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įerikos lietuvių tikybi- 
ųltūrinės bei labdaros 
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ne valstybėje įsikuria 
lai tėvai pranciškonai.

įstos vyskupas leido 
iškonams įsikurti pas- 

Brookh vienuolyną ir rūpintis 
j lietuviais. Tėvai pran- 
nai Maine valstybėje tu- 
ivo centrą, kuriam graži 
iia jau padaryta.
idėjom Naujus Metus
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puso amatų ir 
tas. šių vienetų: 
ekspertai jų spec; 
vose ir aukoja t 
Aukščiausi stand

siškonų pastovus įsikū- 
3 yja svarbus Amerikos 
rių laimėjimas. Geriau- 
ems pasisekimo!

,i kurie Amerikos katali- 
tūriniai ir ėkomjlikraščiai turėJ° žinutę, 
užlaikomi, kad atį Praėjusių Kalėd1^ metu 
matai šiems vyr[askvos ir Leningrado 
naudingi iota Lietuvai lietuviškos 

lines radijo programos. 
Puikios program otos lietuviškos giesmės, 

ita lietuviškai apie Kalė-

naudingi.

tytos vietose, to 
jau veikia. Prityrę 
amatininkai aut ii 1940 m. vasarą užplū- 

ietuvą bolševikai, tuojau 
auktas pamaldų iš Kau- 
azilikos per radiją per- 
nas. Dabar net iš Mas- 
ir Lenningrado siunčia- 

; „oro bangomis” gies- 
Bet ar daug kas Lietu- 
galėjo patikėti, kad pa
te bolševikai, kurie 1940 
iuvo Lietuvoje.

Prelatas Jonas Ambotas, 
Hartfordo klebonas, sausio 
22 d. švenčia 75 m. amžiaus 
sukaktį.

Gimęs 1869 m. sausio 22 
d. Vosiliškėje, Grinkiškio 
vai., Kėdainių apskr. Į Ame
riką atkeliavo 1890 m., o 1893 
m. įstojo į šv. Cirilijaus ko
legiją, Detroit, Mich. Baigęs 
Šv. Jono seminariją Bostone, 
Mass., kunigu įšventintas 
1901 m. gruodžio 21 d.

Kai kurį laiką buvo vikaru 
Šv. Marijos parapijoje Nor
wich, Conn. 1902 m. buvo 
paskirtas organizuoti naują 
lietuvių parapiją Hartfort, 
Conn. (Ją steigiant čia yra 
daug pasidarbavęs ir kun. J. 
Žebrys). Jo rūpestis buvo ir 
naujos bažnyčios statymas 
bei mokyklos steigimas... Įs
teigta ne tik pradžios mokyk
la, bet taipgi ir vidurinė, ku
rioje dėstomi akademiniai ir 
komerciniai kursai.

Prel. Amboto energingas 
veikimas siekia toli už para
pijos ribų. Kiek sveikata lei-

Prel. Jonas Ambotas

Cliurcliill Grįžo
Visai Pasveikęs Iš Maskvos Skelbia Gandus

šiam Raudonojo 
darbui

PARDUOD

džia, jis dalyvauja visuose iš
eivių lietuvių svarbesniuose 
darbuose. Kurį laiką jis yra 
buvęs Kunigų Vienybės pir
mininku, SLRKA dvasios va
du, uoliai talkino Moterų Są
jungai, Vyčiams. Už darbą ir 
aukas „Motinėlės” draugijo
je pakeltas į garbės narius.

Brangiam Jubiliatui linki
me gyventi dar daug metų, 
kurie būtų lydimi gausių Die
vo malonių.

Londonas. — Anglijos tau
tos atstovų rūmų nariai sau
sio 18 d. susilaukė netikėtos 
staigmenos — jų posėdyje 
pasirodė ministeris pirminin
kas Churchill. Jis ne tik pa
sirodė, bet ir į klausimus at
sakė.

Churchill Anglijoje nebuvo 
nuo lapkričio mėnesio, kai jis 
išvyko į Egiptą pasitarimams 
su Rooseveltu. Po Teherano 
konferencijos Churchill bu
vo sunkiai susirgęs plaučių 
uždegimu, bet jau visiškai iš- 
sveiko.

Pranešta, kad Churchill 
gydėsi prancūzų Moroke, Af
rikoje, kur nuo gruodžio 27 
d. jis gyveno Amerikos ka
riuomenės viloje. Ten jis tu
rėjo daug pasitarimų su ka
rininkais ir kitais pareigū
nais.

Stumia Vokiečius 
Nuo Leningrado

Maskva. — Šios savaitės 
pradžioje Rusijos armija 
naujame Leningrado fronte 
pralaužė kelias vokiečių gy
nimosi vietas. Į vakarus ir į 
pietus nuo Leningrado išvys
tyta keli nauji puolimai.

Sausio 19 d. rusai Lenin
grado fronte laimėjo 19 my
lių prasilaužimą. Per kelias 
dienas šiame fronte žuvę dau
giau kaip 20,000 vokiečių.

Italijos Fronte

NAUJA LIETUVIŲ LIGONINĖ
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dlą ir Sniečkų garsiai 
iant „Gul šiandieną jau 
šieno...”

, tie žmonės viską gali 
Įryti. Jiems verstis rago-

iClementW

l 41-40-m

Švedijos gaunama žinių, 
naciai Lietuvoje vėl ban- 
ykdyti naują mobilizaci- 
Jetuvos vyrąi yra baugi- 

>ldvol[Ol(i artėjančia rusų armi- 
?et Lietuvos vyrai ir mo- 
s puikiai supranta savo 
avo brangiausios šalies

\ Jackson Height* avinius. Jie savo noru ne- 
aus nė jokiam okupantui, 
.sos turimos žinios rodo, 
Lietuvos patrijotinis są- 
3, tvarkingai vedamas 
miuose, žino savo tautos

Šiomis dienomis lietuvės 
seselės pranciškietės, turin
čios savo motiniškus namus 
Pittsburghe, įsigijo ligoninę 
— Mt. Vernon, Illinois, apie 
75 mylios nuo East St. Louis, 
Ill.

Naujosios lietuvių ligoni
nės vedėja paskirta Motina 
Aloyza; jau paskirtos joje 
darbuotis seselės Anelė, Al
ma, Leonarda ir Ursulina. 
Bus ir daugiau paskyrimų.

Seselėms ligoninę nupirko 
ir padovanojo p. Schwein- 
urth, protestantas. Iki šiol 
ligoninė buvo vieno gydyto
jo nuosavybė, bet jis dėl se
natvės turėjo jos atsisakyti.

Ligoninės namas yra senas, 
reikės daug pataisymų.

Mt. Vernon miestely gyve
na apie 15,000 asmenų, tarp 
kurių katalikų tik apie 500. 
Tad čia seselėms pranciškie- 
tėms, šalia ligoninės, bus di
delė ir misijų dirva.

Washington. —- Sausio 19 
d. vidurnaktį prezidentas 
Roosevelt grąžino geležinke
lius jų privatiniems savinin
kams. Kariuomenės žinioje 
geležinkelių tvarkymas buvo 
nuo gruodžio 27 d.

Su visomis geležinkelių 
darbininkų unijomis pasiekta 
susitarimo. Visiems geležin
kelių darbininkams algos pa
didintos nuo 9 iki 11 centų 
valandai.

Alžyras. — Amerikos ka
riai Italijoje, artindamies 
Romos link, prasilaužė per 
Rapido upę ir Cassino — A- 
tinos kelią, į šiaurę nuo Cas
sino. Prancūzų daliniai šios 
savaitės, pradžioje irgi pada
rė pažangos.

Vokiečių gynimosi linija 
Cassino fronte pasirodė la
bai stipri.

Londonas. — Lenkijos vy
riausybė į Rusijos siūlymą 
priimti Kurzono liniją kaip 
pagrindą deryboms sienų 
klausimo sprendime taip at
sakė: ji pasiūlė, kad visi gin
čijami klausimai būtų spren
džiami Rusijos, Lenkijos, An
glijos ir Amerikos vyriausy
bių drauge.

Rusijos vyriausybė tuojau 
paskelbė, kad toks lenkų at
sakymas yra jai visiškai ne
priimtinas ir jis rodąs, kad 
Lenkijos vyriausybė neno
rinti gerų santykių su Rusija.

Amerikos valstybės sekre
torius Hull pareiškė, kad A- 
merikos vyriausybė priėmė 
lenkų siūlymą ir sutiko tar
pininkauti Rusijos — Lenki
jos ginče. Panašiai pareiškė 
ir anglų užsienių reikalų mi- 
nisteris Eden.

Jungtinių Tautų tarpusa
vio santykiuose Rusijos ir 
Lenkijos ginčas kelia daug 
nerimo. Tam nerimui susida
rė ir daugiau progų:

vo- 
mi- 
tas 
be

Sausio 17 d. Maskvos ko
munistų laikraštis „Pravda” 
pirmoje užsienio žinių vietoje 
paskelbė paskalą, kad Angli
ja derasi su Vokietija dėl at
skiros taikos galimumų. Gir
di, du įžymūs Anglijos val
stybininkai kalbėjęsi su 
kiečių užsienio reikalų 
nisteriu Ribbentropu ir 
pasikalbėjimas nelikęs 
vaisių...

Anglijos vyriausybė dėl to
kios žinios griežtai užprotes
tavo. Dėl jos paskelbimo 
didelio nusistebėjimo pareiš
kė ir prezidentas Roosevelt 
(savo pasikalbėjime su spau
dos atstovais.).

Londone ir Washingtone 
reiškiama didelio susidomė
jimo, kodėl „Pravda” įdėjo ži
nią, neturinčią jokio pagrin
do. Yra visokių spėliojimų, 
kurių tarpe ir toks: gal Mas
kva ruošiasi atskirai taikai 
su Vokietija ir todėl iš anks
to rengia atitinkamą dirvą.

NUPIRKIM D. ŠAMUI LAISVES LAIVĄ!

IŠ PREZ. A SMETONOS LAIDOTUVIŲ

Anglai nepasitiki 
Savo Komunistais

NEwtown 9*

kai Lietuvos adresu neparo
do net mažiausios nuolaidė- 
lės, lietuviai turėtų tinkamas 
išvadas padaryti.

Tiesa yra nedalijama. Ją 
turime visi ginti. Jos neturė
tų išsižadėti ir lenkai, ypač 
dabar, kai jie turi taip daug 
sunkių problemų.
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Maskvos „Pravda” taip su
pyko ant Wendell Willkie, ku
ris parašė, kad Rusijai į svei
katą išeitų atsisakyti nuo sa
vo užmačių į kaimynes že
mes ir savo saugumą verčiau 
remti darniam bendradarbia
vime su Amerika ir Anglija, 
jog tas laikraštis pats ne
apsižiūrėjo visokių komunis
tiškų „erezijų” prikalbėjęs.

„Pravda” paskelbė, kad 
Baltijos valstybės per „de
mokratinį plebiscitą” pasisa
kiusios už prisijungimą prie 
Maskvos. Keista, kad tam 
laikraščiui prireikė griebtis 
demokratizmo paramos. Ligi 
šiolei Maskva gi neatsisakė 
nuo savo marksistinės dikta
tūros, didžiuojasi savo komu
nistinės tvarkos laimėjimais, 
kaip tai pats Stalinas yra pa
reiškęs paskutinėj savo kal
boj, — ir tai dabar ten atsi
randa demokratizmas. Dar 
nuostabiau, kad tą demokra
tizmą Rusija, esą, leidusi Lie
tuvoje: gal „Pravda” demo
kratizmu laiko falsifikuotą 
balsavimą slaptosios polici
jos priežiūroj, lietuvių sugrū- 
dimą į kalėjimus, masinius 
šaudymus ir gabenimą į Si
birą...

Tokiu „demokratizmu” iš 
tikrųjų nėra kuo girtis, o ki
tokio demokratizmo Rusija 
nei Lietuvoj, nei savo krašte 
dar neparodė.

Cleveland, Ohio. — Sausio 
13 d. čia įvyko netikėtai mi
rusio Lietuvos prezidento 
Antano Smetonos laidotuvės.

Velionies kūnas iš grab. 
Vilkelio įstaigos nulydėtas į 
Šv. Jono katedrą. Lydėjimo 
eisenoje buvo Chicagos Da
riaus-Girėno legijonierių pos
to ir Clevelando raitosios po
licijos garbės sargybos. Ve
lionies karstas buvo uždeng
tas Lietuvos vėliava.

Paskui karstą ėjo velionies 
našlė, jo sūnus Julius su šei
ma, duktė Marija su vyru 
pulk. Valušiu, J. Tūbelienė 
(p. Smetonienės sesuo), Lie
tuvos ministeris pik. P. ža
deikis, gener. konsulas J. 
Budrys, konsulas Dr. P. 
Daužvardis su žmona, Cleve
lando miesto oficialus atsto
vas De Righter ir kt. Prie 
katedros raitoji policija ati
davė atitinkamą pagarbą.

Katedroje mišias laikė J. 
E. vysk. E. F. Hoban, asistuo-

jamas lietuvių kunigų. Pa
mokslą pasakė kun. A. Lin
kus, Chicagos šv. Kryžiaus 
par. klebonas. Vysk. Hoban 
pasakė jautrų žodį. Jis paly
dėjo velionies kūną iki kated
ros durų.

Kalvarijos kapinėse pamal
das vedė kun. J. Angelaitis. 
Atsisveikinimo žodį pasakė 
ministeris P. Žadeikis. Trum
pai pakalbėjo P. Žiuris.

Velionies šeima gavo daug 
užuojautos telegramų.

Užuojautos rezoliucijas pa
reiškusių tarpe buvo Cleve- 
lando miesto taryba, Illinois 
legislatūra, gubernatorius 
Green, Chicagos mayoras 
Kelley. Vainikų atsiųsta iš 
įvairių miestų.

Velionies kūnas laikinai 
padėtas mauzoliejume. Po 
karo jis bus nuvežtas į laisvą 
Lietuvą, kuriai jis daug dir
bo, kurios nepriklausomybės 
atsteigimo siekė.

Londonas. — Anglijos ko
munistų laikraščio „Daily 
Worker” redakcija norėjo 
turėti savo korespondentą 
prie Anglijos kariuomenės. 
Bet kariuomenės vadovybė 
jų pageidavimą atmetė.

Karo sekretorius James 
Grigg parlamente pareiškė, 
kad „komunistų partijos na
riai negali būti patikėti, kad 
jie neperduotų komunistų 
partijai slaptų informacijų,” 
nes gerai žinoma, kad komu
nistams partijos tikslai yra 
aukštesni už valstybės sau
gumą.

Trečiosios Karo Paskolos 
vajaus metu New Yorko 
miesto ir valstybės lietuviai 
išpirko karo bonų už daugiau 
kaip vieną milijoną dolerių. 
Už tai Valstybės Iždas New 
Yorko lietuvių vardu nupirko 
tris didelius bombonešius, li
goninės lėktuvą ir 26 len
gvuosius automobilius „jeep- 
šus”. Lietuviai amerikiečiai 
tame vajuje pasirodė pui
kiausiai.

Sausio 18 d. prasidėjo Ket
virtoji Karo Paskola. Jos va- 
jun vėl esame pakviesti. Mes 
giliai tikime, kad šiame va
juje New Yorko miesto ir val
stybės lietuviai garbingai pa
sirodys ir kad jie bendradar
biaus su Valstybės Iždo De
partamentui talkininkaujan
čiu New Yorko Lietuvių Ka
ro Bonų Komitetu.
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Washington. — Sovietų 
Sąjunga gauna vis daugiau 
ir daugiau Amerikos pagal
bos ginklais, maistu 
kia medžiaga.

Lapkričio mėnesį 
Amerika nusiuntė
pagalbos už 338 milijonų do
lerių. Tai turtingiausias pa
ramos mėnuo rusams.

Sausio 19 d. Sovietų atsto
vybės išleistas biuletenis tu
ri didelį straipsnį apie Rusi
jos ekonominį gyvenimą 1943 
metais, bet nė žodeliu jame 
neužsiminta apie Amerikos ir 
Anglijos suteiktą Rusijai pa
ramą.

Iki šiol Amerika Rusijai 
davė 7,400 lėktuvų, 3,700 
tankų, 160,000 sunkvežimių, 
30,000 lengvų greitųjų karo 
automobilių, 20,000 kitokių 
motorinių vežimų, 250,000 
lauko telefonų, 800,000 mylių 
telefono vielų, 1,250,000 tonų

plieno, 350,000 tonų įvairaus 
metalo, 450,000 tonų chemi
kalų ir sprogstamosios me
džiagos, 650,000 tonų petro- 
leumo gaminių, 2,000,000 to
nų įvairaus maisto, kurio 
tarpe 350,000 tonų kviečių ir 
rugių, 275,000 tonų cukraus, 
350,000 tonų mėsos, 500,000 
tonų riebalų ir aliejaus, 150,- 
000 tonų džiovintų vaisių ir 
daržovių.

. Švedijoje gauta žinių, kad 
Baltijos kraštuose smarkiai 
plečiasi šiltinė, gripas, slo
gos ir difteritas. Epidemijas 
sunku sulaikyti, nes nėra vai
stų ir butai menkai apšildo
mi. Stoka kuro.

„Aftontidingen” toliau pra 
neša, kad vokiečiai išvežę 
žmones ne vien iš Estijos pa
kraščių, bet ir iš Estijos sa
lų. Vyrų dauguma Baltijos 
kraštuose paimta kariuome
nėn, daug moterų išsiųsta 
Vokietijon į darbus. Visi pri
sibijo grįžtančių bolševikų. 
Dėl to kaikurios moterys ne
bijančios net ištekėti už sve
timšalių: olandų, italų, ru
munų, kurie atsirado tuose 
kraštuose, kad, būdamos ki
tos valstybės pilietėmis, ko
kiam atsitikime, lengviau ga
lėtų išvažiuoti iš tų kraštų.

Estijoje okupantai sušvel
ninę savo elgesį, grąžiną sa
vininkams nuosavybę. Tartu,

Walk, Werro apylinkėse su
grąžinę 1812 namų ir 300 ū- 
kių. Gerinasi prieš galą...

Krata ir areštai Ariogaloje

Birželio 10 d., prekymečio 
dieną, vokiečių daliniai ap
supo Ariogalos miestelį. Krė
tė visus atvykusius turgun ir 
kai kuriuos namus.

Ariogaliečiai, toli būdami 
nuo pagrindinių kelių, visą 
laiką ramiai gyvenantieji, ne
paprastai susijaudino. Kilo 
didžiausis sąmyšis, kurio me
tu — vienas užmuštas ir trys 
sunkiai sužeisti.

Nacių siautėjimai Kazlų 
Rūdoje

Šis yra pirmas naujo va
jaus metu kreipimasis į vi
sus New Yorko miesto ir val
stybės lietuvius. Mūsų krei
pimasis labai trumpas: Pir
kime Karo Bonų Kiek Tik Jė
gos Leidžia ir Apie Įsigytus 
Karo Bonus Praneškime Lie
tuvių Komitetui.

Mes manome, kad šiame 
vajuje turėtume sukelti karo 
bonais tiek pinigų, kad galė
tume nupirkti Dėdei Šamui 
Laisvės Laivą, kuris būtų pa
vadintas lietuvių vardu. To
dėl nuo pat pirmos vajaus 
savaitės turėkime prieš akis 
didelį, galingą laivą, kurs tar
naus mūsų šalies gyvybi
niams reikalams.

Visi lietuviai prašomi arba 
per savo vietinius miestų ko
mitetus arba tiesiog pranešti 
New Yorko Komitetui, už 
kiek kiekvienas lietuvis nu
pirko ir dar nupirks Karo Bo
nų Ketvirtosios Paskolos va
jaus metu. Kreditan įrašo
mi visi Karo Bonai, kurie 
pirkti nuo šių metų sausio 1 
d. Už kiek Karo Bonų pirkote 
ar vajaus metu dar pirksite, 
praneškite sekamu adresu: 
J. B. Laučka, 222 So. Ninth 
Str., Brooklyn 11, N. Y.

Į darbą Ketvirtosios Karo 
Paskolos vajaus metu! Ben
dromis jėgomis nupirkime 
Dėdei Šamui Laisvės Laivą!

N. Y. L. Karo Bonų Komi
teto Valdyba:
Pranas Bajoras, pirm.
Kun. J. Balkūnas, vicepirm. 
Adv. K. R. Jurgėla, vicepirm. 
J. B. Laučka, Registr. sekr. 
Juozas Boley, sekr.
A. Mikalauskas, Ižd.

ŽEMES DREBĖJIME ŽUVO 2,000
Buenos Aires. — Sausio 16 

d. Andų kalnuose įvyko že
mės drebėjimas, kurs beveik 
visai sunaikino San Juan 
miestą. Nukentėjo ir aplinki
niai miesteliai.

Žemės drebėjimas tęsėsi 
apie 20 minučių, žuvusių 
skaičius dar nežinomas. Jau 
suskaičiuota 1,900 lavonų,

bet žuvusių bus daugiau — 
jų ieškoma miesto griuvė
siuose.

Apie 50,000 gyventojų tu
rės būti iškraustyti į kitas 
vietas. Sunkiai sužeistų yra 
per 3,000. Sausio 18 d. viso
je Argentinoje buvo gedulo 
diena.

1943 metų birželio 4 d. apie 
vai. ryto Kazlų Rūdon iš 

Kauno atvyko didelis skai
čius vokiečių žandarų, rud- 
marškinių, šiek tiek latvių 
ir estų batalijoniečių. Jiems' 
visiems vadovavo aukšti ge- 
neralkomisariato pareigūnai. 
Egzekuciją paruošė vietos 
gestapininkas Heinrichas.

Atvykusieji apsupo mies
telį, prikėlė gyventojus ir 
pradėjo daryti kratas ir tą
ja proga — plėšti. Suėmė dvi 
šeimas, keliolika jaunuolių ir 
keletą asmenų be darbo pa
žymėjimo. Viso — 35 asmens. 
Suimtuosius traukiniu 
beno į Vokietiją.

3

išga-

Gen. Eisenhower 
Jau Londone

Londonas. — Šios savaitės 
pradžioje čia atvyko genero
las Eisenhower, Sąjunginin
kų kariuomenių Vakarų Eu- 
WPoje vyriausias vadas, 
rrieš atvykdamas Londonan, 
iš Afrikos jis buvo nulėkęs 
į Ameriką, kur tarėsi su pre
zidentu Rooseveltu, kariuo
menės vadovybe. Buvo atlan
kęs ir savo šeimą.

Gen. Eisenhower Anglijoje 
jau turi sudaręs visą savo 
štabą naujam žygiui prieš 
nacius — žygiui į vakarų Eu
ropą.
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JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PROTESTO BALSAI LIETUVOJE
Lietuvoje slaptai leidžiama 

„Nepr. Lietuva”, aprašyda
ma eigą vadinamosios Lie
tuvių Konferencijos, įvyku
sios 1943 m. balandžio 5 d., 
pažymi, kaip vokiečiai neda
vė lietuviams laisvai priimti 
savų rezoliucijų.

Konferencijos pradžioje 8 
vai. ryto buvo sušauktas ne
oficialus posėdis Karo Muzie
jaus salėje. Čia suvažiavusie
ji nepabūgo pareikšti drąsių 
žodžių. Visų pirma jie prisi
minė į frontą siunčiamus vy
rus :

„Eidami kovon kariai turi 
žinoti, už ką jie eina guldyti 
savo galvas. Jie mato, kad 
mokama, nors ir gražiai, už 
grūdus, bet nieko neduodama 
už jų kraują. Mato, kad jie 
yra savoj žemėj antraeiliai 
žmonės, o svetimieji — vo
kiečiai išskirti, jiems įvairios 
privilegijos ir dar mūsų dar- 
b'o vaisiai. Fronte mūsų ba- 
talijonai nevienodai su vokie
čiais traktuojami. Pastarieji 
gauna viską, jie lėbauja, jie 
pertekę, lietuviai gi mieste 
badauja, o kaime negali gau
ti reikalingiausių dalykų. Ū- 
kininkai, gerai neištyrus, ko
dėl negali atiduoti duoklių, 
šaudomi; brangiausią lietu
vių šventę — vasario 16 d.— 
uždrausta švęsti. Lietuviai 
suiminėjami iš įstaigų darbo 
metu... reikalaujama pasira
šyti pasižadėjimą, kad stoji 
į SS dalinius ar kariuomenėn 
savanoriu — tai klasta, ku

rios lietuviai negali pakęsti; 
uždarinėjamos mokyklos, 
gaudomi lietuviai gatvėse, įs
taigose, net bažnyčiose; kvie
čiama kovoti prieš bolševiz
mą, o esminiai bolševizmo 
ūkio padaryti pakeitimai pa
liekami : privatinė nuosavy
bė grąžinta popieriuje, ne ū- 
kininkams, — ja naudojasi 
propagandinės įstaigos, o ne 
savininkai... Geresni ūkiai ir 
įvairios įmonės atiduodamos 
vokiečiams, steigiamos vokiš
kos bendrovės, jos perima 
mūsų fabrikus, prekybą, ban
kus ir tt.”

Po šių nusiskundimų — iš
kelti reikalavimai:,,... kad su
imtieji būtų paleisti, kad už
darymas mokyklų būtų pa
naikintas, Švietimo Valdybai 
skirtas įgaliotinis atšauktas 
ir grąžinta pusė milijono 
markių, kurias vokiečiai pa
ėmė panaikinę mokslui šelp
ti fondą..., kad nacionaliza
cija būtų atšaukta... ir būtų 
leista grįžti iš Vokietijos nuo 
bolševikų pabėgusiems lietu
viams, kad ekonominio, kul
tūrinio ir administracinio gy
venimo tvarkymas būtų per
duotas lietuviams, kad būtų 
realizuojamas Lietuvos val
stybės suverenumo atstaty
mas bei Lietuvos kariuome
nės organizavimas.”

Lietuviai okupantams aiš
kiai davė suprasti savo reika
lavimus, bet naciai varo savo 
politiką.

Sausio 30 d. bus minimas j 
prezidento Roosevelto gimta
dienis. Ta proga visoje šaly
je vedamas kovai su vaikų 
paralyžiaus liga fondo vajus. 
Visi gyventojai prašomi au
koti dešimtukus, dolerius ir 
didesnes sumas Tautiniam 
Vaikų Paralyžiaus Fondui, 
kurio stambiausios pajamos 
susidaro iš aukų. Kasmet 
prezidento gimtadienio minė
jimas duoda fondui kelis mi
lijonus dolerių, su kuriais at
liekami milžiniški žmonišku
mo darbai.

Kurie tik galime, prisidė
kime savo dešimtukais ir do
leriais.

JIE GYNĖ PERSEKIOJAMUOSIUS
Slaptojo laikraščio „Į Lais

vę” Nr. 9, 1943 m. geg. 25 d., 
rašė apie žydų šaudymus Lie
tuvoje, atsakydamas į len
kų šmeižtus:

„1. Per 80 procentų Lietu
vos žydų išžudyta. Šaudy
mams vadovavo vien vokie
čiai. Juos vykdė taip pat vo
kiečiai ir lietuviškom unifor
mom apsivilkę padugnės, ku
riuos vokiečiai nugirdydavo 
ir leisdavo žudomuosius api
plėšti. Lietuvių tauta nuo tų 
masinių skerdynių atsiribo
jusi. Lietuvos laikinoji vy
riausybė neišleido nei vieno 
prieš žydus nukreipto nuos
tato, nors visa lietuvių tauta 
jautė šviežiai padarytą 
skriaudą ir laukė, kad teisin
gumo ranka nubaustų tą žy
dų dalį, kuri bolševikams ak-

tyviai padėjo kankinti Lietu
vą. Vysk. Brizgys viešai įs
pėjo lietuvius nesutepti ran
kų svetimu turtu ir krauju. 
Lietuvių tautos veteranai — 
Dr. K. Grinius, kun. M. Kru
pavičius ir prof. J. Aleksa 
memorandumu, už kurį bu
vo ištremti, protestavo Ren- 
telnui dėl žydų žudymų ir 
lenkų iš ūkių mėtymų...

2. Melas, kad lietuviai su
darė legioną. Ir pats lenkų 
radijas iš Londono pranešė, 
kad lietuvių į mobilizaciją 
atsiliepė apie vieną procen
tą”.

Toliau laikraštis pataria 
slaptajai lenkų stočiai, kuri 
darė priekaištus lietuviams, 
geriau įsiskaityti į slaptąją 
lietuvių spaudą.

Draugija.” — Kun.. Dr. A. 
Deksnys.

Laukiam malonaus atsa-' 
kymo nuo kitų, kurie dar nė
ra prisidėję.

Jau beveik visų Šv. Kazi
miero Sesučių vedamų moky
klų vaikai yra Vajui prisi
rengę. Prisiųsta visa eilė pri
žadėtų Mišių, Komunijų, Ro
žančių, Maldų už Lietuvos 
laisvę.

Tarp kitų draugijų, pasi
ryžusių veikti, pirmutinė pa
sirodė Gyv. Rožančiaus dr- 
ja iš šv. Kazimiero par. Phi- 
ladelphija, Pa. Valdyba ra
šo: „Giliai sveikiname tą taip 
išganingą sumanymą..., ne
pertraukiamos Maldos ir Au
kos Vajų už prikryžiuotą Lie
tuvą” ‘

Visos katalikiškos draugi
jos, sukruskite! Veiklus 
Brocktono Maldos Apaštala
vimo Skyrius jau suorgani
zuotas kasdien per metus 
melstis ir aukotis už Lietu
vos laisvę.

Nenuilstamai, karštai ište
sėkime Maldoje nuo 1944 m. 
vasario 16 d. iki 1945 m. va
sario 16 d.!

„Jėzaus Širdie, Teateinie 
Tavo Karalystė ir į mūsų 
Brangią Lietuvą!”

Maldos Apaštalavimas 
St. Robert’s Hall 
Pomfret Centre, Conn.

(Tęsinys)
Šv. Mišių Draugyste, Cice

ro, III. įteikė auką $200.00 
(pirmiau buvo aukojusi 
$100, taigi viso yra davusi 
Fondui: $300.00);

TT. MM. Bendradarbių 
XXI skyrius, Cicero, III. — 
paaukojo $200.00 (pirmiau 
$200, taigi viso labo Fondui 
davė: $400.00);

TT. MM. Bendradarbi ii V 
Skyrius, Marquette Park, 
Chicago, Ill. — paukojo $70.- 
00 (pirmiau buvo davęs: 
$150.00, viso Fondui aukų: 
$220.00);

TT. MM. Bendradarbių 
VIII Skyrius, Tiwn of Lake, 
Chicago, Ill. — paaukojo 
$50.00 (pirmiau davė: $145.- 
00, taigi viso labo: $195.00);

TT. MM. Bendradarbių X 
Skyrius, Bridgeport, Chica
go, Ill.—aukojo $70.00 (pir
miau buvo davęs: $337.00, 
taigi viso aukų: $407.00);

TT. MM. Bendradarbių 
XXXV Skyrius, Brighton 
Park, Chicago, Ill. — aukojo 
$50.00 (pirmiau davė: $170.- 
00, viso labo: $220.00);

TT. MM. Bendradarbių 
XIX Skyrius, West Side, Chi
cago, Ill. — aukojo $100.00 
(pirmiau davė: $100.00, tai
gi viso labo:’$200.00);

TT. MM. Bendradarbių 
XXVI Skyrius, Aštuoniolik
toji, Chicago, Ill. — aukojo 
$30.00 (pirmiau: $200.00 vi
so: $230.00).

Rėmėjai: mažesnėmis au
komis parėmė Fondą, Jubi
liejinės Vakarienės proga, 
šie asmens:

(su $600 — Naujų Narių 
mokesčiu).

3. Jubiliejinė Vakarienė:
$1,715.00 + $50.00 (pažad.)

(Nauji Nariai, Aukos ir 
Pelnas).

Viso labo
$21,281.50 + $400.00 (pažad.)

Išlaidii Fondui sukelti
ligi šiol turėta: $950.44 
Gruodžio 31, 1943

Fondas turi: 
$20,331.03 + $400.00 (pažad.)

Taigi, užbrėžtoji sukelti 
Fondui suma pilnai sudary
ta, dargi padengtos išlaidos, 
surištos su Fondo vajumi, 
(paštas, spausdiniai, knygos 
apie a. a. kun. J. Navicką iš
leidimas, diplomai etc.). Ti
kimės, kad Nariai, pažadėju
sieji ir dar neįmokėjusieji sa
vo duoklių, pasistengs netru
kus tai atlikti. Tuomet jų au
kos su perviršium( 331.06) 
padengs išlaidas, reikalingas 

j Garbės Lentoms įtaisyti Se- 
j minarijoje ir Marianapolyje.

Pareiškimas
Esu įgaliotas TT. Marijo

nų Vadovybės vardu pareik
šti nuoširdžiausią padėką vi
siems, kurie savo aukomis ir 
darbu įvykdė tą milžinišką 
darbą, sukėlė reikiamą sumą 
Fondui, ir tuo būdu įamžino 
a.a. kun. Jono Navicko var
dą. Drauge pranešu, kad nuo 
1943-1944 mokslo metų kun.

J. Navicko Fondo stipendija 
naudojasi vienas klierikas 
Marian Hills seminarijoje ir 
vienas studentas Marianapo- 
lio kolegijoje. Tie du jaunuo
liai ne tik gaus materijalę pa
galbą reikiamiems mokslams 
išeiti, bet, kas svarbiausia, 
jausis įpareigoti siekti pėdo
mis to Didelio Vyro, kurio 
vardu jiems teikiama stipen
dija, ir tapti, kaip a.a. kun. 
J. Navickas kad buvo, paži
ba mūsų Bažnyčios ir Tautos.

Baigdamas šį savo praneši
mą, kaipo Fondo Komisijos 
išdininkas, laiRau savo šven
ta pareiga padėkoti ypatin
gu būdu TT. MM. Bendradar
bių Chicagos Apskričiai ir jo 
skyriams už tikrai pasišven
timo pilną pasidarbavimą 
Fondo reikalu. Esu įsitiki
nęs, kad be to pasišventimo 
Fondas nebūtų galėjęs at
siekti savo tikslo. Taip jau 
mano padėką reiškiu pp. O- 
nai Kaskas ir Rapolui Juš
kai, kad malonėjo labai gra
žiai pavykusiu Koncertu žy
miai prisidėti prie Fondo už
baigimo.

Apie mūsų gi, visų Mari
jonų, gilų dėkingumą amži
nai liudys kasmet rugsėjo 8 
dieną laikomos už visus Fon
do Narius šv. Mišios, Marian 
Hills Seminarijoje ir Maria- 
napolio Kolegijoje.

Kun. K. Rėklaitis, M.I.C. 
a.a. kun. J. Navicko 

Fondo iždininkas.
Chicago, Ill., Gruodžio 31 d. 
1943 m.

AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIKLA

MIRĖ HOOVERIO ŽMONA

MALDŲ VAJUS Už LIETUVOS LAISVĘ
Kiekvienas lietuvis turėtų, 

šiais sunkiais Lietuvai vergi
jos laikais, gilioj pagarboj ir 
skaisčia viltimi kelti akis į 
Gailestingojo Jėzaus Širdį. 
Mūsų tėvų žemė dabar skaus
mingai vaitoja, nualinta, 
nuožmių priešų nukamuota.

Taigi, į darbą, visi lietu
viai ! Džiugu matyti, kaip lie
tuviai Amerikoje sujudo su
kruto ir rimtai rengiasi di
džiam Nenutrūkstančios ei
lės Šv. Mišių ir Maldų vajui 
už Lietuvos Laisvę. Jau dau
gelis kun. klebonų nuošir
džiai atsiliepia į Maldos A- 
paštalavimo atsišaukimą, 
kviečiantį visus prisidėti prie 
Šv. Mišių ir Maldos Vajaus 
už Lietuvos laisvę. Iš pirmu
čiausių laiškų skaitome:

„Apreiškimo par., Frack

ville, Pa. pasižada atlaikyti 
ketverias Šv. Mišias per me
tus Jūsų nustatytomis dieno
mis už Lietuvos laisvę”. — 
Kun. kleb. S. J. Norbutas

„Bravo! Sveikinu! Pradė
jot labai gražų sąjūdį! Viso 
pasaulio ginkluotosios jėgos 
virstų žaisleliu, jeigu pasau
lio vyrai, moterys bei mergi
nos po Kristaus vėliava stotų 
į kovą prieš žudynes apsigin
klavę Malda. Su džiaugsmu 
mano parapijai skirtą dieną 
atnašausiu šv. Mišias už Lie
tuvos laisvę.” — Kun. Kleb. 
Pr. M. Juras.

„Nekalto Prasidėjimo Šv. 
P. Marijos par. E. St. Louis 
šiam gražiam sumanymui 
pritaria ir prisideda. Pirmas 
Mišias jau užprašė šv. Onos

Sausio 7 d., nuo širdies 
smūgio, mirė Lou Henry 
Hoover, buvusio Amerikos 
prezidento žmona, 68 metų 
amžiaus. Liko vyras ir du sū
nūs. Palaidota Palo Alto, Ka
lifornijoje.

Velionė buvo labai veikli 
skautų judėjime. Buvo gimu
si Waterloo, Iowa. Už Hoove- 
rio ištekėjo 1899 m. Su savo 
vyru daug keliavo, būdama 
jam artima pagelbininkė 
moksliniame ir socialiniame 
gyvenime.

Po $25: Dereskevičienė M., 
Detroit, Mich.; Montvilienė, 
Cicero, III.; Pukelienė A., 
Chicago, Ill.; Skirmantienė 
O., Cicero, III. (F. Uarys) ; 
Janušauskienė M., Melrose 
Park, Illinois (Fondo Na
rys) ; Po $5: Skodienė O., 
Melrose Pk., III., Bukauskai, 
(Fondo Nariai), Cicero, III.; 
Pleikaitė K., (F. Narys), Chi
cago, Ill.; Panarauskienė V., 
Port Washington, Wise.; Bu- 
kantienė M., Chicago, Ill.; 
Jereminaitė M., Chicago Ill.. 
Kalašinskaitė A. (F. Narys), 
Chicago, Ill.; Zdanevičiūtė 
O., Chicago, Ill.; Mozerienė 
V., Cicero, III.; Braunienė E. 
(F. Narys), Cicero, III.
Viso labo, Jubiliejinės Vaka
rienės proga, Fondui suau
kota: $1,465.00 (į šitą sumą 
įeina Karo Bonų $275.00 ir 
$50.00 dar tik pažadėtų).

Garbės Narys: Chicagos 
TT. MM. Bendradarbių Ap
skritis, kuris labiausiai yra 
pasidarbavęs Fondui sukelti 
ir jį sėkmingai užbaigti, pa
keltas yra į a.a. kun. J. Na
vicko Fondo Garbės Narius, 
o visi jo skyriai, taip jau 
kitos Draugijos ir Asmens, 
kurie suteikė Fondui nema
žiau $200.00, skaitoma abie
jų, Seminaristo ir Kolegisto 
Fondu, Nariai. Jų vardai bus

Šių metų kovo mėnesy 
Raudonasis Kryžius pradės 
vajų, kurio metu siekiama 
$200,000,000. Prezidentas 
Roosevelt paskyrė tą mėnesį 
Raudonojo Kryžiaus mėnesiu 
ir tik per tą laiką Raudonasis 
Kryžius rinks aukas savo ka
ro darbams atlikti.

1944 m. Raud. Kryžiaus 
Karo Fondui suma buvo nu
statyta, rimtai apsvarsčius 
visą vietinį tautinį ir tarptau
tinį darbą. Iš tos sumos $140, 
000,000 reikalingi Raud. 
Kryžiaus tautiniams ir tarp
tautiniams darbams; $60,000, 
000 reprezentuoja tai, kiek 
3,756 Raud. Kryžiaus skyriai 
reikalaus tęsti savo darbą 
vietinėse apylinkėse, norma
liems Raud. Kryžiaus taikos 
laiko aptarnavimams, prie 
kurių dar pridėta karo meto 
veikimai, kaip finansavimas 
kraujo aukotojų centrų, ga
minimas chirurgiškų reik
menų, pagelba tarnybos vy
rų šeimoms, užlaikymas 
„Inquiry Service” per kurį 
asmenys šioje šalyje gali su
sirašinėti su giminėmis ir pa
žįstamais okupuotose šalyse.

Šis kovo mėnesio vajus 
bus svarbiausias visoj Raud.

Kryžiaus istorijoj. Darbas 
su Armija ir Laivynu vis au
ga. Reikia užlaikyti daugiau 
negu 300 tarnybos vyrų klu
bų, poilsio namų ir pasilinks
minimo centrų. Kraujo plaz
ma būtinai reikalinga kovos 
frontams. Raud. Kryžiaus 
atstovas randasi prie kiek
vieno Armijos ir Laivyno vie
neto kovojančių ir nekovo- 
jančių vyrų, sveikų ir iš ligo
ninių atleistų. Raud. Kry
žiaus skyriai visuomet prisi
rengę dirbti prie visokių ne
laimių ir padėti bet kurioms 
problemoms jų apylinkėse.

Raud. Kryžius yra jūsų 
Raud. Kryžius. Taip padeda 
karinės tarnybos vyrams ir 
civiliams, kaip pats padėtum, 
i eigų turėtum progą. Jo dar
bas tikrai milžiniškas ir kiek
vienoj karo dienoj jis tampa 
svarbesnis.

Tik visų parama ir auko
mis Raudonasis Kryžius ga
lės atsiekti savo 1944 m. ka
ro fondo kvotą. Mes visi turi
me remti šį projektą, kad 
baisesnės nelaimės neužpultų 
pabėgėlių užsienyje, mūsų 
kovojančių vyrų ir moterų, 
mūsų civilinių gyventojų.

ARK.

BAŽNYČIOS PADĖTIS NEPASIKEITĖ

Lietuva nenustoja vilčių

Slaptai Lietuvoje leidžia
mas patrijotų laikraštis „Ne
priklausoma Lietuva” Nr. 6 
(18) rašo:

„Lietuvos valstybė yra— 
jos niekas nepanaikino. Ją 
buvo okupavę bolševikai, o 
dabar ją yra okupavę naciai. 
Okupacija pati savaime val
stybės nepanaikina, o tik jos 
suverenumo vykdymą laiki
nai sustabdo... Lietuva bus 
tokia, kokią mes, lietuviai, 
laimėsime savo jėgomis...”

atžymėti Seminarijos koply
čioje. Marian Hills, Ill. ir prie 
a.a. kun. Navicko kapo Ma
rianapolyje.

Finansinė Fondo Padėtis
Užbrėžtinai sumai $20,000.- 

00 sukelti Fondo sumanyto
jai stengėsi laikytis dėsnio: 
įrašydinti į Fondą kuodau- 
giausiai Narių, kurie paau
kotų bent $100.00. Sumany- 
tajai neapsiriko pasirinkda
mi šitokį kelią. Per maždaug 
2 mėnesių į Fondą prisirašė 
Kas truko, padengė Fondo 
daro pagrindinė Fondo suma. 
Kas truko padengė Fondo 
Rėmėjai ir suruoštieji Kon
certas ir Jubiliejinė Vakarie
nė.

Štai kaip atrodo šiandien 
Fondas finansiniu atžvilgiu:
1. Iš Narių ligi šiol gauta:

$14,117.00
Pažadėta: $350.00
Iš Rėmėjų surinkta:

$3,149.50
2. Kaskas-Juškos Koncertas

$2,300.00

Londono laikraščiai prane
ša, kad į Stokholmą atvykęs 
žymus lietuvių politikas ir 
laikęs paskaitą. Kalbėdamas 
apie Bažnyčios padėtį nacių 
okupuotoje Lietuvoje, pažy
mėjęs, kad mažai kas palen- 
gvėję. Naciai elgiasi kaip ir 
bolševikai, nors dedasi esą 
gynėjais nuo bolševizmo. Ga
lima esą laikyti pamaldas, o 
net tarpais kai kurios iškil
mės esančios transliuojamos 
ir per radiją, bet visa, ką bol
ševikai atėmė, konfiskavo — 
iki šiol Bažnyčiai negrąžinta.

Buvo laukta, kad bus ati
darytas teologijos fakultetas 
Kaune, bet veltui. Vokiečiai 
sakosi norį lietuvius nubaus
ti, nes jie „neparodė dėkin
gumo išgelbėtojams”. Tiktai 
Kunigų Seminarija Kaune 
galėjo pradėti mokslą. Kata
likų mokyklos nebuvo leistos 
atidaryti, katalikai neturi 
savo spaudos — neleidžiama. 
Lietuvos vyskupai du kartu 
protestavo prieš lietuvių iš

vežimą darbams už Lietuvos 
ribų.

Tačiau okupantų priespau
da atneša jų nelauktus rezul
tatus: nors Lietuvos bažny
čios niekad nebuvo tuščios, 
dabar visada beveik pilnos.

„Laisvės Kovotojas” apie 
vargus

Slaptai Lietuvoje išeinąs 
priešnaciškas patrijotinis 
laikraštis „Laisvės Kovoto
jas” Nr 12 1943 m. liepos 5 
d. rašė:

„Pastaruoju metu kažku
riose apskrityse (pav. šakių, 
Tauragės) per seniūnus ir 
viršaičius paskelbusi (vokie
čių administracija), kad ūki
ninkams, pilnai pristačiu- 
siems pyliavas, leista laisvai 
parduoti likusius savo gami
nių kiekius, pasiunčia tur
gaus dienomis į miestelius sa
vuosius „repatrijantus”, ku
rie prievarta grąsindami su
perka tuos produktus oficia
lia kaina ir vėliau, o dažnai

Marianapoj^
■------—.

Rinkliavos Mariana^ ŽMONES NORI žb
legijai -------

Iš lietuvių kataliki į 5. 
menės ir ypač iš jo^ L____

nigų Marianapolio į Lj fr Krikščionybė 
paskutiniu laiku 
žymios paramos 
vas hetuviskose katįWsu 
rapijose.

Štai sekmadienį, 
d., šv. Kazimiero 
vidence, R. L, kur 
klebonauja kun, J(įW- 
tekūnas, TT. MarijaibM , . ,
daris ir Rėmėjas, b^Auiigas dėvėjo savo juodą 
ryta rinkliava Mar> įftRankojeT^.' 
Kolegijai palaikyti, veriančiomis akimis Į ]}

Marianapolio f*“ *, 

šioms rinkliavoms a 
skyrė kun. Dr. Vį 
driušką, TT. Marij 
rių Organizatorių į 
napolio High School 
pal, kuris tą darbą 
gai atlieka.

Per rinkliavą šv. 
ro parapijos bažnytį 
rieji tos parapijosp| 
čiai, kurie savo molį 

kalą gyvai supranta 
$337.00 Štai jau trys 
vos, pravestos šv. K 
bažnyčioje Worcesta 
šv. Andriejaus, New 
Conn, ir Providence, 
legijai suteikė pa 
giau kaip $1000 dolelpatiesalą ir paklojo an

Ta pat proga mak^s. Paprašė kun. De Sme 

nešti, kad ateinantį 
dienį, t. y., sausio 3 
rinkliava Mariana 
legijai palaikyti bus 
ko par. bažnyčioje, IjMbrangiems svečiams. Po

nusitiko indėnų va- 
r Shield, prie Vermil- 

l^žiočių, tai jis supra
tu torireikalo su grieš- 
f įgu vadu, kuris turė- 
Cvim karių-kovoto-

■ j Iron Shield pa- 
7,Jas tas žmogus?
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De Smet aiškintojas 
^Tas žmogus kalba- 

įakan Tanka”. Išgirdęs 
Didžiosios Dvasios, 

įsakė savo kariams nu- 
i ginklus ir paduoti ran- 
kunigui. Po to jis pakvie- 

De Smet į stovyklą, 
nelauktas pakvietimas 
priimtas su didžiausiu 

gnu
vykios šauklys, Eyan- 
tuoj sušaukė visus in- 
Vadas išaiškino šu

lnio tikslą ir davė savo 
us. Atnešė didelį kai-

Keli indėnai paėmė 
ir nešiojo po visą 

klą su visomis giminės 
ijomis, kurios daro-

Visa k 

patyrimai 

ndėnų, ] 
)e Smet 

mūsų res 
me tų sei 
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ie įvertii 
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„Kada 
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tus mylėt 
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visais žn

dėnė atė 

mesesan

kunigą, t 
Jus; kad 
giau nei: 

me pas s 
Papras 

bet labai 

pasako į

AP
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stambes. 
nių — J 
J. Navii 
merikos
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ne, Mass., kur kleboiį iškilmingos procesijos ™ • 
timas TT. Marijonų p|,DeSmet padėkojo vadui 
kun. Jonas Švagždys 'M indėnams už tokį v™

Su šia lietuvių kaUggerbimą. Tuomet jis pa- siel°s a' 

rama Marianapolio $ uždavinį. Jis kai- 
tvirčiau žiūri į ateitį ■ apie Dievo buvimą, Ku- 
giasi, kad šią moksloktvėre šį pasaulį žmo-yraišėj 
mūsų katalikiškoji įa bet žmones Sau. Aiški-ino Kur 

nė, ypač jos dvasiosri pogar 
pranta, įvertina ir ji Mą, jo galu! 

šia paramos ranką.
Marianapolio Kolegi iepasaulyje, 

dovybė šiuomi re®

Nėra 
niaus v

ins kilnumą, gyveni- siprask

i. ir kaip pasiekti laimę į Peri 
‘.Draų 

dažnai 

įsiu dėmesiu.
ijų vadas:

■Skina Sapa, Juodrūhi, 
įkalbėjote labai gražiai

višką nuoširdų padėki 
visiems, kurie savo ai 
prie šios rinkliavos p 
jo, o ypač šv. Kazimie 
bonui kun. Jonui Vaitf 
kuris parodė savo ni^akan Tanka. Mes nie- 

mą, kurio rūpesčiu ir 
lankumu kolegija sus 
šios reikšmingos ir re 

gos paramos.
Šia pačia proga k( 

praneša, kad užbaigusi 
Navicko fondą, Mariai 
kolegija jau paskyrė 
diją iš to fondo: sti 
nuo šių metų pradžios 
na stud. Leonardas 
iš Brooklyn, N. Y.

Jums dėkingi, 
Marianapolio Kolegijai 
dovybė.

met nebuvome girdėję to. 
lustai patiko. Mes žinome, 
i ten yra Didžioji Dvasia, 

t mes nežinome, kaip Jam 

auti. Kiekvieną rytą mes 
aukojam savo pypkių 
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Memo Mečia pat, parduoda auki 
spekuliatyvinėmis kai 
gaudami šiuo „bizniu 
^aŽi?U1S„i0S_ °!. ^tė (Jeanne D’Arc 

a Orleano Mergelė. Orleane 
ūi žino — ji buvo verta i

- ~ - ■ į įksnos ir gero dailininko te'

liuosuoti ir, be to, gan *r Paaukojimo 
_____ Į “ko visiems laikams. Dė 

dar visi naudojasi vol Apries ją savo galvą. Jai 

mis maisto kortelėmis.' 18 kultūringas pasauks ir 
____ - toviai ją sudegino ant lau 

taną yra žymiausia asnu 
Sl-1453) karo istorijoje. 1 
įkaro priežasčių ir neminėsi] 
įeisime kai kuriuos Joano 
h istorijos jau aiškiai mist 
Rtingu vaidmeniu lieka ne 
Priso pasaulio istorijoje žy 
RĮ^ntą atidėkime kasdien 
'^e į praeities gelmes.

sius pelnus. Patiems 
jantams šie produktai y 
reikalingi, nes jie nuobi 

rios rūšies pyliavų JH

natūra bei pinigais

Vokiečių prokuroras a? 
šaudymus k

Vokiečių prokuroro! 
dymu, išleistu kovo 9^1 
drausta vesti kvotas! 
tuos asmenis, kurie dai 

grindą žmogui sušaudl 
sušaudymą įvykdė, nesi 
guma ekzekucijų Lieti 

yra įvykdoma vokiečių 

gurno policijos”.
Pagal tą parėdymą'] 

kuris tai keltų, turi būti 

duotas Lietuvos saugui® 
licijos ir SS vadui. Ša< 
šaudo, bet bijo, kad jų1 
žiaurūs ir neteisėti vei* 
nebūtų viešumon iškeltifea tvįiw aD^ 
baigia pranešimą sW visą kraštą OriS’---81

vieną kraštą po k 
^•valstiečių maištai, didi] 
^Vienaskaralius miršta

Pamišėlio (Kai 
Eį? susitarus su burgundai 
J? yiai Jaunas jos sūnus 
kS? ? Reimsas- kur t 

ikipV0 aDglų rankc

Lietuvos laikraštis.

Dešimties nuošimčių 
mų Karo Bonams n( 
Reikia skirti daugiau!
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Kun. J. Golden
Rinkliavos Marianapo 

legijai ŽMONES NORI ŽINOTI
ls lietuvių katalikų 

lenės ir ypač iš jos vj 
igų Marianapolio į.

5.

askutiniu laiku suj Indėnai ir Krikščionybė 
ymios paramos per j ga(ja kunigas De Smet pir
as lietuviškose katali kartą susitiko indėnų va- 
apijose. iron shield, prie Vermil-
Štai sekmadienį, sann upės žiočių, tai jis supra- 

., šv. Kazimiero par, kad turi reikalo su griež- 
idence, R. L, kur gaj, baisingu vadu, kuris turė- 
lebonauja kun. Joną su savim karių — kovoto- 
skūnas, TT. Marijonų būrį.
aris ir Rėmėjas, buvoKunigns dėvėjo savo juodą 
yta rinkliava^ Mariai taną. Rankoje laikė kryžių.

Tveriančiomis akimis į jį 
kirėdamas Iron Shield pa

loms rinkliavoms atli insė: „Kastas žmogus? 
kyrė kun. Dr. Vintekada nemačiau tokio!” 
riušką, TT. Marijoni migo De Smet aiškintojas 

sakė: „Tas žmogus kalba- 
su Wakan Tanka”. Išgirdęs

Iron Shield, prie Vermil-

kolegijai palaikyti.
Marianapolio

ių Organizatorių ir 
apolio High School
ai, kuris tą darbą s rdą Didžiosios Dvasios, 
ai atlieka.
Per rinkliavą šv. R sti ginklus ir paduoti ran- 

3 parapijos bažnyčio s kunigui. Po to jis pakvie- 
eji tos parapijos pai
ai, kurie savo mokykLS nelauktas pakvietimas 
alą gyvai supranta vo priimtas su didžiausiu 
337.00 Štai jau trys i alonumu.
)s, pravestos šv. Kaz 
įžnyčioje Worcester, 
r. Andriejaus, New A 
onn. ir Providence, R ūkimo tikslą ir davė savo 
gijai suteikė paramo akymus. Atnešė didelį kai- 
au kaip $1000 doleri > patiesalą ir paklojo ant 
Ta pat proga maloijmės. Paprašė kun. De Smet 
jšti, kad ateinantį i 
enį, t. y„ sausio 23
nkliava Marianapolulovyklą su visomis giminės 
gijai palaikyti bus Uremonijomis, kurios daro- 
) par. bažnyčioje, B:
;, Mass., kur klebonai >s iškilmingos
nas TT. Marijonų pn m. De Smet padėkojo vadui 
m. Jonas Švagždys.
Su šia lietuvių katall pagerbimą. Tuomet jis pa- 
ma Marianapolio k( ik ė savo uždavinį. Jis kal
inčiau žiūri į ateitį ir 
asi, kad šią mokslo j
įsų katalikiškoji vis pms, bet žmones Sau. Aiški- 
, ypač jos dvasios vai 5 žmogaus kilnumą, gyveni- 
anta, įvertina ir jai o tikslą, jo galutinį pasky- 
i paramos ranką, mą, ir kaip pasiekti laimę 
Marianapolio Kolegį lame pasaulyje.
yybė šiuomi reiškia indėnai klausėsi su di
ską nuoširdų padėka bausiu dėmesiu. Tada kai- 
jiems, kurie savo at j u vadas *
ie šios rinkliavos p 
o ypač šv. Kazimie

,das įsakė savo kariams nu-

,s kunigui. Po to jis pakvie- 
kun. De Smet į stovyklą.

Stovyklos šauklys, Eyan- 
,ha, tuoj sušaukė visus in- 
snus. Vadas išaiškino su-

į sisėsti. Keli indėnai paėmė 
j; kraštų ir nešiojo po visą

os brangiems svečiams. Po 
procesijos

visiems indėnams už tokį

i jo apie Dievo buvimą, Ku- 
s sutvėrė šį pasaulį žmo-

Indėnai klausėsi su di

o ypač šv. Kazimiei Shina Sapa, Juodrūbi, 
nui kun. Jonui Vaitekalbėjote labai gražiai 
ris parodė savo nuclie Wakan Tanka. Mes nie- 
į, kurio rūpesčiu ir 
įkumu kolegija sus

uomet nebuvome girdėję to. 
ums tai patiko. Mes žinome,

»s reikšmingos ir re:^en Yra Didžioji Dvasia, 
3 paramos mes nežinome, kaip Jam
§ia pačia 'proga k(lrnauti- Kiekvieną rytą mes 
įneša, kad užbaigusi?"121 aukojam_ savo ^pypkių 
.vieko fondą, Mariau L—----- —
legija jau paskyręs. ,.
ą iš to fondo: stip tar? m^sų Mano sirdis 
o šių metų pradžios11™’ ^ad Tu paklausysi mu-
stud. Leonardas 

Brooklyn, N. Y.

et mes nežinome, kaip Jam

am aukoj am savo pypkių 
irmuosius dūmus. Būk su 

”iumis. Pasistatyk savo na-

į ir kad mūsų vaikai bus 
akrikštyti iš tavo rankų.

Jums dėkingi, 
Tianapolio Kolegija 
rybė.

Visa kita yra istorija ir 
patyrimas. Dalis tų senųjų 
indėnų, pakrikštytų kunigo 
De Smet, ir dabar gyvena 
mūsų rezervacijose. Leiski
me tų senųjų indėnų širdims 
ir mintims kalbėti, ką krikš
čionybė padarė jiems, kaip 
jie įvertino jos palaiminimus.

Neseniai, kalbant apie da
bartines sunkias gyvenimo 
aplinkybes, vienas senas in
dėnas sakė man:

„Kada krikščionybė mus 
pasiekė, kai mes išgirdome, 
kad mes visi esame Dievo 
vaikai, ir privalome vieni ki
tus mylėti, mes pakasėm kir
vius ir gyvenome taikoje su 
visais žmonėmis.

Vieną dieną viena sena in
dėnė atėjo ir sako: „Kada 
mes esame nelaimėje ir nori
me taikos, einame pas savo 
kunigą, todėl ir aš atėjau pas 
Jus; kada mes norime dau
giau nelaimių, tai mes eina
me pas šerifą.”

Paprasti tie pasakymai, 
bet labai daug ką pasaką. Jie 
pasako pagrindines krikščio

nybės tiesas: Dievas yra mū
sų Tėvas; žmogaus brolišku
mas; garbė Dievui, ramybė 
visiems geros valios žmo
nėms.

Per 28 metus, kuriuos gy
venau tarp indėnų, turėjau 
labai daug progų matyti, 
kaip ramiai ir taikingai kai 
kurie jų mirė, štai vienas pa
vyzdys :

Pakvietė pas sergančią in
dėnę motiną. Pamačiau, kad 
jau baigiasi jos gyvenimas. 
Parengiau tai ilgiausiai kelio
nei į aną pasaulį. Labai pa
maldžiai ji priėmė šv. Sakra
mentą. Kai mačiau, kad jau 
arti jos gyvenimo pabaiga, 
paėmiau kryželį ir laikiau ar
ti mirštančios akių. Iš pas
kutiniųjų jėgų, dar kartą ji 
pakėlė savo silpną galvą, 
švelniai pabučiavo Išganyto
jo paveikslą ir, krisdama ant 
pagalvės, ji sušuko: Wanka 
Tanka, Pilamaya! Pilamaya! 
O Dieve, aš Tau dėkoju, dė
koju.

Taip mirė krikščionė indė
nė. Be baimės. Pilna vilties. 
Jos paskutiniai žodžiai — pa
dėkos žodžiai krikščionybei 
už palaiminimus.

Sulietuvino K. S. Raila

APIE SIELOS ATGARSIŲ KNYGA
Pernai pasirodė keletas 

stambesniu lietuviškų leidi
nių — J. V. Sirvydo ir kun. 
J. Navicko biografijos, „A- 
merikos lietuvių katalikų 
darbai”. Prie jų reikia pridė
ti ir ką tik išėjusią kun. P. 
Vasiliausko knygą — „Mano 
sielos atgarsiai.”

Nėra tai pirmas šio auto
riaus veikalas. Kiek seniau 
yra išėjusi jo knyga — „Jau
no Kunigo Sielvartai”, „Su- 
sipraskim” ir „Kaip Elziutė 
praleido šv. Jono dieną.”

Perijodinėj spaudoj čia, 
„Drauge” ir „Amerikoj”, 
dažnai randame jo straips
nių, pasirašytų Meškuičio 
slapyvardžiu. Bet iš viso lie
tuvių laikraščiuose kun. P. 
Vasiliauskas yra senas dar
bininkas. Tas jo darbas pra
sidėjo tuoj po spaudos at
gavimo, kada jisai ėmė 
spausdinti savo straipsnius 
„Lietuvių Laikraštyje”, ku
ris 1904 metų gale pradėjo 
eiti Petrapily, ir kauniškėje 
„Vienybėje”. Šiaip didesnę jo 
veiklos dalį užėmė darbai pa
rapijose ir katalikų organi
zacijose. Tarp kita ko, jisai 
yra buvęs vikaru Kražiuose 
neilgai trukus po garsiųjų 
skerdynių.

„Mano sielos atgarsiai” tu
ri dvi dalis. Pirmoje sudėti 
trumpesni straipsniai įvai
riais klausimais — religi
niais, visuomeniniais, politi
niais, pedagoginiais, čia ra
sime ir šiaip nuotaikingų ap- 
rašymėlių arba apmąstymų, 
arba gamtos vaizdelių.. Kai 
kurie jų nagrinėja ypatingus 
psichologinius momentus, 
kaip „Įstabus juokas.”

Visuose tuose pirmos da
lies straipsniuose autoriaus 
siela, kaip pavasarį ilgesio 
pagauta paukštė, nuolat grįž
ta į tėvynės laukus, mato jos 
girias, laukus ir kelelius, at
jaučia jos graudžią dalį ir 
kenčia dėl rūstaus mūsų tė
vų žemės likimo.

Visi šie apmąstymai yra 
kiaurai lietuviški ir savo dva
sia — paprasti, nuoširdūs, 
atviri, jautrūs ir dažnai grau
dūs. Per juos dvelkia lyriš
ka liūdesio gaida, ir už tai 
jie yra nuotaikingi, pagauną 
skaitytojo jausmus. Ne vie
nas šios rūšies straipsnelių 
tokie lyriški, kad jie tiesiog 
eilėmis būtų tikę išsakyti.

Perskaitykim nors ir šią 
ištrauką, parašytą to lyrinio 
nuotaikingumo dvasioj:

„Turėjau draugų. Su jais 
džiaugsmo ir malonių valan
dų. Nuovargio suimtas, rū
pesčių ir nemalonumų nuka
muotas, turėjau kur nuvyk
ti širdį paguosti. Rūpesčiai 
tebelydi mane; dairaus drau
gų ir neberandu: jie mirė ir 
pranyko, kaip nebuvę. Su jais 
nukeliavo į praeitį ir džiaugs
mai, širdingumai, užuojautos.

Turėjau gražią, mylimą tė
vynę, kur gimiau, augau ir 
sielą brandinau. Jos laukai, 
upeliai liūliavo mano sielą, 
tankūs miškai švelniai šnib
ždėjo į ausį gilias paslaptis, 
jos dvasia ir gamta mane ža
vėjo.

Dabar ir jos nebėra...”
Skaitydamas šią ištrauką, 

tuoj pajunti širdies balsą. 
Tas balsas juo brangesnis, 
kad jis yra tyras, nuoširdus 
ir užkrečiantis. Jis užkrečia 
tuo savo paprastu, lietuviš
ku atvirumu ir lyrizmu.

Antroje šios knygos daly
je randame vertingų atsimi
nimų iš mūsų tėvynės praei
ties, iš tų dienų, kada pats 
autorius buvo dar mažas, ka
da jis buvo jaunuolis. Tai 
įdomūs mūsų senosios bui
ties paveikslai apie papro
čius, gyvenimą, gamtą, žmo
nių darbus ir jų vargus, apie 
įdomius atsitikimus.

Daug dalykų, apie kuriuos 
čia kun. P. Vasiliauskas pa
sakoja, yra jau amžinai iš
nykę, ir tik iš senų žmonių 
lūpų ir iš užrašytų pamink
lų mes apie juos teišgirsime. 
Prieš mūsų akis stoja sena
sis mūsų kaimas su savo da
ba, su savo santvarka ir kul
tūra, su savo vaišėmis ir kai 
kuriais nepaprastais ama
tais, kaip štai: „Vižnaraus- 
kienė visą amžių, mūsų atmi
nime, buvo piemenų viršinin
kė”.

Bent aš savo dienose jau 
nesu girdėjęs nė matęs mote
riškę valdant kaimo pieme
nis...

Kai kurie iš tų senovinių 
atsiminimų yra labai komiš
ki. Antai, kas begali būti juo
kingesnio, kaip skaityti apie 
klebono juodmargę karvę, 
kuri tiek sukiršino visą pa
rapiją, kad žmonės pasidali
no į dvi partijas ir vedė di
delę agitaciją tokiu svarbiu 
klausimu: „Bergždžia klebo
no karvė ar ne.” Arba dar 
galima priminti tokius keis
tus papročius, kad žmonės 
mušdavosi dėl mušimosi, o 
ne pykčio ar rietynių: vien 
norėjo savo jėgas išmėginti.

„Mano sielos atgarsiai” ne
siekia būti kokiu ypatingu

“DRAUGO” LEIDĖJŲ 25 M. SUKAKTIS
Tarp daugelio tėvų marijo

nų vertingų darbų, gal būt 
pirmon vieton reikia statyti 
leidimą dienraščio „Draugo”, 
kurs dabar yra pasilikęs vie
ninteliu lietuvių katalikų 
dienraščiu pasaulyje.

Sausio 19 d. suėjo 25 me
tai, kai „Draugo” leidimą 
perėmė tėvai marijonai. Nu
galėję visą eilę sunkumų, tė
vai marijonai šį dienraštį 
tiek sustiprino, kad dabar 
jis gausiai gauna naujų pre
numeratorių, turi pastovų 
bendradarbių sąstatą ir lai
kosi tvirtai.

„Draugas” buvo įsteigtas 
1909 m. liepos 12 d. Wilkes 
Barre, Pa. savaitiniu laikraš
čiu. 1913 m. perkeltas į Chi- 
cagą, nuo 1916 m. kovo 31 
d. paverstas dienraščiu. 
„Draugas” buvo nutarta leis
ti lietuvių kunigų suvažiavi

me New Yorke 1909 m. geg. 
5 d. Buvo numatyta jį pava
dinti „Katalikų Draugu”, bet 
tų pat metų birž. 2 d. pavadi
nimas pakeistas tiesiai į 
„Draugas”.

„Draugo” redaktoriais yra 
buvę: kun. A. Kaupas, kun. 
K. Urbonavičius, kun. F. Ke
mėšis, P. šivickis, J. Kaupas, 
kun. A. Maliauskis, kun. P. 
Būčys, kun. J. česaitis, K. 
Pakštas, kun. K. Matulaitis, 
kun. V. Kulikauskas.

Paskutiniu laikotarpiu 
„Draugą” sėkmingai reda
guoja L. Šimutis. Adminis
travimo darbus tvarko kun. 
P. Cinikas, kuriam naujų pre
numeratų rinkime gelbsti A. 
Daugirdas. Redakcijoje dir
ba patyrę žurnalistai: kun. 
K. Barauskas, Ig. Sakalas, L. 
Labanauskas.

VICTORY

BUY
UNITED 
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

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

SLAPTO SĄJŪDŽIO SIEKIS LIETUVOJ
Lietuvoje einąs slaptas 

laikraštis „Nepriklausoma 
Lietuva” Nr. 3 (15) pereitų 
metų tautinės šventės išva
karėse rašė:

„Tas, kas buvo neigiama, 
negalės grįžti. Režimas bus 
krašto valios nustatytas, vi
suomenės balso remiamas, 
viešosios kontrolės prižiūri
mas — visiems sava.s. Kles
tės socialis teisingumas, api
mantis visus mūsų krašto 
žmones... Norime linkėti savo 
tautiečiams šią brangią 
mums dieną būti labiau vie
ningiems, labiau sutaria
miems tautos reikalais, lin
kėti, kad besireiškiąs lietu
viško reikalo supratimas aug
tų mūsų nepriklausomybės 
užtikrinimui. Mes visi tikime 
Lietuvos nepriklausomybe, 
mes tikime Lietuvių tauta”.

Priešnaciškas slaptasis 
Lietuvos laikraštis „Nepr. 
Lietuva” nusiskundžia pra
gyvenimo Lietuvoj sunkumu: 
laisvoje prekyboje maisto 
produktai yra tiek brangūs, 
gi atlyginimai tokie maži, 
kad eilinis darbininkas už vi
są mėnesio atlyginimą gali 
nusipirkti tik apie 2-5 sva
rus riebalų.

Kiekviename „Nepr. Lietu-

literatūros veikalu. Už tai jis 
mums ir artimas, lyg savas: 
kuklus, nuoširdus, giliai išgy
ventas, ilgesingas ir lyriškas.

Antanas Vaičiuląitis į

vos” numer. pabrėžiama, kad 
lietuviai yra nusistatę siekti 
nepriklausomybės, — kad 
Lietuva neturi būti valdoma 
nei nacių, nei bolševikų. Pa
sisakoma prieš abi okupaci
jas.

Apie Lenkijos vyriausy
bės žygius iš Londono per sa
vo patikėtinius Lenkijoje su
rasti su Lietuva bendrą kal
bą mini „N. Liet.” pereitų me
tų kovo 15 d. šiaip:

„Lenkų radijo stotis 
„Swit” š. m. 7 d. padarė pa
reiškimą dėl lietuvių lenkų 
santykių. Jį norim galimai 
tiksliau patiekti:

— Nekaltina jos (Lietu
vos) ir lenkų vyr., —taip 
kalbėjo lenkų radijo stotis. 
Lenkų vyriausybė iš Londono 
lėktuvu išmestuose lapeliuo
se pripažįsta Lietuvą ir ger
bia jos siekimus nepriklau
somai gyventi, tepasmerkda- 
ma tik išgamas. Lenkų vy
riausybė ragina mus (čia 
kalbama apie lenkus) jau da
bar surasti sutarimą. Koks 
bus po karo Lietuvos ir Len
kijos bendradarbiavimas... 
dar nežinoma, tačiau lenkų 
tauta laukia, kad abi tautos 
būtų tikrai nepriklausomos ir 
kad tarp jų santykiai būtų 
išspręsti abipusiu interesų 
patenkinimu, nevengiant 
kompromiso... Linkim Lietu
vai laisvės ir nepriklausomy
bės, norėdami jau šiandien 
surasti bendrą kalbą”, — ši
tokius lenkų slaptosios radi-

jo stoties žodžius persispaus
dina slaptasis Lietuvos lai
kraštis.

—Daugelyje Lietuvos aps
kričių yra įsteigtos koncen
tracijos stovyklos, į kurias 
gabenami ūkininkai už ne
atlikimą jiems uždėtų prievo
lių. Dažnai normos užduoda
mos tokios didelės, kad ir no
rėdami ūkininkai jų išpildyti 
negali.

— Kauno arkivyskupo 
metropolito J. Skvirecko ko
vo 4 d. ganytojišką laišką 
naciai suklastojo.

Iš Vilnijos Gabens 
15,000 Lenkų

Londono laikrašštis „Dz. 
Polski” gruodžio 13 d. nume
ryje praneša, gavęs žinių, 
kad vokiečiai smarkiai per
sekioją lenkus, ypač rytų že
mėse. Įtakingesnieji asmenys 
areštuojami. Dalis jų žūna 
kalėjimuose ir koncentraci
jos stovyklose, o dalis išga
benama darbams. Vilnijoje 
okupantai pasirengę arti
miausiu laiku išgabenti 15,- 
000 lenkų, kad sau sumažin
tų pavojų užnugaryje.

Balstogės vaivadijoje okrr 
pantai, keršydami už nuola
tinius užpuldinėjimus, išžu- 
dę 4,000 lenkų. Apie tai lie
pos 13 d. paskelbė Balstogės 
apygardos komendantas.

Barcelona. — čia gauta ži
nių, kad vokiečiai pradėjo ga
benti Vokietijos gilumon len
kus ir rusus karo belaisvius 
iš Rytprūsių, Lietuvos ir va
karinės Lenkijos.

Netoli Vilniaus įvyko toks 
susidūrimas: kai vokiečiai 
mėgino išgabenti karo belais
vius lenkus, juos užpuolė par
tizanai; susirėmime žuvo 200 
vokiečių.

A. Kučinskas

)rleano Mergelėpat, parduoda auk 
skuliatyvinėmis kai 
idami šiuo „bizni 
žiausios rizikos, i 
s pelnus. Patiems n ama Orleano Mergelė. Orleano Mergelės istori- 
tams šie produktai’ į, visi žino — ji buvo verta ir gabaus literato 
kalingi, nes jie nuo! lunksnos ir gero dailininko teptuko; ji buvo tė- 
3 rūsies pyliavų Jt ynės meiles ir pasiaukojimo pavyzdys ir toks 
įsuoti ir, be to> $ kiliko visiems laikams. Dėkinga Prancūzija 
ūra bei pinigais p 
• visi naudojasi vt ? 
; maisto kortelėmis

Joana Arkietė (Jeanne D’Arc) kitaip yra vadi-

{iečių prokuroras a| 
šaudymus

ūkia prieš ją savo galvą. Jai teikia pagarbos ir
isas kultūringas pasaulis ir net anglai, kurių 
entėviai ją sudegino ant laužo.
Joana yra žymiausia asmenybė šimtmetinio 

1337—1453) karo istorijoje. Nenagrinėsime čia 
o karo priežasčių ir neminėsime jo smulkmenų, 
ik iškelsime kai kuriuos Joanos asmens bruožus,tokiečių prokuroro . . ,v, . . J T

nu išleistu kovo 9 ;urie istorijos Jau alkiai nustatyti. Joana savo 
vpqfi tvotas ^slaptingų vaidmeniu lieka ne vien Prancūzijos, 

et ir viso pasaulio istorijoje žymi asmenybe. To-
3 asmenis, kurie os gj momentą atidėkime kasdier,’r,"1C! winac^ino 
idą žmogui susauif įžvelkime į praeities gelmes.
audymą įvykdė, nes
ia ekzekucijų Liet
įvykdoma vokieči'F a^iauJ

«• •• •• ivldJHU. v

laslaptingu vaidmeniu lieka ne vien Prancūzijos,

ėl momentą atidekime kasdieninius rūpesčius ir

Prancūzija su Anglija kovoja dėl sosto. Anglai 
ja vieną kraštą po kito. Prancūzijoje 

-.eramu: valstiečių maištai, didikų sauvaliavimai, 
aaras. Vienas karalius miršta nelaisvėje, kitas 
Šeina iš proto. Pamišėlio (Karolio VI) žmona 
Izabelė) susitarus su burgundais Prancūziją par

io policijos”.
agal tą parėdymu
is tai keltų, turi būt
tas Lietuvos saugu® luoda Anglijai. Jaunas jos sūnus dar nevainikuo- 
os ir SS vadui. &fas karalium. O Reimsas, kur būdavo vainikuo
to, bet bijo, kad j® ami karaliai, buvo anglų rankose. Visos žemės 
rūs ir neteisėti veil luo Luaros iki Reino anglų plėšiamos. Beliko tik 
itų viešumon iškelt dena tvirtovė — (
ia pranešimą sty 
uvos laikraštis.

išimties nuošimči? 
Karo Bonams nf 
ia skirti daugiau!

- Orleanas, ir anglai tuoj užval
dys visą kraštą. Orleanas apsuptas. Jaunas ka- 
’alaitis Buržo mieste kelia su didikais puotas. Pu
tojančiame vyne ir muzikos ūžime skandina Pran
cūzijos nelaimes. Mažas Anglijos karalius Henri
kas VI skelbiamas Prancūzijos karalium. Pran
cūzijos nelaimes pasiekė aukščiausią laipsnį. Is
torijos amžių sumegsti mazgai užsiveržė ir susi-

painiojo. Juos tegalėjęs, žmonių supratimu, iš
narplioti pats Dievas. Po visą kraštą iš lūpų į 
lūpas sklido padavimas: „Žmona praras Prancū
ziją, mergelė ją išgelbės”. Išgelbėtoja ateisianti iš 
Lotaringijos...

Lotaringijos pasieny, kur vingiuoja Meuso upė, - 
buvo kaimas Domremy. Ten gyveno rami ir darb
šti Arkų šeima. Šitos žemės tėvas buvo įtakin
giausias kaime žmogus, seniūnas. Lotaringijos 
kraštas jautė visas nelaimes, kurias pergyveno 
Prancūzija. Arkų namuose dažnai užklysdavo pa
keleivingas svečias ir papasakodavo daug jaudi
nančių naujienų. Anglai čia buvo laikomi aršiau
siais priešais. Prancūzijos nelaimes labai dažnai 
svarstydavo Arkų šeima, kai susirinkdavo val
gyti. Visa tai giliai į širdį dėjosi jauna jų dukrelė, 
penktas šeimoje kūdikis, Joana.

Joana ėjo tryliktus metus. Ji buvo artimiausia 
motinos pagelbininkė. Ji ganė kaiminę. Gražios 
Domremy apylinkės dažnai girdėdavo skambią 
jos dainelę. O netoliese esančią koplyčaitę Joana 
nuolat dabindavo gražiausiomis lauko gėlėmis. 
Joana buvo graži. Ji atrodė daug suaugesnė, negu 
jos amžiaus mergaitės. Iš savo bendramečių ji 
išsiskyrė protu ir rimtumu. Ji buvo Arkų šei
mos džiaugsmas ir visos apylinkės pažiba.

Joana dažnai būdavo susimąsčiusi, mažai kal
bėdavo, ieškodavo vienumos, dažnai lankydavo 
bažnyčią, ilgai ir karštai melsdavosi. Ką ji mąs
tydavo, kas dėdavosi jos jaunoje sieloje — kas 
pasakys. Tačiau galima spėti, kad ji svarstydavo 
savo krašto nelaimes. Joanai ėmė rodytis šven
toji Katarina, šv. Margarita ir šv. Mykolas Ar
kangelas. Jie ragino Joaną, kad būtų gera ir daž
nai lankytų bažnyčią. Išsyk Joana nesuprasdavo, 
kas čia darosi. Šventieji ją aplankydavę dažniau 
ir skatindavę ruoštis gelbėti tėvynės. Taip karto
josi per ištisus trejus metus. Kartą ji pareiškusi 
tėvui savo norą ginti tėvynę. Tėvas bevelijo ją 
paskandinti, negu matyti kareivių tarpe. Šven
tųjų balsai ją skatino išvaduoti Orleaną ir nu
vesti karalių į Reimsą vainikuoti.

Slaptai Joana paliko tėvų namus. Graudžiai ji 
atsisveikino savo kraštą:

„Sudie ganyklos, kalnai numylėti
Ir kloniai ramūs! Jau jūs niekados 
Joanai jūsų nelemta regėti, 
Jau mano koja ant jūs nesistos”...

(Iš Schillerio vertė V. Kudirka).
Prieš šešiolikos metų mergaitę prasivėrė nau

jas nežinomas pasaulis, pilnas pavojų ir pagundų. 
Ji nuvyko į Vokulero komendantą ir prašė vesti 
ją pas karalių. Komendantas juokėsi ir patarė 
grįžti namo. Joana tvirtai atsakė, kad Dievas ją 
siunčia gelbėti Orleaną ir vainikuoti karalių.

Karalius ilgai nenorėjo mergaitės priimti. Tam 
tikra komisija turėjo patirti, ar Dievo ar velnio 
vardu ji atvyko su tokiais pasiūlymais. Dvasi
ninkai neigė jos pasiuntinybę pasirėmę šv. Raštu. 
Joana atsakė: „Aš nežinau nei A nei B, bet tikiu, 
kad esu Dievo siųsta, o Dievas žino daugiau, kaip 
jūsų knygose parašyta”. Kai Joaną įvedė salėn, 
karalius buvo persirengęs prastais rūbais ir įsi
maišęs į dvariškių tarpą. Joana nesvyruodama 
priėjo prie karaliaus ir jį pasveikino. Jis gynėsi, 
kad ne jis karalius. Joana dar kartą pakartojo 
pasveikinimą ir prašė suteikti jai pagalbos.

Pagaliau karalius įtikintas. Joana gauna šar
vus, baltą žirgą, baltą vėliavą su Apreiškimo pa
veikslu, prie šono prisisega kardą, rankoje turi 
ietį. Ant arklio laikosi, kaip puikus raitelis. Ji 
tariasi su kunigaikščiais, baronais, pralotais ir 
karo vadais. Joana savo štabo apsupta vyksta 
prie kariuomenės. Pirmas jos rūpestis — sutvar
kyti kariuomenę ir ją suderinti. Dabar sunku 
įsivaizduoti, kokia tada buvo kariuomenė. Tai 
buvo mišinys įvairių tautų ir kraštų, be pastogių 
valkatos, išaugę tarp gaisrų, plėšimų ir žudynių, 
nežmoniški, ištvirkę, labiau panašūs į plėšikus, 
kaip į kareivius. Joana juos norėjo atvesti į gerą 
religinį kelią. Ji įvedė kasdien viešas pamaldas, 
išnaikino paleistuvystę ir savo pavyzdžiu per ke
lias savaites pakeitė visą kariuomenę. Kilnumo 
ir patriotizmo dvasia atsirado buvusių valkatų 
širdyse. Su tokia kariuomene galima buvo daug 
pasiekti.

Joana kariuomenę nuvedė prie Orleano. Mies
tas greitai buvo atvaduotas. 1429 m. gegužės m. 
7 d. ji įžengė į Orleaną. Žmonių džiaugsmui ir jos 
garbei nebuvo galo. Žmonės klaupė prieš ją ir sie
kė prisiliesti jos rūbų, norėdami įsitikinti, ar ne
sapnuoja. Prasta piemenėlė išgelbėjo miestą per 
septynias dienas, kuris jau septyni mėnesiai buvo 
anglų apsuptas. Ji atliko žygį, kurio nedrįso im
tis nei karalius, nei žymiausi karo vadai. ši žinia 
sukėlė ir didelius ir mažus, ir jaunus ir senus. 
Joanos žygyje visi jautė Dievo stebuklą. Ir iš tie
sų, niekad istorija nebuvo tiek panaši į stebuklą, 
kaip dabar.

Karalius džiaugėsi. Jis nurimo ant svetimo
mis rankomis pelnytų laurų. Didikų galvose kilo 
daug sumanymų, kuriuos Joana turėjo įvykdyti. 
Kiekvienas traukė savo pusėn. Joana skatino ka
ralių greičiau žygiuoti į Reimsą. Ji skubino atlikti 
savo misiją, nes pati išpranašavo, kad neilgai tek
sią jai gyventi. Pagaliau organizuojamas žygis. 
Į šitą žygį dedasi visi, nes Joana pasitiki.

Reimsas Joanos rankose. Katedroje vainikuo
jamas karalius. Šalia jo stovi blizgančiuose šar
vuose Joana. Visa tauta džiūgauja. Anglai gy
vena nelaimės dienas. Kai Karoliui VU uždėjo 
vainiką, Joana puolė jam į kojas ir džiaugsmo 
ašaromis apsipylusi ištarė: „Dievo valia išpildy
ta, Orleanas išvaduotas, o tu, karaliau, Reimse 
vainikuotas”... Verkė ne vien Joana, verkė visa 
minia, o su jais iš laimės verkė ir Joanos tėve
liai*).

Joana prašosi atleisti į namus, į savo ganyk
las. Veltui. Kai karalius medžioja, miega, kelia 
įvairiose pilyse puotas, Joana, nusiminusi dėl jo 
neveiklumo, pasninkauja ir atgailoja. Karalius 
ėmė pamiršti Joaną — jos iškilimas temdė jo 
garbę. Didikai jai pavydėjo ir stengėsi stoti sker
sai kelio. Joana nori žygio į Paryžių — atvaduoti 
sostinę. Didikai perkalba karalių ir šis Paryžių 
leidžia užimti burgundams. Ilgai Joana laukia

*) Fr. Schilleris dramos tragizmo sumetimais nutolsta nuo 
istorinės tiesos: Joanos tėvas pats apšaukęs savo dukterį ra
gana. — Red.
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Philadelphijos Žinios
Du Broliuku Kareiviuku

MALDOS UŽ VIENYBĘ MISIJOSE KALIFORNIJOJ

Jau 9 metai, kai visos pa
rapijos meldžia vienu didžiu 
tikslu, kad visos bažnyčios 
sudarytų vieną Avidę ir bū
tų vienas Ganytojas. Tai mal
dos už Bažnyčios vienybę.

IŠVYKO POILSIO

Kunigai J. čepukaitis ir P. 
Vasiliauskas sausio 16 d. iš
vyko pailsėti. Kleboną kun. 
Čepukaitį pavaduoja jaunas 
kunigas S. Mažeika, Šv. An
driejaus parapijos vikaras.

VYČIAI LAIMI

Lietuvos Vyčių 3 kuopos 
basketball komanda jau ke
lintas rungtynes laimėjo. 
Sausio 15 d. nugalėjo stiprią 
St. Monica’s komandą, 41-19 
taškų santykiu. Šią savaitę 
jaunieji ir daugiau turės žai
dimų.

Gražu, kad jaunimas įpran
ta į sportą ir gražius pasi
linksminimus.

Gerai žinomas tėvas jėzui
tas Kidykas yra išvykęs į to
limą Kaliforniją, Los Ange
les, kur apaštalauja tarp lie
tuvių. Jis ten misijonieriaus 
keletą savaičių. Prašo mal
domis padėti jam apaštalau
ti.

DŽIAUGIASI ŪSO KLUBU

Philadelphijoj katalikų iš
laikomas ŪSO Benedict Klu
bas susilaukia šilto įvertini
mo iš karių ir jų šeimynų. 
Grupė iš Australijos rašo, 
kad jie Philadelphijoj gyven
dami lankė tą klubą ir ten ra
do didelį draugiškumą ir vai
šingumą, kad jiems buvo tai 
tiesiog netikėtina, kad taip 
galėtų būti. „Netik mes 
džiaugiamės”, — rašo jie, — 
bet ir mūsų namiškiai 
džiaugiasi, kad mums 
gerai ten buvo.”

Viena motina siunčia
bui padėkos laišką už laiške
lį ir priėmimą sūnaus klube 
per Kalėdas. Didžiausia lai-

tuo 
taip

klu-

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų 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 Steponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

karaliaus valios. Trūko kantrybė — Joana bėga 
su kariuomenės būreliu ir ties Compiegne paten
ka į burgundų rankas. Nelaisvė. Liuksanburgo 
kunigaikštis ją parduoda anglams. Anglai užmo
ka 10.000 auksinių, kuriuos surenka iš prancūzų...

Lėtai, slenka tamsiam kalėjime dienos.
Joanos laukia anglų teismas.
Teismas buvo suorganizuotas iš dvasininkų, 

kurių pryšaky buvo anglams parsidavęs vysku
pas Košonas. Anglai įsakė ją pasmerkti, kaip ra
ganą, veikusią velnio galia. Dėl Joanos buvo at
siklausta Paryžiaus universiteto profesorių. Šie 
išdidėliai mokslo daktarai buvo parsidavę an
glams, todėl vienu balsu pareiškė, kad Joana ra
gana. Karolius VII nė piršto nepajudino savo iš
gelbėtojai apginti, o jo didikai džiaugėsi, kad nu
sikratė nekenčiama mergaite. Joana viena palie
kama^ savo likimui. Bet savuoju likimu ji nesis
kundžia — verkia, meldžiasi, dėkoja Viešpačiui 
už pagalbą jos žygiuose ir pasiduoda amžiniems 
Jo lėmimams, nes ji savo misiją gavo iš dangaus.

Teismas. Tarp septyniasdešimties „teisėjų” 
Košonas. Joana viena, be gynėjų, atvedama prieš 
„teisėjus”. Košonas reikalauja, kad Joana pri
siektų vien tiesą sakysianti.

„Aš pati atsakysiu už savo darbus”. Atsiklaupė 
ir padėjo abi rankas ant Evangelijos: „Sakysiu 
tiesą vien tikėjimo reikaluose”... Šitie žodžiai vi
sus suerzino. Jie ėmė ginčytis. Tuo tarpu Joana, 
visų užmiršta, klūpojo padėjusi rankas ant Evan
gelijos. Jos žvilgsnis paklydo toliuose, o prieš a- 
kis stojo kovų vaizdai, ramios ganyklos, gimtoji 
pastogė. O slaptas balsas jai kuždėjo, kad būtų 
drąsi.

— Kelk. Tu atsisakai kalbėti?
— Aš jums kartoju, kad tiesą sakysiu tikėjimo 

reikaluose.
— Kaip tavo vardas?

- .. .— Domremy mane vadino Jonute, Prancūzijoje 
vadina Joana.

— Kiek tau metų?

a

u

inė buvo girdėti, kur jų sū
nus praleidžia šv. Kalėdų 
šventes. „Dabar mes laimin
gesni jaučiamės, kai tik Ka
lėdų vakare sužinojom; ačiū. 
Lauksime tik ir iš jo laiško.”

Klubo programą duoda į- 
vairios katalikiškos organi
zacijos. Jei lietuvaitės norė
tų, tai ir jos galėtų gauti vie
ną ar kitą vakarą savo vardu 
palinksminti karius ir patar
nauti jiems.

UOLIAI PRAKTIKUOJA

Lietuvos Vyčiai savo vaka
ro vaidinimui „Leitenantas 
Antanas” daro praktikas be
veik kas vakarą, drauge ar 
pavieniai mokosi savo roles, 
kad tik gerai vaidinimas pa
sisektų. Visi vaidintojai bus 
jauni ir visi vyčiai, bet jie 
pasirengę suvaidinti tą ne
lengvą veikalą, kaip tikri „se
niai”.

Stasio rolę paėmė vaidinti 
stud. Jurgis Mažeika, o Jo
no — Edvardas Ramoška. 
Onos rolę — Alberta Paške
vičiūtė, Stasės —Viola Ty- 
laitė, Mortos — Elena Šau
lyte.

Ir kaip anksčiau skaitėme, 
svarbiausias roles vaidins La 
Salle kolegijos studentas 
Pranas Mažeika ir Marytė — 
stud. Alice Azaranskaitė.

Kuopos pirmininkė ir se
kretorė ir kiti nariai uoliai 
dirba, kad šis vakaras būtų 
sėkmingas ir gražus pasilin
ksminimas. Į šokius pakvies
ta kelios dešimtys karių ir 
jūreivių, kad visi atėję galė
tų linksmai pašokti.

PILNI ABSTINENTAI

Šv. Gabrieliaus parapijoj 
900 vaikučių pasižadėjo visą 
gyvenimą laikytis visiškos 
abstinencijos. Mat, toj para
pijoj klebonauja visiškos ab
stinencijos pirmininkas ir to
dėl taip daug vaikų prirašė 
prie tos taip naudingos drau
gijos.

Per 1943 m. 600 naujų na
rių prisidėjo prie abstinenci
jos.

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

Stanislovas Tolvaišą Walter Tolvaišą

VARDINIU VAKARIENĖ
Kleb. Kun. I<*. Valančiumi! Pagerbi

“ & 111B m sausio uu'Joliet* 
C klebonui?^ 
štatui

SEKMADIENĮ, SAUSIO 30 D.

Šv. Kazimiero Par. Salėje
Pradžia 6 vai. vak. Auka tik
Skanūs valgiai, graži mokyklos mokinių prog

Tik kelios dienos įsigyti bilietų. Paskubėkime!

St. Sgt. Stanislovas Tol
vaišą ir Walter Tolvaišą ga
lima pavadinti, kaip daine
lėj, du broliuku kareiviuku. 
Mat, jiedu abu kariauja ir 
abu viens kitą labai karštai 
myli, viens kitam linkėjimus 
siunčia. Vyresnysis jau ilgai 
kariuomenėj ir ten nusipel
nęs, paaukštinimą gavęs, o 
jaunesnysis, lakūnu tapęs, 
Amerikos ir šiaurės Afrikos 
orą raižė ir raižo savo skrai
dymu ir atsižymėjusiomis ko
vomis plačiame fronte. Wal
ter parašo, kad jau daug pa
saulio aplankė ir daug ko 
pamatė. Jis rašo, kaip aplan
kė didingas bažnyčias, kokių 
nematęs visoj Amerikoj; ten 
pamatęs žmonių gyvą tikė
jimą. Jis rašo, kad visi džiau
giasi, kada pamato, kad A- 
merikos kareiviai taip pat 
Dievą garbina, į bažnyčią ei
na ir Sakramentus priima. 
Tikėjimo vieningumas visus 
suriša, ir iš priešų pasidaro 
geriausi draugai. Kareivių 
tėveliai ir kita šeimyna karš
tai meldžiasi palaimos savo 
kariams. Jie trokšta, kad tik 
greičiausiai visi tie karai pa

Times” paskelbia, šv. Kazi
miero parapijiečiai per misi
jų kolektą sudėjo $120.84. Tai 
bene bus sudėję daugiausia iš 
visų lietuviškų parapijų.

SĖKMINGAI VAIDINO

Charles Gaubas, West 
Catholic studentas, sėkmin
gai vaidino savo mokyklos 
teatre, kuris buvo perstaty
tas sausio 13, 14 ir 15 d.d. 
Jis parodė gyvą ir gyveni
mišką charakterį.

Gera, kad atsiranda lietu
vių tarpe daugiau artistų. 
Gal vėliau ir lietuviškai jau
nimas pradės vaidinti.

Atskirtos Sesers
Lietuvaitė Anielė Račkau

skaitė jau daugiau kaip 20 
metų gyvena Šveicarijoje, y- 
ra vienuolė ir dirba vienoje 
ligoninėje St. Gallen mieste. 
Nežiūrint, kad seniai iš tėvy
nės išvykusi ir dabar neturi 
progos vartoti gimtosios kal
bos, vis tik lietuviškai neuž
miršo ne tik kalbėti, bet ir 
rašyti.

sibaigtų ir vėl laimingai su į Pastaruoju laiku jai daug
savo šeimyna galėtų gyventi.'

MINĖSIME ŠVENTĘ

Federacijos Philadelphijos 
skyriaus susirinkime sausio 
16 d. nutarta minėti Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktį, šiemet minėji
mas įvyksta Šv. Jurgio para
pijos salėj, nes kasmet vis 
naujoj vietoj toks minėjimas 
turimas.

REMIA MISIJAS

Kaip oficialus vyskupijos 
pranešimas „Standard and

— Devyniolika...
— Kalbėk Tėve mūsų.
Joana žinojo, kad ją kaltina kaip burtininkę. 

Todėl kalbėjimas Tėve mūsų jai būtų palaikytas 
šventvagyste.

— Išklausykite mane išpažinties.
— Reikalauju kalbėti Tėve mūsų!
— Aš atkalbėsiu, jei mane išklausysite išpaži- 

ties.
Kilo didelis triukšmas. Joana tyliai stovėjo. Pir

mas posėdis baigtas. Košonas liepdamas kalti
namąją išvesti, pataria nesistengti pabėgti.

— Aš nieko neprižadu, — tvirtai atsakė Joana, 
— jei pabėgsiu, nieks negalės mane kaltinti su
laužius žodį.

— Bet tu daugelį kartų bandei bėgti.
— Teisybė, ir dabar to noriu, nes tai kiekvieno 

belaisvio teisė.
Joaną nuvedė kalėjiman, surakino rankas ir 

kojas ir prirakino prie sienos. Joana blaškėsi per 
ištisą naktį. Ji verkė ir meldėsi. Byla truko nuo 
vasario 21 iki gegužės 30 d. (1431). Jai buvo 
statomi įvairiausi klausimai, kuriuose būdavo pil
na prieštaravimų. Dažnai keli klausdavo drauge. 
Tada Joana švelniai juos pertardavo: „Nekalbė
kite visi kartu, gerieji tėvai”. Kiekvienas Joanos 
žodis buvo gaudomas ir iškraipomas. Didžiausi 
priekaištai jai buvo daromi dėl jos dieviškos pa
siuntinybės. Ji tvirtai pareiškė: „Dievas mane 
siuntė. Čia man ne vieta, todėl grąžinkite Viešpa
čiui, kuris mane siuntė”...

— Joana, ar esi Dievo malonėje?
Jei nesu, Dievas man ją suteiks; jei esu — jis 

apsaugos.
Ji buvo klausinėjama visokių smulkmenų apie 

jai pasirodžiusius šventuosius. Vienas išdrįso net 
paklausti, ar šv. Mykolas Arkengelas jai pasiro
dęs nuogas. Ji atsakė: „Ar jūs manote, kad Die
vas neturi kuo jį apvilkti”...

Teismas reikalauja, kad Joana prisipažintų pik
tžodžiauto j a. Ji neprisipažįsta. Reikalauja, kad 
ji pasiduotų bažnyčiai. Joana prašo vesti ją pas 
popiežių, ten galėsianti pasiduoti bažnyčios 
sprendimams. Košonas nusigando.

liūdesio ir rūpesčio atnešė ži
nios, kad jos sesuo Amelija 
Lučickienė su dukrele Felici
ja yra iš Lietuvos išgabenta 
į Sibirą. Taipgi ir jos brolis 
inžinierius išgabentas į Sibi
rą ir tenai dirba kažkur ka
syklų darbuose. Amelija Le- 
čickienė dirba kažkokiame 
Sibiro ūkyje — sovchoze ir 
sielojasi, nežinodama, kur jos 
vyras, o jis yra likęs Lietu
voje. Inž. Račkauskas gi neži
no, kur yra jo žmona Justina 
su sūneliu.

Kelias į pergalę yra 
I tiestas Karo Bonais.

nu-

liktąją, tuojau 
tas Lietuvių Veil 
Šv. Andriejaus 1 
pijos auditorijo 
paprastą ir lab 
sirinkimą, kuri: 
atstovai nuo 
draugijų.

Apleisdami 
mo smulkmėm 
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Slaptasis Lietuvos laikraš- ( Toliau tame pat laiku 
tis „Nepr. Lietuva” i 
(17) praneša
policijos išleistą įsakymą, ku- straipsniu kalbama, kai;

pestingai bus tvarkoma 
riuo Lietuvos piliečiai vyrai tuvoje p0
nuo 17 iki 45 m. amžiaus į- monės ir darbininkų reiklius. Tretminkų.Sv^L^ 
pareigojami dirbti neaprėžtą straipsnelis baigiamas: 
laiką sustiprinimo darbus ry
tuose — Rusijoje. Paimtieji 
vyrai skirstomi šimtinėmis 
(tuo metu buvo numatyta pa
imti kelis tūkstančius vyrų). 
Šimtinėms vadovauti paveda
ma aktyvios tarnybos poli
cininkams, kurie atsakingi 
už tvarką, švarą ir saugumą 
jų šimtinės.

Toliau tame slaptame lai
kraštyje pranešama, kad da
lis vyrų esą suvilioti į savi
saugos dalinius. Jų paskirtis 
buvo — palaikyti saugumą 
savo krašte. „Kas gi su jais 
daroma? — klausia laikraš
tis. — Menkai apmokyti, o 
dar menkiau aprūpinti mūsų 
batalijonai siunčiami į fron
tą, o tuo tarpu kraštas pa
liekamas be tinkamos apsau
gos. Toliau, savisaugos dali
nių kariai yra davę pasižadė
jimus tarnauti batalijonuose 
6 mėnesius, šis terminas dau
geliui batalijonų karių jau 
yra seniai pasibaigęs, bet jie 
prievarta laikomi toliau ir 
verčiami duoti priesaiką. 
Tokia pat klasta buvo panau
dota ir prieš transporto tar
nybon paimtus vyrus. Šian
dien pradedama vyrai imti 
neva sustiprinimo darbams. 
Mes nežinome, ką toliau su
galvos okupacinė valdžia, bet 
esame tikri, kad tuo nesi
baigs: toliau eis vis dides
ni žmonių reikalavimai, žmo
nių ėmimas eina keisčiausiu 
būdu: jie dažniausiai medžio
jami nakties metu... Te nė 
vienas lietuvis nestoja į šim
tines ar kitokius vokiečių su
galvotus dalinius.”

bus tvarkoma W»j{F'a' 
karo ūkininmM’)08' rl ............... 5 r nvUninlllSV. E -

„Atgimusios Lietuvos 
ventojas gyvens ramiai

šv, Jono, Lietuvos
į Moterų Gildąs, Vyrų 
,, Marijos Vaikeliai, Upanį^gaj 
įrienyjimas, Lietu-į c

rintą ateitį sau ir savo 
kams.”

jį. Raudonasis Kryžius,
to Alumnai. Lietuvių

ZZ joierią-eskereivių, Mo- 
Auxiliary, Moterų Są- 
į Šv. Cecilijos choras.
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DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St, 

Philadelphia, Pa. 
Moderniška laidojimo {staigi 
deI6, graži koplyčia, erdvi salė, 
kelelvlngiems suteikiama

Viskas nemokamai. Erei 
dieną ar naktį

b, marijonams ir tt. ir tt. 
er daug metų nepraleido 
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iai remia lietuvišką Ra
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Jai daromi priekaištai, kad nepasideda vyriš
kų rūbų. Ji pareiškia, kad moteriškais rūbais ap- 
sivilksianti tik iš čia išeidama. Teismo akyse tai 
buvo didelis prasižengimas. Teismas niekuo ne
gali jos priveikti. Grasina tortūromis. Ji atsako: 
„Ištraukite man sąnarius vieną po kito, išpleški- 
te sielą iš mano kūno, aš nieko kita jums nepasa
kysiu, o jei ką ir pasakyčiau, tai vėliau pareikš- 
čiau, kad tai išgavote prievarta”.

„Ragana, burtininkė, piktos dvasios apsėsta, 
užsispyrėlė, atskalūne, piktžodžiauto j a prieš Die
vą ir šventuosius, taikos ardytoja, kraugerė, mo
terų giminės išniekintoja, eretike”... turi būti nu
bausta... — toks buvo teismo sprendimas. „Šake
lė negali nešti vaisiaus, jeigu ji atskirta nuo me
džio” — „bažnyčia” Joaną padarė tokia šakele. 
Ji turi būti atiduota pasaulinei anglų valdžiai.

Roueno kapinėse turėjo įvykti viešas Joanos 
atskyrimas nuo bažnyčios. Buvo paruošti iškil
mingi sostai dvasinės ir pasaulinės valdžios ats
tovams. Atvedė išblyškusią, fizinių ir dvasinių 
kančių suvargintą Joaną. Visą teismo procedū
ros laiką Joana buvo kalėjimo sargų išjuokiama 
ir niekinama. Nė karto neleido jos bažnyčion nei 
mišių išklausyti, nei Komunijos priimti. Joana 
tuo nusiskundė. Vyskupas Košonas dabar žadė
jo viską atmainyti ir paskirti gyventi vienuoly
ne, jeigu ji atsisakytų nuo paklydimų. Vienumo
je pašvęsti Dievui likusias gyvenimo valandas — 
buvo mėgstamiausia Joanos svajonė. Ji susvyra
vo. Buvo pakištas jai pasirašyti iš anksto paruoš
tas išsižadėjimo raštas. Ji pasirašė...

Teismas pasiekė savo — Joana prisipažino e- 
santi ragana ir eretike. Ją nuvedė vėl į tą patį ka
lėjimą ir sukaustė pančiais. Ji pasijuto apgauta 
ir karčiai apgailestavo savo žygį. Tuojau ji pa
reiškė, kad raštas išgautas prieverta. „Mano 
šventieji, sakė teisėjams, mane smarkiai subarė 
už silpnybę, vertą Dievo rūstybės ir amžinos pra
žūties.” Joaną, kaip vėl atkritusią eretikę, pas
merkė sudeginti ant laužo.

Kodėl Joana susvyravo? Ar ji melagingai, 
mirties išsigandusi, pasirašė raštą? Ne, ji pasi-

laimino jo darbuo- 
ordo lietuviai myli 

čia. ją gražiai remia.
is Tėvas per vietos 

McAuliffe suteikė
1 klebonui aukštos gar- 

rašė iš širdies, tikėdamasi pašvęsti savo ri* ir pripažinimo, pakelda- 
nimą atgailai. Tokia nekalta, teisinga, aut118 ii prelatu, 
prigimtis negalėjo meluoti. Joana neatsilaikė!®® 23 d. U vai., kada 
landėlę prieš visuotinį įsitikinimą. Po keliiĮ^^^toikomos Pre- 
nų Joanai buvo leista atlikti išpažintis. Kt« 
meile ir pasiilgimu jos siela puolė į prieglol 
bažnyčios, verkė ir buvo laiminga, kada gsi 
atlikti išpažintį.

Senoj Roueno aikštėj pilna žmonių. Pilni 
mų langai galvų. Stogai pavirto balkonais,! 
džiai linko. Joaną vežė prie laužo. „Eretike, 
kritelė, atskalūne, ragana” — buvo parašytai 
jos kepurės.

— „Joana, ką gali dar pasakyti apsigyniu 
—paklausė Košonas.

— Veskite mane pas popiežių!
— Popiežius labai toli.
— Vyskupe, aš mirštu per jus. Visų čia^Į?^10 d- minėsime 

rinkusių prašau atleisti už padarytas blogyMB® nepriklausomvbės 
Aš jums atleidžiu padarytas man nuoskau^bimo šventę. Kalbės 
melskitės už mane... kunigai, atlaikykite poWAmbotas, kunigai Kri- 
nas mišias už mano sielą...

Vienas domininkonas pasakė pamokslą. PI 
kaitytas kaltinimas:

„...skelbiame, kad esi sugadintas narys irki 
toks atskiriamas nuo Bažnyčios”.

Laužas suliepsnojo. Joana paprašė kryžini 
Kažkoks gailestingas anglas sukryžiavo paCT 
ir padavė. Tuoj atnešė kryžių iš bažnyčios. 
jį bučiavo ir spaudė prie krūtinės. „Nesuneil 
tikė, nei atsiskyrėlė... Jėzau... Jėzau...” ir pasM 
do liepsnose...

— Mes pražuvę, sudeginom šventąją! — 
kas suriko, ir jo aidas nuskambėjo per visą 
ną.

Joana gyveno devyniolika metų, keturis®® 
sius ir dvidešimt keturias dienas...

1920 metais katalikų Bažnyčia Joaną past 
šventa.
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AKARIENE [artford, Conn.

inčiūnui Pageriu įtuij.Ambotui 75 metai.

SAUSIO 30 D
šeštadienį, sausio 22 d. 
iečiam Hartfordo lietu- 
jarapijos klebonui prel. 
i J. Ambotui sukanka 
lėtai.

Auka tik $2je^a^as klebonauja Hart- 
3 nuo 1912 metų. Pasta-

fklos mokinių program; 10 naują bažnyčią, nu- 

bilietų. Paskubėkime!

ĮMONES LIETUI

i nuo šv. Juozapo kate- 
didžiulę mokyklą, įstei- 
enuolyną, sukūrė dauge- 
augijų, kurios visos gra- 
gyyuoja; žodžiu, atliko 
zdingą darbą. Katalikiš- 
as ir lietuviškumas šio-

Toliau tame pat laikp a^aPi]°je gražiai klesti, 
je nurodoma neišveng *r „senį Jauni> aprū- 
ratastrofa Hitleriui. Ati bažnyčioje, draugijose, 
straipsniu kalbama, kai| 3^e- 
oestingai bus tvarkoma lapijoje gražiai gyvuoja 
tuvoje po karo ūkininkų, draugijos: Gyvojo Ro-
oestingai bus tvarkoma

nonės ir darbininkų reik jaus, Tretininkų,šv. El- 
straipsnelis baigiamas:

„Atgimusios Lietuvos 
zentojas gyvens ramiai 
’ės visokių gerybių ir u 
Intą ateitį sau ir savo 
rams.

Tel. DEW. 5136

;os, Šv. Jono, Lietuvos 
ai, Moterų Gildąs, Vyrų 
įas, Marijos Vaikeliai, L 
Susivienyjimas, Lietu- 

Gynimo-Gelbėjimo Ko
tas, Raudonasis Kryžius, 
yklos Alumnai, Lietuvių 
jonieriu-exkareiviu, Mo- 

Auxiliary, Moterų Są
la, Šv. Cecilijos choras.

Jos/Kavalausb™6 mo^k1^ Mok<? 7° les Pranciskietes ir 2 ku-
LIETUVIS GRABORU i. Vadovauja sesuo Leo- 

Latanlnotas Penna ir NewJe kuniSai Ražaitis ir Kri- 
irgi moko vaikus. Yra 

ta ir dvejų metų High 
>ol.
ietuvių bažnyčia yra vie- 
š gražiausių. Stovi ji gra- 
g miesto dalyje, Capitol 
nue, visai arti Connecti- 
valstybės sostinės rūmų, 
lūšio 16 d. buvo skaito- 
metinė apyskaita. Paja- 

lietuvių radio pro® pernai buvo 23,000 dol., 
Trečiadieni 7:oo pjn. SeštiM apie 22,000. Skolos at- 

:ėta 3,000. Vien mokykla 
:uoja iki 6,000 per metus.

valstijose

Nuliūdimo valandoje pnį 
šauktis prie manes

1601 -03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

Direktorius
ANTANAS DZIKAS

8619 East Thompson gbfūsų 75 metų amžiaus kle-
Phlladelphla, Pa is pasižymėjo ne tik pa- 

Teiefonuokite: Regent m jos ribose. Jis yra gyvai 
(rūpinęs visų lietuvių ge- 
j. Yra daug paaukojęs ge
is darbams, daug davęsTeL POPlar 4110

Charles J.
(Ramanauskas)

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon Si. 
Philadelphia, Pa,

s, marijonams ir tt. ir tt. 
er daug metų nepraleido 
vieno svarbesnio seimo, 
riai remia lietuvišką ka
rišką spaudą. Gauna vi- 
lietuviškus laikraščius ir 
inius.

Modemiška laidojimo ievas laimino jo darbuo
tais, grafl koplyčia, erdvi al_T , .. . . ,.
keieivingiems suteUdams 2d Hartfordo lietuviai myli 
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j anglas sukryžiavo paf
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ew Britain. Conn.
etuviu Veikimo Centras

: Jėzau... Jėzau..." ir Pam be ^al° šviesi 
uvių tautiečių ateitis, pra
šių metų liepos 25 dieną 
aukė viešą lietuvių veikė- 
susirinkimą, kuriame su- 
•ganizuota į Lietuvių Vei- 

miolika metų, keturis no Centrą, kad visomis jė- 
turias dienas... Inis bendrai darbuotis ne 
tų Bažnyčia Joaną p4 Pačhl lietuvių naudai ir

□deginom šventąją! - 
s nuskambėjo pervis!

Lietuvos laisvei pelnyti, bet 
ir Amerikos gerovei.

Sekmadienį, sausio šešio
liktąją, tuojau po mišparų, 
tas Lietuvių Veikimo Centras 
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos auditorijoje turėjo ne
paprastą ir labai svarbų su
sirinkimą, kuriame dalyvavo 
atstovai nuo septyniolikos 
draugijų.

Apleisdami šio susirinki
mo smulkmenas, čia skelbia
me tik svarbiąją dienotvar
kės eigą.

Naujoji valdyba
Protokolą perskaičius, kleb. 

kun. M. A. Pankus nuošir
džiai sveikino Lietuvių Veiki
mo Centro dalyvius, pabrėž
damas labai svarbius bėga
muosius reikalus ir skatin
damas visus prie solidaraus 
ir organizuoto veikimo, nes 
kur vienybė, ten galybė.

Sekamai eita prie rinkimo 
naujosios LVC valdybos, į 
kurią įeina: kleb. kun. M. A. 
Pankus, garbės pirmininkas; 
Viktoras Sintautas, pirm.; 
Antanas Mičiūnas, vice 
pirm.; kun. A. Tamoliūnas 
ir p-lė Julija Janušonis, raš
tininkai; Kazys Steponaitis, 
ižd. ir du iždo globėjai.

Honor Roll Dedikacija
Kleb. kun. M. A. Pankus 

pranešė, kad jau užsakyta 
Honor Roll. Kaip skubiai bus 
gauta, bus paskelbtas iškil- 
mingasai Honor Roll atiden
gimas arba dedikacija. Žada
ma pakviesti garbingi Con
necticut valstybės ir New 
Britain miesto atstovai. Pa
sitikime, kad tose garbingo
se iškilmėse dalyvaus ir gu
bernatorius Raymond Bald
win.

Tai bus garbingos iškilmės 
pagerbti 300 narsuolių lietu
vių kareivių pašauktų Dėdės 
Šamo tarnybai, iš kurių kele
tas herojiškai jau žuvo už pa
saulio demokratiją ir ketu
rias laisves.
Parapijos Auksinis Jubilie

jus
Sumanioje kleb. kun. M. A. 

Pankaus vadovybėje, visi da
lyviai pasiryžo uoliai darbuo
tis, kad garbingai paminėjus 
nepaprastas ir istorines šv. 
Andriejaus lietuvių parapijos 
auksinio jubiliejaus iškilmes 
ateinančiais 1945 metais.

Tam tikslui išrinktos įvai
rios komisijos, kurios jau iš 
anksto prisiėmė svarbias ir 
atsakingas pareigas.

Čia skelbiame vardus tų 
asmenų, kurie įeina į įvairių 
komisijų sąstatą.

Į vietos ir laiko komisiją į- 
eina: kun. Juozas J. Matutis, 
Mykolas Čeponis ir Alice Co- 
valeski.

Spaudos komisija: kun. A. 
Tamoliūnas, Bronė Mičiūnie- 
nė ir F. Narcum.

Kvietimo komisija: Ona 
Norkūnienė, Kitty Norkūnie- 
nė„ Juozas Kovaliauskas, 
Stasė Milukienė ir Jurgis Za- 
rumba.

Muzikos komisija: Varg. 
A. Grigoraitis, Viktoras Sin- 
tauta, Betty Maloška ir K. 
Covaleski.

Programos komisija: kleb. 
kun. M. A. Pankus, Mykolas 
Čeponis, Mykolas Daunis, A. 
Kwider, Juozas Janušonis, 
Sintautienė ir Uždavinienė.

Tikietų komisiją nubalsuo
ta paskirti valdyboms.

Pastaba: Kai bus sekantis 
susirinkimas, pasiųsti atvi
rutes visiems draugijų atsto
vams ir komisijų nariams.
Įgalioti lietuvių draugijų j

Lietuvių Veikimo Centrą
1) Nuo Gyvojo Rožančiaus 

draugijos: E. Jakinienė, A. 
Šatienė ir V. Kasparavičienė.

2) Nuo šv. Andriejaus Gil- 
dos: Alice Covalski, Ona Sin- 
tauta ir Ona Urban.

3) Nuo Šv. Onos draugijos: 
Ona Jeninienė ir Stasė Milu
kienė.

4) Nuo Birutės draugijos: 
Ona Poškienė ir Balinskienė.

5) Nuo Varpo Klubo Auxi
liary: Mrs. Mack ir Jankaus
kienė.

6) Nuo Lietuvių Piliečhj 
Klubo: Mykolas Čeponis, Pet
kevičius ir Brazauskas.

7) Nuo Stanley Ryiz Le
gion Auxiliary: Ona Narcum, 
Kitty Narcum, Marijona Zink 
ir Morta Mioski.

8) Stanely Ryiz Legion: 
Juozas Covalski ir Pranas 
Narcum.

9) Nuo ŠŠ. Juozapo ir An
driejaus draugijos: Simonas 
Adomaitis ir Mykolas Nevu- 
lis.

10) Nuo ALRKS-mo 109 
kuopos: Juozas Probulis, An
tanas Gurskis, Kazys Stepo
naitis ir Kotryna Rizauskas.

11) Nuo Tretininkų kuo
pos: Bronė Mičiūnienė, Ma
rijona Martickunė ir Ona Ro- 
dzavičienė.

12) Nuo Šv. Cecilijos Cho
ro: Varg. A. Grigoraitis, Bet
ty Maloška, Charles Covalski 
ir Victor Sintauta.

13) Nuo Sūnų ir Dukterų 
draugijos: Elžbieta Jurkūnas 
ir Mrs. Visikaitis.

14) Nuo Gintaro (Amber 
Club): Charles Hick, Jos. J. 
Janušonis ir Adomas P. Kwi
der.

15) Nuo Šv. Vardo draugi
jos: Jurgis Zarumba ir Aria
mas Kwider.
16) Nuo Šv. Juozapo draugi
jos: Adomas Stoskelunas ir 
Mondziauskas.

17) Nuo Moterų Sąjungos: 
Kotryna Lucas ir Kotryna 
Sanskienė.

SPAUDOS KOMISIJA:
Kun. A. Tamoliūnas ir 

Julija Janušonis

Ketvirtoji US Karo Bonų 
Paskola

Sekmadienį, sausio šešio
liktąją, Šv. Andriejaus lietu
vių bažnyčioje per visas pa
maldas ryte buvo skaitytas 
Jo Ekscelencijos vyskupo 
McAuliffe laiškas, kuriame 
parapijiečiai skatinami pirk
ti Ketvirtosios US Karo Pas
kolos Bonus.

Tame laiške vyskupas nu
rodo, kad Amerikai reikia 14 
bilijonų dolerių tęsti karą. 
Dėl to, Amerika prašo savo 
piliečių paskolinti tą sumą, 
perkant Karo Bonus. Connec
ticut valstybei nustatyta 
kvota $60,000,000.00. Taigi, 
visi turime prisidėti, išper- 
kant tą sumą su kaupu, kad 
tuomi parodžius, jog esame 
patrijotais ir mylime Ame
riką, demokratinę laisvės tė
vynę, ir kad tokia laisvė bū
tų laimėta ir užtikrinta vi
soms pavergtosioms tautoms. 
Mėnraštis mūsų kareiviams

Iš Šv. Andriejaus lietuvių 
parapijos pašaukta Dėdės Ša
mo tarnybai apie 300 jaunuo
lių, kurie dabar randasi vi
sose pasaulio dalyse.

Tie narsuoliai lietuviai ka
reiviai karo laukuose, vande
nynuose ir padangėse kovoja 
nevidoną priešą, kad demo
kratija ir keturios laisvės ne
išnyktų nuo žemės skritulio 
ir kad pavergtosios tautos 
galėtų laisvai gyvuoti ateity
je.

Rūpestingomis kleb. kun. 
M. A. Pankaus pastangomis 
spausdinamas 20 puslapių 
mėnesinis laikraštis, vardu 
,,The Illuminator,” kuris dy
kai siunčiamas visiems nar
suoliams mūsų kareiviams, 
jiems priminant apie parapi
jos veiklą ir duodant supras
ti, kad jie nėra mūsų pamirš
ti, kad juos atjaučiame, my
lime ir meldžiamės, kad šis 
žiaurusis pasaulinis karas 
kuo skubiausiai pasibaigtų, 
ir kad laukiame su ištiesto
mis rankomis priimti sugrįž
tančius sveikus ir gyvus į 
mylimųjų tėvų pastogę, kad 
būtų pagerbti kaip herojai 
Šv. Andriejaus lietuvių para
pijos istorijoje.

Be to, kas savaitę yra 
spausdinamas ,,St. Andrew’s 
Church Bulletin,” kuriame 
skelbiami katalikų draugijų 
susirinkimai ir kiti svarbūs 
pranešimai.

Koncertas parapijos naudai
Gabaus vargonininko A. 

Grigoraičio vadovybėje, Šv. 
Cecilijos Choras šauniai ruo
šiasi koncertui Šv. Andrie
jaus lietuvių parapijos nau
dai.

Ta proga, vyrai choristai 
turėjo praktiką sausio 9 die
ną, o merginos choristės ats
kirai turėjo praktiką praėju
sį sekmadienį tuojau po Su
mos.

Svarbu priminti, kad tame 
koncerte taip pat dalyvaus 
ir Švč. Trejybės parapijos 
choras iš Hartford, Conn, 
varg. Justo Balsio vadovybė
je.

Koncerto laikas ir vieta 
bus vėliau paskelbta.
Darbuosis katalikų spaudai 

plėsti
Sekmadienį, sausio šešio

liktąją, ALRK Šv. Juozapo 
Darbininkų Sąjungos 36 kuo
pa turėjo svarbų mėnesinį 
susirinkimą, kuriame be ki
tų svarbių nutarimų, pasiža
dėta vasario mėn. pasidar
buoti katalikų spaudai plėsti, 
skatinant kitus, kad užsipre
numeruotų katalikiškų lai
kraščius ir tuomi paremtų 
katalikų spaudą.

Ligi šiol prie bažnyčios du
rų kas sekmadienį išparduo
dama po 50 egzempliorių 
„Darbininko” ir „Amerikos”.

Vasario mėnesį pasižadė
ta imti daugiau abiejų laik
raščių egzempliorių pardavi
nėjimui prie bažnyčios durų.

Sveikintinas tėvynainiškas 
ir kultūrinis žygis.

Boston High School audito
rijoje 2 vai. po pietų. Visi 
lietuviai iš didžiojo Bostono 
ir apylinkių kviečiami skait
lingai dalyvauti ir parodyti 
visiems, kad esame susipra
tę lietuviai ir vieningai rei
kalaujame laisvos nepriklau
somos Lietuvos su Klaipėda 
ir Vilniumi!

Komitetą sudaro šie: įžy
mus visuomenininkas Stasys 
Mockus — pirm.; adv. Jonas 
Grigalus — vicepirm.; adv. 
Antanas Young ir Juozas 
Arlauskas — sekretoriai. Ko
misijos: Muzikalės dalies — 
Dr. A. Kapočius. Spaudos 
red. A. Kneižys, red. S. Mi- 
chelsonas, Pr. Razvadauskas; 
J. Arlauskas, A. Matjoška. 
Angliškai spaudai: advokatai
J. Grigalus ir A. Young. Re
zoliucijų: adv. J. Cūnys, adv.
K. Kalinauskas ir Dr. P. Jak- 
mauh — Jakimavičius. Bonų 
platinimo ir tvarkymo dar
bą ves p. Venys.

Komitetas tvirtai tiki, kad 
plati lietuvių visuomenė įver
tins jų nuoširdų darbą ir to
kioje reikšmingoje Lietuvos 
šventėje skaitlingai visi su
sirinks į So. Boston High 
School. Visi į Lietuvos Ne
priklausomybės minėjimą ir 
vieningai už Lietuvos laisvę!

Pr. Razvadauskas, 
spaud. kom. narys

daug parapijiečių tai intenci
jai ėjo prie Šv. Komunijos. 
Vakare įvyko puiki puota su 
prakalbomis pagerbimui nau
jo klebono kun. Dr. L. J. Men
delio. Parengė parapijos 
draugijos. Iš anksto buvo 
skelbiama, kad tik trys šim
tai vietų prie stalų ir tiek 
bilietų buvo išparduota. Kas 
pavėlavo nusipirkti nuo kitų 
prašinėjo parduot mokėdami 
aukštesnę kainą, vis vien ne
galėjo gauti, nes visi norėjo 
dalyvauti iškilmingoje puoto
je pagerbimui savo klebono. 
Parapijiečiai apsivylė many
dami, kad kaip paprastai prie 
durų gaus bilietų, bet šį kar
tą kitaip įvyko. Net pati 
gamta iš nakties į sekmadie
nio rytą gražiai nuklojo gat
ves ir laukus balto sniego 
3-jų colių storumo divonais. 
Saulė tekėdama skaisčioj 
giedroj sveikino baltuojantį 
bažnyčios stogą, linkėdama 
naujam klebonui pasekmių 
dvasiniai išbaltinti parapijie
čių sielas, kad būtų baltos 
taip, kaip šis pirmutinis šios 
žiemos sniegas taip gražiai 
nukritęs, netirpo iki pusdie-
nio.

J. K.

PAIEŠKAI!

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Sausio 17 dieną, 8 vai. va
kare, buvo Sodaliečių susirin
kimas, kuris žymėtinas nau
dingais nutarimais.

Matutis

Rochester, N. Y.
Mūsų kolonijos lietuviai 

1943 metais tautos reikalams 
sudėjo 1221 dol. ir 5 centus.

Praeitą savaitę staiga mi
rė Juozas Novakas. Buvo 
darbštus ir visų mylimas 
žmogus.

Pamaldos už velionies A. 
Smetonos vėlę įvyks sekma
dienį, sausio 23 d., 10:30 vai. 
ryte.

V. A.

So. Boston, Mass.
Vasario šešioliktosios šventė

Čia susidarė bendras lietu
vių komitetas iškilmingai ir 
vieningai paminėti vasario 
16-tąją.

Komitetas matydamas bū
tiną reikalą suvienyti Bosto
no ir visus lietuvius, deda 
dideles pastangas, kad minė
jimas būtų šimtu nuošimčiu 
vieningas, skaitlingas daly
viais ir įdomus savo progra
ma.

Pakviestų kalbėtojų tarpe 
yra Em. Devenienė iš Water
bury Conn. Tai labai gera ir 
klausytojus savo kalba jau
dinanti kalbėtoja. P. Devenie
nė Lietuvoje matė rusų oku
paciją. Daug iškentėjo dėl jos 
vyro ištrėmimo į Rusijos gi
lumą ir daug patyrė apie o- 
kupantų tvarką, kol išlaisvi
no savo mylimąjį vyrą. Tiki
mės, kad Devenienės kalba 
bus labai įdomi, liečianti Lie
tuvos okupacijas, mūsų bro
lių pergyventas kančias ir 
naujas perspektyvas nepri
klausomai Lietuvai atsteigti.

Muzikalę programos dalį 
išpildys: Dr. Juozas Antanė
lis, Stasys Paura (daininin
kai) ; p. Ona Ivaškienė su jau- 
namečių šokėjų grupe, Ste
pono Dariaus legijonierių 
postas su savo orkestru ir 
garbės sargyba. Ta pačia 
proga norime sėkmingai pra
vesti ir Ketvirtos Paskolos 
bonų pardavimo vajų. Malo
nūs lietuviai nuoširdžiai 
kviečiami pirkti bonus tą die
ną.

Šios visos iškilmės įvyks 
sekmadienį, vasario 13 d., So.

Juškos koncertas
Vasario 9 d. Jordan salėje, 

Bostone, įvyks artisto Rapo
lo Juškos koncertas — dai
nų rečitalis. Akomponuos 
jam Theodore Merrier. Pra
džia 8:30 vai. vak.

R. Juškos koncerto progra
moje bus ir lietuviškų dainų. 
Bilietų kainos — nuo 85 c. 
iki 2 dol. 20 c.

R. Juškos koncertu susi
domėjimas yra labai didelis. 
Lietuviai linki jam geriausio 
pasisekimo.

savo pusbrolio Blado Rama
nausko ir puseserės Julės 
Kuliešienės (Ramanauskai
tės). Paeina iš Vilniaus kraš
to, Žikaronių kaimo. Kulie
šienė gyveno 1911 m. West 
Virginia, Weling miestely, o 
Ramanauskas gyveno Wor
cester, Mass.

Žinantieji apie juos arba 
jie patys prašomi atsiliepti.

Juozas židanavičius
(iš Stakliškių miest) 
14 Filmore PI. 
Brooklyn 11, N. Y.

Toronto, Ont. Gina Lietuvos laisvę

Susirinkimas
Sausio 21 d. Raudonojo 

Kryžiaus Toronto Moterų 
Skyriaus „Daina” įvyksta 
eilinis susirinkimas pas pir
mininkę M. Jakubynienę, 17 
Marchmount Rd., Toronte.

Visos kviečiamos dalyvau
ti.

Pasilinksminimas
Sausio 22 d. Raudonojo 

Kryžiaus moterų skyrius 
„Daina” ruošia pasilinksmi
nimo vakarą, kuriame visi 
svečiai bus vaišinami prity
rusių šeimininkių skaniais 
blynais. Be to, bus leidžiama 
įdomių ir vertingų daiktų.

Grojant gerai muzikai, bus 
šokiai.

Visas pelnas skiriamas nuo 
karo nukentėjusiems Londo
no lietuviams.

Visi, kam rūpi mūsų bro
liai lietuviai, kviečiami daly
vauti.

Vakaras įvyks 404 Bat
hurst St.

Korespondentė.

Iš Londono praneša apie 
paskelbtą laikraštyje „Free 
Europe” Robert Machray 
straipsnį, kuriame įtikinan
čiai kritikuojama sovietų 
spaudoje pasirodžiusieji pa
sikėsinimo balsai Baltijos 
tautas prijungti prie Rusijos. 
Autorius pasisako už Baltijos 
tautų laisvę.

Taip pat žurnale „The 
Weekly Review” buvo Ar
nold Jones straipsnis „The 
Baltic States”, kuriame pa
sisakoma prieš užmačias su- 
sovietinti Baltijos kraštus.

Pasibaigė kalba
Viešbučio laukiamajam sė

di puošniai pasirėdęs žmogus. 
Netoli jo, atėjus su šešerių 
metų vaikeliu, atsisėda jauna 
moteriškė. Motina pasilenkus 
kalba į vaikutį. Vaikelis pri
bėga ir klausia žmogaus:

— Kuo tamsta vardu ?
— Petras.
— Tamsta vedęs?
— Ne, vaikeli.
Vaikelis valandėlę susi

mąsto ir greitai grįžta atgal 
prie savo motinos ir klausia: 
„Ką daugiau turiu jo pa
klausti? »

Ar gražu
—Jonuk, argi gražu vaik

ščioti su drėgna panose, — 
moko senas dėdė savo sūnė
ną. — Juk turi nosinaitę. Ga
li nusišluostyti.

— Aš gi šluosčiaus, dėde. 
Bet kaip nešluostyčiau, vis 
tiek ji nežibės taip, kaip tavo 
nosis.

Talentingas vaikelis
Tėvas: — Gėdinkis, Anta

nuk, tarti tokį žodį. Jei pri
žadi daugiau jo netarti, aš 
tau duosiu 20 centų.

Vaikelis (už pusvalan
džio) : — Tėtuk, aš žinau ki
tą žodį, kuris vertas 80 cen
tų.

Vaišingas
Vyras: — Šiandien išgė

riau labai gero vyno bonką.
Žmona: — Bet atsimeni, 

kad gydytojas tau uždraudė 
gerti.

Vyras: — Aš ir jį pasikvie
čiau į talką.

Keičiasi laikai
— Ar turite šeimos gydy

toją?
— Negaliu pasakyti.

—Kodėl gi ne? Gal pamiršai 
jo pavardę?
—Žinau, kad gydytojas Mi- 
kulskis buvo mūsų šeimos 
daktaras, bet šiomis dieno
mis mamytė eina pas vidurių 
specialistą, tėtukas eina pas 
širdies daktarą, o mano sese
lė lankėsi pas gerklių gydyto
ją, brolis Petras eina pas 
plaučių specialistą, ir aš kas 
savaitę apsilankau pas kojų 
gydytoją.

Pranas Bekampis

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Baltimore, Md.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Kun. Dr. L. J. Mendelio 16 
metų Kunigystės minėjimas 
ir pagerbimas kaipo naujo 

klebono

Parapijiečiai užprašė Šv. 
Mišias, kurias atnašavo pats 
kun. L. J. Mendelis. Choras 
iškilmingai giedojo taip kaip 
per iškilmingąsias Mišias ir

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC 

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS .

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA

APYLINKES SEIMELIS BUVO GAUSUS BEMK1M
New Yorko Apylinkės Lie

tuvių Katalikų Seimelis įvy
ko sausio 16 d. Angelų Ka
ralienės par. salėje. Jame at
stovauta 33 draugijoms, o at
stovų buvo 94.

Seimelį pradėjo Federaci
jos apskr. pirm. Danielius J. 
Averka. Maldą sukalbėjo 
kun. J. Aleksiūnas. Prezidiu- 
man buvo išrinkti: pirm. Sta
sys Lukoševičius, vicepirm. 
muz. Jonas Brundza, sekr. 
Lionė Juodytė ir Eugenija 
Karpiūtė.

Pranešimus įvairiais klau
simais padarė kun. N. Pakal
nis, kun. J. Aleksiūnas, kun. 
P. Lekešis, D. J. Averka ir J. 
B. Laučka. Seimelio dalyviai 
gyvai dalyvavo diskusijose. 
Buvo du atstovai ir iš New 
Jersey — Jonas Stasilionis 
ir K. Nakrošis, atstovavę 
Harrisono S.L.R.K.A. 165 
kuopai. Priimta keletas rezo
liucijų, pasižadėta uoliai 
remti savo apylinkės laikraš
tį — „Ameriką”. Išrinkta 
plati Lietuvių Dienos komi
sija. Nutarta atitinkamai at
žymėti lietuvių spaudos lais
vės 40 metų atgavimo sukak
tį.

Seimelio posėdis pradėtas 
2 vai., o baigtas 5 vai. Po po
sėdžio visi dalyviai susirinko 
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje, kur suteiktas palai
minimas Švč. Sakramentu. 
Pamaldas laikė kun. Pijus 
Lekešis, Kunigų Vienybės 
Rytų Provincijos pirm. Jam 
asistavo kun. K. Paulonis ir 
kun. K. Malakauskas.

(Plačiau apie seimelį bus 
kitą kartą.).

*------------------------------------------------------------------------

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas įvyks penktadienį, sau
sio 28 d., 8 vai. vak., Apreiš
kimo par. salėje.

Visi draugijų atstovai ir 
veikėjai prašomi dalyvauti.

Valdyba

VIEŠĖJO KAPITONAS

Šiomis dienomis pas savo 
motiną Marijoną Baranaus
kienę viešėjo kapitonas Po
vilas Baranauskas.

Kap. P. Baranauskas šiuo 
metu būna Chicagoje. Jis yra 
labai gerai nusiteikęs; labai 
džiaugiasi galėjęs aplankyti 
savo motinėlę kurios jau se
niai nebuvo matęs.

PAMETĖ PINIGUS

Viena lietuvė moteris 
Brooklyne, Williamsburgho 
dalyje, pametė savo pinigus. 
Tai buvo jos paskutiniai 
taupmenys. Jei kas iš lietu
vių būtų radę, prašoma pra
nešti Apreiškimo par. kle
bonijai arba „Amerikos” re
dakcijai.

Radusiam bus duota gera 
dovana.

NAMŲ SAVININKAMS

MINĖSIME ŠVENTĘ

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 26 metų su
kaktis šiemet bendrai visų 
New Yorko lietuvių bus mi
nima vasario 13 d., sekmadie
nį, Webster salėje, New Yor
ke. Iškilmes ruošia New Yor
ko Lietuvių Taryba.

Tai vienintelis lietuvių tau
tos laisvės šventės minėji
mas, kurį drauge ruošia visi 
lietuviai, susibūrę į New Yor
ko Lietuvių Tarybą. Minėji
mas bus didingas, su įvairia 
programa. Jis turėtų susi
laukti plačiausio pritarimo 
lietuvių visuomenėje.

Bilietai jau platinami. 
Kiekvienas lietuvis, kuriam 
tik laiko ir kitokios aplinky
bės leidžia, turėtų šiose iš
kilmėse dalyvauti.

VERTINA LABDARYBĘ

Stasys Valašinas, brookly- 
nietis, pareiškė didelio pasi
tenkinimo praeitos savaitės 
„Amerikos” vedamuoju 
straipsniu apie amerikiečių 
lietuvių atliktinus darbus. 
Per M. Varnecką jis ta proga 
įteikė dvi dovanas: 2 dol. 
Raudonajam Kryžiui ir 1 dol. 
prezidento Roosevelto gimta
dienio fondui; be to, įsigijo 
didžiulę knygą „Amerikos 
Lietuvių Katalikų Darbai”.

JAU SERŽANTAS

"Help'Me Win 
MY Victory"

Vaikų paralyžiaus vajus 
prasidėjo sausio 14 dieną ir 
baigsis sausio 31. Tuo metu 
Amerikos piliečiai prašomi 
siųsti aukas į vadinamą de
šimtukų (dimes) iždą, iš ku
rių bus gydomi apsirgę ta 
baisia liga.

Šį fondą specialiai globoja 
prezidentas Roosevelt.

Maspetho Žinios

Angelų Karalienės 
Parapija

Amžinojo Rožančiaus dr-ja 
sausio 23 d., sekmadienį, eis 
bendrai prie Šv. Komunijos 
9 vai. mišių metu. Visos na
rės prašomos dalyvauti.

Po Mišparų, 4 vai. p.p. bus 
procesija, Švč. Panelės lita
nijos giedojimas ir Palaimi
nimas Švč. Sakramentu.

Novena prie Švč. Panelės 
Stebuklingo Medaliko būna 
kiekvieno pirmadienio vaka
rą — 7:30 lietuvių, 8:15 an
glų kalbomis.

IŠ NAŠLIŲ BALIAUS

Elizabeth, N. J
Sausio 15 d. vakare Ben

drovės svetainėje buvo su
rengtas balius šv. Petro ir 
Povilo parap. mokyklai pa
remti. Bažnytinių draugijų 
atstovės moterys parinko ir 
pavaišino svečius skaniais 
užkandžiais, parapijos kolek
toriai vyrai — gėrimais. Po
ciaus orkestras palinksmino 
šokančius, o visi kiti gražiai 
pasisvečiavo, draugiškoj puo
toj praleidę kelias valandas. 
Buvo atsilankę apie 500 as
menų; pramogėlė buvo sėk
minga.

Didžiojo New Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos narių metinis susirin
kimas įvyks penktadienį, sau
sio 21 d., 8 vai. vakare, A. 
Daukanto salėje, 950 Jamai
ca Avenue,’ kertėje Nichols 
Ave., Cypress Hills, Brook
lyn, N. Y.

Šiame susirinkime bus nau
jos valdybos ir direktorių rin
kimai. Taipgi bus namų savi
ninkų reikalais svarbių pra
nešimų ir nutarimų. Visi na
riai yra kviečiami dalyvauti.

J. P. Mačiulis, pirm.

A. VAITEKŪNAS KARYS

Elena Vaitekūnienė, arti
ma „Amerikos” bičiulė, Šv. 
Monikos našlių dr-jos įstei
gėja ir pirmoji jos pirminin
kė, šiomis dienomis į kariuo
menę išleidžia savo vieninte
lį sūnų Antaną.

Ant. Vaitekūnas, gražiai iš
auklėtas jaunuolis, baigęs 
Apreiškimo par. mokyklą ir 
vyskupijos vidurinę mokyklą 
pirmųjų mokinių eilėse, pas
kutiniu metu dirbo Hartfor
de. Jis priimtas ir stoja į ka
ro aviaciją.

Savo sūnui išleisti, E. Vai
tekūnienė sausio 15 d. buvo 
surengusi vaišes, į kurias at
silankė būrys pažįstamų ir 
draugų. Visi linkėjo Antanui 
Vaitekūnui sėkmingos tarny
bos, o motinai — kantrybės.

— Altoriaus Draugijos 
nauja valdyba šiems metams 
nauja valdyba šiems me
tams: pirm. Petronė Bud
rienė, vicepirm. Jozefą Moc
kevičienė, sekr. Ona Petru
lienė ir ižd. Antanina Galčie- 
nė ir Ona Černiauskienė.

— Šį sekmadienį po miš
parų įvyks Apaštalystės Mal
dos draugijos metinis susi
rinkimas. Seni ir nauji nariai 
privalo dalyvauti.

— Sausio 18 d. 8 vai. ryte 
buvo atlaikytos mišios už a. 
a. Antano Smetonos vėlę.

— Tretininkių mėnesinis 
susirinkimas įvyks sausio 30 
d. Draugija ruošia judomų 
paveikslų vakarą kovo 19 
dienai. Bus rodomi „Mother 
Cabrini’ ir „Glories of Rome”

— Pernai parapija atmo
kėjo skolos viso $10,205.70. 
Finansinė apyskaita bus iš
duota bažnyčioje šį sekma
dienį.

— Sausio 23 d. 4:30 vai. 
p.p. Susituoks Vincas I. Mie
želis su Pranciška L. Šliaky- 
te.

— Dėl Ketvirtos Bonų Pas
kolos vajaus vėl veiks ta pa
ti Komisija ir priiminės bei 
užregistruos bonų pirkimą.

Šv. Monikos dr-jos sureng
tas penktas našlių balius 
sausio 2 d. buvo labai sėk
mingas — Apreiškimo par. 
salė buvo pilna. Svečių tarpe 
buvo iš Harrisono, Paterso- 
no ir kitur.

Baliaus programą pildė J. 
Stuko vedamas choras iš 
Newarko, Br. Brundzienė su 
16 šokėjų grupe (muz J. 
Brundza akompanavo), Viz- 
barienė (pasakė monologą), 
našlių choras ir kt. Programą 
vedė pirm. U. šašienė. Pra
džioje sugiedoti Amerikos ir 
Lietuvos himnai.

N. Civinskienė ir R. Kašė- 
tienė suvaidino komediją „O 
kai aš buvau nevedus”, o Sa- 
lasevičienė su Kašėtiene — 
„O kur buvai, dieduk mano”. 
Salasevičienė vyro rolėje pa
sakė monologą. Našlių cho
ras savo dainomis užbaigė 
programą. P. Labanas pers
kaitė savo eiles apie našles. 
Našlių chorą sudarė Civins
kienė, šašienė, Voketaitienė, 
Garlauskienė, Karušaitienė, 
Jasulaitienė, Salasevičienė, 
Jeromskienė ir Kašėtienė.

Našlėms šį didelį balių 
tvarkyti padėjo J. Butkus, 
Zizas, Stučienė, Karušaitienė, 
Krašauskienė. Grojo Ad. Jė- 
zavito orkestras.

Šv. Monikos dr-jos valdyba 
visiems programos daly
viams, visiems darbu prisi- 
dėjusiems ir visiems atsilan
kiusiems yra nuoširdžiai dė
kinga.

R. K.

Lietuvai Gelbėti Komitetas 
ruošia paminėjimą vasario 16 
d., kurs bus toj pat svetainė
je vasario m. 27 d. Bus pra
kalbų, choras, deklamacijos 
ir vaidinimas. Bilietų įžangai 
nebus. Kviečiami visi atsilan
kyti.

Vasario m. 20 d., prieš pat 
užgavėnias, mokyklos nau
dai rengiamas Blynų Balius 
su vaidinimu, kurį atliks pa
rapijos mokyklos vaikučiai.

Paskutiniu metu, gruodžio 
—sausio mėn., buvo suteikti 
bažnytiniai patarnavimai 
šiems parapijiečiams:

Po pamaldų Šv. Petro ir 
Povilo bažnyčioje buvo pa
laidoti: Leonas Grabys, Ni
kodemas Brazaitis, Elzbieta 
Jasaitienė, James Gramsom- 
mer, Elžbieta Rimkienė, An
tanina Paskačiuvienė.

Pakrikštyti buvo: James 
Petrucci, Lorrain Lunskis, 
Stanley Joseph Cichoyski, 
Lioną Clara Marcallo, Sandra 
Ona Vaičiulevičiūtė, Jay Ann 
Kizelevičiūtė, Aida Ona Re- 
vukas.

Moterystėje surišti: Peter 
Banas su Ona Jurkuniūte ir 
Anthony Skarl su Eleonaro 
Lauciūte.

Šioje savaitėje pradedamas 
metinis parapijiečių aplanky
mas — kalėdojimas. Parapi
jos kunigas pasistengs atsi
lankyti pas visus parapijie
čius.

Bayonne, N. J

PAMINĖS MIRTĮ

Šiomis dienomis karys An
tanas Juknevičius, Juzefos 
Gražienės sūnus, pakeltas į 
štabo seržantus ir perkeltas 
į San Francisco, kur jis mo
kosi. Pas jį šiomis dienomis 
buvo nuvykusi jo žmona.

Grįžusi Brooklynan ser
žanto žmona perdavė moti
nai prašymą siuntinėti jam 
„Ameriką” ir darbuotis prie 
katalikų organizacijų ir lai
kraščio.

MOTERŲ KLUBAS

Maspetho lietuvių moterų 
klubas sausio 12 d. perrinko 
savo valdybą: pirm. M. Ta
mašauskienė, vicepirm. P. 
Pažusienė, sekr. Brakertienė, 
ižd. P. Jocienė, tvark. Budri- 
kienė. Buvusi vicepirm. Nor- 
kevičienė pasitraukė.

Pirm. Tamašauskienė pa
siūlė, kad, narei mirus, klu
bas paskirtų šv. Mišias, pas
kirti vainikui arba į kapus 
palydėti, šis sumanymas pri
imtas ir narės jau pasirinko, 
kam klubas turės paskirti 10 
dol. joms mirus.

Klubas auga, bet laukia ir 
daugiau naujų narių.

E. Revukienė

Sausio 20 d., ketvirtadie
nį, 8 vai. vak., J. Ginkaus ra
dijo programoje (WWRL) 
bus atitinkamai paminėta a. 
a. prezidento A. Smetonos 
mirtis. Kalbės Vyt. Abraitis. 
Koncertinę programą atliks 
solistas Benderis.

4-TOS KARO PASKOLOS 
VAJUS PRADĖTAS

Sausio 18 d. prasidėjo Ket
virtosios Karo Paskolos va
jus. New Yorke jis atidary
tas labai iškilmingai — buvo 
paradas, kalbos ir kt.

Laisvės Stovyloje įvyko y- 
patingos iškilmės, kur lietu
viams atstovavo Karo Bonų 
komiteto pirmininkas Pr. Ba
joras.

REIKIA KNYGVEDĖS

Radio Voice of the Lithuanians
M.1 P

MONDAY • WEDNESDAY • FRIDAY • SATURDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y. 
EVergreen 8-7871

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

Kriaučių dirbtuvėje pas S. 
M. Karvelį reikia ofise mer
ginos ar vyro knygvedybai 
(bookkeeping). Užmokestis 
nuo 25 iki 35 dol. Darbo są
lygos lengvos. Kreiptis:

S. M. Karvelis
45 Roebling Str.
Tel. E Vergreen 7-2494 
Brooklyn, N. Y.

KOVA PRIEŠ NEAPYKAN
TA NEW YORKE

New Yorko Washington 
Heights sekcijoj neseniai pa
sirodė apgailėtini įvykiai — 
jaunamečių nusižengimai ir 
tikybinė neapykanta. New 
Yorko kunigai ir apylinkių 
vadai praeitą savaitę sudarė 
planus kovoti prieš šias blo
gybes.

Pilgrim Congregational 
bažnyčioj Bronxe priemies
čio prezidentas Lyons pareiš
kė, kad sunku tikėti, jog 
„jaunamečiai namie kursto 
visokius nesusipratimus, ka
da kiti amerikiečiai — jau
nuoliai tolimose šalyse kovo
ja užtikrinti ateities kartoms 
brangią laisvę, kurią mes 
paveldėjom nuo savo protė
vių. Yra tik viena rasė; tai 
žmonijos rasė. Visi žmonės 
lygiai sutverti. Mes visi tu
rime vieną tėvą — Dievą, ku
ris mus sutvėrė. Visi dievo
baimingi žmonės nekenčia to
kių neamerikoniškų darbų.”

Pašto viršininkas Albert 
Goodman, kurį perstatė Har
ry Goodwin, „Home News” 
redaktorius, pareiškė — jei
gu mes čia namie nepildysi
me Teisių Biliuje paskelbtų 
principų, kokios pergalės ga
rime tikėtis? Juk pergalė aiš
kiau nustatys žmonišką kil
numą ir teises nepaisant nei 
kur jis gyvena, nei jo rasės, 
nei religijos.”

Buvęs kongresmanas Bru
ce Barton prijungė savo pra
šymą geros valios ir suprati
mo tarpe visų.

Kitame krikščionių ir žy
dų susirinkime nutarta pra
šyti Apšviętos Tarybos parū- 

I pinti miesto mokyklose pla
čią kultūros programą,

4
-

— Susituokė Jonas Čiu- 
rinskas ir Leona Protokevi- 
čiūtė. Liudijo Stasys Jurevi
čius ir Elena Protokevičiūtė.

— Sausio 16 d. apkrikšty
tas Wm. ir Estelle (Zitkaus- 
kaitės) Loll sūnus William 
J. Loll.

— Praeitą savaitę bažny
čioje pradėjo veikti nauja ap
šildymo sistema. Visi džiau
giasi naujais šilimos patogu
mais.

— Kleb. kun. M. Kemėžis 
pradėjo parapijiečių lanky
mą. Visi maloniai priima ir 
džiaugiasi jo apsilankymu.

— Sausio 16 d. čia skaitė 
viešą paskaitą prel. Fulton 
Sheen. Paskaitos rengimo 
garbės rėmėjų tarpe buvo 
kleb. kun. M. Kemėžis.

Newark, N. J

ir

Vasario 16 d. šv. Jurgio 
dr-jos salėje bus Lietuvos 
laisvės šventės minėjimas. 
Rengia New Jersey Lietuvių 
Taryba.

SAVAIWA^ 

snakaspe®'

Sausio-January į(]f

Brooklyno Lietuviai Gydytojai^
------------------------------------ -— .j

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

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

TeL EVergreen 8-9$ . litjli.
VALANDOS:
8-10 ryto
1 — 2 po piety
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susitarę

TeL EVergreen 1-jjg
VALANDOS: 

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaru

ir

nuodugniai

it BrcoftįJLl

Sausio 21 i

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbatp, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasinį
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS 8 
nausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK]]

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,H

Tel.

imis: 1 vai. ryte, pc 
širdies smūgio, miri 
Jonas Jankus, A 
parapijos vargo™ 
mirė Bushwick 1

^’įtiiės kovos: kurion buvo nugab 
^^vbį- Prime- sio 19 i vakare. 1 

kmiomis'susirgo vykdamas 
prižadėjo parapijos kunigu ] 

Setmosl^čių lankyti.
Velionis Jonas J 
te a 55 n* 

-------------------„ įjif . ginties silpnumo n 

LIETUVOS SPAUDA APIE APGAC
_____  ^sjmirimivisų Giliame nuM 
tuvai arba nesupratę našlė-artistėle

Atviresnieji tokį .pag jntorius sako, nė ir sūnūs J i 
S W dėl šiuo meta esąs ta 

jiems aišku buvo, jog^įįifLietuva.moje Indijoje. Sali

jffiiffikosvy- Marcinkienė), ti

„Nepr. Lietuvos” viename 
numeryje rašoma:

„Kovo 16 d. naciai pradėjo 
atvirus smurto veiksmus 
prieš intelektualus ir didžią 
klastą prieš Lietuvių Tautą. I

pasirašymo motyvą

Iš Vatikano p 
Pradžiai suimta 4 gen. tarė- i Motinos Cabrini pri 
jai ir keliasdešimt visuome-", šventąja byla jau bai 
nininkų, uždaryta visos aukš- bar lieka laukti o 
tosios mokyklos ir dalis spe- 
cialinių mokyklų. Dar tos pat 
dienos vakare per žinomą ge
stapininką, gen. tarėją Pauk
štį, sušaukė Kaune nesuim
tus gen. tarėjus ir keliolika 
intelektualų ir susirinku
siems patiekė pasirašyti atsi
šaukimą, raginantį Lietuvos 
jaunimą stoti kariuomenėn 
bei darbo prievolė ir dekla
ruojantį lietuvių konferenci
jos sušaukimą. Susirinkime 
Paukštis ir Kubiliūnas tvir
tino, kad jie, pasirašydami 
Gestapo patiektą atsišauki
mą, sušvelninsią padėtį ir pa
dėsią suimtiesiems. Dalis su
sirinkusiųjų, bet ne visi, pa
sirašė.

„To pat vakaro naktį prie 
uždarytų Lietuvos mokyklų 
jau vaikščiojo nacių žanda
ras, gi suimtieji išvežti Vo
kietijon į koncentracijos la
gerius. Tada ir pasirašiusie
ji turėjo pripažinti, kad jie, 
parašus padėję, pasidavė na
cių klastai. Vieni pasirašiu
sieji aiškinosi, jog pasirašė, 
tikėdami duotais pažadais, 
kiti — įsitikinę padėsią Lie-

rašius — suims”.

Šv. Petro bazilikoje 
bimo.

i—

llĖVtS.
įo pradžioje M. 
otooja Arfos 

m jjįrai žodžius:
Kprfs paverg-

(Petras. Vladas n 
Lietuvoje motina 
rys ir jauniausias 
zas.

yra
lai-
PO 
pri-

Fr. Russo 15 ir Jo 
ver 15 m., negavę vi 
mokyklos liudijimo, 
kė savo draugus ir 
visus mokyklos lan 
bar laukia teismo.

Velionis buvo 
dabravo, Panevi 
dabravo. Panevi

*?įmėn.l8d.Muzil 
iš vaikystės dit ptastraiRpnes

«valstybes. Straipsni laiką t 
Eajmoudkoey.se-

PARDUODA^*” km atvyko į Ai 
„ ioji jo darbo 

išlisjmdMgta-kįį 
tavo nurodytosTai buvo raie 

klaidos-kadBaltijos1 , V
nėra slavai; kad jų Etos jo dariu 
ė Versalio sutartis,v° Carmel I

iynjo8w^\

Geri, pigūs, pat 
mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, 
ko prašo. Apdraudžiu 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastlll|Mrididelę W^7priM
dausomybėsmetais šmeižtų ta 

 

Parašęs tą

1 nė vieno iš tų °?memo™ 
nepaskelbė ir visusao 

tedavė pačiam Moley.36 
^lement Vnhllt*“ 
tjŲjlCJTlLIll V UKCldlsh ...

Real Estate Ins
496 Grand St., Brooklyn

Tel. EVergreen 7-1

milžinišką pažan-

aly mielai deda savo Įtasvisa
Advokatas rastis, mat

viai ne tik pirkti, bet ir už
registruoti pas vietinius lie
tuvių komitetus arba tiesiai 
N. J. L. T. adresu: 314 Wal
nut Str., Newark, N. J.

A. S. Trečiokas, sekr.

S

W’bit MM* karats* 
41-40 — 74th Sfn talite5; „, .■ ■ bmA 

lyjeatšr 
vergijos:

Jackson Heights, N,

NEwtown 9 -5972

štai del ko: tas laibas-
sąmoningai nusistatė

Baltijos tautoms, 
ėsdamas visokį melą apie

— I.—

NAMAI-APDRAUDA
Perkant ar parduodant Na
mus — visuomet verta kreip
tis žemiau pažymėtu antrašu, 
kur taipgi gerai patarnauja
ma visokios apdraudos-insu- 
rance reikalais.

Ilgų metų patyrimas ir są
žiningas patarnavimas — jū
sų pasinaudojimui.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE

86-5G — 85th St., Woodhaven, N. Y. 
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Trečiosios Karo Paskolos 
vajaus metu, New Jersey lie
tuviai išpirko karo bonų už 
516,375 dol. Anksčiau užre
gistruota už 301,500 dol. New 
Jersey lietuvių kreditan 
nupirktas greitasis karo 
vukas. Pasidarbavime 
Newarko pirma vieta
klauso Elizabetho lietuviams, 
po to Kearny-Harrison, Lin- 
ren, Bloomfield, Nutley, Pa
terson, Jersey City, Bayonne, 
Hillside, Orange, Trenton ir 
kiti.

Ketvirtoji Karo Paskola 
prasidėjo sausio 18 d. Nori
ma New Jersey lietuvių var
du nupirkti bomboneši už 
300,000 dol. Kviečiami lietu-

I
ę

Saugok Savo
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, prižiūrep 
AKINIAI prieinamiatH 
kainomis pagal jų rū&

Ši ištaiga įsteigta prieš 48 <

Stenger & Stei
OPTOMETRISTAS - OPD

894-898 Broadway, Brooldjl

^uįMmtė rašiusiems1 
memorandume

M didžiausia pagieža 
Lietuvą ir gina vi- 

? savo melus.

„Lithuan 
tiniamei 
tikrai įd 
nemoki 
Torpats 
Freedoi

Autai 
. sųbolše

Tel. GRamarcy 7-7697

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

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

Vyrų ir moterų chroniškos 
ligos, odos ir kraujo ligos, krau
jo tyrimo liudijimai vedyboms.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų iš 
lyginimų, plasteriavimų, šaligat 
vių cementavimų ir kt. darbus.

293 MAIJJER ST., 
BROOKLYN G, N. Y.

s

LIETUVIŠKA

ALUDĖ
Karšti Užkandi*

KASDIEN
Patogi Vieta TJžejiu 

Su MOTERIMS
DIDELIS PASIRINKDI 

VISOKIŲ GĖRDIV

u

: lojimo, čia duodam h 
Pavyzdį, kuriuo pasi-

ėdamas Moley nori įrody- Drau 
. ^tuviai esą slavai. AmerB 

Rffliasi „Encyclopaedia vės Bs
’LVisi 

fflciklopeėdįoįe apie' Ameri 
Pasakyta, M įieW 

mybi 
more 
2. Je 
tiktų

P su latviais ir senai- 
R Pasais „sudaro skirtin- 

Mtinp grupę, para- 
R Baltų grupe, Indo-Eu- 

Toliau en- 
rūdijos straipsnio auto
jo, kad kartais kai 
F,R kalbos priskiria- 
E^Balto-davųgni-

ji net 
priešu 
plėtim 
Europ

jį nepaiso enci- 
' ' " įT.105. Utinio tvirti-

JUOZAS ZElWKiXjL*^

* kil, het*i m

I 4 grupe”.

411 Grand Strefl 
Brooklyn. N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259! 
RALPH K RUC 

fotografa 
65 - 23 GRAND AV1SI* 

Maspeth, N. Y.

Gra 
tiems, 
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Dar 
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bėseko:


	1944-01-21-AMERIKA-i7-8

