 6-tos armijos likučiai ir ru- 
kričio gale buvo rusų apsup- munų vienetai yra visai ap- 
ti ir iki šiol ėjo žiaurios nai- supti, bet kad ten karžygiš- 
kinimo kautynės. Dabartinis kai ginamasi.).

šis rei-
išnagri- 
Atlanto nėję ____  _____ rJ . v. . - t . (vengrai, rumunaii vokiečių ir paėmę nelaisvėn , dji

ikos Lietuvių Tary-ms °v- f UV’U iary"
aikučių Į udlllfilaukia daugiau para
finui ir V rs svarbiam darbui fi-
otojoms I Teikiamas S0® F* pirmiausiai stojo 
ems at- j patikrinimas, piūįcija, Susivienijimas

p I AVTMTAT nranm.-lll A m n vi Ir m’ o iv T.lAtl'l

aa '-n
įvairių ill 

įsario 21 L 
is užkan- Į ‘ 
i atsilan- I 
šiais me- į; 
įrengimą. I jį 

s reiškia ’į 
įtos savo I 
įbrauskai- ;
>s motutės ĮI LIETUVOS (^ ištaiga- Ji verta ir

I ~ 1 v a visu naramnRl

AKINIAI piw--įų Amerikoje ir Lietu 
771 '• ~ . (vei-

dassachusetts valst.). 
»s tikimasi iš visų 
kur tik veikia lietu- 

LUgijos. Tos paramos 
riti ypač vasario 16 d. 
no proga.
tik galima, Vasario 
ėjimo pajamas ar jų 
irkime Amerikos Lie-

I kainomis pagal įimti Draugijai r-- —
. T ši ištaiga įsteigto p 
1U I1 ITALAI IŠVYTI IŠ TRIPOLIO

OPTOMETRISTAS -

394-398 Broadway,

W B 5] grybai. Tai bendra vi- 
1380 Kll, 5,0’’ ’iotingų lietuvių ame-

Į RADIJO PB(^a vlsy Paramos!

už- 
lei- 
Pi-

buvo 
ligo-

čius. Roosevelt ir Churchill__________  __ __________
Morkūnas, pasak laikraščio, įvertino svorį kovos, kurią yra ketvirtas iš eilės; pirmą 
bolševikų okupacijos pradžio Rusija sėkmingai veda visa- kartą — 1941 m. rugpiūčio 
je prisipirkęs tris dėžes mui- me savo žemės fronte, ir jie 9 d. Atlante; antrą — 1941 
lo, kurį dabar per tarpiniu- rūpinosi, kaip palengvinti m. gruodžio 22 d. — 1942 m. 
kus pardavinėjęs po 15 mar- rusų armijai, susitinkant su sausio 14 d. Washingtone; 
kių už šmotelį, tuo tarpu kai priešu geriausiai parinktose trečią 1942 m. birželio 18 d. 
oficialinė kaina esanti 18 pfe- vietose. Stalinas yra gerai Washingtone; ketvirtą — 

1943 m. sausio 14 — 24 dd. 
Šiaurės Afrikoj e.___ _______ ,

oficialinė kaina esanti 18 pfe- vietose. Stalinas yra 
nigių.

Kun. S. Morkūnas yra ži
nomas darbininkų šelpėjas ir 
jų reikalų gynėjas. Jokiu bū
du negalima įsivaizduoti jį 
kokiu nors spekuliantu. Ga
lėjo jis stengtis pagelbėti 
darbininkams, todėl ir „nusi
dėjo” naciams.

Vokiečių teismai — 
aukščiausi

„Kauener Zeitung” rugp. 
1 d. skelbia vokiečių genera
linio komisariato į 
dėl Lietuvos teismų veikimo, senosios dąlies; visa eilė gy- 
Pagal jį, nuo 1941 m. birželio venamų namų buvo paskirta 
22 d. principe veikia Lietuvos sunaikinimui. Gyventojai pa 
teismų santvarkos įstaty
mas, išleistas 1933 m. liepos 
m. 11 d. Taip pat veikia tei
sė, buvusi galioje iki bolševi
kų okupacijos, tačiau su šio-

gerai 
painformuotas apie kariškus 
pasiūlymus.

MARSELYJE ŽUVO 250 PRANCŪZŲ
APIE 170 MYLIŲ NUO 

LIETUVOS
Londonas. — Čia gauta 

žinių apie prancūzų Marselio 
uosto ir miesto žmonių tra
gediją.

Šios savaitės pradžioje vo
kiečiai įsakė 40,000 prancū- 

L tzJLXV/J- CL į

potvarkį zų išsikelti iš Marselio uosto

Senais keliais
Vokiečių nacionalsocialis

tų partija savo reikalams 
kvadratinių mylių, kas yra perėmė vadinamuosius Na- 
dešimt kartų daugiau, nei 
pati Italija. Dabar ta impe
rija išnyko, kaip sapnas.

I
Dabar vokiečių ir italų ka

riuomenė Tunise yra apsup
ta iš visų pusių amerikiečių, 
anglų ir prancūzų. Šiomis 
dienomis ten gali prasidėti 
lementieji mūšiai.

Jungtinių Tautų Afrikoje 
tikslas, atrodo, yra šis: 1. 
išstumti ašies pajėgas iš A- 
frikos; 2. laimėti visišką Vi
duržemio jūros kontrolę; 3. 
panaudoti šiaurės Afriką 
Europos pakraščiams užpul
ti.

ar-
yra
Ve-
yra

Afrikoje sudarė 1,239,112Sausio 23 diena, kaip sako 
italų laikraščiai, bus liūd
niausia Italijos istorijoje die 
na. Tą dieną anglų aštunto
ji armija išvijo italus iš Tri
polio uosto ir miesto. Tai pa
skutinė buvusios Italijos im
perijos tvirtovė Afrikoje. I- 
talai neteko Etijopijos, Erit
rėjos, Somalijos, prakišo Li
biją; drauge su savo valdo
vais naciais italų kariai pas
pruko į Tunisiją, kur jų lau
kia panašus likimas — bū
ti sunaikintiems.

Romos radijo pranešėjai 
bandė raminti tautą, pažy
mėdami, kad tai tik laikinas 
pralaimėjimas, kad italai vis 
tiek laimėsią. Italų imperija

poleono rūmus Vilniuje, ku
riuose būsiąs įrengtas šios 
partijos centras. Bolševikų 
laikais juose buvo įrengtas 
komunistų 
ras.

Perėmė
„Kauener 

11 d. rašo, 
laikais Kaune nacionalizuo
tus sklypus ir namus val
dęs miesto burmistras. Da
bar jų valdymą perėmė vo
kiečių komisariatas Kauno 
mieste.

Atkelia danus
„Deutsche Zaitung im Ost- 

land” rašo, kad danų cemen
to pramonė jau ir dabar stei
gianti „Ostlande” savo įmo
nes.

Gimimai, mirimai
Kauno miesto civilinių už- tribunolas, kurio vietą uži- 

rašų įstaigoje per 1942 metų ,ma aPeliaciJos rūmai, 
pirmuosius 6 mėnesius užre- j Ypatingą reikšmę tenka 
gistruota 2,040 gimimų, 878 skirti potvarkio paragrafui, 
mirimai ir 938 vedybos.

partijos cent-

Rusų armija stumdama 
vokiečius vakarų linkui 
čiausiai prie Lietuvos 
prislinkusi ties punktu 
likije Lūki. ši vieta
mažiau, kaip už 100 mylių 
nuo Latvijos, gi iki Lietu
vos, pagal tiesiausią lini
ją žemėlapyje, bus apie 170 
mylių. Tačiau nėra abejo- - 
nės, kad rusų lakūnai jau 
ir dabar dažnai pasiekia 
Lietuvą. Jau ir seniau jie 
yra bombardavę vokiečių 
aerodromus Vilniuje ir ki
tose vietose.

sipriešino. Jie nepaliko na
cių uždraustos gyvenamos 
vietos. Rodydami savo jėgą, 
naciai Marselyje sušaudė 180 
vyrų ir 70 moterų.

Marselio apylinkėje pas
kelbta ypatinga padėtis .

komisarai
Zeitung” rugp

DR. KAMBRO KALBĖS LIETUVIAMS

Viens kitą sveikino

AM. LIET. TARYBOS PAREIŠKIMAS
ir pats kimus ir tt. Tačiau nei vienas pe Amerikos Lietuvių Ta- rydami universitetus, žudy-

kaip kuris 
buvo vyriau-

Pagelbėk sau turėti laisvę 
— Įsigykite Karo Bonų.

1922-1923 toje Lietuvoje, pravesdami 
jas stoti į savo kolonizaciją, atimdami 

i iš Lietuvos gyventojų mais-

nes Tautas ir reiškiama vil
tis, kad, veikiant Atlanto 
Čarterio dvasioje, ne tik ki
tos tautos, bet ir Lietuva 
susilauks laisvės.

reikšmę pa
saulio kūrime.

Vasario 14 d. jis kalbės 
Orchestra Hali apie poka
rinį Europos atstatymą.

Vokiečių „darbo tarnyba” menama, kaip naciai žiau- 
išleido atsišaukimą į’lietu- riai šeimininkauja okupuo- 
vaites, gimusias 
metais, kviesdama 
šią tarnybą.

- *X'*
J

j šeštadieniais 4:30 lt Į 
j

i J. J. STW
Radijo tad

Tel. MArfet'

žiaus sky- i
Pauliečio |

15 dol., o ' j 
Raudonojo I

us ir kitų į429 watart'Mus i
ų. Mūsų vi'
ėka aukoju-

I 
r Laukaitie- 
iarbų kvotas | 
1S. jįjį
: ir raginame | 
Ii, paaukoti $ 
ui. Kraujas 
ngas ateičiai. įu 
zdys — Bos- 
ū ne „kraujo 
ls daugiau ne- 
ą buvę. Todėl 
isus, kas tik 
kraujo.
> praktikos 
Įtos salės, bet, 
t)s vėl bus tę- 

E. M.

melia (Gražu- 
gyv. 826 Avė. 

"J. J. susilaukė 
Walter Jr. Kri- 
buvo Albinas 
)fija Rogers.

S

ivikų spauda tebenir- 
i lietuvių vienybės. Ji 
ai deda ilgasieksnius 
Irius apie Amerikos 
jų Tarybą, ypač pul- 
Įtsakingus organizaci- 
aikraščių pareigūnus, 
aria” Lietuvos likimą 

patiems Lietuvos
Is...
I „patarimų”, bolševi- 
uda tebeskelbia rau- 
I Lietuvos kvizlingų 
Ikimus”. Ji ir toliau 
Raudonuosius kvizlin- 

.rscrhų veikla kenkia Lie- 
RHEINGOLD A_ ______________ .
- Didelis pasini 

gliti 

Juozas I 
411 GRAl®.

BROOK^

ALI!
KARŠTI M

KASD1’
Patogi vieta;

su MOTE-’
žmonių 
,cius.
esako apie 
skurs yra 
įviltis.

atsparumui 
Tie kvizlingai 

Atlanto 
Lietuvos

bo 
me

kad bolševikų mįs sąlygomis:
> n *3 ninn o 1 i viin. .v. • ii 1. kiek ji neprieštarauja ad

ministracijos perėmimo iš 
Vokietijos pusės esmei.

2. kiek ji nėra pakeista vo
kiečių karinių ar civilinių į- 
staigų įsakymu. Bolševikų 
laikais išleisti įstatymai nu
stoja galios, „kiek po 1941 
m. birželio 21 d. nenustaty
ta kitaip”. Nacionalizacijų 
panaikinimui galioja ypatin
gi nuostatai.

Iš Lietuvoje veikusių teis
mų panaikinamas vyriausias

VILNIUJE DAUG PAKORIMŲ
______  s-------------------------------

Užsienio spaudoje pasiro
dė žinios, skelbiančios apie 
naujus nacių žiaurumus 
Vilnijoje: Paneriuose vie
šai pakarta 14 žmonių, Je- 
velyje — 25 ir Jašūnuose 
18.

Kinų Atstovas Jau 
Vatikane

Bernas. — Sausio 25 d. į 
Vatikaną išvyko C. K. Šie, 
pirmasis Kinijos pasiuntinys 

Vokiečių nacionalsociali- prie Šv. Sosto. Jis buvo pa
stų partijos Lietuvoje vyriau ^skirtas Kinijos atstovu prie 
siuoju organizaciniu vedėju šventojo Sosto dar praeitą 
paskirtas Egon Dangela, o vasarą, bet iki šiol negalėjo 
reikalų vedėju — Feldman, gauti Italijos vizos. Stotyje 

jį išlydėjo Popiežiaus atsto
vas Šveicarijai Mons. Ber
nardini ir keliolikos valsty
bių atstovai.

Išvykdamas Vatikanan ki
nų atstov. Šie pareiškė, kad 
kinai artimus santykius su 
Šventuoju Sostu palaikė dar 
tryliktame amžiuje, vėliau 
irgi buvo artimi su šv. Sostu 
nors ir ne oficialūs santy
kiai. Jis pažymėjo, kad Kini
jos žmonės sveikino krikščio 
nybę su džiaugsmu. Atnau
jinimo santykių su Vatika
nu ypač norėta, įsisteigus 
Kinijos respublikai. Tas no
ras dar labiau sustiprėjo pa
skutiniu laiku, sakė Šie.

norvegų informacijų agen
tūros „Norsk Telegram Bu
reau” bei viso pasaulio nor
vegų sąjungos „Nordmanns- 
bundet.”

Nuo 1924 m. vadovavo 
norvegų konservatorių par
tijai, 1926 m. buvo paskir
tas atstovu prie Tautų Są
jungos, kur 1939 metais 
buvo išrinktas Tautų Są
jungos pirmininku. Kambro 
yra nepaprasto darbštumo 
žmogumi. Be savo politinio 
darbo jisai dar yra išver-

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 25 m. su
kakties minėjime Chicago- 
je vasario 14 d. sutiko pa
sakyti kalbą Dr. Carl J. 
Kambro, Norvegijos parla
mento pirmininkas.

Gimė jisai Bergene, Nor
vegijoje. Jau būdamas stu
dentu atgaivino studentų 
sąjungą ir buvo tris kartus 
Norvegijos konservatytinės 
studentų unijos pirmininku. 
Visuomenė įvertino jo uolų 
darbą tėvynei ir jau 1926 
m. jisai buvo išrinktas par- tęs apie 50 knygų ~ t ____ ___ ________ r
lamento pirmininku. Jis bu- parašęs apie 20. Neseniai vokiečių laikraštis negalėjo ryba išplečia didesnį akty- dairii žydus ir t.t. Nupasa- 
vo pats jauniausis pirminiu- išėjo jo garsi knyga „How paminėti, kad šią sukaktį Vumą. Neseniai vadovaujan- kojama lietuvių pasiprieši- 
kas, koks yra buvęs Norve- To Win The Peace”, ku- Ima lietuvaites čioms Vašingtono įstaigoms nimas prieš nacius, lietuvių 
gijoje ir ėjo tas pareigas rioje jisai iškelia didelę ‘ pasiuntė raštą, kuriame pri- nusistatymas remti Jungti-
daugiau kartų, kaip kuris krikščionybės reikšmę pa- Vokiečių „darbo tarnyba” menama, kaip naciai žiau- nes Tautas ir reiškiama vil

kuris nusako, kad „vokiečių 
vyriausiojo teismo teisė per
žiūrėti vietinių teismų spren-

Ryšium su vokiečių reicho dimus lieka nepaliesta”.
komisariato „Ostlande” įstei
gimo metinėmis sukaktuvė
mis, vokiečių komisarai siun-'
tinėjo vienas kitam sveikini-’
,mo telegramas, darė pareiš- p0 suvažiavimo NewYor- tą ir kitas gėrybes, užda-

į tautybių kilmės 
turi „vargo” su bol- 
I Štai, Amerikos ita- 
pelaisvi. Tokie įžy- 
Jų darbininkų veikė- 

REAL p Antonini ir nužu- 
MorWMl<PeSCa naŠlė’ PareiŠ" 
496 Grand st- Bš šalies norima įlei- 
lze3l4W6L'ęTikus ^a^us i demo- 
______—4 nusiteikusių italų 

į bendras organi- 
HAvem^, 

RALPfl

ti)—

1
 Telephone

EV 7 -1670 
JOSEPH V*

moterų sky- | 
susirinkime | ‘atiški italai griež- kitas. Jisaiišrinkta valdv - JI a. likai iLdiaj

i joną Tamošau- ^d^ktoriumi konser
irm Mar Nnr ! z,vi>ldra nei su faslstais, vatyvių laikraščio „Mongen-

prot. sekt. “knistais. Ibladef ir yra pirmininku

rienė, ižd. Apol.

s
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PREZIDENTO GIMTADIENIS

oras

Adomavičiūte.

nužudytų arba

TAMSUSIS DEŠIMTMETIS

ikyklų Vokietijoj uždarytos, rinio susipratimo.

JĖZUITAI

Dėl karo

LIETUVOS TREMTINIŲ GELBĖJIMAS

canaiuis, ■ ---- - ,
Raudėliūnas, JK,™? buvo kalinamas W 
„ T____ t r_ i Y-JXaSFvilni niiop mafn :X 'VCZta

ZjUILcU • t w * e ,

Vokieflr™38 kūmaus universi-
.. Wi m *  .. 1 Hn irt

S'
jvakaa, Up dar bol- nę.

iuzpa-

NACIŲ ĮSITIKINIMAI IR DARBAI

324,500

lenkų išžudytų
koncentracijos

guo- 
(lis,

vų žvėriukų, kad pramistų.
b. Belgijoj du seni vyrai,

1933 m. vasario 3 i, 
gi, prieš 10 metų, yra

Aš dėl tavęs guldžiau galvą, 
Kelią skyniau tau kardu 
Dėjau jėgas, liejau kraują, 
O dabar tapau vergu.

ge- 
pa-

mai 
vis < 
kę ( 
vien1 
nos 
kitų 

. Capl 
mini 
iBerl

pa- 
lai-
Eu-

O Lietuva, o tėvyne, 
Pažiūrėk gi tu manęs:
Kaip mes vargstam nelaimin

(gi,
Kančias kenčiam dėl tavęs.

gal 
vičie. 
kevic
su

temos ir kalbos.
d. 20,000 katalikiškų mo-

Švedijoje ir 
Js kas čia bus. Vi- 
įįjkni karas, tai meslietuvių tremtinių balso, ku

rių vienintelis tikslas yra 
tėvynės laisvė ir gerovė).

buvę spausdinama 
egzempliorių.

šeimos g
ra Northfield, Min.

Po sėkmingo darbo

c. Per vokiečių radiją

su vokiečiu.”
b. Teisingumas: teismai 

Čekoslovakijoj ;

I.
Tamsios rūsys, drėgnas 
Pilni purvo kambariai, 
Šiaudų kuokšte— mano

naciai 
ir

6. Teorija: „Vergų rasės”

^us vokiečių okupa- 
iodėl įdomesnės iš-

| Daukantas Vilniuje
yne yra lietuvių baž- 

tai sekmadieniais,
1 visi lietuviai ir trau- 

Tffl N. N. rašo suti- 
ir generolą Daukantą, 

® atvažiavo iš Lietuvos 
laikui ir pasako-

c.
pasilieka. Už
bažnyčios turi

Praktika:
a. Salcburge tūkstančiai Lietuvoje ėjo 12 laikraščių, 

tikybinių knygų buvo su- kurių 
(deginta viešoj aikštėj.

b. Lenkijoj 80% kunigų

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklu.

pusę metą ir iš- vezi^ 
iš kalėjimo (9 forte) ne d 

® su kitais kaliniais, pa- ba! * 
klodamas sąmyšiu, kai re^a 
Ridėjus karui su vokie- c^s 
® kalėjimo sargai išlak- n®

ii juos visai užmiršo, ne' ' 
Neblogai atrodo, skaitąs

o žmona su vaikais dukt

Buvęs nuo pat į Lietuvą, bet iki 
Amerikos pasiuntiniu be jokių pasekmių, 
tuvoje Owen J. S. N 
paskutiniu laiku darbštų ir tai su visokiais 
Waukegan, Ill., aprūpi jojimais. Nors tas mano 
mas apylinkės kareivi įį ir negali man visko 
gulų dvasinius reikalus bet iš jo laiškų su- 

y veliamoji vie! kad vokiečiai ypatin- 
j vengia duoti leidimus 
es lietuviams, kurie turi

kagos apylinkėse p. Xi į turtą Lietuvoje. Vie- 
gauna nauja uždavinį ■ Mos, Dr. Karveliui) 

lifornijoje J 
laiku yra pasirengęs ii 
ti keliems mėnesiams j 
Diego.

O. J. C. Norem vi 
mielai prisimena Lietui 
kur tik galėdamas paiį 

Lietuvos reikalus.

laikraščio „žemaičių Prj |jji dar susisiekiame 
lis,” buvo vienas iš sti Ų-‘mflmlzAW nQ’ 
jų „žaibo” spaudos beu Det su
vės, daug dirbo vargiu ^okupuotoje Euro- 
nės šelpime per šv. Via tie laiškai baisiai 
to Pauliečio draugiją ir 
socialinį skyrių Kaunoi 
sto savivaldybėje. Gi

pači jos metu Marijamp

skylių išlysti. Laiš-
* - - -1----- į IP

įis Amerikoje, pažįs-
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Šį šeštadienį, sausio 30 d., mūsų šalies prezidentas 
Franklin Delano Roosevelt sulaukia 61 metų amžiaus. Pre
zidento gimtadienis bus minimas ne tik Amerikoje. Jis bus 
atžymėtas visame pasaulyje, kur tik yra laisvės troškimo, 
kur žmonės laukia pergalės prieš plėšikišką nacių — fa
šistų — japonų ašį.

Prezidentas Roosevelt nesiekia sau jokios garbės ar 
naudos šio gimtadienio proga. Jo vardas jau yra įrašytas 
žmonijos istorijon neišdildomomis garbės raidėmis. Prezi
dentas jau kelinti metai leidžia savo gimtadienį panaudo
ti labai svarbiam tikslui ir reikalui.

Tas tikslas ir reikalas — pagelbėti vaikų paraližiaus 
aukoms. Tuo rūpinasi Tautinis Vaikų Paraližiaus Fondas, 
kurio prašymai yra paduodami skelbimų formoje šios lai
dos puslapiuose. Mūsų nuoširdžiausias linkėjimas, kad kie
kvienas „Amerikos” skaitytojų suteiktų savo dovanėlę 
šiam Fondui.

Vaikų paraližius yra labai sunki ir skaudi liga, kurios 
auka tampa ir suaugę. Tačiau didžiausią savo aukų skai
čių ji pasirenka tarp vaikų, kurie sudaro Amerikos ateitį. 
Pats prezidentas Roosevelt yra buvęs tos ligos auka, todėl 
visai suprantama, kodėl jis taip nuoširdžiai rūpinasi para
ližiaus ligonimis.

Nežiūrint savo didelių darbų ir valstybinių rūpesčių, 
prezidentas randa laiko sielotis ir jaunimo sveikata. Pa- 
lengvinkim jo naštą bent jo gimtadienio proga. Prisidėki
me prie National Foundation For Infantile Paralysis nors 
ir mažiausia dovanėle. Siųskime dešimtukus, siųskim do
lerius — kiek kas pajėgiame.

AMERIKA Sausio - January 29,1

progreso j jTin};n]’o Daina

1933 m. sausio 30 dienos pavakaryje Berlyne pavargęs, 
seno amžiau® sulaukęs Hindenburg abejingai priėmė svei
kinimus minios, kuri triukšmavo Wilhelmstrasse. Pasku
tinis antrojo Reicho prezidentas neaiškiai priėmė nacių 
šturmtruperių” ištiestų rankų sveikinimą.

Prie kito-Reicho Kanclerio rūmų lango stovėjo jaunes
nis vyras, apsivilkęs rudais marškiniais. Kur tik jo žvilg
snis puolė, jo juodoji svastika skėtė savo juodą šešėlį. Tai 
buvo Adolfas Hitleris, sulaukęs savo valandos. Jo nacional- kas negali būti lyginamas 
socializmas buvo pripažintas. Jis pats Vokietijos piliečiu 
buvo tapęs tik prieš kelis mėnesius, o šiandie jau buvo 
Reicho kancleris. Ir taip prasidėjo tamsioji gadynė, kurios 
šiurpų ir šlykštų dešimtmetį minime šių metų sausio 30 d.

Hitleris ir jo sėbrai jau nuo 1933 m. sausio 30 d. buvo 
mūsų priešai. Jie nuo tada pradėjo aiškų planą užkariauti 
pasaulį svastikai, tam kreivam kryžiui, kurs neša žmonijai 
vargą, badą, skurdą, neviltį, mirtį. Savo planą naciai vyk
dė šaltai, apgalvotai, laipsniškai. Savo pasikėsinimą prieš 
dorovę, prieš taiką, prieš tarptautinį bendradarbiavimą jie 
pradėjo pirmiausia Vokietijoje. Ten jie sutrempė demokra
tiją, supančiojo tikybą, panaikino pilietines laisves, prislė
gė darbininkų jėgas, žudė žydus, persekiojo drąsius tiky- 
bininkus.

Apsiruošę viduje, naciai nukreipė visą žvalgsnį, palei
do savo fašistinę šmėklą prieš Austriją, prieš Čekoslova
kiją, prieš Lietuvą, kuriai atplėšė Klaipėdos kraštą, prieš 
Lenkiją, Belgiją, Olandiją, Liuksemburgą, Norvegiją, Ju
goslaviją, Graikiją. Po nepasisekimų prieš Angliją, 1941 
m. birželio 22 d. atsisuko iš pasalų ir prieš Sovietų Rusi
ją. Naciai pamynė teisėtus Lietuvos, Latvijos ir Estijos 
žmonių troškimus — jie ir ten savo leteną uždėjo, kraštu- 
tiniausiai išnaudodami kraštus ir žmones. Pagaliau, 1941 
m. gruodžio 7 d. naciai ir jų bendragengsteriai japonai nu
tarė, kad jau atėjo palankus laikas pulti ir Jungtines Ame
rikos Valstybes ir visas Amerikos šalis.

Hitlerio dešimtmečio rekordas rodo, kad nacių - faši
stų sąmokslas buvo ruošiamas prieš Ameriką, kaip ir 
prieš visas laisvas šalis. Prieš mus ir prieš kitus jie turėjo 
tą patį geidimą — užkariauti ir viešpatauti.

1943 m. sausio 30 d. užbaigia tą tamsųjį dešimtmetį, 
kurio metu pasėtos pragaištingos sėklos bus sunaikintos. 
Jos turi būti sunaikintos visiems laikams! Jungtinių Tau
tų laimėjimai jau rodo, kur krypsta karo rodyklė. Ji aiš
kiai krypsta į pergalę prieš užpuolikus, prieš Hitlerio ir 
visų jo nelaimingų pakalikų gaują.

Amerika ir mūsų Sąjungininkai žygiuoja į šviesų ry
tojų, kurs lemia pergalę, teisingą ir pastovią taiką visai 
žmonijai.

pakeičia naminio ] 
planą tironijos planu.

Visą, ką naciai ligi šiol pa
darė ir daro šiandieną, yra 
tiesioginė pasekmė juodos 
filosofijos, kurios pagrindi
nis įsakymas yra neapykan
ta eilinio žmogaus. Visas 
nacizmo dešimtmetis duoda 
bendrą vaizdą, bet, pavieniui 
žiūrint, šie veiksmai atrodo 
dar baisesni, kada jie pasi
rodo, kaipo apgalvoto plano 
dalis.

Štai teorija ir praktika:
1. Teorija. Daug patogiau 

išnaikinti mažas tautas, ne
gu jomis rūpintis.

Praktika:
a. Per dvejis karo metus 

460,000 jugoslavų buvo nu
žudyti.

b. Graikijoje, kur gyvena 
tiek žmonių, kiek New Yor
ke, daugiau negu 1,000 mirš
ta per dieną nuo bado.

c. Maisto taip pritrūko 
Belgijoj praeitą žiemą, kad 
užmuštas žiurkes pardavė po 
20 frankų.

d. 182,000 
arba numirė 
stovyklose.

e. Skaičius 
kitaip pražudytų žydų nacių 
rankose, pagal raportą iš 
Europos, siekia tarp 1,500,- 
000 ir 2,000,000. Hitleris pri
žadėjo nepalikti nei vieno 
žydo Europoje, ar jis laimės 
ar pralaimės, ir tuomi pačiu 
laiku jis slepia visus masi
nių žudynių susekimus.

2. Teorija. Žmones, kaip 
galvijus, galima vežioti, kur 
tik reikalinga.

Praktika.
Pusantro milijono lenkų ir 

žydų buvo priversti vergau
ti Vokietijoj per pirmuosius 
karo dvejis metus.

3. Teorija. Neari jai žmo
nes turi būti nužeminti ligi draudžiama visos tikybinės 
vergijos laipsnio.

Praktika:
a. Rasių diskriminacija: 

vedybos tarp lenkų ir vokie- vaikai turi išmokti tarnau- 
čių uždraustos. „Joks len- ti valdytojų rasei.

Praktika:
Iš įvairių vietų Serbijoj 

Čekoslovakijoj su prisiek- vokiečiai surinko 100,000 vai 
dintais teisėjais panaikinti, kų ir privertė juos eiti pės-

- - - - - - - • -us į Vokietiją, duodami
jiems valgyti tiktai šaknelių, 
ir gerti vandenį iš užkrėstų 
pelkių. Tie, kurie pasiliko 
gyvi, tapo paskirti darbams 
stovyklose ir mokomi, kad 
jie priklauso žemesnei ra
sei, kuri turi tarnauti vokie
čiams.

7. Teorija — Valdovų ra
sės interesai užima pirmą 
vietą.

Praktika:
a. Vokiečiai turi gerai val

gyti Prancūzijoj, kur trau
kiniai kraunami maistu Vo
kietijai, visa tauta pavojuje 
dėl stokos maisto. Belgijoje 

j 5(. daugiau negu pusė vaikučių 
buvo negauna pusryčių. Lenkijoje 

priversti arba nuvylioti me- kaimiečiai turi virinti me
lagingais prižadais vergau- džių žieves ir kailius negy-

„Čekai netinkami dalyvauti 
teismuose.”

c. Mokslas: gimnazijų ir 
universitetų mokslas panai
kintas Lenkijoj ir Čekoslo
vakijoj.

Gruodžio mėnesį 
Lietuvoje uždarė Kauno 
Vilniaus universitetus, 
turi žūti.

4. Teorija. Naujos Tvar
kos ekonomija suteikia dar
bo ir saugumo visam 
šauliui. „Po Vokietijos 
mėjimo nebus bedarbių 
ropoję.”

Praktika:
Įvykdyta šitaip:
a. Nuo karo pradžios 

200,000 darbininkų L

MOTERŲ .SĄJUNGOS NAUJAS VAJUS Sukakčių Dienia LIETUVIS A
(Sugrįžęs iš Sibiro ištrė

mimo lietuvis Amerikos pi- į terų Sąjungos naujų narių 
j lietis Dr. Mykolas Devenis, vajus, kuris tęsis per šešis 
gyvenąs 101 N. Main St.,Wa- mėnesius, t. y. iki liepos 1 d. 
terbury, Conn., perdavė la- j Per vajų įstojimas į visus 
bai įdomią Lietuvos tremti- Moterų Sąjungos skyrius dy- 
nių dainą, kurią lietuviai to- kai. Moterų Sąjungoj yra šie 
limuose Ledinuoto Vande- skyriai:
nyno pakraščiuose dainuoda- Apšvietos skyrius,kurin ga
vo. Pasirodo, kad nei šiaurės li įsirašyti moteris - mergai- 
naktis, nei baisūs speigai, te nežiūrint amžiaus. Metinis 
nei niūri gamta neįstengia mokestis $2.00. Narė, priklau 
galutinai užgniaužti duslaus sydama šiam skyriui, gauna 

--------------i--’— i-- dykai organizacijos organą 
„Moterų Dirvą” ir dalyvauja 
organizacijos veikloje.

Pirmas Pašaipos skyrius: 
$5.00 į savaitę pašalpos ir po 
mirtinė $150.00. Į šį skyrių 

i narės priimamos nuo 16 iki 
40 metų amžiaus. Mėnesinis 
mokestis nuo 16 iki 24 metų 
50c. į mėnesį, nuo 25 iki 34 
metų — 55c. į mėnesį, o nuo 
35 iki 40 metų 60 centų į mėn.

Antras Pašalpos skyrius: 
$7.50 į savaitę pašalpos ir po
mirtinė $150.00. Šio skyriaus 
narės moka: nuo 16 iki 24 
metų 80c. į mėnesį, nuo 25 iki 
34 metų 85c. į mėnesį, nuo 35 
iki 40 metų 90c. į mėnesį.

Toliau yra du vien Apdrau 
dos — Pomirtinės skyriai: 
Pirmas $150.00, antras $300.-j 
00. Į šiuos skvrius narės mo- 
ka pagal amžių. Be to, visų 
tų skyrių narės taip pat gau
na dykai „Moterų Dirvą”.

Idealizmo atžvilgiu mūsų 
Moterų Sąjunga Amerikoje, Į 
kaip tos rūšies didžiausia or
ganizacija, yra viena naudin
giausių

Kiekvienos tos rūšies or
ganizacijos tikslas — medžią 1 
ginė narių gerovė. Tam tiks
lui ir Moterų Sąjunga beveik 
jau per 30 metų taupė tūks
tančius dolerių, iš kurių tū
kstančiai išmokėta pašalpo
mis ligoje ir pomirtinėmis.

Kitas Moterų Sąjungos ti
kslas — tai apšvieta, kuri tei ■ 
kia narėms tautinio ir kultū-

Mano minkšti patalai.
II.

Langai štangoms užtaisyti, 
Per juos šviesos nematau;
Durys sargais apstatytos, 
Dienas metais priskaitau.

III.
Nieks nelanko nelaimingų, 
Nepalinksmina širdies.
Nuo liūdnumo viskas dingo, 
Nebetenkam jau vilties.

IV.
Ką padarėm mes jums blogo, 
Kam sukaustėt mums rankas 
Kam kankinate nekaltus 

i... (neatmena posmo.)

Sausio 1 d. prasidėjo Mo-(da ne tik šeimos, ne tik or
ganizacijos gyvavimui, bet ir 
mūsų išeivijos ateities pa
grindą. Nuo jų priklausys 
mūsų ateities karta. Nuo jų 
priklausys, ar busimoji kar
ta prisipažins esanti kilusi iš 
lietuvių tautos.

Jau iš prigimties moteris 
— motina yra surišta su vai
kų auklėjimo pareigomis. 
Pats Dievas ją pašaukė toms 
aukštoms pareigoms.

Kaip nuo motinos priklau
so namų šeimos gyvenimas, 
taip nuo susispietusių Mote
rų Sąjungon moterų — mer
gaičių priklauso organizaci
jos ir, bendrai, išeivijos atei-K- 
tis. Kadangi tai vienintelė 
katalikių moterų organizaci
ja išeivijoj, taigi jon turėtų 
spiestis kiekviena katalikė 
moteris ir mergaitė. Moterų 
Sąjungos narių gyvenimas 
neprasideda ir nesibaigia pa
čioj organizacijoj. Jis prasi
deda namuose, o baigiasi taip 
toli, kaip tik gali pasiekti 
mūsų jėgos, mūsų veikimas. 
Juo greičiau susiprasime ir 
mokėsime tas mintis pasklei
sti visuomenėj, tuo bus 
riau kitiems ir mums 
čioms.

Tokio pasiryžimo moterų 
susibūrimui organizacijon 
mums šiandie reikia labiau, 
negu praeity. Nes juk žino
me, kas mus laukia.

Gyvenam laikus, pilnus tra 
gizmo ir karo siautėjimą. 
Kova už gyvenimą, už naują 
rytojų eina per visą pasaulį 
ne tiktai per laukus, lavonais 
nuklotus, bet visur už kas
dieninę egzistenciją.

Tat mes, kurios jau esame 
sąjungietėmis, turėtumėm 
daugiau rūpintis, kad savo 
eiles padvigubintume.

Ar yra galimybės šiais lai
kais tą atsiekti?

Į šį klausimą galima atsa
kyti — taip, nes, kaip sako
ma, pasauly nieko nėra, ko 
negalima būtų atsiekti. Tai
gi kiekviename žingsnyje, 
prie kiekvienos progos ieško
kime būdų gauti naujų na
rių. Visur ir visuomet garsin
kime Moterų Sąjungos idea-

Tiems kilniems tikslams 
vykdyti turi pareigos visos 
mūsų organizacijos, bet gi 
labiausiai Moterų Sąjunga. 
Sakau, už vis labiausiai-dėl 
to, kad Moterų Sąjungos na
rių eilės susideda iš motinų lūs, jos siekius, jos vardą 
ir būsimų motinų, kurios de-1 S. S.

Tur būt nėra šventesnio 
rūpesčio ir svarbesnio už
davinio amerikiečiams ir vi
siems lietuviams, kaip gel
bėti badaujančius, apleistus 
ir mirštančius tremtinius. 
Su džiaugsmu reikia pasa
kyti, kad privatiškai ne vie
nas sušelpė, pagelbėjo sa
viesiems. Tas darbas ir to
liau turi būti varomas. Juk 
giminės, pažįstami, artimie
ji jautresni yra savųjų kan
čioms ir vargams. Bet mums 
lietuviam kiekvienas lietuvis 
yra ypač brangus ir jo gy
venimo palengvinimas ar iš
laisvinimas turi lygiai kiek- 
Ivienam rūpėti. Todėl jei kas 
daroma organizuotai, tai ar 
nebūtų geriausias kelias rū
pintis visais tremtiniais, ne

priglaudė ir pavalgydino an- išskiriantį nė vieno. Tuo pa- 
glų lakūnus. 10 metų vai- rodytumėm JŲes 
kas, kada buvo spardomas 
vokiečių kareivio, sušuko: 
„nešvarus boše!” Kareivis 
nušovė vaiką.

Tokių faktų galima pri
rašyti daugybę. Ir jų užten
ka nacių tikram veidui 
žinti.

Vasario 1 d. žym^ L ]jiš$ &aubas iš vie- 
tuvis veikėjas ir spaiEįi®0 a811161113 Švedijo- 
darbininkas kun. Dr, Įjūriopavardės dėl sup- 

Česaitis, paskutiniu ,.
buvęs kariuomenės kapf Laiške duodama 
nu ir gyvenąs Lietuj jįi žkiių apie Lietuvą 
švenčia 50 m. sukaktį,

Sunkiame Sibiro ištrė Į j j 
me savo amžiaus , gedamos muo- 

sukaktį mini didelis Li 
vos darbo ir vargo žmi 
prietelis Jurgis Dagilis, Švedijoje ir 
dar ir pirmos vokiečiui kas čia bus. Vi- 
pacijos metu Marijamp jjlaikui karas, tai mes 

įsteigė slaptą kat, mok 
vių kuopelę, buvo steį

Mat, jie turi perei- 
t Įvairių cenzorių ran- 
įėl ir užtrunka. Pe- 

jisai 1903 m. vasario savaitę gavau laišką iš 
$ nuo mūsų bendro 
fino N, N., kuris už- 

rusi-lietuj, poetė

g Berlyno ateidavo į 
i per dvi tris die- 

NOREMAS IŠVYKSTI įrašo, kad nuo pat vo- 
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Buv

ir artimia if^^i pasakyta, kad 
gaus leidimą grįžti į Lie
kei pasirašys dokumen- 
bd nereikš jokių preten- 
ąį savo turtą Lietuvoje, 
dyne yra poras našlių 

ta iš Lietuvos jau seny- 
Winmaus, kurios turi Lie- 

Įmje ūkius ir vis klabina 
ieiio įstaigas leidimo grį 

IŠBLAŠKYTI LIETU ĮjLieiivą, bet be pasėk
iu. Jos čia pateko bėgda-i^ajf1} 
os nuo bolševikų, bet kaip gdzti 

ir okup ije nuo meškos radęs
daugelis lietuvių jėzuitiėjo-aiit vilko užbėgo.
-- — •------------ 3_t_i--*A

E vienos pusės berlyniškė 
šį kolonija gerokai su

ėjusi, bet iš kitos pusės 
indo naujų - tai darbi- 

i atvežti įvairiems dar
us į fabrikus. Berlynas ir 
i Vokietijos miestai dabar 
koks Babilonas, gatve ei- 

nuolat girdėsi kal- 
įvairiausiomis Europos 

b, bet daugiausia tai

rėjo palikti savo tėf, 
arba negalėjo į ją 
anksčiau išvažiavę 
studijuoti. Šiuo metu 
cūzijoje, Lijono apyli 
yra keturi lietuviai $■. 
tai: Jonas Kubilius, 
Kukta (vysk. Kuktos 
sūnus), Stasys Kulbis' 
Antanas Liuima.

Olandijoje yra du I 
viai jėzuitai studentai: | 
nas Liuima (Ant. Li 
brolis) ir Kazimieras 
kys (buvęs Lietuvos 
rininkas). Čekoslovali 
— du klieriku: Juo 
ranauskas ir St. B 
Italijoje, Romoje, yra 
gai Juozas Beleckas ir 
nius Krištanaitis, klia 
Kazim. '
Sukackas, Juoz. Vaišnjf1 

ir sunkiųjų Venceslovas Gutauskas

Prieš dešimt metų, 1933 
metais sausio 30 d., Hitleris, 
vyliugingas Vokietijos pilie
tis, tapo kancleriu. Nuo tos 
dienos Hitleris ir jo plėšikai 
pradėjo karą prieš visą žmo
niją.

Nacių partijos vyrukai, 
stambūs armijos politikie
riai ir smulkios eilinės žmo
gystos, kurios pardavė savo 
prigimtas teises, susidėjo su 
tais plėšikais įvykdyti kru-

ti vokiečių fabrikuose ir 
ūkiuose.

b. Olandijoje pelenai tų, *r. ^9 metų amžiaus, buvo 
įurie miršta koncentracijos
stovyklose, parduodami jų 
šeimoms u ž 25 guldenus.

c. Bohemijoj ir Moravi
joj darbininkai dirba 12 va
landų per dieną Hitlerio 
naudai.

5. Teorija —Krikščionybė 
turi žūti.

a. „Krikščionybė lygi ko
munizmui.”

b. „10 Dievo prisakymų 
yra žemiausių žmonijos in
stinktų sutrauka.”

Piktas dingsta, geras 
tad katalikų 
dingti.”

vinas ambicijas ir sunaikin
ti visus, kurie pasipriešintų. 
Jie bandė kontroliuoti kitus 
žmones savo naudai. Jų ne
sveiki galybės ir turtų geis
mai sudaro baisų biauraus, 
barbariško, sadistiško pasi
davimo gyvuliškumui rekor
dą. X

Per dešimt metų jie suda
rė eilę veiksmų, kurie repre- buvo išdeportuoti į koncen- 
zentuoja įvykdymą totalita- tracijos stovyklas Vokieti- 
rinių idėjų. „Nauja Tvarka”'joj.

Spauda Lietuvoje
Okupantų užimtoje Lietu

voje žmonės neturi spaudos 
laisvės. Laikraščiai yra arba 
pačių vokiečių leidžiami, ar
ba jų cenzorių griežtai kont
roliuojami. Pereitais metais

įbę ir pasiryžimą ginti ir ko
voti už visų lietuvių likimą ■ 
ir neužkirstumėm kelio to
kiam laimėjimui — išgelbėti 
visus.

Visi suprantame, kad lie
tuvių gelbėjimo kelias yra 
sunkus ir nedaug žadąs. Bet 
visų užsispyrimas ir pasL 
ryžimas gal bent šiek tiek 
palengvintų jų kančias. Pir
miausia, gal būtų galima pa
gelbėti jiems ištrėm'mo vie
toje. Toliau rūpintis, kad iš
leistų išvažiuoti lietuvių vai
kams ir moter'ms j nekariau
jančią šalį.

Lenkų vyriausybės didelės 
pastangos ir nemaži lai
mėjimai turėtų įkvėpti ir

terų perkelti į Meksiką. Jie 
neseniai susitarė su vokie
čių valdžia, taip, kad jie 
dabar galės nusiųsti 5 ki
logramų siuntinį kiekvie
nam lenkui belaisviui Vo
kietijoj, kurių ten priskai- 
toma 83,000. Juk m es jau 
žinome, kad dauguma len
kų taip pat išlaisvinti iš iš
trėmimo. Ir mūsų vieningas 
ir nepermaldaujamas veiki
mas gal daugiau padarytų. 
Vien jau žmogiškumo veda
mi, mes galime prašyti, kad 
paleistų nekaltus civilius iš 
koncentracijų i 
darbų. Pagaliau, jnums pa- Kažkur išsklaidyti Vo 

joje ir Austrijoje tėv, 
rolis Garuckas ir P 
Kuprevičius bei tėv. J 

penki lietuviai jėzuitai 
rikai. Dabar 
naciai uždarė daugelį 
zuitų vienuolynų, tad 
nia, ar tie lietuviai turės 
ką galimybę tęsti savo 
dijas. Jėzuitai kunigai 
rėjo iš Vokietijos 
Lietuvą, bet vis n 
gauti leidimo. Pranei 
nacių okupacijos buvo 
kūs lietuviams. Tėv. 
galėjo darbuotis p 
jaunimo vasarinėse s

no ūk 
Jo žn 
bet 1 
verčii

Gal 
rė D 
širdie 

, buvo 
vyras

Pull

Rd 
nai ' 
vičių, 
Rock 
viene 
prieš 
versi 
gavęs 
me r 

: Vilnį 
tas i

tiems reikia žinoti, ko mes 
norime, susidaryti planą, 
daugiau informuoti visuo-
menę. Jei tik pripuolamai Raibužis, be to — ket 
dirbsime, tai daug pastan- 1 
gų nueis niekais.

Lietuvis

Kinams Suaukota
9 Mil. Dolerių

Mažeikiuose, nes 
lengviau su maistu.

Šilingai išvežti

osant Lietuvoje
•įkalbos, buvo truputį 

narvais, bet, kaip!
rašo N. N., gyvena 
pas brolį (buvusį ’

^lsa Alingų šei-
išvežta į Kazaksta-

Tulūzos katalikų «įg(
centre. Dauguma stu_ dektwMoUes«- 

 

užsienio aukštosiose Wektcmu į fiaį, tain ev- 
Ir^cso n eraiini ia iii 0®^- t juvi-

• dų tokte Danutė tai 
^kiai sublogusį.
gražiai darbuojasi su iJ^B’isteikos likimas jmer

7 ---- - Uli' K. U I

Rusteika esąs nu- dėje 
kartu su buv. vice- užsi 

u Giedraičiu. NN. išve

Kinijai šelpti „United
China Relief” draugijos gar- 

'A bes pirm. Wendell L. Will- 
kie pranešė, kad 1942 metais 

" Amerikoje Kinijai suaukota 
9,293,033 dol., kurių 7,083,- 
357 dol. jau įteikti, o likusi jose, tėv. Kubilius dar 
suma pasižadėta sumokėti 
1943 metais. Šias aukas su
dėjo dešimt milijonų asmenų. 
Aukų dydžiai siekė nuo 3 
centų iki 100,000 dol. (Ber
nard Baruch aukojo 100,000 
dol. karo Bonais). ---------

Šiais metais vėl skelbiamas jomis tarp Amerikosvidaus reikalų mi- ko I

lose. Daugeliui iš jų^ 
venimą stengiasi pa 
tėv. Kidykas, kurs

. .. ------- j-------  n oiaiB ineiaiB vei sAeiuiaiiias jumis tarp Aiiier.
ŪSO organizacija turi J. mus nepailsti lietuvių gel- Kinijai sušelpti vajus, kurio tuvių, pašvęsdamas 

A. y. kariams 1,200 užeigų-(bėjimo darbe, štai jie gavo metu tikimasi sukelti vėl di- tus tam darbui neto 
klubų. ’ ? ” ----įleidimą 5,000 vaikų ir mo

U1ULU 
deles sumas. nis mėnesius..
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ne tik or- 
nui, bet ir 
rities pa- 
priklausys 
a. Nuo jų 
imoji kar
ti kilusi iš

EDUOS LIETUVIS APIE LIETUVĄVasario i 
tuvis veikėjas 
darbininkas k 
Česaitis, pasK 
buvęs karinį 
nu ir gyvetj 
švenčia 50 m

Sunkiame < 
me savo amjį 
sukaktį mini į tikos perduodamos visuo- 
vos darbo ių įei. — Red.
prietelis Jurgį' ---------

is laiškas gautas iš vie- 
patikimo asmens Švedijo- 
kurio pavardės dėl sup- 
tamų priežasčių skelbti 
alime. Laiške duodama

' lažai žinių apie Lietuvą 
ietuvius vokiečių okupa- 
ije, todėl įdomesnės iš-s moteris 

;ta su vai- 
areigomis. 
aukė toms 
is.
s priklau- 
fvenimas, 
įsių Mote- 
ų — mer- 
rganizaci- 
/ijos atei- 
vienintelė 
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•n turėtų 
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baigia pa- į 
Jis prasi-1 1933 m. va& 
įgiasi taip 

pasiekti 
veikimas, 
rasime ir 
s pasklei- 
bus ge- 

ums pa-

dar ir pirmos, Jyvename Švedijoje ir 
pacijos metu y Igomės kas čia bus. Vi- 
įsteigė slaptą-į aplinkui karas, tai mes 

’j Čiamės lyg maiše, iš ku- 
nėra skylių išlysti. Laiš- 

s tai dar susisiekiame ir 
Jumis Amerikoje, pažįs
tais Anglijoje ir net su 
onėmis okupuotoje Euro-

vių kuopelę, k 
laikraščio ,įĮ 
lis,” buvo vie>j

vės, daug |į 
nes šelpime pe 
to Pauhečio į e. Tik tie laiškai baisiai 
socialinį skyrį'" “ 'r ' “ ‘ 
sto savivaldį 
jisai 1903 m į

d eina. Mat, jie turi perei- 
)er įvairių cenzorių ran- 
, todėl ir užtrunka. Pe- 
ą savaitę gavau laišką iš 
■lyno nuo mūsų bendro• • V . ’• »/ XI U4.V_/ XXX Cik) UvilkAl O

gi, pries 10 į įstam0 n., kuris už
pusi lietuve p:, kelionėje daugiau kaip
Adomavičiūtė, lesį, o taikos metu laiš- 

iš Berlyno ateidavo į 
NORĖJUS 11) bfcholmą per dvi tris die- 

KAUFOĮ, • J*5 ra-šo, kad nuo pat vo- 
__ čių okupavimo Lietuvos 

daro žygius gauti leidi-Buvęs duois
moterų pagrįžti į Lietuvą, bet iki

nizaeijon tuvoje Owen J. 
a labiau, paskutiniu late, 
juk žino- Waukegan, DLi 

mas apylinkės i 
kilnus tra g^ių dvasinius r- 

šeimos gyvenam: 
ra Northfield. I

mzacijon tuvoje Owen J,

autėjimą. 
už naują 
ą pasaulį 
lavonais 
už kas-

šiol be jokių pasekmių, 
įgeliui pavyko gauti Įei
tą, bet ir tai su visokiais 
ibojimais. Nors tas mano 
ulis ir negali man visko 
ašyti, bet iš jo laiškų su- 
ntu, kad vokiečiai ypatin- 

vengia duoti leidimus 
ns lietuviams, kurie turi 
:į turtą Lietuvoje. Vie-

au esame 
rėtumėm 
ad savo 
e.
šiais lai-

kagos apylinkės
gauna naują teln (rodos, Dr. Karveliui) 
lifomijoje ir t 'ę aiškiai pasakyta, kad 
laiku yra paste gaus leidimą grįžti į Lie
ti keliems mens ą, jei pasirašys dokumen- 
Diego.

0. J. C. Nok j e a pOras našlių 
mielai prisimeni

kad

kad nereikš jokių preten- 
Į į savo turtą Lietuvoje.

erų iš Lietuvos jau seny
ma atsa- kur tik galėdami amžįauS) kurios turi Lie-
dp sako- Lietuvos reikalu 
nėra, ko -------
kti. Tai-'išblašKYTI Ii 
ingsnyje, 
os ieško- 
ujų na-
t garsin- jaugeiis lietuviu; jo — ant vilko užbėgo.
>os idea- rėjo palikai sav 
vardą.

S. S.

rašo gavęs laišką iš Rus
teikienės. Ji tebegyvenanti 
savo namuose, o duktė Da
nutė ištekėjo už kokio tai 
smulkaus valdininko. Jie vi
si kartu ir gyvena. Vargšė 
Rusteikienė vis dar tiki, 
kad jos vyras gyvas, ma
tyt, niekas tos vilties į 
akis nenori jai slopinti. Be
je pas N.N. buvo užėjęs 
pulk. Urbonas, kuris laiki
nai buvo atvažiavęs Berly
nan ir pasakojo kalbėjęsis 
su dabar Lietuvoje gyve
nančiu buvusiu Banko di
rektorių Šode. Pastarasis 
buvęs kartu su Rusteika ir 
Giedraičiu varomas Rusi
jon, bet kur tai prie Min
sko įvykusi panika, ir sar
gai pradėję kalinius šaudy
ti.Šode kritęs griovin ir nu
davęs negyvą, o kai vėliau 
atsikėlęs, tai pamatęs save 
begulint tarp daugybės la
vonų, kurių tarpe aiškiai 
pažinęs Rusteikos ir Gied
raičio lavonus. Kiek čia tie
sos yra, sunku pasakyti, 
nes apie Rusteikos nužu
dymą buvo ir kitokių ver
sijų.

Rodos, pats taip pat pa
žinai vaikų darželių vedėją 
ir organizatorę Marytę Ne- 
mekšaitę. Ji kaip tai išli
ko, ir Algirdas Nasvytis 
pasakojo N.N. sutikęs ją 
gatvėje Kaune ir kalbėję
sis. Vargšai Aravičiai ir 
Papečkiai visi išvežti.

Kur Škirpa?
Kur vokiečiai nudėjo bu

vusį Lietuvos minister; Ber
lyne Škirpą, tai nesiseka 
patirti, nors aš kelis kar
tus savo bičiuliui rašyda
mas į Berlyną ir prašiau 
suteikti šitų informacijų. 
Paskutiniam laiške jis lyg 
tai tarp kitko rašo, kad ne
seniai matęsis su Škirpiene, 
kuri sakėsi artimiausiu lai
ku važiuojanti Kaunan.

AMERIKA

Amerikos vaikai žiūri į jus su pagalbos 
prašymu. Jiems negalima atsakyti. Jie tu
ri būti laisvi nuo baisaus vaikų parali- 
žiaus pavojaus.

Pagelbėk dabar — 

visų vaikų ir visur jų 

esančių gerovei.

JOIN the
MARCH 

©f DIMES

Juk taip mažai kaštuoja dabar, o tiek 
daug reiškia Amerikos ateičiai. Nes, kaip 
sako prezidentas Roosevelt: „Rytojaus Amerika bus tokio 
stiprumo, kaip šios dienos vaikai.”
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MARIJA LITURGIJOJE
Šv. šeimynėlės Šventė 

(Trečiame sekmadienyje po 
Trijų Karalių).

Marija buvo šventosios šei 
mynėlės Motina ir Juozapo 
sužieduotinė. Kitos motinos. 
ir kitos moters, kaip Marijos, 
žmonijos istorijoje nėra, ne
buvo ir nebus. Keista, kad 
taip maža teturime žinių apie 
šią motiną ir moterį. Tiek tik 
turime žinių apie josios as
menį ir gyvenimą, kiek ji yra 
susijusi su pasaulio Atpirki
mu — atpirkimo istorija.

socialinį susiskirstymą, po
piežius suprato, kad religi
jai išgelbėti ir socialinei ra
mybei visuomenėn grąžinti 
buvo viena išeitis — garbinti 
Šventąją šeimynėlę, iškelti 
pavyzdžiu kuklų šventos Šei
mynėlės namelį Nazarete, 
kaip sektiną visam pasauliui. 
Todėl Apeigų Kongregacijos 
1893 metais birželio 14 d. de
kretas įsakė, kad tituliarinė 
Tėvo Francoz, S. J. įsteigta 
Brolija — pamaldžių krikš
čionių šeimyna — 1861 me
tais būtų švenčiama trečia
me sekmadienyje po Trijų 
Karalių.

Ši šventė, tiesa, iškelia ir 
garbina paslaptingą ir slaptą 
Mūsų Viešpaties Jėzaus Kri
staus gyvenimą ir primena 
mums dorybes, kurios supo 
Jėzaus asmenį per Jojo vie
šąjį gyvenimą čia žemėje. 
Šventė nėra skiriama tik Ma
rijai, bet toji Dangaus Kara
lienė, kaip Šeimynų Karalie
nė bei Namų Karalienė, vai
dina svarbią rolę, ir dėl tos 
priežasties ši šventė yra pri
skiriama prie Marijos šven
čių.

Iš tos šventės reikėtų pa
stebėti ir pabrėžti vieną iš 
daugelio kitų Marijos dory
bių bei ypatybių, būtent, Ma
rijos rūpestingumą. Pama
čiusi, kad Viešpaties Jėzaus 
nėra, šv. Marija su šv. Juo
zapu skaudžiai susirūpino. 
Apibėgo gimines ir pažįsta
mus. Ieškojo, kol Jį surado 
Bažnyčioje tarp Bažnyčios 
daktarų ir išminčių.

Ir mes Jo visados neten
kame, kai papildome sunkią 
nuodėmę. Tačiau ar mes, 
kaip Marija, skaudžiai tai at
jaučiame? Ar mes, kaip Dan
gaus Motinai, ieškome Jojo, 
kol atrandame? Tačiau mes 
ne taip uoliai, visai ne taip 
greitai ieškome prarastojo 
Jėzaus, kaip darė Švč. Marija 
su šv. Juozapu.

Kodėl? Kur glūdi toji prie
žastis, kad mūsų uolumas 
skiriasi? Ne kur kitur, kaip 
mūsų širdyse. Mes ne taip 
smarkiai ir ne taip 
užsidegę mylime Vieš
patį Jėzų, kaip Marija 
su Juozapu. Tiesa, Jėzus 
nėra mums taip artimas, 
kaip jiems buvo. Bet Jis yra 
mums reikalingas taip, kaip 
jiems, jei ne daugiau. Kaip 
Marijai ir Juozapui, taip ir 
mums Jis yra Mūsų Dievas, 
Mokytojas ir Išganytojas. 
Jei mes turėtumėm ne vien 
žmogiškos meilės, bet dau
giau išminties, mes mylėtu
me Viešpatį Jėzų daugiau, 
negu dabar mylime. Turėda
mi daugiau tos meilės, mes 
turėtume daugiau ir noro bei 
rūpestingumo neprarasti Jo, 
gi, praradę, labiau skubintu- 
mės Jį atrasti. Turime taip
gi atsiminti, kad svarbu žino
ti ir neužmiršti, kur ir ko
kioj vietoj Marija ir Juoza
pas atrado dingusį Kūdikė
lį: mes ne kur kitur rasime tą 
prarastą Kūdikį,kaip toj pa
čioj vietoj, kur Jį rado Jo 
Motina ir Tėvas, būtent, Ba
žnyčioje.

Taip, iš tikrųjų, praradę 
Jėzų, ieškokime Jojo Bažny
čioje! Jis visuomet yra Baž
nyčioje. Nuo jos neatsitolin
kime. Neatsitolinę neprarasi
me Jėzaus. Atsitolinę ir pra
radę — uoliai, greitai skubė
kime atgal į tą, tarsi, XX 
amžiaus Nazareto miesto ba
žnytėlę ir ten atrasime Jė
zų prie degančios raudonos 
šviesos, bemokantį mus, kaip 
anuomet mokė žydus ir Baž
nyčios išminčius, kad Jis yra 
mūsų atrastas Dievas, Mo
kytojas ir Išganytojas.

Vilius Aksiurdna.

Galima vienok tvirtinti, 
kad apytikrė Marijos gimi
mo data bus 16 metų prieš 
Kristaus gimimą. Gimtinė— 
Nazareto miestas. Tėvai, 
nors neturtingi, bet buvo iš 
karališkos giminės, nes toli
moj josios protėvių eilėj bu
vo karalius Dovydas. Aukš
tos ir kilnios doros žmonės, 
Joachimas ir Ona, buvo Ma
rijos tėvai.NAMINIS, VIDAUS FRONTASjo žmona suspėjo net ište

kėti už buvusio aviacijos 
karininko Narako, kuris 
irgi sėdėjo Kauno devintam 
forte ir per tai liko neiš
vežtas.

„Apsaugos būriai
Iš jaunųjų kartos ypatin

gai daug šeimų perskirta. 
Advokatas Baltrušis buvo 
gaudomas išvežimui, bet kur 
tai slapstėsi, tai tada bol
ševikai pagavo jo žmoną, o 
jis liko su dviem mažais vai
kais. Domą Stankūną bol
ševikai įkalino tuojau po 
Lietuvos okupavimo ir sekan 
čiais metais (kovo mėn.) iš
vežė, o jo žmona su sūne
liu, kurio tėvui nebeteko nė 
matyti, liko Lietuvoje ir 
dabar mokytojauja „Auš
ros” gimnazijoje Kaune.

Bet su išvežimais Lietu
vos žmonių nelaimės nepa
sibaigė. Vokiečiai naikina 

_ Lietuvos žydus ir tam
Buvusiam direktoriui Nor- šlykščiam darbui mėgina jė- 

kaičiui taip pat nesiseka ga panaudoti lietuvius. Vos 
atėję į Lietuvą vokiečiai 
pradėjo organizuoti „apsau
gos batalijomis”, kurie tu
rėjo eiti neva policijos pa
reigas. Buvę policininkai ir 
atsargos kariai buvo ragi
nami registruotis ir dauge
lis užsiregistravo, nes juk 
gyventi reikia. Vokiečiai 
tuos batalijonus pradėjo 
naudoti savo tikslams, iš
blaškė po visą Europą — 
jų rasi ir Varšuvoj ir Gu
dijoj ir kitur. Ne vieną jų 
pasiuntė ir į frontą prieš 
bolševikus. Lyg to būtų ne
gana, paskelbė veik pilną 
mobilizaciją, o kas nuo jos 
išliko, tai siunčia darbams į 
fabrikus Vokietijoje, 
laiminga mūsų tauta 
draskoma ir iš rytų 
vakarų. Kada karas

Iš švento padavimo turime
liudijimų, kad Mariją, einan
čią vos trejus metus, šven
tieji josios tėvai paaukojo 
Dievui. Neaišku, ar tai yra 
istorinis faktas ar ne. Ka
dangi legendos liekasi legen
domis, tai stinga tikrų žinių 
apie Marijos vaikystę ir jau
nystę. Tikrų ir autentiškų ži
nių turime tik iš Šv. Luko: 
„Angelas Gabrielius buvo

Raportas iš darbo fronto.
Šiais metais įvyks plačiai 

apimą pakeitimai, kaip pri
statyti darbininkus karui, ir 
palaikyti dabartinius darbi
ninkus, išskyrus tuos, kurie 
įstos kariuomenėn — tuose 
darbuose, prie kurių jie da
bar dirba. Automobilių in
dustrijoj programa jau vyk
doma sustabdyti nereikalin
gą pakeitimą darbininkų; 
kur tik fabrikai laikinai už
daryti dėl tų pakeitimų, yra 
užtikrinimų, kad darbinin
kai, kurie priėmė kitas tar
nybas, galės būti grąžinami 
į savo senas vietas be jokių 
nuostolių.

Nors spaudimas pagrei
tinti karo gamybą labai di
delis visoj šalyje, septyni 
valdžios departamentai ir a- 
gentūros susivienijo prašy
dami, kad nebūtų jokio ats
lūgimo valstybių darbo tei
sių, kurios apsaugo darbi
ninkų sveikatą.

Tinkama Dieta
Mūsų valdžia pabrėžia 

svarbą tinkamos dietos, kai
po būtiną dalį karo pastan
gų-

Peržiūrėjimai dietų įvai
riuose rajonuose tarp įvairių 
darbininkų grupių įrodo, 
kad daugelis žmonių netin
kamai valgo todėl, kad jie 
nežino, kokis maistas reika
lingas jų ypatingiems dar
bams.

Valdžia paskelbia vėliau
sius išradimus apie vitami
nus, mineralus ir kitus reik
menis dėl gerai balansuotų 
valgių, šie išradimai įtrauk-

mo konservuotuose valgiuo
se.

Mažai uždirbantiems die
tos yra specialiai nustaty
tos. Nustatyti minimumai į- 
vairių valgių pagal amžių 
arba užsiėmimą. Pastebima, 
kad daug kiaušinių, pieno ir 
žalių daržovių yra šiose die

gtose.
Pavyzdžiui, nustatyta pigi 

dieta moterei, kuri perdaug 
fiziniai nedirba. Per savaitę 
ji gali suvartoti 4 kiauši
nius, IV2 svaro mėsos, pauk
štienos arba žuvies, ir 2 sti
klu pieno kiekvieną dieną. 
Daržovės, kaip kopūstai, 
pamidorai rekomenduojami 
kaipo maistingi, nebrangūs 
ir kuriuose yra reikalingų 
vitaminų ir mineralų.

Agrikultūros Departamen
to namų ekonomijos biuras 
duoda patarimus šeiminin
kėms apie ekonomišką pirki
mą maisto. Pirkimas dide
liais kiekiais, daržovių, ka
da jos sezone ir pigiausios, ir 
palyginimas valgių kainų į- 
vairių krautuvių, gali suma
žinti maisto išlaidas.

Narni] Gumos priežiūra
Kainų administracijos įs

taiga pataria Amerikos žmo
nėms saugoti kaliošius, van
deniui vamzdžius (garden 
hose), guminius apsiaustus, 
gorsetus ir kitus namų gumi 
nius daiktus nuo šilumos, 
saulės, aliejaus ir nuo sute
pimo su taukais, arba sma
la.

Nuo jūsų priklauso šių 
daiktų išsaugojimas — gera 
priežiūra ir jų pataisymu — 
sako OPA. Karas Pacifike

Dievo siųstas į Galilėjos mie
stą, kurs vadinasi Nazare
tas, pas mergaitę, pažadėtą 
vyrui, vardu Juozapui; mer
gaitės gi vardas buvo Mari
ja”. (Luk. 1, 26-27). Iš tos 
šv. Rašto vietos gauname da 
vinių apie josios kilmę ir a- 
pie faktą, kad jinai susižie
duos su Juozapu. Kitoj vietoj
šv. Rašte yra parašyta, kad 
jinai taps motina, ir, kad kas 
gims iš josios, bus iš šv. Dva
sios: „Dovydo sūnau, Juoza
pai, nebijok priimti savo 
žmonos Marijos, nes kas iš 
Įjos gims, yra iš Šventosios 
Dvasios.” (Mato 1,20). Tie 
trys asmenys kaip tik sudaro 
tą šventą šeimynėlę, kurios 
šventę Bažnyčia švenčia sau
sio mėnesyje.

oje ūkius ir vis klabina 
iečių įstaigas leidimo grį 
į Lieuvą, bet be pasek- 

JĖZUII j. Jos čia pateko bėgda-
s nuo bolševiku, bet kaip grįžti Lietuvon, todėl, pra- 
e patarlėje, nuo meškos radęs visas viltis, apsigyve

no ūkyje kur tai Silezijoje. 
Jo žmona smarkokai sirgo, 
bet vis tik jie šiaip taip 
verčiasi.

Gal jau girdėjai, kad mi
rė Dr. Kuzma staiga nuo 
širdies trambozo. O juk tai 
buvo dar jaunas ir gabus 
vyras, taip gaila.
Pulk. Lesauskas išvežtas
Rodos kad 

nai Biržiškos 
vičių, kuris 
Rockefellerio 
vienerius metus 
prieš karą Amerikos 
versitetuose. N. N. sakosi 
gavęs iš jo laišką, kuria
me rašo su šeima gyvenąs 
Vilniuje ir skaito paskai
tas universitete, 
tyręs, kad

š vienos pusės berlyniškė 
įuvių kolonija gerokai su
sėjusi, bet iš kitos pusės 

Birado naujų — tai darbi- 
ikai atvežti įvairiems dar- 

yra keturi Reta ms į fabrikus. Berlynas ir 
—----- i Vokietijos miestai dabar

j koks Babilonas, gatve ei- 
. * mas nuolat girdėsi kal- 

nt įvairiausiomis Europos 
Ibomis, bet daugiausia tai

arba negalėjo į 
anksčiau išvaža 
studijuoti. Šiuo: 
cūzijoje, Lijono

tai: Jonas Kut 
Kukta (vysk, Kai 
sūnus), Stasys 1 
Antanas Liuima.

Olandijoje yn . .x , 
viai jėzuitai stifc lkl! lr ltak»'

siką. Jie 
i vokie- 
:ad jie 
;i 5 ki- 
kiekvie- 
iui Vo- nas Liuima (Ant Daukantas Vilniuje
priskai- brolis) ir Kaflt Berlyne yra lietuvių baž- 
i es jau _ ■

rimukas). Čekes- 
ti iš iš-: — du klieriku: i 
feningas ranauskas ir & 
5 veiki- Italijoje, Romoje 
įdarytų. gaj jUozas Belecb 
o veda- njus KrištanaitiL

kys (buvęs Lie-čia, tai sekmadieniais, 
j visi lietuviai ir trau- 
i. Ten N. N. rašo suti- 
s ir generolą Daukantą, 
ris atvažiavo iš Lietuvos 
impam laikui ir pasako- 

- .----- mus njiisuui«J, kaip buvo kalinamas
yti, kad Kazim. Raudeli^ Iševikų pusę metų ir iš- 
rilius iš sukackas, JuoiH iš kalėjimo (9 forte) 

ts su kitais kaliniais, pa- 
laudodamas sąmyšiu, kai 
asidėjus karui su vokie-

ir pats paži- 
žentą Žake- 
buvo gavęs 

stipendiją ir 
studijavo 

uni-
Ne-

— ji 
ir iš 
pasi-

Iš jo pa- baigs, tiesiog baisu ir pa- 
Lesauskas iš- galvoti, 

vežtas, o Lesauskiene Kau- miūsų žmonių.
kas bus likę iš

mkiųjų Venceslovas Gult 
ms pa- Kažkur išsklaidyti 
ko mes 

planą, 
visuo- 

lolamai 
pastan-

ietuvis.

:ota
iy
United
os gar-

Will-
metais

Pamaldumas prie švento
sios šeimynėlės, seniai p rak- 
tikuojamas Bažnyčioje, išsi
plėtė po visą pasaulį 17 šimt
metyje. Italijoje, Belgijoje, 
Prancūzijoje ir Kanadoje ši 
šventė buvo tarp kitų bendrų 
Bažnyčios švenčių. Redemp- 
toristų kongregacijoje buvo 
viena klestinti Brolija šv. 
šeimynėlės globoj. Bet Popie
žius Leonas XIII išugdė tą 
pamaldumą, įtraukdamas jį 
į savo socialinį reformų pla
ną. Nujausdamas pavojus 
krikščioniškam tikėjimui ir 
civilizacijai mūsų laikais, 
norėdamas sulyginti žmonių

ti į nustatytą, dietą, ir ūkio panaikino gumos šaltinius, 
produkcija yra paskatinta Beveik visa guma, kurią da- 
pristatyti reikalingų produ- bar naudojame kartu su dir- 
ktų. Dar prie to, studijuoda- btina, kurią mes gaminame, 
mi įvairūs būdai, kaip užlai- turi būti suvartota ginklams 
kyti maksimumą maistingu- mūsų kareiviams.

Saugokite gumą nuo jos 
priešų. Padėkite į gerą vie
tą. Nuvalykite ir sutaisyki
te. Šie patarimai prailgins 
jūsų guminių daiktų naudin
gumą.

Sudėkite guminius daik
tus į vėsią tamsią vietą, toli 
nuo garo ir karšto vandens 
vamzdžių. Karštis ir saulė 
silpnina gumą ir ji trūksta. 
Jeigu daiktai, kurie dedami 
į sandėlį, yra pusiau gumos 
ir medžiagos, sandėlis turi 
būti sausas, nes kitaip daik
tai gali apipelyti. Guminius 
daiktus nereikia sulenkti, 
nes tada jie trūksta, bet jei
gu tas būtinai reikalinga pa
daryti, kada jie dedami į san 
dėlius, apibarstykite talcum 
pudra arba kornų milteliais.

Aliejus, taukai arba sma
la išpučia gumą, jeigu ilgai 
nenuvalyta, taigi, reikia nu
plauti su muilu ir šiltu van
deniu. Jeigu tai nenuplausi, 
tai galima vartoti išvalymo 
skysčius, bet atsargiai, nes 
jie gumą gali sutarpdyti. Jei 
gu guma pardaug neįsinešio- 
jusi, galima namie pataisyti.

OWI.

ne dirba bugaltere kokioj 
tai firmoj.” Buvęs vidaus 
reikalų viceministeris Šten- 
celis išvežtas, o Štencelie- 
nė laisvai gyvenanti Kau
ne. Kaip tas jai pasisekė, 

nes ji yra 
žydiškos kilmės. Beje jos 
duktė kur tai slapstosi, o 
gal jau ir dingusi. Micke
vičienė (prof. Krėvės Mic
kevičiaus žmona) gyvena 
su šeima Vilniuje už gruzi
nę..., o jų duktė ištekėjo 
už inž. Mošinskio.

Išardytos šeimos
Kad ir didžiausi sumiši

mai ir bėdos, gyvenimas 
vis daro savo. Lietuvoje li
kę daug perskirtų šeimų— 
vienų išvežti vyrai, o žmo
nos likusios Lietuvoje, o 
kitų atvirkščiai. Sakysim, 
Čaplikienė (buv. vidaus reik, 
ministerio žmona) gyvena 
Berlyne, o jos vyras išvež
tas, arba v ėl, Aleksienė su 
mergaite išvežta, o jis li
ko Kaune, nes tuo metu sė
dėjo kalėjime ir kaip tai 
užsiliko. Notaras Žilinskas 

misteriu Giedraičiu. N.N. išvežtas, o Lietuvoje likusi

joje ir Austrijoje 
rolis Garuckas kis kalėjimo sargai išlak- 
Kuprevičius bei If 
Raibužis, be to - 
penki lietuviai j& 
rikai. Dabar ' 
naciai uždarė vena 
zuitų vienuolyną- 1 lengviau su maistu.
nia, ar tie lietuvi šilingai išvežti 
ką galimybę tęst Navakas, kaįp dar bol- 
dijas. Jėzuitai ^kams 
rėjo iš Vokietija 
Lietuvą, bet vis 
gauti leidimo. 
nacių okupacijos^ 
kūs lietuviams.

j ir juos visai užmiršo.
j neblogai atrodo, skaitąs isPe^>
.skaitąs Vilniaus universi- 
;e, o žmona su vaikais 

Mažeikiuose, nes

Šilingai išvežti

aukota galėjo darbuotis
7,083,- 
likusi 

mokėti 
ras su- 
smenų. 
nuo 3 
(Ber- 

00,000

jaunimo vasari^ 
lose, tėv, Kubilius 
Tulūzos kataliku 
centre.« Dauginus 
užsienio aūkštosi^ 
lose. Daugeliui iš 
venimą stengiasi 
tėv. Kidykas, $ 
gražiai darbuojasi 

namas jomis tarp 
kurio tuvių, pašvęsti 

zėl di- tus tam darbui 
fnis mėnesius..

esant Lietuvoje 
a kalbos, buvo truputį 
įręs narvais, bet, kaip 
bar rašo N. N., gyvena 
rime pas brolį (buvusį 
nerolą). .Visa Šilingų šei- 
yna išvežta į Kazaksta- 
.. Mudviejų pažįstamas 
ž. Narutavičius dabar yra 
Iniaus 
ktorius 
na. Jų 
larkiai

Rusteikos likimas
Buvęs vidaus reikalų 
steris Rusteika esąs 
.utas kartu su buv. vice-

elektros stoties di- 
ir šiaip taip 
duktė Danutė 
sublogusį.

gy- 
tai

mi- 
nu-

Amerika — viltis
Švedijoje gyvenimas pa

kenčiamas, nors užsiliku- 
siems lietuviams ir sunko
ka. Čia gyvena atstovas 
Gilys ir buvęs Lietuvos Pa
siuntinybės tarnautojas Ži
linskas su šeimom. Suma
žėjus užsienio prekybai, 
darbo gauti veik neįmano
ma, o gyventi reikia. Bet ir 
čia vienam kitam nusišyp
so laimė. Kaip žinai, Balu- 
tytė yra ištekėjusi už Lie
tuvos piliečio Rozenblato. 
Besigelbėdami nuo okupan
tų abu atsidūrė Švedijoje 
be pinigų ir pragyvenimo 
šaltinio. Dabar jie abu dir
ba Amerikos atstovybėje ir 
gyvena pakenčiamai. Kaip 
matote, jūsų demokratinio 
krašto įstaigos jau ir da
bar gelbsti mūsų žmonėms. 
Lietuvos žmonės, kaip jus
ti, irgi visas viltis deda tik 
į Ameriką, nes kitaip pa
dėtis atrodo beviltiška.

Stockholm,
1942 m. lapkričio 26 d.

Plačiausiai Amerikoje Skaitomas
yra

mėnesinis, religinis, paveiksluotas laikraštis

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

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

„VARPELIS”
Duoda naujausių žinių iš katalikų gyvenimo Ameri

koje ir kituose kraštuose. Aprašo lietuvių kančias Lietu
voje. Turi gražių aprašymų, pavyzdžių ir trumpų straips
nelių.

ADRESAS:

FRANCISCAN FATHERS
310 Orchard Street, Pittsburgh, Penna.

Telephone — Hemlock 6567

:■ "i1................ ~ ..... ~ • ■■ _____Z

TAUPO ŽALVARĮ

Pamainymas kariams žal
varinių guzikų į guminius 
sutaupys valdžiai šiemet apie 
365,000 svarų taip reikalingo 
metalo.
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AMERIKA

DEŠIMT METŲ SU MUMIS
Šv. Kazimiero ] 

šiemet gali didžiuotis išgyve
nusi 50 metų. Tą savo auksi
nį Jubiliejų iškilmingai pra
dės sausio mėn. 31 d. 9 vai. 
bus atlaikytos šv. Mišios dė
kojant Dievui už suteiktą 
laimę sulaukti 50 metų jubi
liejaus. Taipgi bus prašoma 
palaimos jubiliejui atšvęsti. 
Vakare bus didžiulė vakarie
nė su programa, daugybė sve 
čių. Tarp svečių laukiame ir 
Kultūrinio Instituto direkto
riaus prof. K. Pakšto, „Ame
rikos” redaktoriaus ir kitų.

Sausio 31 d. bus ir kitos 
iškilmės—tai vietos klebono 
kun. Ignaco Valančiūno var
dinių minėjimas. Šiemet ne
paprastos tos vardinės, nes 
dešimti metai, kai jis čia kle 
bonauja. 10 metų lengva pa
sakyti, bet pergyvenant juos 
tenka visokių valandų pralei
sti. Bet kun. klebonas Valan- 
čiūnas su visa meile ir pasi
aukojimu dirba kazimierie- 
čiams. Parapija turi sunku
mų su skolomis, su visokiais 
remontais; parapijiečiai išsi
skirstę po didmiestį. Bet jis 
dirba ir rūpinasi savęs nesi
gailėdamas. Ir pasiseka. 
Nors parapija dar vis skolų 
turi, bet viskas taip gražiai 
sutvarkyta, kad malonu kie
kvienam parapijiečiui ir kie
kvienas gali pasigirti savo 
bažnyčia, kuri naujai išdažy
ta, išpuošta, didingais alto
riais, vitražiniais langais. Ir 
šiaip pilna pagerinimų.

,,__^aunoji_karta auklėjama 
didžioj mokykloj, patys ma
žieji globojami vaikų darže-’

Tel. DEW. 5136

---------- čiams, kad visi melstųsi’ už 
parapija ilyje. Brolijos ir organizaci- J ’ ” ’ ”
is išgyve- jos veikia pagal savo išgales.

Visi, matydami, kad jų Dva
sios Vadas viską parapijos 
gerovei daro, remia ir sutar
tinai veikia savo ir savo pa
rapijos naudai. O kur yra su
siklausymas ir sutarimas, tai 
ten labai daug gero galima 
padaryti. Pas mus per 10 me
tų to susiklausymo ir ramy
bės tikrai netrūko. Mūsų Va
das ir parapijiečiai vienin
gai ir naudingai darbavosi 
savo parapijos labui. Ir da
bar jau mūs parapija gali 
pradėti net 50 metų jubilie
jų-

Sveikina parapijiečiai savo 
mylimą Kun. Kleboną, dėko
ja už jo darbuotę ir meldžia
si už Jūsų sveikatą ir toli
mesnę leimę. Tai ne tušti žo
džiai, bet visų nuoširdūs lin
kėjimai bei maldavimas, kad 
10 metų tarp mūsų ir su mu
mis praleidęs, pasidalijęs 
mūsų vargais ir džiaugsmais, 
dar pasiliktum su mumis il
gus, ilgus metus!

Seniausias Parapijietis.

viškai Jėzaus Širdžiai pasi- 
fegįfĮi B E aukojimą?

B S M Dabar pradeda organizuo-B B H H @ mTH t"* ti antrą Maldos apaštalavi- B B B B B B B mo rateli jaunesnioms mote-B B B wBBbv rims- Tai tikrai gražus suma- ® ■■ nymas, nes mažesniame bū
relyje daugiau galima nuvei- 

____  kti ir išsiaiškinti. Daug jau-
nų moįerų (jar nepriklauso 

Dabar tie paveikslėliai išsiun Prie religinių draugijų, tai 
tinėti visiems parapijie-,bus Sera ProSa ir Joms Prisi- 

‘ ‘ 2 „I dėti. Gera būtų, kad ir Ro-
taip svarbų reikalą^ pasaulio žančiaus draugija turėtų jaų- 
taiką. Kas tą maldelę kalbės, nesniųjų sekciją, juk _ ir jos 
tas gaus dar ir atlaidų.

METINĖ APYSKAITA

Šv. Kazimiero parapijos 
metinė apyskaita perskaity-1 
ta sausio mėn. 24 d. Per 1942 
metus pajamų gauta $23,000. 
Apie tiek pat ir išlaidų pada
ryta, atmokėta skolos ir įtai-

gali apaštalauti kalbėdamos 
rožančių. Gal ir jaunesni vy
rai sudarys savo Švento Var
do Draugijos skyrių. Tegy
vuoja ir jaunieji!

MŪSŲ KARIAI

Petras žemaitis sužeistas 
____ __ ____ _ tvwx karo mūšiuose, 

syta įvairių pagerinimų pa- sveiksta ir gal 
rapijoj. Tarp gerų darbų per
nai atidarytas moderniai į- 
rengtas vaikų darželis. Tai 
tikrai bus ar ne vienintelis 
taip skoningai ir patogiai į- 
taisytas vaikų darželis.

NETIKĖTA MIRTIS

SIRGO KUNIGAI

Šv. Jurgio parapijos kle
bonas kun. dr. V. Martusevi- 
čius buvo sunkiai susirgęs 
slogomis. Turėjo kai kurį lai
ką susilaikyti nuo savo kas
dienių darbų. Gerų daktarų 
priežiūroje dabar jau sveiks
ta. Tikimasi, kad tuoj visiš
kai pasveiks. Tikrai to linki 
visi parapijiečiai.

Šv. Andriejaus par. klebo
nas kun. J. Cepukaitis taipgi 
sirguliavo, bet šiuo laiku jau 
pasveiko ir vėl eina savo pa
reigas.

Sausio 17 d. nelaimingai 
žuvo Juozas Frowley. Mat, 
jis vėlai vakare taisėsi valgio 
prie gesinio pečiaus, kuris 
buvo sugedęs ir prikvėpavo 
geso ir užsinuodijo. Jo nebe
pavyko atgaivinti. Velionis 
buvo dar tik 26 metų am
žiaus, vedęs lietuvaitę prieš 
keleris metus. Paliko nuliū
dusią žmoną su keliais ma
žais vaikučiais. Palaidotas iš 
švento Kazimiero parapijos 
bažnyčios sausio 21 d. šv. 
Kryžiaus kapinėse.

Tai skaudi pamoka, 
reikia būti atsargiems 
su ir kitais dalykais 
vėse ir kitur.

kaip 
su ge- 
virtu-

PLATINAMAS MALDOS 
APAŠTALAVIMAS

MALDELĖS UŽ TAIKĄ

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRAB ORIU S

Lalsnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašali 
šauktis prie manes '

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

-----------

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA • 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.« 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Šv. Kazimiero parapijos 
klebonas tikrai gražiai pada
rė, kad atspausdino maldeles 
už taiką lietuviškai ir angliš
kai ant šventų paveikslėlių.

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vemon St., 
Philadelphia, Pa. 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plauki; spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street

Sausio

daugiau bomj išpij

Federacijos New 
apskrities pirmas šių 
įsirinkimas įvyks—

^CIJA KVIEČIA! RAUD

, January 29, 1943

nuopelnus, po tam pristatė 
kun. S. Norbutą pasakyti 
prakalbėlę. Jis trumpai, bet 
įspūdingai pakalbėjo. Ant
ras kalbėtojas buvo p. S. 
Gegužis iš Mahanoy City. Jis 
labai gyvai pakalbėjo apie 
Lietuvos ateitį. Trečias kal
bėtojas buvo adv. Clotus ( 
Kilker, žymus miestelio 
kalbėtojas. Jis gražiai api
būdino mano nuveiktus dar-| 
bus. Parapijiečiai įteikė man 
labai gražų auksinį kieli- 
ką, kuris man bus geriausia 
atminimas. Choras protar
piais harmoniningai i 
spūdingai 

žodžiu, 
ėjo labai 
dėl būtų 
jei aš viešai 
komitetui už parengimą šių laisvės šventę,
iškilmių, mano asistentui tarpe bus prel. J. Aml
kun. A. Neverauskui už jo tas, prof. K. Pakštas ir 
triūsą, geriems ]
čiams už gražų kieliką, už
jų dosnumą ne tik šiose iš- lyvavo kun. 
kilmėse, bet man klebonau- laidotuvėse.

, čia per 10 metų, vai-. — Lietuviai gausiai 
kučiams už gražią kapą, Se
selėms už labai gražią man 
parodytą širdį, už jų triūsą 
ir man parodytą nuolanku
mą. Gerb. kunigams už da
lyvavimą iškilmėse ir su
teiktą man dovaną. Gerb. 
Motinai Bonaventūrai iš 
Elmhurst, Pa., už dalyvavi
mą šv. Mišiose, už jos gra
žią dovanėlę. Tariu ačiū vi
siems dalyviams, kurie tei
kėsi mane pagerbti savo at- 

puoštame Amerikos vėlia- silankymu į minėtas iškil- 
------ •*•, susirinko apie 500 mes. Seselėms Jėzaus Nu- 

kurios negalėjo 
iš visų para- 
mokytojauja, 

pasveikinti 
ir niekad ne

tinkamai

Girardville, Pa
Padėka

Šįmet sukanka 10 metų, 
■ kai aš klebonauju Šv. Vin

cento parapijoj. Parapijie
čiai, įvertindami mano sun
kią, bet pasekmingą dar
buotę lietuvių tautai, 
suomenei ir Bažnyčiai, 

I rengė man labai šaunią 
karienę sausio 17 d. 
rodosi, nebuvau vertas 
kios aukštos pagarbos, 
dirbau visuomet ramiai 
kukliai. Točiau toks buvo 
noras mano gerų parapijie
čių ir mano prietelių.

Ryte 10:30 vai. buvo er
dvi bažnyčia pilna žmonių. 
Altorius išpuošė seselės Jė
zaus Nukryžiuotojo iš Elm
hurst, kurios čia jau 4 me
tai moko parapijinėj mo
kykloj. Man asistavo kun. 
Dr. K. Gečys, kun. S. Nor- 
butas ir kun. A. Neveraus- 
kas. Labai vaizdžiai ir gra
žiai pasakė tai iškilmei pri- 
taikintą pamokslą kun. Dr.
K. Gečys. Mūsų parapijos 
choras gražia ir harmonin
ga meliodija, vadovaujant
L. Šoriui, pagiedojo naujas 
Mišias. Pirmą kartą dėvė
jau parapijos vaikučių do
vanotą man .gražią seselių 
pasiūtą kapą. Ši tai bus 
man ilgai atmintina vaiku
čių auka.

Vakare

vi- 
su- 
va- 
Aš, 
to
nes 
ir

Saus 
Raudo: 

jįjį, sausio 29 d., 8 Yorko 
Apreiškimo pa- voort 

įjlėje. Visos lietuvių rių sve 
Ciraugijos prašomos laikraš 
2 savo atstovus. Ku-

Ko
sim, tuo greičiau laisvę

j. sam pasauliui užtikrinsifĮįrinkote savo at- 
__________________ _________________________ irpadainavo.

šios iškilmės pra- Hartford, Conn, 
man maloniai. To- 
labai nemandagu,

š^šomos išrinkti. Fe- 
į susirinkimai būna 
^mėnesio paskutinį

ga sup 
donojo 
Karo I

Kalb 
Ameril 
do j o M 
tįstas ! 
Kryžia 
riaus a

Dabar jau 
parvažiuos 

pas tėvelius, kurie labai susi 
rūpinę Petro likimu. Bet da
bar jų širdys jau bent kiek 
linksmenės, kai sužinojo, kad 
per Kalėdas jų sūnus atliko 
išpažintį, priėmė Šv. Komuni
ją ir rašo, kad jau sveikes- 
'nis.

Antanas Lusas gavo 14 d. 
atostogas ir viešėjo pas sa
vo tėvelius. Jis tarnauja mo
torizuotoj divizijoj ir todėl 
turi sunkiai dirbti ir prakti
kuoti, kad galėtų pasiruošti 
nugalėti visus priešus.

Petras Žedalis jau kuris Vakare 7 vai. parapijos 
laikas yra Afrikoj. Tėveliai AuditoLiume/ 
labai susirūpinę, kad jų sū- r . .
nui viskas gerai pasisektų ir vomis, susirinko 
jis laimėtojų būry būtų. Jo mano SerU parapijiečių 
brolis Stasys Žedalis kitame |Prie^eb1^’ kaip kunigų, taip 
krašte taip pat aktyviai gina ir. Pasaulinių žmonių. Pir-

— Vasario 21 d. Hartft _______
nepadekočiau do lietuviai minės Lietuvi įifjA ŠEIMA 
nrpnonma Kalbėto T___

& oi d." Apreiškimo nor j 
tyčioje kun. Vac- kaip A

Maldos Apaštalavimo svart 
blausias tikslas — platini
mas Dievo Karalystės — Te- 
ateinie Tavo Karalystė. Mū
sų apylinkėj tą pamaldumą 
padeda labai pagyvinti kun. 
Kidykas, jėzuitas. Štai jis i 
sodalių susirinkime paaiški- ; 
no, kad Maldos apaštalavi- i 
mas yra visiems, o ne tik se- ; 
nesniems, kaip kai kurie nori : 
aiškinti. Visos sodalės galės i 
būti ir Maldos ap. narės, jei ' 
tik M. A. Direktorius para- : 
šys jų narių knygoj, kad ta i 
knyga yra ir Maldos Apašta- ! 
lavimo knyga. ,

Pareigos labai lengvos. 
Kasdien viską paaukoti, kad 
ateitų Dievo Karalystė. Tai 
galima padaryti sukalbant 
nustatytą maldelę arba ir 
trumpiausiais savo žodžiais. 
Sodalietės pasiryžo prakti
kuoti tą lengvą ir taip nau
dingą pamaldumo būdą už 
save ir už viso pasaulio atsi
naujinimą Kristuje. Jei kas 
nori, tai raginama ir dau
giau padaryti ta intencija, 
sukalbėti kasdieną 1 '____
mūsų ir 10 Sveika Marija. O 
dar kiti raginami ir kas sa
vaitę vieną kartą priimti šv. P 
Komuniją. Taip ir jaunimas . 
bus įvestas į tą didelį maldos 
ir pasiaukojimo dieviškai Jė
zaus širdžiai pasaulį.

Mūsų parapijoj sėkmingai 
veikia Maldos Apaštalavimo 
skyrius. Uoli pirmininkė p. 
Jurgaitienė dirba visomis jė
gomis. Kiekvieną pirmą pen- 

l ktadienį užprašo šventų mi- 
į šių, kas paskutinį mėnesio 
į sekmadienį daro susirinkimą, 

meldžiasi iš lapelių paskirta 
i intencija. Kai koks narys mir 
j šta, tai jos daugiausiai pasi- 
5 meldžia, paaukoja mišių au- 
5 ką, meldžiasi prie grabo ir 
| visos organizuotai dalyvau- 
| ja laidotuvėse. Tai tikrai gra- 
p žus paprotys. Bet kas galėtų 
| pasakyti, kiek jos gero pa-

Amerikos laisvę, visų tautų 
laimėjimą ir tikrą taiką po 
to baisaus karo.

Jonas Balčiūnas jau 2nd 
lt. aviacijoj. Tai tikrai smar
kus vyrukas, kad per kelis . 
menesius laimėjo net leite- 
nanto laipsnį. Kas pateks po 
jo rankomis, tai tikrai nebe- 
ištruks. --->

Dr. Cheleden išėjo savano
riu kariuomenėn ir jau dabar 
labai toli tarnauja U. S. lei
tenantu. Jis savo laiškuose 
rašo, kad jų šalis labai įdo
mi, pilna fakyrų ir kitokių 
keistuolių, kurie kalbasi su 
gyvatėmis ir kurios gali ap
sivynioti apie jų rankas ir 
jiems nieko nekenkia. Ten ir 
žemė labai derlinga, 1_____
kartus gali nuimti derlių ir 
vis dar lieka derlinga, nors 
ir tręšti nereikia. Jiems sun
ku gauti vielos ir kitokių ge
ležinių daiktų. Dr. Cheleden 
čia yra palikęs savo žmoną, 
motiną, brolį ir seseris. Lie
tuviai mielai naudojosi jo pa
tarnavimu, kol gyveno Phila- 
delphijoj. Laukiame vėl su
grįžtant.

kryžioto, 
dalyvauti, bet 
pijų, kur jos 
teikėsi mane 
rAš negalėsiu 
sugebėsiu visiems 
atsilyginti už visus man su- 

šios teiktus malonumus. Melsiuo- 
visoke- siu visuomet, kad gerasis 

A. Neveraus- Dievulis teiktųsi jus visus 
palaiminti ir už tai atlygin-

ir

mininkas J. Kasakaitis pa
prašė kun. P. čėsnos at
kalbėti maldą. Prasidėjo va
karienė, visų veidai buvo ku
pini linksmumo, kad 
iškilmės pasisekė 

'. Kun.
kas buvo vakaro vedėjas.
Jis trumpai pabrėžė mano ti.

Kun. M. F. Daumantas, 
Klebonas.

B 
Philadelphia, Pa.
_ _ ___ __ _______ 8

Kariai patenkinti „Ameri
kos” laikraščiu. Teko nugirs
ti, kad mūsų parapijos vy
čiai išsiutinėjo „Ameriką” 
visiems savo nariams ir gavo 
atsakymą, kad jiems labai 
patinka pasiskaityti iš savo 

Tėve aPylink®s ir apie savus žinių 
e ir dėkodami prašė nepamirš

ti jų toliau siuntinėti kaip 
galima dažniau tą laikraštį.

KAIP AUKOTI KRAUJO 
A. RAUDONAJAM 

KRYŽIUI

arbatos, vaisių syvų. Gau
nant paskyrimo laiką, gauna 
ma ir nurodymai, kaip užsi
laikyti prieš kraujo davimą. 
Duodant kraują visai mažai 
laiko sugaištama, nedaugiau 
45 min. Kas jau davė vieną 
kartą kraujo, tai po 8 savai
čių ar 2 mėnesių gali vėl duo
ti. Yra žmonių, kurie nuolat 

kad 7 1 kas 2 mėn. duoda savo krau
jo ir tuo padeda laimėti ka
rą ir išsaugoja kareivių gy
vybes. Paimtas kraujas tuoj 
yra siunčiamas į laboratori
ją, atskiriamas, sudžiovina
mas ir gali būti siunčiamas į 
karo vietas. Ten jis gali būti 
greit atskiestas distiliuotu 
vandenimi ir įpiltas ligonims.

Philadelphijos Red Cross
Blood Bank yra 1424 Walnut rioj širdy gražiai išaugo.
St., Tel. Fre 0100. Darbo va
landos:

Pirmadieniais ir
dieniais 2 lig 6:30 
ka 2:45 — 4 vai.). 

Antradieniais ir 
dieniais 10 — 4:30 
ka 1:45 — 2 vai.).

Trečiadieniais 2 — 8:30
(Pertrauka 5:45 — 6 vai.).

Kurie nori duoti kraujo, 
tai turi gauti paskyrimą, ką 
gali padaryti per telefoną. 
Jei kas sirgo sloga, tai reikia 
palaukti 3 savaites.

• • • *- yiim! v*vjw jr —
parapijie- ti. Bus įdomi programiEįjs moterystės Kryžių 

—Prel. J. Ambotas Ltą įteikė Sofijai siems
J. Vaišno&ei ir Jonui Pau- žė, kač 

ipsĮiibinskui). Jaunąją gos ne 
Liaus atlydėjo jos pakorii 

koja savo kraujo. PashC Liudininkų poros didžiau 
|įos: Elena Brazaus- gali pr 
y 55 Konst. Kazlaus- statyti 
jts. Palubinskaitė su prislėg 
l Milteniu ir Birutė kurdus 
s $ii Al. Palubinsku.
į metu giedojo muz. jonierii 

skolos išmokėta 6,000 iaiaos vedamas choras, didelę 
— Lietuvai Remti drw ^v0 P^na ^m02 Kryžia 

jos valdyboje yra pirm.(JiW Pora a^r°riė visų t< 
-- kams 1

darbe.
Sekė 

kalbėtc 
pabrėžė 
žiaus r 
lą pare 
kad š. i 
doma s 
mili j on 
jam K: 
kvota j 

Buvo 
galimai 
būtų p? 
muo, ki 
išymu 
Kryžiui 
keltų p 
bėti ni 
siems.

. Prog: 
lober, 1 
vajaus 
skyriau 
mas vi 
Amerik 
žiui.

niame kraujo aukotojų 
sirinkime lietuviams ati 
vavo kun. J. Vilčiauski

— Pranešta parapijos 
nansinė apyskaita. Paja 
1942 m. buvo 21,000 d

Bringa, vicepirm. St. Šiite®1- 
ša ir M. Žilionienė, Apreiškimo par.
Ant. Mašiotas, rast. J. |įyį0 jauįj jr nuo-

onaitis. L vestuvių puota,onaitis.
— Visi lietuviai kvi&lė jaunosios tė- 

mi ir raginami užsisaif Svečių buvo apie 
lietuviškus katalikiškus buvo paruoš- 
kraščius. Tenelieka nėfcavesta skoningai, 
nos šeimos, kurioje net®orkestras, skambėjo 
nors vieno lietuvių katajį plaukė sveikinimai 
laikraščio!

'orkestras, skambėjo

Buvę

Wash. Depot, Coi

įėjimai.
>aų tarpe buvo kun. 

Mkalnis, kun. K. Pau- 
I kun. V. Masiulis, 
J, Pinkus, kun. B.
■ muz. J. Jankus su

Penkta- 
(Pertrau-

Ketvirta-
(Pertrau-

d. atlai- 
iškilmin- 

šv. Kry-
Į kuni- 

d. įšven- 
Leech.

Naujas kunigas
Kun. Stanislovas T. Lau 

rinaitis sausio 24 
kė savo pirmąsias 
gas šv. Mišias 
žiaus bažnyčioje, 
gus jį sausio 23 
tino J. E. vysk.

Primicijantas yra Leono 
ir Stanislavos Laurinaičių 
sūnus, gyv. 321 S. Poplar 
St., Mt. Carmel. Nors jau 
abu tėveliai yra mirę, bet 
jų katalikiškas auklėjimas, 
ta įberta Dievo meilės sėk
la jauno Stanislovo jaut-

Šiame miestelyje ir 
linkėję gyvena kelios 
vių šeimos. Gyventi eisi 
bai patogu, tik gaila,! 
neturim lietuvių bažnyl 
Petras Krikščiūnas ti 
siuvyklą, bet yra priif 
tas, dėl sunkios ligosi 
jo pasitraukti. Labai I 
vieta bizniui. Labai nelietuviška veikla vi- 
lietuviui parduoti. Jo u jai buvo arti šir- 
fonas —Washington, CiKas tik lietuviška, 

ii buvo brangu ir mie- 
, lip pat tenka pasaky-

loji lietuvių pora ge
nomą ir plačiai mė- 
iBrooklyne ir apylin- 
Sofija yra ilgametė 

kimo choristė, CYA 
ipasižymėjusi vaidin-

— 2041.

Darbininkai gerai
Dauguma jaunųjų A Q
kariuomenę. Ukminkaifį iždi.
dziasi darbininkų jr

Nesenia dideli šalčiaus lietuvis jaunuolis, 
lietus padarė d; 
lio-------- nulaužė
kas, sugadino gyvenaniri vedybiniame gyveni
mų vandens vamzdžiui

A. fl------------
------------------------ R Į pergalę yra nu-

Baltimore, MdHj”0
bet tik galime.

ūmiems Palubinskams 
■je daug šviesios lai-

„AME

Šis jaunas darbininkas 
Kristaus vynuogyne moks
lo pagrindą pirmiausiai į- 
gijo savo šv. Kazimiero se
selių vedamoje lietuvių mo
kykloje. Iš čia įstojo į Mt. sūnUS karys Vincas 
St. Mary’s kolegiją, Balti
more, Md. Kunigo mokslus 
išėjo šv. Karoliaus semina
rijoje, Overbrook, Phila., 
Pa. Jo gražus būdas, kant
rumas ir kitos ypatybės 
patraukė prie savęs dau
gybę draugų.

Jis niekad nepamiršo, kad

— Praeitą savaitę 
maičių šeima, gyv. Glj 
Avė., gavo liūdną žinią

10S" administraci- 
gauti A. Vaičiulai-

kur nors Afrikoje. Dinto HISTORY OF 
sunaus intencija užprašfUTHTAMAN 
mišios. Visi užjaučia C 
maičius.

— Sausio 24 d. RožaM 
moterų dr-ja turėjo bd 
Komuniją, o vakare buvo 
tinis susirinkimas ir art? 
lė. 8 vai. vak. buvo nui

Šiame kare labai svarbią 
rolę vaidina kraujo perlieji- 
mas sužeistiems kariams. To
dėl A. Raudonasis Kryžius 
prašo daugiau ir daugiau 
duoti kraujo. Kraujas paima
mas labai paprastai, neskau
smingai. Pirmiausia reikia 
gauti paskyrimo valandą, 
trumpą sveikatos patikrini
mą. Kraują gali duoti kiek
vienas sveikas, nesirgęs džio
va ar malarija tarp 21 ir 60 
metų amžiaus. Jaunimas nuo 
18 lig 21 m. gali duoti krau
jo, tėvams ar jų globėjams 
sutinkant. Keturias valandas

SKAITYTOJŲ 
LAIŠKAI

yra lietuvis! Su kitais lie- Į už atsivertimą į Kristai 
tuviais studentais atliekamą kėjimą.

pre- 
nuo-

j ? jo r''* wuviiiikuixv. xxc/bu.1 lao vaiaiiucič
daro savo maldomis? Kiek prieš kraujo davimą reikia 
atsivertimų ir kitokių Dievo susilaikyti nuo sunkių valgių

Gerbiamieji,
Siunčiu „Amerikos” 

numerates mokestį ir 
širdžiai dėkoju administra
cijai ir redakcijai už tvar
kingą laikraščio siuntinėji
mą. Mes visi esam pilnai pa
tenkinti įvairiais raštais, o 
ypač žiniomis apie tėvų že
mę — Lietuvą.

Tikimės, kad ir toliau 
„Amerika” lankys mūsų na
mus reguliariai, pranešdama 
įdomiausias žinias, naujie
nas.

valandėlę jis pavartodavo 
lietuviško mokslo tikslams, 
ne tik žodžiu, bet ir plunk
sna. Seminarijoje lietuvių 
kalbos profesorius ne kar
tą yra pažymėjęs jį, kaipo 
ateities pamokslininką, ku- 
irs „moka 
tama, paprasčiausia,

. ..................... .................——-.o susilaikyti nuo sunkių valgių 
malonių gaunama per Maldos — grietinės, riebalų, mėsos ' 
apaštalavimo veikimą ir Die-’ir pan. Galima išgerti kavos, Philadelphia, Pa.

literature
gausiai iliustruota,

6 pusi. ir yra Lietuvių 
®io Instituto leidinys, 
to egzemplioriaus kai- 
k o užsisakant 50 eg- 
R ar daugiau—30c.

New 
minga < 
„Comm 
ican Ui 
čiau ši 
Foreign 
mation 
per dan 
neanglii 
dą apie 
Amerik 
tinus d: 
kalbius’ 
kitų da 
dar labi 
šio 21 < 
New Yc 
rican C 
skiriam 
susirinl 
draugiš 

„Ame 
kilming 
sausio ! 
Kohn. 1

— Kun. Dr. L. J. M# 
lio kunigystės 15 
kakties proga, baltis® 
čiai labai vertina jo da® 
tę ir prašo Dievo gausiiĮ I 
malonių.

— J. V. Pabedinskais | 
visiems supran- jo vedybinio gyvenimo L 

iš gi- metų sukaktį sausio | 
lios širdies paeinančia kai- Visi Glyndon Avė, kai® | 
ba kalbėti ir patraukti klau
sytojus.” Jis buvo energin
gas narys seminarijos lie
tuviškose organizacijose — 
„Dainos” chore, 

, Studentų Klube, 
d ve j is metus ėjo 
pareigas.

Sveikiname

RAKANDŲ

IŠDIRBAME IR P ARDU'
sveikina

Lietuvių 
kuriame 

iždininko

- Tar^pašauktų BI dusios Rūšies I 
menėn yra ir Dutkeli prie^ties trūkumo materijohj,

— • I® k per&bimu kitchen, bedroon

 įtaisymo darbą tęsime iki kara

IPETRAITIENE i

valgyklos savininkas.

Notre Dame univi 
sausio 28 d. baigė D
1,200 karininkų. W »417 Grand Street

Stankų šeima, me jam gausios Dievo palai- mokyklos programoje w Telephone: Evergreen 7-
Pn- . į mos. Ratilas., vo admirolas John

ir linki-
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5

RK. Federacijos New
> Apskrities pirmas šių 

susirinkimas įvyks— 
adienį, sausio 29 d„ 8 
akare, Apreiškimo pa-

Ko daugiau bonŲs salėje. Visos lietuvių 
sim, tuo greičiau kų draugijos prašomos 
sam pasauliui užtik? ti savo atstovus. Ku-

ar neišrinkote savo at- 
TJ J c prašomos išrinkti. Fe-U * ip praswuus 1BHI1K.L1. r e- 
riartlOl’d, lOljos susirinkimai būna

Council direktorius Read 
Lewis, majoras S. J. Arne- 
sen, rašytojas Will Irwin, 
Elmer A. Carter, ponia Ja
cob A. Riis, Edward Cor- 
si, imigracijos komisijonie- 
rius Earl G. Harrison ir po
nia Swenson. Skambino pa
sižymėjęs pianistas Rudolf 
Firkusny, smuiku grojo ži
nomas smuikininkas Zlatko 
Balakovic.

Atidarymo iškilmėse da
lyvavo apie' 250 asmenų, 
kurių tarpe buvo 
vių. Teko matyti 
Barborą Darlys,
Kižytę, prof. K. Pakštą ir 
kitus.

American Common salė
je artimiausia programa 
bus tokia: sausio 29 d. 8:- 
30 vai. vak. norvegų vaka
ras; bus kalbėtojų, pianis-

• • help me win 
/lAK Victory”

negalėjo pavažiuoti, kai ku- 
5 rie net ir apsivertė, lyg, kad 
, būtų žaidimas kokioj čiuo- 
Į žykloj. Ligoninėse pateko 
virš šimtas žmonių, kurie 
tą dieną susižeidė.

eno mėnesio paskutinį
— Vasario 21 d, [į idienį. 

do lietuviai minės ------------------
laisvės šventę. Rį NAUJA ŠEIMA 
tarpe bus prel. J. j j ---------
tas, prof. K. Pakštas sio 24 d.* Apreiškimo 
ti. Bus įdomi progn bažnyčioje kun. Vac-

Masiulis moterystės; — Prel. J. Ambo;
lyvavo kun. J. Vi nentą suteikė Sofijai
laidotuvėse. iškaitei ir Jonui Pau-

— Lietuviai gllE’alubinskui>- Jaunąją 
savo kraujo, F.Itoriaus atlydėjo jos

■ ™ auta, '■ Liudininkų poros
koja savo < 
niame kraujo aukok 
sirinkime lietuviam 
vavo kun. J. Vilti;

— Pranešta parap; 
nansinė apyskaita. I 
1942 m. buvo 21,

šios: Elena Brazaus- 
su Konst. Kazlaus- 

ilos. Palubinskaitė su
Milteniu ir Birutė 
su Al. Palubinsku, 
metu giedojo muz.

_ skolos išmokėta 6,0[i ]ęaus vedamas choras.
— Lietuvai Remti! čia buvo pilna žmo- 

jos valdyboje yra p 
Bringa, vicepirm. St 
ša ir M. žilionienė 
Ant. Mašiotas, rast 
onaitis.

— Visi lietuviai i 
mi ir raginami uš 
lietuviškus katalikė viskas ^buvo 

į kraščius. Tenelieka 1 
_ nos šeimos, kurioje 
i nors vieno lietuviųk 
. laikraščio!

j

s

i-
L-
1-
T-
i- 
i-

o 
U 
ir 
u 
it 
S,

aunoji pora atrodė 
gražiai.
are Apreiškimo par. 
įvyko jauki ir nuo- 

ja vestuvių puota, 
Iškėlė jaunosios tė- 

Svečių buvo apie 
____  ____ > paruoš- 

! pravesta skoningai, 
i orkestras, skambėjo 
, plaukė sveikinimai 
įėjimai.

W7 1 TA tarPe bUV° kUn-
Wash. Depot, l .kalnis, kun. K. Pau- 

kun. V. Masiulis, 
‘ , kun.

s, muz. J. Jankus

Sausio 25 d. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus New 
Yorko skyrius suruošė Bre- 
voort viešbutyje pietus, ku
rių svečiais buvo neangliškų 
laikraščių atstovai. Ta pro
ga supažindinta su Am. Rau
donojo Kryžiaus 1943 metų 
Karo Fondo vajumi.

Kalbų programa pradėta 
Amerikos himnu, kurį sugie
dojo Metropolitan operos ar
tistas L. Warren. Raudonojo 
Kryžiaus New Yorko sky
riaus atstovė Mrs. D. Challi- 
nor jautriai nupasakojo, 
kaip Amerikos Raudonasis tė Lunde, dainininkai Repp 
Kryžius teikia pagalbą vi- ir Ostby. Vasario 1 d. 8:- 
siems kenčiantiems. Pabrė- 30 v. vak. diskusijų apie 
žė, kad aukos labai reikalin- pokarinį pasaulį susirinki- 
gos ne tik karo metu, bet ir'mas; - kalbės prof. Clyde 
pakorimam laikotarpiui, kai Eagleton. Vasario 3 d. bus' 
didžiausias skurdas ir ligos prof. Linton 
gali prasidėti, kai reikės at
statyti valstybes, sušelpti 
prislėgtus dvasioje ir nus
kurdusius.

Buvęs imigracijos komisi- Runganadham kalbės apie 
------ ™ indijos moteris. Vasario 5

d. 8:30 vai. bus Čekoslo
vakijos vakaras; kalbės Jo
seph Hanc ir Marcia Da
venport; dainuos Julia 
Nessy, smuikuos Viliam F. 
Simek.

Įėjimas visiems laisvas. 
Lietuviai kviečiami pasi
naudoti American Common 
sale ir jos teikiamais pa
togumais. Tai vieta, kur 
gali susitikti įvairių tauty
bių kilmės asmens, susi- 
I paginti, pasidalinti minti- 
jmis, išgirsti įdomių kalbų, 
muzikos ir t.t. Tai vieta,

ir lietu- 
artistę 

Marijoną

prof. Linton pranešimas: I 
„Antropologas žiūri į isto
riją”. Vasario 4 d. 4-6 vai. 
vak. arbatėlė, kurios metu 
Indijos YWCA pirmininkė

B.
su

Šiame miestelyje; V. Pinkus, 
linkėję gyvena kelios . 
vių šeimos. Gyventi ■ 
jbai patogu, tik gai loji lietuvių pora 
j neturim lietuvių bar noma ir plačiai mė- 
Petras Krikščiūnas 
siuvyklą, bet yra f 
tas, dėl sunkios IĮ ikimo choristė, CYA 
jo pasitraukti. Late, 
vieta bizniui. Labai 
lietuviui parduoti. Ii 
fonas — Washingtoi 
— 2041.

Darbininkai gerai 
Dauguma jaunųjų i 
kariuomenę. Ūkininką 
džiasi darbininkų trči 3 įr į į Jis veiklus ir

Nesenia dideli & 
lietus padarė daug i niems 
lio nulaužė me: le daug šviesios lai
kas, sugadino gyveni 
mų vandens vamzt

1

ge-

Brooklyne ir apylin- 
Sofija yra ilgametė

1 pasižymėjusi vaidin- 
Lietuviška veikla vi- 

, jai buvo arti šir- 
Kas tik lietuviška, 

i buvo brangu ir mie- 
lip pat tenka pasaky- 
apie Joną Palubinską, 
irgi buvo Apreiškimo 
choristas, CYA iždi-

’dus lietuvis jaunuolis.
Palubinskams

vedybiniame gyveni-

IS

e

Baltimore. 1
ias į pergalę yra nu- 
s Karo Bonais. Turėki- 
, kiek tik galime.

— Praeitą savaitf IRIKOS” administraci-

jonierius E. Corsi pabrėžė 
didelę Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus svarbą ir reikalą 
visų tautybių laikraštinin
kams bendradarbiauti tame 
darbe.

Sekė visa eilė kitų įžymių 
kalbėtojų, kurie vieningai 
pabrėžė mintį apie A. R. Kry
žiaus reikalingumą ir reika
lą paramos. Tuo paaiškinta, 
kad š. m. kovo mėn. bus ban
doma sukelti šalyje bent 125 
milijonus dolerių Raudona
jam Kryžiui; New Yorko 
kvota yra 13 milijonų dol.

Buvo prašoma, kad visais t.Yw vieta?
galimais budais ir vieningai kur nebus tušči formalu- 
butų pasiektas kiekvienas as - -
muo, kiekviena šeima su pra- n“ie7ad7“n“e“trok7' 
symu aukoti Raudonajam 
Kryžiui. Didelė dauguma su
keltų pinigų bus skirta gel
bėti nuo karo nukentėju- 
siems.

Programą baigė 
lober, Raudonojo 
vajaus neangliškos 
skyriaus vedėjas, 
mas visus į bendrą darbą 
Amerikos Raudonajam Kry
žiui.

mų, o malonaus draugišku-

MOTERŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS

S. Gott- 
Kryžiaus 
spaudos 
raginda-

AMERICAN COMMON”

Moterų Sąjungos New 
Yorko — New Jersey apskri 
ties metinis suvažiavimas į- 
vyks sekmadienį, vasario 28 
d. Kearny, N. J.

Kuopos prašomos atsiųsti 
savo atstoves.

S. Subatienė, 
Apskr. pirmininkė.

„Aš esu vienas iš Amerikos vaikų, vienas iš Jungtinių 
Amerikos Valstybių ateities piliečių, kurs prašau jūsų pagal
bos man ir tūkstančiams į mane panašių, kurie kovoja dėl 
teisės gyventi stipriai, sveikai ir normaliai. Jei duosi tai, ką 
gali duot dabar, rytojaus Amerika bus geresnis pasaulis vi
siems vaikams, visur.

„Siųski savo dovaną Prezidentui Rooseveltui, panaudo
damas šį kuponą. Dėkis į Dešimtukų ir Dolerių Žygį...”

President Roosevelt
The National Foundation for Infantile Paralysis
342 Madison Avenue
New York, N. Y.
Brangus Pone Prezidente,

Čia yra mano dovana Tautiniam Vaikų Paraližiaus Fon
dui. Aš noriu pagelbėti Amerikos vaikams kovoje prieš šią 
baisią ligą.

Vardas ........................................................................................
Adresas
Dovana $

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Elizabetli, N. J New Britain, Conn

Trečiadienio vakare Al
toriaus Ministrantai gražiai 
ir sąžiningai aptarė savo 
organizacijos reikalus, iš
klausė kun. V. Ražaičio pa
tarimų ir pasilinksmino į- 
vairiuose žaidimuose. Ši ber
niukų grupė renka aukas 
karo kapelionų reikalams.

Mūsų kariai
New Britaine, kaip ir ki

tur, nemažas skaičius lietu
vių vyrų yra apleidę savo 
namus, kad padėtų Dėdei 
Šamui laimėti šį karą. Čia 
paduodame dalį jų vardų:

Juozapas Akromas 
Albertas Armalavičius 
Edvardas Baliukas 
Juozapas Baliukas 
Vincas Baliukas 
Antanas Baxer 
Viktoras Čekanauskas 
Juozapas Kavaliauskas 
Juozapas Demisevičius 
Vincas Gutauskas 
Antanas Jakubčionis 
Juozapas Janušionis 
Enokas Kaijatskas 
Petras Kapustinskas 
Tomas Kardokas 
Jonas Kašėta 
Albinas Kazakevičius 
Edvardas Lastauskas 
Albertas Lenkevičius 
Edvardas Maloška 
Alfonsas Marcinkevičius 
Raymundas Matulis 
Stanislovas Matusevičius 
Robertas Miešlaiskis 
Stanislovas Miliauskas 
Benediktas Mingel 
Jonas Molušis 
Alfredas Neverikas 
Edvardas Pauža 
Juozapas Raškevičius 
Jonas Sakalauskas 
Jonas Šarkus 
Jokūbas Savickas 
Aleksandras Shilinga 
Pranciškus Spudulis 
Klaudius Tomošaitis

Juozapas Točionis 
Petras Ukitis 
William Vaness 
Antanas Vanikevičius 
Adomas Valentukonis 
Jonas Valentukonis 
Aleksandras Jankauskas 
Pranciškus Jinšonis 
Aleksandras Jukna 
Alfredas Jukna

Waterbury, Conn

Prigėrė lietuviukas
Sausio 24 d. vakare negrį

žo į namus Girnikų sūnus 
Povilas, 8 metų amžiaus, šv. 
Juozapo lietuvių par. trečio 
skyriaus mokinys. Su juo 
drauge žaisti buvo išėjęs 7 
metų Donald K. Zelenakas. 
Rytojaus dieną jaunojo Gir- 
niko kūnas rastas Nauga
tuck upės pakraštyje. Jo 
draugo kūno dar buvo ieško
ma. Matyti, abu vaikai žai
dė upės pakraštyje ir įkri
to, nes pakraščiai buvo sli
dūs. Nė vienas jų nemokėjo 
plaukti.

FREEHOLD, N. J.

Didelė Naujiena!
Čia pirmą kartą teks pro

gos pamatyti Lietuvos spal
vuotuosius paveikslus ir nau 
jienas iš dabartinio karo. 
Filmuoto j as Kazys Motuzas 
ir radijo vedėjas Jonas Va
laitis paveikslus parodys se
kmadienį, sausio 31 d. 7:30 
vai. vak. American Hotel sa
lėje, prie autobusų stoties, 
kad būtų patogu ir iš kitų 
miestų atvykti. Pelno dalis 
skiriama Infantile Paralysis 
Fondui. Daug pagelbsti dar
bui Laketienė ir Mrs. Thomp 
son.

Ispanijos buvusioji raudo
noji valdžia, bėgdama iš Is
panijos, buvo perkėlusi į Me
ksiką apie 8,000,000 dol. pi
nigais. Dabar praneša, kad 
tie pinigai kažkur išleisti ir 
likę tik apie 2,000^00—dūtr

Šį šeštadienį, sausio 30 d., 
vai. vak. „Laisvės” salėje,7

įvyks metinis labdarybės ir 
parapijos „reunion” balius. 
Bilietai po 50c. Gros Lou 
Potts orkestras. Visi malo
niai kviečiami atsilankyti.

Bayonne, N. J.

Brooldyno Lietuviai GraboriaiKlebonas kun. M. Pan
kus sveiksta, stiprėja ir die
na po dienos laukia džiugi
nančios žinios, kada galės 
grįžti į savo mylimą darbą. 
Tur būt, jam rūpėjo para
pija, darbai ir žmonės dau
giau, nei ta sunki, bet labai 
reikalinga operacija, nes 
kun. M. Pankus negali ilgai 
būti be kokio nors darbo 
bei naudingo užsiėmimo. 
Ačiū Dievui, kad Jis su
teikė pasisekimą, kad ne
užilgo galėsime vėl džiaug
tis matydami savo vadą 
mūsų tarpe.

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių DirektoriusNew Yorke veikia reikš
minga organizacija, žinoma 
„Common Council for Amer
ican Unity” vardu. Anks
čiau ši įstaiga buvo žinoma 
Foreign Language Infor
mation Service vardu. Ji 
per daugelį metų informavo 
neanglišką Amerikos spau
dą apie svarbius ir visiems 
Amerikos gyventojams žino
tinus dalykus, gynė „svetim- 
kalbius” ir atliko visą eilę 
kitų darbų, šiemet ši įstaiga 
dar labiau plečia darbą. Sau
sio 21 d. 40 East 40 Street, 
New Yorke, ji atidarė „Ame
rican Common” salę, kuri 
skiriama platesnio pobūdžio 
susirinkimams, posėdžiams, 
draugiškiems pobūviams.

„American Common” iš
kilmingas atidarymas įvyko 
sausio 21 d. Vadovavo R. D. 
Kohn. Kalbas sakė Common

GUSTAVIČIENĖ 
SVEIKSTA

Šiomis dienomis „Ameri
kos” redakcijoje lankėsi E. 
Gustavičienė. Po sunkios li
gos ji dar visai nesustiprėju
si, jaučiasi silpnokai. Ji tebė
ra nuolatinėje gydytojų prie
žiūroje. Linkime jai veikiai 
visiškai išsveikti.

maičių šeima, gyvJ nite gauti A. Vaičiulai-
Avė., gavo liūdną &

_ I sūnus karys Vincas „TT^TTT1
L-

1S sūnaus intencija uit 
a‘' mišios. Visi užjauti 
•’ maičius.
t“ | — Sausio 24 d. Re
2S moterų dr-ja turėjo

'Komuniją, o vakare^ no egzemplioriaus kal
tinis susirinkimas ii 

id 1 lė. 8 vai. vak. būro
už atsivertimą į Kr;
kėjimą.

lio kunigystės i- fETl \ IV RAKANDŲ KRAUTUVĖ 
kakties proga, ;
čiai labai vertina jo 
tę ir prašo Dievo 
malonių.

— J. V. Pabedinsk 
jo vedybinio gyv^ 
metų sukaktį sausi 
Visi Glyndon Ave. E 
sveikina.

— Tar^ųpašaukt? 
menėn yra ir Di$ 
valgyklos savininkė

kur nors Afrikoje. B HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

rga gausiai iliustruota, 
•6 pusi, ir yra Lietuvių 
rinio Instituto leidinys.

0c., o užsisakant 50 eg- 
iorių ar daugiau—30c.

PAKĖLĖ ATLYGINIMĄ

Kun. John P. Boland buvo 
pakviestas Fifth Ave. auto
busų bendrovės darbininkų

— Jonas ir Petronėlė Dau- 
ginčiai savo vedybinio gyve
nimo sukaktį minėjo šv. mi- 
šiomis sausio 17 d.

— Mykolo ir Jevos Radze
vičių vedybinio gyvenimo 30 
metų sukaktis bus minima 
sausio 31 d. Dukters Elena ir 
Jean išpuoš altorių ir ruošia 
pokylį. .

— Izabelė Senkiutė (slau
gė) ištekėjo už aviacijos ka
deto St. Obolevičiaus. Liudi
jo Eug. Senkus ir Adelė Sen- 
kiūtė.

— Mirė Mykolas Kirmila.
Liko našlė Marijona, dukters

ir darbdavių ginčų sprendė- M. Varga ir Adelė Kapki, sū- 
ju. Darbininkai reikalavo 
aukštesnio atlyginimo.

Dabar paskelbtas spren
dimas, pagal kurį kun. Bo
land pripažino darbininkams 
didesnį atlyginimą. 1,200 
darbininkų gaus dabar 8 
centais į valandą daugiau, 
nei anksčiaus. Garažo ir 
btuvės mechanikai gaus 
1 dol. 10c. valandai.

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

lą 
zo 
s.
k- 
ių 
r-
30 
u- 
n-

9

il- 
u- 
n- 
e-

M 
ae 
o

IŠDIRBAME IR PARDUODAME

Geriausios Rūšies Rakandus
priežasties trūkumo materijolų, mes užsiimame tai- 

nu ir perdirbimu kitchen, bedroom ir livingroom sets 
j Taisymo darbą tęsime iki karas bus laimėtas

M. PETRAITIENE ir SŪNŪS
sausio 28 d. baigė' 9 ir 417 Grand Street
1,200 karininkių. Į'

Notre Dame 
sausio 28 d. baigė

n- W _________
ii- mokyklos program^ 
is.vo admirolas John^

Brooklyn, N.
Telephone: EVergreen 7-8451

nūs Zigmas (karys) ir Ed
vardas.

— Sausio 30 d. par. salėje 
bus kortų pramoga. Ruošia 
Šv. Onos draugija.

— Sausio 26 d. klebonas 
kun. M. Kemėžis iškėlė pie
tus Newarko seminarijos 
lietuviams klierikams: Pr. 
Ignaciūnui, D. Pociui, Ant. 
Kasparui ir Vincui Svirne
liui. Buvo atvykęs ir Jersey 
City klebonas kun. J. Šer- 
nius.

Bridgeport, Conn.
šeštadienį, vasario 13 d., 

7:30 vai. vak. Kazys Motu
zas ir Jonas Valaitis rodys 
karo ir Lietuvos filmas. Kar
tu minima ir Lietuvos nepri
klausomybės 25 m. sukaktis, 
Lietuvių Jaunų Vyrų salėj, 

buotis ir mažesnėje parapi- 407 Lafayette St.
joje. Kreiptis:

„Amerikos” administracija, tys paveikslai rodomi 
000 rul. 04. ____j:____: _________ • -< i j

dir-
PO

REIKIA ŠEIMININKĖS

Vienai lietuvių klebonijai 
skubiai reikalinga šeiminin
kė. Kreiptis į „Amerikos” 
administraciją, 222 So. 9th 
St., Brooklyn, N. Y.

Nors buvo neapsakomai 
šalta, kadangi kuro maža, 
vistiek sodalietės gražiai ir 
skaitlingai susirinko pirma
dienio vakare pasidalinti 
mintimis. Graži ir pasiau
kojanti dvasia viešpatauja 
jų tarpe. Ruošiamasi pra
mogai, kuri bus kovo 7 d. 
Visos stropiai mokosi savo 
roles operetei ir vaidinimui, 
ir žada uoliai darbuotis bi
lietų pardavime. Buvo ap
tarta priemonės, kaip bus 
galima toliaus pagelbėti ka
ro kapelionams ir karei
viams. Buvo nutarta užpra
šyti šv. Mišias už savo ge
rą kleboną ir suteikti jam 
dvasinę maldų puokštę, ku
ri buvo nusiųsta ligoninėn. 
Kun. Geraldas C. P. įdo
miai joms pakalbėjo. Jis 
pabrėžė svarbą moralinės 
stiprybės ypač merginoms 
šiais laikais, ragino jas prie 
didesnių darbų Dievui ir Ma
rijos garbei.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

VARGONININKAS

Ieško vietos. Sutinka dar-

222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

Skait. laiškas

New Haven, Conn, tie pa- 
1 sek

madienį, vasario 14 d. 2 vai. 
p. p. lietuvių salėje, 243 
'Front St., New Haven, Conn.

Sausio 23 d. čia buvo toks 
blogas oras, kad ne vienas 
nukentėjo. Ilgai lijo ir tuo 
pačiu laiku šalo. Gatvės ir 
keliai tapo lyg stiklas, o 
žmonės, kurie turėjo grįžti 
į savo namus po darbo, ne
galėjo nei važiuoti, nei pėsti 
eiti.

Autobusai ir automobiliai Į

Y - i. į

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -115&

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves 

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA K. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



V AS ARIO-FEB. 14 d., 1943
Visi Patriotingi Amerikiečiai Lietuviai 

Dalyvaus
Lietuvos Nepkriklausomybes Paskelbimo

25 METŲ SUKAKTIES

Iškilmingame Minėjime
Kurs Įvyks

WEBSTER HALL
119 East llth Street, New York City

(Salė yra visai arti Union Square—14th Street Subway Station)

Programa prasidės 4:00 vai. p.p. Šokiai 7:30 vai. vak.

MALONŪS NEW YORKO IR APYLINKES LIETUVIAI!
Vasario-February 14 d. New Yorko Lietuvių Taryba ruošia 

labai iškilmingą Lietuvos laisves šventės minėjimą. Šios šventės 
minėjimo tikslas yra dar tipriau suburti Amerikos lietuvius glau- 
džion vienybėn, kad geriau pasitarnautume Amerikos kariškoms 
pastangoms dabartiniam karui laimėti, Amerikai saugumą užtik
rinti .pasauliui laisvę duoti, mūsų tėvų žemei—Lietuvai nepri
klausomybę grąžinti.

Minėjimo programa susidės iš svarbių kalbų, iš muzikalinės 
dalies ir iš pasilinksminimo.

Kalbėtojų tarpe turėsime įžymių svečių amerikiečių, kurie 
vertina lietuvius amerikiečius ir LIETUVĄ. Nepriklausomos Lie
tuvos, kuri šiandie yra nacių trempiama, vardu kalbės pulk. PO
VILAS ŽADEIKIS, Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir Įgalio
tas Ministeris. Kitų kalbėtojų vardai bus pranešti vėliau.

Minėjimui pritaikintas dainas padainuos didžiulis jaunimo 
choras, kuriam vadovauja muz. JONAS JANKUS.

Didžiulėje gražios salės scenoje išvysime tautiškų šokėjų gru
pę, kuri pašoks lietuviškus šokius.

Po programos bus smagus PASILINKSMINIMAS.
Bilietai iš anksto gaunami už 55 centus. Minėjimo dieną prie 

salės kasos jie kaštuos po 75 centus, todėl visi kviečiami įsigyti iš 
anksto. Bilietai gaunami laikraščių įstaigose, klebonijose, pas 
draugijų veikėjus.

Visi, o visi Amerikiečiai lietuviai kviečiami dalyvauti šiose iš
kilmėse. Pripildykime didžiulę Webster Salę, kurią pasiekti labai 
lengva. Važiuokim visi Union Square—14th St. požemio stotį, kur 
išlipti prie Klein krautuvės, o iš ten salė visai arti.

New Yorko Lietuviii Taryba.

Mūsii Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Prof. K. Pakštas sausio 
kalbės Philadelphijoj 
Ig. Valančiūno pager- 
vakarienėje), vasario 
Pittsburghe, vasario 
Waterbury, vasario 21 
Hartforde ir gal Wor-

• Marijona Kižytė vasario 
mėnesį minės 25 metų sukak 
tį, kai dirba prie Foreign 
Language Information Ser
vice. Ši įstaiga dabar žino
ma Common Council vardu. 
M. Kižytė dalyvaus Vasario 
14 d. iškilmės programoje.

• Artistė Barbara Darlys 
dalyvaus Lietuvos laisvės 
šventės minėjime, Vasario 
14 d.

• Leit. Charles Brosokas, 
brooklynietis, apdovanotas 
Distinguished Service kry
žiumi. šį aukštą atžymėjimo 
ženklą jis gavo už didvyriš
ką pasižymėjimą šiaurės A- 
f riko j e, Alžyre.

• Elena ir Kazys Vilniš
kiai sausio 22 d. susilaukė 
dukrelės. Motina sveiksta, o 
dukrelė sparčiai auga. Jie 
gyvena New Haven, Conn.

• Leit. Juozas Grajauskas | bar jis yra kur nors Indi j 
(Gray) lankėsi pas Valai-Įje.
čius. Neseniai jis baigė avia
cijos karininkų mokyklą. Y- 
ra buvęs Havajų salose, Indi
joje ir kitur. Gerai atrodo 
naujas lietuvis leitenantas.

gyv. 
įstojo

Šalte-

Didelis Įvairus!

t
Pasirinkimas

31 d. 
(kun. 
bimo 
14 d. 
16 — 
d. —
cestery.

• M. Kensevičiūtė, 
Great Necke, slaugė, 
į kariuomenę.

• Lakūnas Paulius
nis, gyv. Great Necke, išė
jo į kariuomenę. Jis buvo 
aviacijos atsargos leitenan
tas, tad pakviestas į aktyvią 
tarnybą.

• Leit. Jonas C. Kulokas 
(Kelly), kilęs iš Newarko, 
pasižymėjo drąsiu žygiu Li
bijoje. Jo lėktuvą pašovė na
ciai, bet Įeit. Kulokas nusi
leido parašiutu į priešo teri
toriją, sudegino parašiutą ir 
laimingai pėsčias pasiekė sa
vuosius.

• Karys Kazys Puplis, jau 
metai, kai kariuomenėje. Da-

. . jo
jo tėveliai, nuoširdūs 

„Amerikos” skaitytojai, gy
vena Woodhavene. šiomis 
dienomis jie gavo savo sū
naus laišką.

• Baltijos - Amerikos dr- 
jos pobūvis bus vasario 2 d., 
antradienį, 8 vai. vak. Kni
ckerbocker viešbutyje, že
mutinėje salėje. Kalbės prof. 
K. Pakštas.

!

Lietuviškų
Gražiy Sieninių

KALENDORIŲ

Kalendorio kaina — 25c.

Su persiuntimu — 35c.

222 South 9th Street

Brooklyn, N. 1.

KREIPTIS:

’’AMERIKA”

i

labai įspūdingos. Kokie bus 
jaunieji ir visa vestuvių svod 
ba, atsilankę pamatysite. 
Linksma ir smagu bus vi
siems. Nepamirškite vasario 
6 dienos!

Rengėjos.

KULTŪRINIO < 

SAVAITR

EINA KAS PEJ

Sausio -

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
A. A. POVILAS GLEMŽA

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9221
VALANDOS: 

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

šventadieniais susitariu

Entered as Second-Cl 
Office at Brooklyn, I

Parapijos moterys, kurios 
turi laisvo laiko vakarais, 
prašomos į parapijos salę an
tradienių vakarais. Čia Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
skyriui padėsite daug darbų 
nuveikti. Norės siuva, mezga 
ir taiso mūsų kareivėliams 
drabužius. Ateikite į salę 8 
valandą vakare.

Gražiai veikia
Amžino Rožančiaus dr-jos 

rių metų sukakties/ kai va- metinis susirinkimas įvyko 
dovauja New Yorko lietuvių sausio 24 d. Atsilankęs kle- 
parapijai. bonas kun. J. Aleksiūnas pa-

 dėkojo valdybai ir narėms 
? T 7 už gražų pasidarbavimą• Leopoldas Grigonis, Lie- 1942 metais parapijos ir dr-!

tuvos - Amerikos Eksporto- -os gerovek Narės išklausė 
Importo bendroves pirm., __ l
SaUSiO 25 d. įstOjO į kariUO- ,ro4Vlo iv c' tU veiklą ir, matydamos bei Vyko 1906 m. pavasarį.

z. • įvertindamos valdybos pasi-' 'Tai buvo kuklus ir nuo-

Kun. Jurgis Gurinskas,
Aušros Vartų par. klebonas, 
sausio 26 d. sulaukęs viene-

Povilas Glemža mirė sau
sio 14 d., Scarsdale, N. Y., 
savo namuose. Velionis bu
vo gimęs 1875 m. sausio 
15 d., Kazimiero ir Teklės 
Butkeviciutes - Glemžų šei
moje, Panemunėje, Rokiš- 

pranešimo apie pereitų me- kio apskr. į Ameriką at-

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel.

••Ž ;• STALINO
L. SUliigra-

Turkai drąsiai Vasario 2 d. 
7ąį miii. pinui- nuomenės vade 
įįi. šveicarai Stalingrado
'baigą. Pagal t- - - - - - ■gtivienačių ~

-i įj niekinami ją apsuptoji Vokie 
jungininkų kar 

'.jUi vėjai. Is- lingrado fronte 
■ Ljliė nevengia naikinta. Į rusi 

įįiĮ su Amen- teko vokiečių a: 
a Suomiai aiš-

r, „ jįnertta savo jų, per 2,500 1 
Brooklyn, N.' tūkstančiai kai

sausio 30 d. lingrado fronte 
įį kalbėti Vo- kinimą pradėję 
Jiodėl jis nepa- kai jiems pasi 

„galybės” 10 Stalingrado fr 
jįs dienoje net turėję išstatę 
į ptaikūnų mi- karių.

jungininkų kar

teko vokiečių a: 
las Paulus, kel

Vasario 2 d 
siuntė Leningr 

is genuusiob siutulius, is . ,
priimami užsakymai. KREiPKirtįrthernatonus dams pa eką 
5 Cinkus įasvekM-Tų svarbių k

,, v, is&toe vasario 16 armijai vadov Brooklyn, N. . n..

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinktu
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS U j 
riaušių bravorų. Parengimams ]•Maryte Fiore (Juozapai- darbavimą, nepaleido ne vie- širdus lietuvis, bet plačiai 

tyte) gavo liūdną žinią is nos iš valdybos sąstato. Tad žinomas New Yorko pra- 
Lietuvos -ten mirė jos vm- vaidyba perrinkta: pirm. O. monininkų tarpe. Iš pat 
nmtelis brolis ir teta. Lais- Sijevičienė, vicepirm. M. Vi- jaunystės jį traukė mecha- 
kas issiųstas per Raudonąjį zbarienė, rašt. M. Brangai- nikos darbas. Jaunas Povi_ 

me- tienė, iždin. Kamarauskienė. mlikpq namuqGauta pora naujų narių. tgv0Pjr motinos palaimini- 
Gražiai dirbta, vieningai su- mu, iškeliavo į pasaulį ir 
gyventa. Visos narės džiau- pirmiausia apsigyveno Pet

rapilyje. Čia darbą ir kar
tu mechaniko karjerą pra
dėjo garsiuose Putilovo me
talo fabrikuose. Jis matė, 
kad dirbtuvėje amato neiš
moksi, tad jo pradėjo mo
kytis mokyklose. Dirbo die
nomis, mokėsi vakarais ir 
naktimis. Petrapilyje moks
las ir darbas Povilui Glem- 
žai sekėsi, tačiau ilgėjosi 
tėvynės, o gi buvo trošku 
ir sunku didžiuliame Pet
rapilyje Lietuvos laukų sū
nui. Jis persikėlė į Liepo- 
jų, į mažesnį miestą, ar
čiau savo gimtojo krašto. 
Čia darbą gavo uosto valdi
nėse dirbtuvėse. Mokslo ne
nutraukė, darė pažangą iri 
greitu laiku jau buvo uos
to valdinių dirbtuvių ins
truktorium. Jo alga jau ta
da siekė 500 rublių. Čia jis 
susipažino su Sofija Žioge- 
lyte, su kuria sukūrė pa
tvarią šeimą.

Kilus rusų-japonų karui, 
Povilas buvo pakviestas į 
Vladivostoką jau svarbes
niam ir atsakomingesniam 
darbui. Į ten jis nuvyko su 
visa šeima. Pasitaikė dirb
ti prie tada mėginamų po
vandeninių laivų. Tačiau to
limas Sibiro gyvenimas Po
vilui Glemžai nepatiko ir 
jis grįžo į Pandėlį, kur au
go ir kur ėjo pradžios mok
slą. Gimtajame kampe pa
silsėjęs keletą mėnesių, Po
vilas Glemža pasuko keliu, 
kuriuo keliavo tada tūks
tančiai lietuvių. 1906 metų 
pavasarį jis išlipo New Yor
ko uoste su žmona Sofija ir 
abiem dukrelėm. New Yor
ke Povilas Glemža, jau pa
tyręs mechanikas, pradėjo 

: darbą. Pradžia nebuvo taip 
lengva. Tik užgrūdytas lie
tuvio būdas neleido jam nu
siminti ir sunkiausiose gyve
nimo valandose. Dirbant ki
tiems, jo galvoje vystėsi idė
ja įsteigti savas biznis. Ne
sitraukdamas nuo mechani
kos studijų, padarė keletą iš
radimų, kuriuos užpatenta
vo. Vystydamas savo žinoji
mą ir patyrimą,po vieno ki
to mėginimo, po pirmojo pa
saulinio karo įsteigė savo į- 
monę. Tuo laiku kaip tik 
pradėjo steigtis radijo pra
monė, jos pijonierium buvo 
ir Povilas Glemža. Brookly
no lietuviams gerai žinomo
je Grand gatvėje Povilas įs
teigė savo American Radio 
Corporation, kurioje pradžio 
je dirbo tik 2 darbininkai. 
Jis buvo tos įmonės vienin-

Lietuvos

Kryžių pernai balandžio 
nesį, o gautas tik šiomis 
nomis.

die-

žinomas New Yorko pra-
i tarpe. Iš pat

tik su

495 Grand Street,

Apreiškimo 
Parapija

Pas sąjungietes

giasi, kad parapijos kunigai 
lankosi susirinkimuose, su
teikia patarimų. Tad esame 
labai dėkingos kleb. kun. J. 
Aleksiūnui ir kun. J. Laury- 

irMoterų S-gos 29 kuopos naičiui. Ilgiausių metų 
Ltiuic “ziiii-ki“ u įvyko gausių Dievo malonių!

Nare.
metinis susirinkimas į „ 
sausio 20 d. Atsilankė daug 
narių. Įsirašė viena nauja 
narė. Pranešta apie ligones.1 
M. Kivitienė dėkojo kuopai 
už lankymą ir dovanas, kai 
ji sirgo nuo susižeidimo au- 
tomobiliaus nelaimėje.

Nutarta prisidėti prie ki
tų parapijos draugijų ruo
šiant bendrą pramogą ,,A- 
merikos” naudai. Vasario 21 
d. nutarta suruošti parapi
jai gražią pramogą.

Naujon valdybon išrinkta: 
pirm. O. Dobrovolskienė, vi- 
cepirm. Barakauskienė, raš- 
tin. J. Terebeizienė, ižd. T. 
Kubilienė, koresp. S. Suba- 
tienė, į Federaciją — J. Gra
žienė ir S. Subatienė.

Pernai kuopai vadovavo 
M. Šertvytienė.

Metinis Susirinkimas
Gyvojo Rožančiaus drau

gijos metinis susirinkimas 
įvyks sekmadienį, vasario 7 
d., tuoj po Mišparų. Visos 
narės maloniai kviečiamos 
atsilankyti.

Šis susirinkimas yra at
keltas iš sausio mėnesio, nes 
pirm. O. Stagniūnienė buvo 
susirgusi. Dabar pirmininkė 
jau yra pasveikusi.

Angelų Karalienes

Maspetlio Žinios

Užjaučia Petrulius
Moterų S-gos 30 kuopa 

nuoširdžiai atjaučia savo 
sekretorę Oną Petrulienę, 
kuri gavo liūdną žinią, kad 
jos sūnus Bernardas yra din
gęs Afrikoje. Kuopa su pirm. 
A. Kivytienė priešakyje 
siunčia Petrulių šeimai
uojautos ir padrąsinimo žo
dį.

uz-,

New York, N. Y.

Sveikinam kleboną!
Šv. Vardo vyrų draugija 

nuoširdžiai sveikina Aušros 
Vartų parapijos kleboną, 
kun. Jurgį Gurinską, š. m. 
sausio 26 d. sulaukusį kle
bonavimo vienerių metų su
kakties.

Šv. Vardo draugija drauge 
su visais parapijiečiais giliai 

Gurinsko 
džiaugiasi 

klebono, 
pernai at-

NAMALBARGENAI

Norintiems pirkti arba par
duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu. Čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —
J. P. MACHULIS
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

Nepamirškite, kad naujų , 
Šv. Vardo draugijos narių 
vajus eina visu smarkumu. | 
Vyrai, parapijiečiai, nelauki
te, kol klebonas, kalėdoda
mas kvies prisirašyti! Geriau 
patys klebonui atsilankius į 
jūsų namus, paprašykite, kad 
jus prirašytų prie tos drau
gijos! Parodysite savo susi
pratimą, o mūsų draugija pa
ūgės nariais.

Nepamirškite, kad mūsų 
draugijos Užgavėnių Balius 
įvyks kovo 5 dieną, penkta
dienį. šis balius bus ypatin
gas tuomi, kad jame daly
vaus daug naujų mūsų drau
gijos narių. Bilietai jau par
davinėjami — 35c. asmeniui. 
Įsigykite juos iš anksto.
Kvietimas j vestuvių balių

Šeštadienį, vasario 6 d., 
Moterų Sąjungos 24 kuopa 
rengia tikrai įdomų vestuvių 
Balių, įvyksiantį parapijos 
salėje. Baliaus pradžia 7:30 
fal. vakare. Bilietas tik po 
40c. Visas pelnas skiriamas 
parapijos naudai.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
dalyvauti, nes Vestuvės bustion Boards.

vertina kun. J. 
darbuotę. Jie visi 
susilaukę lietuvio 
kurio vadovybėje 
likta eilė svarbių darbų —
iššvarinta bažnyčia, atnau
jinta klebonija, atgaivintos 
draugijos, pakeltas New 
Yorko miesto lietuvių tiky- 
pinis ir tautinis susiprati
mas.

! Ilgiausių metų ir gausios 
Dievo palaimos mūsų klebo
nui, kun. Jurgiui Gurinskui.

Vedybos
Sausio 31 d. 3 vai. popiet 

Aušros Vartų par. bažnyčio
je moterystės sakramentą 
priims Juozas Plungis, gyv. 
Elizabethe, su Juozapina 
Dzikaite, gyv. Bronxe. Ves
tuvių puota bus par. salėje.

Geras susirinkimas
Šv. Vardo vyrų draugijos 

metinis susirinkimas sausio 
24 d. buvo labai sėkmingas. 
Dalyvavo daug vyrų. Išrink
ti atstovai į arkivyskupijos 
šv. Vardo dr-jos konferenci
ją, kuri bus vasario 7 d. 
Cathedral College patalpose.

„New York Daily News’ 
pataria savo skaitytojams ne 
pirkti jų dienraščio, bet pasi
skolinti nuo pirkusio. Sako, 
reikia taupyti popierą.

Vykstą kariuomenėn jau
nuoliai savo maisto knygu
tes turi perduoti į Local Ra-

remdavo kiekvieną 
lietuvišką pastangą.
lietuviškus laikraš- 

juos rėmė. Jis vis li-

kiančią šešiuose didžiuliuose 
aukštuose New Yorke, Bro
adway. Jo įmonė viena pir
mųjų buvo įjungta į Ameri
kos didžiulę karo pramonę 
ir šiandien mūsų karo reik
menims gaminti ji dirba die
ną naktį visu Šimu procen
tų.

Velionis giliai mylėjo Lie
tuvą ir saviškius. Kelis kar
tus lankė Lietuvą. Glemžų 
šeima visa pažangi.

Povilo Glemžos įmonėje 
dirbo daug lietuvių. Jis dau
gelį lietuvių pramokė ama
to. Jis 
gražią 
Skaitė 
čius ir
ko lietuvių tarpe. Kartą be- 
pasirašinėdamas čekius, Po
vilas Glemža pastebėjo, kad 
vienas lietuvis pradeda keis
ti savo pavardę. Povilas tą 
lietuvį išbarė.

Paskutiniu laiku Povilas 
Glemža gyveno gražiame 
Scarsdale, N. Y. Buvo įsigi
jęs namus saulėtoje Flori
doje. Jo sukurta, suplanuota 
įmonė vystės. Jis buvo rei
kalingas mūsų pramonei, o 
ir pats po sunkaus ir ilgo 
darbo turėjo pasilsėti, bet 
žiauri mirtis ištraukė jį iš 
mūsų tarpo. Liko jo liūdin
ti žmona Sofija Glemžienė ir 
dvi dukterys, kurių viena iš
tekėjusi už Tado Mačiulai- 
čio, o antroji už Armon Ra- 
ffaelli. Šie abu velionies žen
tai ir toliau įmonei vado
vaus. Jie iki šiol buvo stip
rūs Povilo Glemžos padėjė
jai.

Velionis palaidotas Šv. Jo 
no kapinėse iš Angelų Ka
ralienės par. bažnyčios.

Vladas Barčiauskas.

LAIŠKAS REDAKCIJAI

Sausio 23, 1943. 
Gerbiamas Pone Redakto
riau!

Nuolankiai prašau Poną 
Redaktorių patalpinti arti
miausiam „Amerikos” nume 
ry mano siunčiamą pareiški
mą. Iš anksto nuoširdžiai 
dėkodamas, reiškiu aukštą 
pagarbą,

Prof. V. Bacevičius.

Prieš pusę metų buvau pa
reiškęs Amerikos lietuvių 
spaudoje, kad neužsiminėjų 
politika, nieko bendro su ja 
neturiu ir kad tarnauju, kaip 
muzikas, visai lietuvių tau
tai. Tikėjausi, kad šiuo ma
no pareiškimu lietuvių vi
suomenė pasitenkins. Tačiau 
vis dažniau susiduriant su 
lietuvių veikėjais, pastarieji

telis savininkas ir preziden- man išmetinėja, kodėl aš ne- 
tas^ iki paskutinių dienų, pareiškiu viešai savu u 
Tačiau sveikų pagrindų ir tatymo Lietuvos likimo 
didelio patyrimo vadovau- žvilgiu, 
jama įmonė plėtėsi ir jis Tad šiandien f 
mirdamas ją paliko jau vei- pabrėšdamas, kad nieko ben-,

įnlstybėje. Jo pro- Stalingrado
dro su politika neturiu, |,dar vienas sva- ramu. Nebeak 
kiai pareiškiu, kad esu į j ta dėl Lietu-L ----
ninkas nepriklausomos, įdomybės. o y 
mokratiniais pamatais 
grįstos Lietuvos, kuri

į j ta. dėl Lietu-1 - -
bssomybės. << j
Ąfflinaiigti. kad' 1LL1A<

~ - jguriai labai lai- _ _
tų savo dvasinę ir mat savo valsty- niiūois vals 
lę kultūrą savaimingai, • Lietllvos ’

arkiv. Stntcn, tybėje prokla 
feairkiti. |g dieną, kaj 
■Į- priklausomyb 

Davies, buvęs Įįūjamas suį 
beorius Ma-tą dieną pris 
i&nas geni Rusi- pamįnėti gi 
n Jo knyga apie nu0|-aikoje> 
Įfckvoj turi didziau-
įfco, Jis anksčiau Illinois vai 
t. hd rusai gerai at- šioji lietuvių 
b pieš vokiečius. Jo cagoje tuo d 
Liaudie pildosi, liai ruošiasi 
hite šią savaitę jis liam parengi 
mados atstovus ir vasario 14 d.

turėtų lietuvišką valdi 
sos tautos išrinktą ii 
sulig Atlanto ČarterioĮ 
atgautų visišką neprikL 
mybę. Nepripažįstu V 
tautų, nors ir mažiaus™ 
pacijos, nes piliečiai t 
mažos kaip ir didelės K 
ir valstybės turi lygiair 
pačias juridines, mof 
kultūrines ir materijai® 
sės gyvuoti. Lai gyvuoji 
priklausoma Lietuva! 1

Prof. V. Bacew

Saugok Savo

fea ii kiti.

feii jos vadais. Jo 
ta Sovietai nenorį 
■Įiaaią Europoje. So- 
kį hd mažos tau- šv P M 

jimo parap 
Louis, Ill., 
ĮVinc. Tikuii 

’’ riuomenę, b' 
vyne.

• • i—.h uUU 111(1'3 vQ U

genaus^ apgįspręs- 
, prižiurę; r , / /,.

AKINIAI prieina™ “ tv* 

kainomis pagal jų rusi
Ši įstaiga įsteigta prieš M jją Olandija, Belgl- “uumcuv’

> gairintos valsty-V^ne'
Stenger & Stenį itekomunistinės po Į jo vietą

1 i mas sausio
OPTOMETRISTAS — OPU L .. £. > A

KMnone turėti} ti- kun. Dr. A 
ęĖdo. jei Sovietų va- Dabar jo a 
^sadieatsisaky-Bough avė. 
ĮFtarijų į Lietuvą, ,H1-

pį&iiją ir kitus savo' — 
. tafflVDUS. To at- 1 n 0*1 ni 
'p ir negirdėti. i

? spaudai labai 
Mos lietuvio

Teikiamas į 
patikrinimas,

394-398 Broadway, Brooklyn

1380 Kil., 5,000 watts
LIETUVOS GARsJ
RADIJO PROGRAM 

šeštadieniais 4:30 iki 5:001
Vedėjas

J. J. STUKAS, sausio 30 d.
Radijo centras —

Tel. MArket 2-5543
Walnut St., Newark,į 129

Lietuviška ’^suleidžia.

ta tais buvo paskelb-1 LKFSB
' ' „ Londono p

S lą puslapiuose įtakingus
piketavimo a- Kazimieras 

“tas fimia labai kar- kuriam p 
|Rtavisokiasnesąmo-' Lietuvos i 
■•Mos” redakto- jų nusista 

tikino, k:
A T TTDf ®PWškas tiems daug drai 
ALUDE J palaidūnams nepati- Anglijos s 
!ŠTI UŽKANDŽIO i8®® Parašyta apie vieninga, 
KASDIEN ^mti“Ualią, apie esančių Ii 

Lietuvos 
atstatyme 
rų rezulte

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS 

RHEINGOLD Extra Dry ** 

— Didelis pasirinkimas 
gėrimų

Juozas Zeidatj 
411 GRAND STRE^j 

BROOKLYN, N. Y. J

Movas pireš nacius, 
Lietuvos žmo- 

Mvimo viltys glū-

/į® Katalikų Bažny- 
^Wpai ir toliau tęsia 
įPJiną ir pašalpą Lie- 
F arkivy skupi-

J. E. arkiv.
r witch, maloniai pri-

Telephone ResOJ
EV 7 - 1670 VI V1!

JOSEPH VASTUNI
REAL ESTATE INSURES 

and LIFE INSURAN(J1 
Mortgages Loaned and 
496 Grand St, Brooklyn^

Kun.
Londono 
klebonas, 
parapijie

savo nusis-
i at-

dar kartą

turėti rin- parapijie 
(h,, r1 bažnyčiose .karių f o 

įkaičiavir 
tankliava bus je yra a 

p-tapačią dieną, rų ar m 
Residenęe: A: . tlbicagos lietu- įparapiioS7-A OOth St., Woodsy

šventę. Tokios į graži1 
L®8 Ja,i buvo Phila- .b&žnyčk 

Baltimorės ar-< Toks
Harrisbur- lietuvių 

L. ^o ir Scrantono aukas c 
p1!®6. Jų bus ir dau- teisinge 

į : jkymo.

HAvemeyer 8-0$ 
RALPH KRUC1 

FOTOGRAFAI 
<55 - 23 GRAND AV©1 

Maspeth, N. Y.

į gražii
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