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Japonams Vėl Kertami Nauji Smūgiai
--------------------------------- —------------------------------------------------------------------------------------------------* _______________

mų vokiečių kariuomenės li
kučių tarp Suomijos įlankos 
ir Peipuso ežero.

Kingiseppo miestas yra ne
didelis, turįs 6,000 gyventojų. 
Jo paėmimas pasveikintas 
Maskvoje 124 šūviais, šį 
miestą vokiečiai buvo užėmę 
1941 m. rugpiūčio 21 d.

Rusų generolo Mereckovo 
armija, veikianti į vakarus 
nuo Naugardo, eina kitu 
sparnu pirmyn. Generolo Po
povo antroji Baltijos armija 
tęsia savo žygį į Latviją, už
imdama kasdien naujas vie
toves.

Londonas. — Generolo Go- 
vorovo vadovaujama Lenin
grado armija vasario 2 d. už
ėmė Kingiseppo miestą ir 
skubėjo Estijos pasienio link. 
Vasario 3 d. skelbtos žinios 
pranešė, kad rusų armija bu
vo jau įėjusi į Estiją, apie 6 
mylias nuo Rusijos sienos.

Maskvos pranešimu, gen. 
Govorovo fronte, užimant 
Kingiseppą, užmušta daugiau 
kaip 2,000 vokiečių ir paimta 
daug amunicijos.

Kiti Rusijos kariuomenės 
daliniai buvę užimti naikini

APIE X Al JĄ SLAPTĄ LAIKRAŠTĮ ginklais. Jie turi patyrimo iš 
kelių sunkių kautynių.

Japonų radijas paskelbė, 
kad Amerikos pergalė Mar
shall salose būtų labai apgai
lėtinas nuostolis japonų tau
tai. Vienas japonų laikraštis 
Marshall salų puolimą suly
gino su pavojum japonų tau
tai 1281 metais, kai mongo
las imperatorius mėgino įsi
veržti į Japoniją. Tada japo
nams pagelbėjusi didelė jūrų 
audra... Toliau japonai prisi
pažįsta, kad negalima apsi
saugoti nuo laikino salų už
ėmimo, bet reikią visas jė
gas įdėti, kad tas užėmimas 
būtų tik laikinas.

Naujas puolimas japonų 
pradėtas už kelių dienų po to, 
kai krašto vyriausybė paskel
bė žinias apie japonų žiaurų 
elgesį su amerikiečiais karo 
belaisviais. Tie pranešimai, 
gyvų liudininkų patvirtinti, 
paskelbė pasauliui, kad japo
nai badu, mušimais ir šaudy
mais yra išnaikinę per 5,000 
amerikiečių ir 7,000 filipinų 
karių, kurie pateko į japonų 
nelaisvę. Trys karininkai, ku
rie pabėgo iš japonų nelais
vės, patys matė ir pergyve
no barbariškiausius japonų 
elgesius. Ištisas dienas japo
nai belaisviams nedavė mais
to. Japonų kariai, varydami 
belaisvius į koncentracijos 
stovyklas, kelyje su šautuvų 
buožėmis daužė belaisvius, 
net tankais pervažiuodavo 
sukniubusius karius.

peši keliolika kartų per Švei
cariją, kad Tarptautinio Rau
donojo Kryžiaus atstovai ga
lėtų aplankyti belaisvių sto
vyklas. Bet japonai nesutiko.

Šios savaitės pradžioje A- 
merikos kariuomenės daliniai 
puolė japonus Marshall salo
se, kurias japonai gavo po 
praeito karo. Tai salos, ku
rios per 25 metus nematė ki
tokio kario, kaip japono. Tai 
salos, kurios skaitosi —japo
nų „teritorijoje”. Įsiveržimas 
į Marshall salas rodo, kad A- 
merikos kariškoji pajėga pir
mą kartą pasiekė teritoriją, 
kuri nuo 1918 metų buvo lai
koma neginčijama japonų 
nuosavybe.

Marshall salų puolime da
lyvavo laivai ir lėktuvai. Įsi
veržimą į salas keliose vie
tose įvykdė marinai ir armi
jos kariai. Jų tarpe buvo 
daug Attu salos veteranų, 
kurie sėkmingai išstūmė ja
ponus iš Attu salos.

Marshall puolime panau
dotos stipriausios pajėgos. 
Japonai pradžioje parodė di
delio pasipriešinimo, tačiau 
didvyriškai kovojantieji a- 
merikiečiai prasiveržė pro 
ugnį ir užėmė svarbias vie
tas, kur tuojau įsitvirtinta.

Amerikiečių žygiui į Mar
shall salas vadovauja vicead- 
mirolas Raymond A. Spru- 
ance. Prieš dešimt savaičių 
jis vadovavo žygiui į Gilber
to salas.

Pirmaisiais puolimo mo
mentais japonai parodė dide
lio pasipriešinimo amerikie
čiams, bet jų pasipriešinimas 
buvo greitai palaužtas ir a-

Patriotų nenuilstamu pasi
aukojimu, Lietuvoje pasirodo 
vis nauji slaptieji leidiniai, 
nukreipti prieš okupantus vo
kiečius.

Pereitų metų vasario 28 d. 
išėjo pirmas numeris slapto
jo laikraščio „Vieninga Ko
va”. Laikraščio antraštėje— 
piešinys: du kardai perkirtę 
erškėčius ir grandinę, supu
sius Gedimino stulpus. Spau
da švari.

Iš to laikraščio sužinome, 
kad vasario mėn. Vilniaus a- 
pygardoje prasidėjo teroras. 
Pradėti šaudyti ūkininkai už 
duoklių nepilną pristatymą. 
Sušaudyta Trakuose, Vievy
je, Šumske, Riešėj, Maišioga- 
loj, Kalveliuose ir kituose Vil
niaus bei Trakų apskričių 
valsčiuose, taip pat Švenčio
nių, Svyrių apskrityse, gal ir 
kitose vietose...

Šumske sušaudyta 6 hekta
rų smėlyno savininkas, turin
tis maitinti 10 galvų šeimą, 
kuris jau po mėnesio, der
lių suėmus, neturėdavo savo 
duonos...

Kaikur ūkininkų šaudymus 
vykdė neva lietuviai, dargi su 
dalina lietuvių karių unifor
ma. Tai dar viena vokiečių 
civilfervaltunggo (civilinės 
valdžios) provokacija. Nori
ma Vilniaus krašto vietinius 
gyventojus sukiršinti prieš 
lietuvius, jų pyktį nukreipti 
prieš lietuvius. Slaptasis lai
kraštis reiškia prieš tai griež
tą protestą.

Lietuvos Laisvės Kovoto
jų Sąjunga 1943 m. balandžio 
10 d. atspaude savo laikraš
čio „Apžvalgos” 30-tą nume
ri-

. konsulas Budrys ne- 
kio laiško ponui Moley.

, „News- 
redaktoriui, atkreip- 

s jo dėmesį į p. Moley 
įsnio klaidas.
Budriui atsakė laišku ne 
irnalo redaktorius, bet 
Moley, kuriam p. Bud- 

na(;' isai nebuvo rašęs.
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Mrs. Emma Y->ara®® laišką 
t 9 Y'nrl q Irf nri n i gyv. Bronxe, šv.;

Kalėdų metu išlį 
menę paskutinį 
vaiką.

Lietuvio kūriną

Žymus lietuvį įgeliui žinoma, kad p.
M. Dobužinskį Įlva mėgsta sensacijas. 
New Yorke, ai M šio1 mes nenorėjome 

_ _ *1 r PYml i n trn rrnln, kad p. Tysliava galė- 
siškai atsisveikinti su 
)e ir žurnalistiniu pado-

vidurį rengia g 
parodą Montreal^ 
je.

Tuo tarpu jis
Kongreso knygji -ą savaitę paskelbė, kad 
mo, rinkdamas® Ligas” ir „Amerika” no- 
nam katalogui iš 
ties.

Tysliava „Vienybėje

jaskelbti kažkokią „sen- 
apie prezidento Sme- 

mirtį. Ne mums atsa- 
’ vardu, bet, 
vardą, štai kąPARDU01
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LIETUVOJE ARDO NACIŲ PLANUS
Washingtoną pasiekusio

mis informacijomis, Lietuvos 
miestuose elektros vartoto
jams buvo padaryti aprube- 
žiavimai, kadangi dabartinė 
durpių gamyba nėra pakan
kama aprūpinti visus elekt
ros stočių ir gamybos fabri
kų reikalavimus.

Nors blogas oras ir truk-

irtį nieko kito, ką ji 
Ibė. Tysliavos begėdiš- 
inuacija yra biaurus ir 
us išmįslas, kurs turė
ti bent kiek svetimas 
Tysliavai.

dė durpių gamybą, bet nacių 
okupaciniai valdininkai už 
visą stokojimą kaltina neko- 
operacinį Lietuvos žmonių 

; nusistatymą. Iš viso praėju
sį sezoną buvo pripiauta 
256,000 tonų durpių, iš ku
rių tiktai 21,000 buvo pri
piauta mašinomis. 1943 metų 
durpių gamyba Lietuvoje bu- 

■ vo 10% didesnė, negu 1942 
m.; vis dėlto nacių fabri
kams reikalingi kiekiai toli 
gražu nebuvo pilnai prista
tyti.

Pagal nacių planą, Lietu
vos žmonės turėjo piauti dur
pes ir pristatyti juos nacių 
valdininkams. Savo pačių 
vartojimui žmonės turėjo pri
sikirsti malkų. Tačiau šis ge
rai paruoštas planas nepavy
ko, kadangi tik keli privačių 
dirbtuvių samdiniai ir kvis- 

j JŲda£- 
bą, t. y. nesinaudojo plauto
mis durpėmis, bet sau kurui 
prisikirto malkų miškuose. 
Manoma, kad naciai panai
kins šią sistemą. Ateityje 
jie perims durpių piovimo 
kontrolę, naudodamiesi pri
verstina darbo jėga.

BALTIJOS KRAŠTŲ LIŪDNA PADĖTISsantykių tvarkymą laiko fa
šistų rėmimu.

Dabartinė popiežiaus nuo
monė ir veikla žinoma visam 
pasauliui. Popiežius yra ne 
kartą ryškiai pasisakęs prieš 
nacizmą, fašizmą ir komuniz
mą. Popiežius nesikišo nė į 
vienos valstybės vidaus tvar
kymą, bet visada nurodė, kad 
klysta tie, kurie valstybę lai
ko visko tikslu. Popiežiaus 
enciklikos aiškiausiai pažy
mi, kur^JBažny«iQ»iži^ts~yra.

Italijos fašistai kaltina po
piežių už palankumą demo
kratijoms. Vokietijos naciai 
puolą popiežių apšaukdami jį 
prokomunistu. Rusijos komu
nistai jį vadina profašistu.

Visi šie kraštutinių sąjū
džių skerėčiojimai rodo, kad 
Katalikų Bažnyčia ir Jos Re
gimoji Galva eina tiesiu ke
liu.

Priverčiamas Baltijos žmo
nių išgabenimas į Vokietiją 
padėties nei kiek nepataisė. 
Nerviški naciai pastaruoju 
metu įsakė iškelti visus gy
ventojus nuo Baltijos pakraš
čio mažiausia 2 kilometrų 
juostoje.

Pagal „Svenska Dagbla-

Neutralios švedų spaudos 
paskutiniai pranešimai rodo, 
kad gyvenimo sąlygos Balti
jos valstybėse yra katastro
fiškos.

Pranešama, ■ kad maisto 
stoka pasidarė! labai aštri ir 
kad visi gyventojai pasidarė 
visiškai priklausomi nuo juo
dosios rink«ttnu"ū9os _ir bul- 
^4Kj3.ebeg^sjj?5^4^uti, ir 
vų ištekliai toli gražu nepa
kankami. Kalėdoms buvo 
duoti papildomi racionavimo 
kiekiai tiktai privilegijuo
tiems Baltijos kraštų gyven
tojams, kas rodo apie rube- 
žiuotą Baltijos kraštų gyven
tojų dietą.

žiuose. Kurui taupyti, nacių 
įsakymu uždrausta vėdinti 
namus ilgiau nei 3 minutes į 
dieną.

Goteborgo Handels-Och 
Sjofarts-Tidning, cituodamas 
keleivius, nurodo, kad šilti
nės, difterijos ir influenzos 
epidemijos ir nedavalgymo li
gos siaučia Baltijos kraštuo
se. Daktarų trūkumas padarė 
epidemijų gydymą neįmano
mu ir dėlto mirties atsitiki
mai smarkiai kyla.

Naujai atvykę evakuantai 
iš Reicho prieš vietinius gy
ventojus turi pirmenybes gy
dyme. Daugelis vietinių gy
ventojų yra išvejami iš savo 
namų, kad suteiktų vietos 
„ponų tautos” atstovams. Iš 
to seka vis didėjanti neapy
kanta vokiečiams.

shall salas.
Šiam naujam japonų puoli

mui amerikiečiai kariai bu
vo gerai paruošti ir pilniau
siai aprūpinti moderniausiais

tvirtosios Karo Pasko- 
ajus jau prasidėjo. Lie- 
,i amerikiečiai jame da- 
įja didžiausiu stropumu, 
do, Vasario 16 šventės 
jimai daugelyje vietų 

» bonams 
____ paskleisti.

yfldvoM Jms atrodo, kad Vasario 
ainėjimuose labai tinka 

41-40—74ti nti karo bonus Kur tik 
•enka didesnis būrys, ten 

Jackson Height* atinkime bonus. Bet ne- 
rština, kad Vasario 16 

NEwtown 9- he ypač atsiminti ir Lie- 
s žmones, ir Lietuvos ne-

aementWEf"

f

ausomybės bylą.
į— tsario 16 šventės proga
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Teikiamas gėriais lvill Tarybai, Amerikos 
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kainomis pagal ji
ŠI Įstaiga Įsteigta

PERDAVĖ KARIUOMENEI JEEPSUS
MASKVOS PUOLIMAS NE STAIGMENA- 

SAKO PRELATAS J. SHEEN
dovana Dėdės Šamo kariuo
menei. Komiteto nariai buvo 
ir pavažinėti naujaisiais 
jeepsais.

Nors ir lietus smarkiai py
lė, bet atitinkamos apeigos 
gražiai pravestos. Buvo atsi
lankę komiteto pirm. Pr. Ba
joras, buvęs komiteto pirm. 
J. Garšva, vicepirm. adv. K. 
Jurgėla su žmona, ižd. A. Mi
kalauskas, R. Kručas, sekr. 
J. B. Laučka su žmona.

Po apeigų buvo bendri pie
tūs, kuriuose kariuomenės ir 
valstybės iždo atstovai pa
reiškė lietuviams padėką už 
gražų pasidarbavimą ir pa
linkėjo, kad ir Ketvirtosios 
Paskolos vajus sėkmingai 
praeitų.

Sausio 28 d. Karo Bonų 
New Yorko Lietuvių Komi
tetas įteikė kariuomenei 26 
greituosius automobilius — 
jeepsus. Tai Trečiosios Karo 
Paskolos vajaus užbaigos 
vaisiai, šie automobiliai yra 
„priedas” prie trijų bombo
nešių, kuriems nupirkti New 
Yorko miesto ir valstybės 
lietuviai sukėlė daugiau kaip 
milijoną dolerių.

Jeepsų įteikimo ceremoni
jos įvyko Flushinge, ten, kur 
buvo Pasaulinė Paroda. Vals
tybės iždo departamentui at
stovavo p. Daley, tautybių 
skyriaus vedėjas. Prie kiek
vieno jeepso buvo prikalta 
metalinė lentelė su užrašu, 
kad tai New Yorko lietuvių

„Amerikos” 2 numery pažy
mėjome apie H. Rabinavi- 
čiaus straipsnį, kurį atspaus
dino žurnalas „The Russian 
Review”.

Ten pat teko skaityti ir 
jo oponento N. Vakar straip
snį „Russia and the Baltic 
States”, šis žmogus prirašo 
visokių nebūtų dalykų apie 
Baltijos valstybes, norėda
mas išrasti kuo daugiau prie
kabių prieš jas ir pateisinti 
Sovietų neapžiojamus apeti
tus.

Ilgai nekalbant, užtenka 
paminėti nors ir tokį „perlą”: 
Vakar tvirtina, kad lietuvių 
literatūros kalba yra buvusi 
rusiška ir vėliau lenkiška.

Tai jau tikrai išradimas! 
Gal Vakar Lietuvos literatū
ra laiko tuos rusų žandarų 
„ukazus” ir tas kelias kny
gas, kurias jie išspausdino 
rusiškomis raidėmis, kada 
buvo visame krašte uždraus
tas tikrasis lietuviškas spau
sdintas žodis.

tų Rusija leido paskleisti fa
šizmą Europoje ginklo jėga, 
pasirašant 1939 m. rugpiūčio 
mėnesio nacių — Sovietų su
tartį.

„Šis kaltinimas prieš Vati
kaną nėra didelė staigmena. 
Kiekvienas, kurs žino Sovie
tų Rusiją, žinojo taip būsiant. 
Tik nebuvo tikėtasi, kad tai 
bus padaryta šiuo laiku. Fak
tas, kad tai padaryta dabar, 
o ne už mėnesio, rodo, kaip 
Rusija yra tikra dėl savo pa
jėgumo kontroliuoti Euro
pą.

„Kaip Sovietų Rusija jau 
įspėjo, kad Amerika ir An
glija nesikištų į Lenkijos 
klausimą, taip dabar jį įspė
ja tikybą, kad ji nesikištų į 
Europos klausimą.

„Nuo šiol mes galime lauk
ti Sovietų Rusijos politikos 
plėtojimosi dviem kryptim. 
Pirma, mes galime laukti at
skiros taikos su vokiečių ar
mija, kai Hitleris bus nuvers
tas. Antra, galime laukti są
jungos tarp komunizmo ir fa
šizmo Europai sukomunistin- 
ti.”

Washington. — Maskvos 
„Izvestijų” puolimas Šv. Tė
vo iššaukė daug atgarsių.

Prelatas Fulton J. Sheen, 
katalikų universiteto profe
sorius ryšium su tuo puolimu 
padarė tokį pareiškimą:

,,’Izvestijų” straipsnis apie 
Vatikaną apkaltinant Vati
kaną esant fašistiniu yra pa
teisinamas.

„Sovietai vartoja žodžius 
apsukriai. Kaip jie žudė žy
dus, apšaukdami juos troc- 
kistais, taip jie dabar visus 
antikomunistus vadina fašis
tais. Šia termino prasme Baž
nyčia yra fašistinė. Bet ta 
pačia logika ji ir komunisti
nė, nes ji yra ir priešnaciška 
ir priešfašistiška. Per pas
kutinius šešis mėnesius Vati
kaną naciai vadino komunis
tišku, komunistai — fašistiš
ku, fašistai — priešfašistiš- 
ku. Ir visa tai reiškia vieną 
dalyką — Vatikanas yra 
priešingas kiekvienai priešti- 
kybinei ideologijai.

„Tai vargiai pagelbės So
vietų Rusijai apkaltinti Vati
kaną fašizmu, nes juk Sovie-

Pasiekė Cisterną
įbriel Heatter, radijo ži- 
perdavėjas, dažnai ne- 
lavo savo pagarbos savo 
s ginančiai Rusijai. Jis 
o jos vadų gera valia. Jis 
o Jungtinių Tautų sva- 

394-398 Broadway, jįų narių bendradarbiavi- 
__ įaikiam rytojui sukurti.

isario 1 d. Heatter prabi- 
utresniu tonu. Jis pareiš- 

LIETUVIŠUpejonių dėl šviesios a ei- 
Savo abejones remia jis 
faktais:

isijos ,,Pravda” be jokio 
Karšti Užkabindo įžūliai puolė Wen- 

KASOM Wilkie, kurs truputėlį 
Patogi Vieta $ino ginti LenkiJ0S ir Bal' 

Su MOTERA valstybių teises. Maskva 
itė Amerikos pasisiūly- 

dedelis pask^ tarpininkauti ginče su 
rijos vyriausybe. Mask- 
Izvestijos” vasario 1 d. 

a popiežių, apšaukdama 
ofašistu...
įbriel Heatter, tikime,

Stenger & Si:
OPTOMETRISTAS -

t ALUJ
kasom

\ VISOKIŲ GiB*1

’ JUOZAS Z!
! 411 Grand S

Brooklyn, B 
.kė ne savo, o milijonų 
nių abejones.
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Ano valdžios organas, 
FOTOGRAlbė straipsnį, kuriame

65 - 23 GRAND Afia popiežių Pijų XII pro- 
Maspeth, NJptu, o Vatikano užsienio

asario 1 d. „Izvestia”, 
ino valdžios organas, pa- 

: ap-

Daugelis daro didelę isto
riją, kad Lietuvos didžiųjų 
kunigaikščių raštinėje buvo 
vartojama viena slavų kalba, 
— ir tai buvo ne rusų, bet gu
dų kalba. Bet toje raštinėje 
nuo Mindaugo laikų buvo 
vartojama ir lotynų kalba, o 
vėliau dar — vokiečių, toto
rių.

Kad visos Europos karalių 
raštinės vartoja lotynų kal
bą, niekas tuo nesistebi. Bet 
kad Lietuvos kunigaikščių 
raštinės vartojo lotynų kal- 
būta dar kitų kalbų, tai iš to

BERLYNAS BAIGIAMAS NAIKINTI
Londonas. — Čia turimo

mis žiniomis, Berlyno mies
tas, buvęs militarinės Vokie
tijos imperijos širdimi, bai
gia savo dienas anglų bombų 
aplinkumoje. Sausio mėnesį 

1 anglų lėktuvai puolė Berly-

Iš viso šiemet per pirmą 
mėnesį anglų lakūnai Vokie
tijoje numetė 18,480 tonų 
bombų. Sausio 30 d. naktinis 
Berlyno puolimas buvo vokie
čiams ypač nuostolingas. Per 
tą puolimą nukentėjo visa va-

Alžyras — Amerikos ka
riai Italijoje vasario 2 d. bu
vo pasiekę Cisternos prie
miesčius, kur vokiečiai turi 
savo svarbiausius susisieki
mo centrus, iš kur aprūpina 
savo kariuomenę žemutinia
me Italijos fronte.

Romos fronte amerikiečiai 
ir anglai šiomis dienomis ti
kisi stipraus vokiečių pasi
priešinimo, nes vokiečiams 
pavyko pristatyti savo dali
niams papildomos paramos iš 
šiaurės nuo Romos. Tad lau
kiama vokiečių smūgių iš 
šiaurės, tačiau vokiečių pajė
gumą šioje dalyje nuolat silp
nina lėktuvų dažnas lanky
masis ir bombardavimas.

Šiuo metu anglai nuo Ro
mos yra 16 mylių, o ameri
kiečiai — 26 mylios.

Žemės Drebėjimas 
Turkijoje

Ankara. — Vasario 1 d. 
kilo žemės drebėjimas Gere- 
de mieste, kur gyvena apie 
25,000 asmenų.

Drebėjimas tęsėsi tik 45 
sekundes, bet trys ketvirta
daliai miesto paliko griuvė
siuose. 103 žmonės užmušti, 
daug sužeistų.

Atima Rūbus

visokį „galvočiai” daro argu- ną šešis kartus, numesdami i karine Berlyno dalis, kur yra 
mentą prieš Lietuvą. 10,000 tonų bombų. I gražiausi distriktai. ’ •

National Safety Council 
praneša, kad 1943 metais 
„namų fronte” (Amerikoje) 
įvairiose nelaimėse 94,500 
žmonių užmuštų ir 9 milijo
nai sužeistų. Automobiliai už
mušė 23,300 žmonių.

LKFSB. Londono kores
pondentas praneša gavęs ži
nių, kad vokiečiai Lietuvoje 
ir kitose Baltijos valstybėse 
skubiai renka visokius rūbus, 
baltinius, mezginius, kojines 
ir panašiai — Rytų Frontui 
„sušildyti.”

Ypatingai stropiai atimi
nėjami kailiniai.

Varo Gyventojus, 
Degina Namus

Londono „Daily Tele
graph” įsidėjo žinią iš Berno, 
imtą iš lenkų šaltinių, jog 
vokiečiai yra įsakę visiems 
gyventojams apleisti Bres
laujos, Pastovių, Dynos ir ki
tas rytų sritis. Vokiečių ka
riuomenei nenaudingus pas
tatus okupantai degina.

Švedų spauda praneša, kad 
artėjant sovietų kariuome
nei, naciai pradėjo iš Lietu
vos gabenti savo anksčiau at
vežtuosius kolonistus. Vokie
čių šeimos vežamos trauki
niais kartu su visa pagrobta 
manta: gyvuliais, javais, 
paukščiais.

Panašiai kolonistai išgabe
nami ir iš kitų Baltijos vals- 
ybių.
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Sovietų Sąjungos „vyriausias sovietas” nutarė pakeisti 
valstybės konstitucinę santvarką. Sąjungon įeinančioms 
„respublikoms” pažadėta autonomija kariuomenės ir už
sienio santykių tvarkymo srityje...

Vadinasi, Rusijoje galės būti keliolika užsienio reikalų
ir krašto apsaugos liaudies komisarų. Iki šiol buvo tik vie
nas užsienio komisaras ir tik vienas krašto apsaugos komi
saras.

Prieš „vyriausio sovieto” patvirtinimą, šį projektą pri
ėmė komunistų partijos centras, o po to — komisarų taryba. 
Bet dabartinės Rusijos santvarkoje vyriausias sovietas, 
komunistų partija ir komisarų taryba priklauso vieno žmo
gaus valios. Tas žmogus — Stalinas.

Stalinas sugalvojo naują triksą, kurs gal nemažą skai
čių vadinamų liberalų užsieniuose gerokai suklaidins. Ne 
vienas jų galės raminti savo sąžinę, kai reikės ginti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės teises.

Turėdami prieš akis naujus Kremliaus sprendimus, 
naujų laikų Pilotais galės sakyti: Ar ne mielaširdinga Mas
kva Lietuvai, Latvijai ir Estijai? Ji ne tik priglaudžia šias 
valstybes po savo motinišku sparnu, bet dar leidžia joms ir 
savo kariuomenes turėti ir užsienio politiką savarankišai 
vesti?...

Taip, tokių balsų bus. Jų jau ir dabar yra. Bet neuž
mirškime vieno: Stalinas ir Molotovas dar tik prieš ketve- 
ris metus Lietuvai užtikrino nepriklausomybės gerbimą. 
Bet kas iš tos „garantijos” išėjo, visi puikiai žinome. Jei 
Maskva negerbė didesnio pažado, tai ką jos viešpačiams 
reikš naujas pažadas pripažinti Sovietų respublikoms teisę 
turėti atskirus kariuomenės vienetus ir užsienio reikalų 
ministerijas?

Naujas Maskvos nutarimas, matyti, turi keleriopų tiks
lų. Vienas jų — apgaudinėti ir klaidinti demokratinį pa
saulį apie tariamą sovietinių respublikų laisvę. Antras — 
pokarinėse taikos derybose turėti daugiau balsų laimėtojų 
posėdžiuose, Mat, pagal naują Maskvos potvarkį, Stalinas 
galės reikalauti taikos konferencijoje net 16 vietų, kai tuo

Br^aniios- -erą lėtų pasirodyti tnferitP
^nkos Y'aešiaiš,

Balsais, o Kinija su Jungtinėmis Amųniveršif alstybėmis — 
tik po vieną balsą... Vadinasi, Rusija turėtų 16 balsų prieš j 
8. Ar neįdomi kombinacija?

Vis dėlto demokratinis pasaulis bus užtektinai pasi
mokęs iš praeities klaidų ir negalės būti taip lengvai pavi
liotas naujų triksų. šiandie prieš visus vienas uždavinys — 
sutriuškinti nacių ir japonų barbarišką siautimą ir sukurti 
laisvą pasaulį. Tai atlikti bus įmanoma tik teisingumu nu
klotais keliais.

(Nuo vasario 16 d. 1944 iki vasario 16 d. 1945)
—Už ką mus, Viešpatie, plaki?
Už ką gi mus ranka sunki
Taip spaudžia amžiais nelaimingus?

Maironis

Per daug nenuliūskime! Stokime į viltingą darbą už 
Lietuvos laisvę! Šalin su tuščiais sielvartavimais! ANT KE
LIŲ VISI LIETUVIAI!!! „Dievas mūsų Gelbėtojas ir 
stiprybė.” Įdėkime savo sopančias širdis į Gailestingojo Jė
zaus Širdį, Kurioj yra brangios Tėvynės vienintelė viltis. 
Skaitlingai suplaukime į „LAISVĖS” Mišias savo parapijos 
eilei atėjus. Dievobaimingai aukokime Nekruvinoj Aukoj 
pervertą Jėzaus Širdį Dangiškam Tėvui, kad pasigailėtų 
Lietuvos.

UŽ LIETUVOS LAISVĘ ŠV. MIŠIŲ EILĖ
Vasario 16 — Maldos Apaštalavimo Direktorius
Vasario 17 — Šv. Kazimieęp par. — Amsterdam, N. Y.
Vasario 18 — Šv. Alfonso par. — Baltimore, Md.
Vasario 19 — Šv. Roko par. — Brockton, Mass.
Vasario 20 — Apreiškimo par. — Brooklyn, N. Y.
Vasario 21 — Šv. Jurgio par. — Brooklyn, N. Y.
Vasario 22 — Nekalto Prasidėjimo —Cambridge, Mass.
Vasario 23 — Aušros Vartų par. — Chester, Pa.
Vasario 24 — Šv. Marijos par. — Kingston, Pa.
Vasario 25 — Apreiškimo par. — Frackville, Pa.
Vasario 26 — Šv. Kazimiero par. — Plymouth, Pa.
Vasario 27 — Persimainymo par. — Maspeth, N. Y.
Vasario 28 — Šv. Pranciškaus par. — Lawrence, Mass. 
Vasario 29 — Šv. Andriejaus par. —New Britain, Conn. 
Kovo 1 — Šv. Antano par. — Omaha, Nebr.
Kovo 2 — Šv. Petro par. — So. Boston Mass.
Kovo 3 — Nekalto Prasidėjimo — E. St. Louis, Ill.
Kovo 4 — Aušros Vartų par. — Worcester, Mass.
Kovo 5 — Šv. Juozapo par. — Waterbury, Conn.

Maldos Apaštalavimo Centras
St. Robert’s Hall,

Pomfret Centre, Conn.

1919 m. besiveržiančių bol
ševikų kariuomenė, įsibrovu
si Lietuvon, keliomis krypti
mis veržėsi Kauno linkui. Pir
mos žymesnės kautynės tarp 
bolševikų ir Lietuvos dalinių 
Įvyko vasario 7-9 dienomis. 
Jų metu Kėdainių apylinkė
je ties Taučiūnų kaimu žuvo 
pirmas Lietuvos karys-sava- 
noris Povilas LuJ^bč
11 .V9v £bs* ‘Kji mku.

----- -- Kilęs is
kaimo, Surviliškio valse., Kė
dainių apskr. Išaugęs katali
kų šeimoje, jis priklausė ka
talikų jaunimo organizacijai 
-pavasarininkams, kurie slap
tai veikė ir pirmosios vokie
čių okupaejos metu.

Apie Lukšio mirtį jo kovų 
draugai papasakojo šitokių 
smulkmenų:

Vasario 8 d. vakarą, apie 
6 vai. aštuoni žmonės buvo 
pasiųsti žvalgybon. Jų tarpe 
buvo ir Povilas Lukšys. Ga

Jo Eksc. arkiv. Mečislovas 
Reinys, Vilniaus arkivysku- : 
pas, gimė 1884 m. vasario 5 ; 
d. Taigi, minime jo 60 metų : 
sukaktį.

Arkivyskupas yra kilęs iš i 
ūkininkų šeimos, iš Madagas
karo vienkiemio, Daugailių 
parapijos, ant ribos tarp Ute
nos ir Zarasų apskričių. Ku
nigu buvo įšventintas 1907 
m. birž. 10 d.

Baigęs Petrapilio Dvasinę 
akademiją magistro laipsniu, 
vėliau studijavo Liuveno uni
versitete Belgijoje ir be to 
dar gilinosi į gamtos mokslus 
Strasburgo universitete. Dau
giau domėdamasis psicho
logija, išvertė į lietuvių kal
bą psichologijos mokslų va
dovėlį, kurs ilgą laiką buvo 
vieninteliu lietuvių kalboje. 
Kaip pasižymėjęs savo moks
liniu darbu, studijomis, buvo 
pakviestas profesoriauti Lie
tuvos universitete.

1925 m. rugsėjo 25 d., susi
darant XII Lietuvos minis
teriu kabinetui, buvo pa
kviestas Užsienio Reikalų mi
nisteriu. čia pasižymėjo kaip 
plačių pažiūrų, energingas 
žmogus. Jam esant užsienio 
reikalų ministeriu, 1925 m. 
lapkr. 16 d. buvo pradėtos su 
rusais derybas dėl prekybos 
sutarties. Tų pat metų gruo
džio 23 d. Kaune lankėsi So
vietų Užsienio reik. Komisa
ras čičerinas, su kuriuo min. 
kun. Reiniui teko vesti pasi
kalbėjimus. Vienu iš svar
biausių jo darbų buvo sunor- 
mavimas santykių su Vati
kanu ir įstęįgimas Lietuvos

bažnytinės provincijos 1926 
m. bal. mėnesyje, tuo būdu 
padarant Lietuvos bažnyčią 
nepriklausomą nuo kitų met
ropolijų. Vyskupu buvo į- 
šventintas 1926 m. gegužės 
16 d. ir buvo paskirtas Vil
kaviškio vyskupu koadjuto
riumi (padėjėju).

Kaip būdamas ministeriu, 
taip ir vyskupu, palaikė glau
dų ryšį su Lietuvos liaudi
mi ir organizacijomis. Atos-Į vyskupu — padėjėju. Dabar, 
togų metu lankydavo apylin- kai Vilniaus arkivyskupas 
kės parapijose esančius kon- Jalbrzykovskis nacių yra už- 
gresus, susirinkimus, šaky- darytas Marijampolės 
davo prakalbas ir pamoks- nuolyne (gyvena čia be rei- 
lus; kai kada patsai parapi- kiamos šilumos ir maisto, na- 
jose vesdavo rekolekcijas, cių persekiojamas), tai arki- 
Ypač remdavo studentiją ir vyskupas Reinys patsai vie- 
uoliai kovojo dėl moksleivių nas tvarko Vilniaus vysku- 
organizacijų laisvės. Patsai pijos reikalus, kovodamas su 
būdamas griežtai demokrati- okupantų nacių priespauda, 
nių nusistatymų, parašė pui- Ekscelencija vos išliko gy- 
kų veikalą prieš rasizmą ir vas, kai, sovietų lėktuvams 
įvairiomis progomis kovojo bombarduojant Vilnių, viena 
prieš valstybės pastangas pa- bomba krito į šv. Mikalojaus 
glemžti pavienių žmonių ar lietuvių par. kleboniją, kur 
organizuotos visuomenės tei- tuo laiku buvo ir J. E. vysk, 
sės. Viename iš jo paskuti- Reinys, 
nesniųjų raštų: „Paskirsto
moji Teisybė” — skaitome:

— Dievas baus už neteisy
bę, nors ją padarytų ir šios 
žemės galiūnai. Labai svar
bu tai išgirsti tiek galiūnams, 
kad nesauvaliautų, tiek šios 
žemės nuskriaustiesiems ir 
silpnuoliams, kad kiekviena 
neteisybė bus pabausta ir tuo 
būdu teisybė bus laiku atsta
tyta.”

Matydamas, kaip kartais 
tarnautojai skiriami ne pagal 
jų gabumą, o pagal tą, ku
riai partijai priklausė, jisai

tame savo rašte drąsiai 
smerkė tą neteisybę. Būda
mas Lietuvos episkopato 
(vyskupų susirinkimų) 
retoriumi, ruošdamas 
drus vyskupų laiškus, 
nekartą turėjo progos
vesti kokį aktualų dalyką.

Vilnių prijungus prie Lie
tuvos, J. E. vysk. Reinys bu
vo parinktas Vilniaus arki-

vo geras roges, į kurias bu
vo pakinkyta pora arklių. 
Apsiginklavo lengvuoju kul
kosvaidžiu, net ir vežėjui da
vė šautuvą. Nakčia bevažiuo
dami mišku paklydo. Apie 
dvyliktą valandą nakties pa
matę miške žiburį, užsuko pa
žiūrėti; ūkininko troboje kū
renosi krosnis. Truputį suši
lo, užkanda įždiri'įmininko nu-

gyti. Pradėjo aušti. Išvažia
vę iš miško, pastebėjo kai
mą. Tiesiai į jį nevažiavo, bet 
pasuko pro kaimą. Bevažiuo
dami gale kaimo pastebėjo 
kažką vaikštant. Buvo tamsu 
ir jie negalėjo įžiūrėti, kas 
vaikšto. Vienas kareivis iššo
vė ir bematant iš kaimo pasi
pylė apie 30-40 bolševikų, bet 
lietuvių kulkosvaidžiui vei
kiant, jie pasitraukė, Tačiau 
tuo momentu keli raiteliai 
miške panoro lietuvių žval
gams pastoti kelią į mišką, 
bet ir jie kažkur dingo. Lietu
vių kariai suvirto į roges ir 
-atgal. Tuo metu iš šono, nuo 
krūmų pasigirdo keletas šū
vių, gal taip 6-7. Staiga ro
gėse susviro Povilas Lukšys. 
Jo veidas apsipylė kraujais. 
Kulipka buvo pataikiusi į 
galvą.

Žuvusiojo garbei Lietuvoje 
pastatytas paminklas, o jo 
motina ir seserys gavo žemės 
ir gyveno Paobelės dvare, kur 
a. a. Pov. Lukšys buvo sargy
boje prieš pat kautynes.

nos, 1 šaukštuką cukraus ir 
6 cigaretes — viskas vienai 
parai. Pietums duoda sriu
bos, kurios pavalgius nerei
kia plauti nei katiliuko, nei 
dantų, nes nuo 70 gr. arklie
nos, iš kurios ji virta, rieba
lų nėra...

Po apmokymo pakliuvome 
į bunkerius; manėm, kad 
bent čia atsigriebsime, bet 
smarkiai nusivylėme-į bunke
rį įkopėme tais pačiais atsi
vežtais šautuvais, tais pa
čiais suplyšusiais rūbais ir 
nusinešėme tą patį margari
ną. Jau pora mėnesių esame 
bunkeryje — pilna blakių, 
uodų. Aplink bunkerį devy
nios eilės pelkių; priešais — 
„kultūringi banditai”, užpa- 
kalyje-nė kiek ne geresni vo
kiečiai. Kovok ir kombinuok, 
lietuvi „savanori” — sąlygos 
geros, viskas frontui...

„Visi kaip vienas kombi
nuojame bėgti, tik laukiame, 
kuomet daugiau pradžius, su
žaliuos. Bėgsim atgal į tė
vynę, kad galėtume savo jė
gas aukoti dėl jos interesų ir 
prisidėti prie nepriklausomy
bės atstatymo. Kreipiuosi į 
jus, tautiečiai, neklausykite 
jokių vokiečių vilojančių pa
žadų bei grasinimų. Jie mus, 
kaip vergus, čia siunčia tik
rom skerdynėm. Mes patys 
laukiam tik momento, kad ir 
su didžiausiu pavojumi gyvy
bei, grįžti pas jus, nes padė
tis čia tikrai beviltiška ir il
giau pasilikti būtų tikra sa- 
vižudystė”.

— Taip rašo „Savanoris” 
1943 m. birž. 15 d. „Laisvės 
Kovotojo” Nr. 11.

Vilniuje veikiąs Lituanis
tikos Institutas per dvejis 
metus surinko, anot Institu 
to vedėjo Senkaus raporto, 
140,000 dokumentų, nušvie
čiančių bolševikų teroro me
tus 1940-1941 m. Lietuvoje. X«-■ - -- J

dalis.
Mokslo vertės dokumentai 

skelbiami „Lietuvių Archy
ve”, kurio ketvirtas tomas 
pernai metų lapkričio pirmo
mis dienomis jau buvo spau
doje, o penktas buvo ruošia
mas spaudai. Kitos medžia
gos dalis yra naudojama Ins
tituto leidžiamame biuleteny
je. „Lietuvių Archyvo” yra 
spaudžiama 25,000 egzemp
liorių ir jie esą išgraibstomi 
Lietuvoje. Institutas suorga
nizavęs „Raudonojo Teroro” 
parodą ir ją aplankę 300,000 
žmonių.

Kai sąlygos pasikeis, Lie
tuvoje bus surinkta ir vokiš
kosios okupacijos žiaurumų 
bei neteisingumų dokumen
tai, kurių taipgi bus labai 
daug.

„Laisvės Kovotojas 
11 paduoda ištrauką laiško, 
kurį atsiuntė lietuvis „sava
noris” iš sudarytų batalijo- 
nų:

„Tikiu, kad visiems nepas- 
laptis, jog dabartinė vokiečių 
taktika pagrįsta vien melu 
ir apgavystėm, bet kad jie ką 
pačiupę ant savo meškerės 
dar tyčiojasi, tas, kurs savo 
kailiu to nepatyrė, tai nežino. 
Vos batalijonui atvykus iš 
Kauno, tuoj rytojaus dieną 
buvo įsakyta užimti apkasus, 
bet mes pasipriešinome. Ta
da po derybų buvo nutarta 
atleisti mus 2 savaitėm apmo-

1937 metų vasarą garbin- 
gasai arkivyskupas lankėsi 
Amerikoje, kaip Kunigų Vie
nybės svečias. Dalyvavo Fe
deracijos kongrese, Kunigų 
Vienybės, L. Vyčių ir Studen
tų S-gos seimuose, aplankė 
daug miestų, kur sakė pa
mokslus ir kalbas. Visur jis kymui. Apmokymas vyko 
buvo nuoširdžiai priimtas. tii™aSava

Garbingasis ganytojas da
bar dirba labai sunkiose są
lygose. Jo sukakties proga, 
aplankykime jį savo nuošir
džiomis maldomis ir geriau- viai: 40 gr. margarino, 40 gr. 
siais linkėjmais. 'sūrio (nevisada), 500 gr.duo-

Nors naciai Lietuvoje išžu
dė labai daug žydų, bet dar 
yra ir gyvų, kuriuos naciai 
spaudžia prie darbų. Slaptoji 
Lietuvos spauda praneša, kad 
pereitų metų gegužės mėn. vi
duryje Kauno mieste iš butų 
iškraustyta 80 žydų šeimų. 
Kraustymo darbus, vokie
čiams vadovaujant ir vokie
čių priversti, atliko žydai.

Kauno komisaras pereitais 
metais pakėlęs mokestį žy
dams už darbą iki 3 markių 
per dieną. Lietuviai darbinin
kai gauną už darbą į dieną 
po 4 markes, o darbininkės 
moterys — po pustrečios 
markės. s

prie Illmeno ežero, galima sa
kyti, pačiame fronte, čia mes 
tikrai pažinome, kad yra vo
kiečiai. Maistą gaudavome, 
kaip Kaune esantieji belais-

Kaip praneša slaptasis Lie
tuvos laikraštis „Laisves Ko
votojas”, vokiečiai, Lietuvoje 
organizuodami darbo batali
jomis, norėjo gauti lietuvius 
karininkus jiems vadovauti. 
Keletas kviestų karininkų at
sisakė. Sutikęs tik rusų kil
mės pulkininkas Ugianskis, 
kpt. Milaševičius ir dar vie
nas kitas.

Šių laiką pasaulis
T-t at n i panašiai, kaip vaikai F 0 N D A „a stengiamės sužinot, 

išmokti, vėliau ]au mok 
Į^ip studijuoti; tik su 
ję jau patys mąstom 

“~^nrendžiame. Kaip mun 
<.^įeka, priklauso, kaip 

' ^esame išsiauklėję, kc

’ RELIGIJA yra prad 
pabaiga auklėjimo. Nau 
kasis pasaulis sako: 
g __ Amerika 
mums reikia atšipai 

'Šuo senos ir prietaring 
gijos, kuri trukdanti 
į ir pažangą; reikią r< 
lakeisti mokslu.

1943 m. gruodžio 1 d. sukako ly
giai dešimt metų, kai pradėjo 
eiti „Amerika”. Labai malonu 
pažymėti, kad visa eilė „Ame
rikos” skaitytojų ir draugijų 
ta proga tinkamai paminėjo 
„Amerikos” dešimtmečio su
kaktį — atsiųsdami savo dova
nas „AMERIKOS” DEŠIMT
MEČIO MINĖJIMO FONDUI. 
Šio Fondo tikslas — medžiagiš
kai sustiprinti „Ameriką”, pagelbstint išmokėti i 
mašinų pirkimo skolos lakštus. 

t 
Nuoširdžiai dėkojame visiems aukojusiems, 

džiugu, jei ir daugiau draugijų ir asmenų paseku Pažiūrėkim, kieno 
bingu „Amerikos” Dešimtmečio Fondo pirmųjų r^Pnvesk tokį šių laikų 
pavyzdžiu. ruolį prie karsto ir pal

------------ e ----------- -kas dabar? Ką jis ats 
Mažas vaikas, bet kri 
niškai išauklėtas tei 
atsakys, kai ir prote 
negalės sumoti, ką ats 
t Kai žmogiškoji išmir 
•gali nieko atsakyti, t'< 
■gija išaiškina daugyb 
Slaptingų klausimų: 
tales ateiname, kodėl n 
'•gyvename, kaip atsira 
'•regimasis pasaulis, 
•mes turime kentėti ir 
'kas laukia po mirties. 
’4 Religija atsirado su 
sos pradžia. Ji yra įgii 
2 JĮ tik žmonės neturi 
2.frgijos, tai jie tuoj s 
2.0klaidingą religiją.' 
2.(1 nesurado tautos I 
2.(os.
2.^eligija yra ryšy 

 

2.fvo ir žmogaus, ta 

 

2$rėjo ir žmogiškos 
2.

1.

Dešimtmečio Fondo Rėmėjai
Elena Wenskus, Great Neck, N. Y.
A. Ciplis, Maspeth, N. Y.
A. Ragelienė, Brooklyn, N. Y.
J. Milišauskas, Maspeth, N. Y.
M. Klimašauskienė, Waterbury, Conn.
Elena Wenskus, Great Neck, N. Y.
A. Ciplis, Maspeth, N. Y.
A. Ragelienė, Brooklyn, N. Y.
Ant. Černiauskas, Brooklyn, N. Y.
Ant. Kazlauskas, Brooklyn, N. Y.
M. Ventis, Rochester, N. Y. y
V. žemantauskas, Maspeth, N. Y.
M. Rubliauskienė, Brooklyn, N. Y.
Uršulė Venckus, Great Neck, N. Y.
V. Vitkus, Brooklyn, N. Y.
J. Morkūnas, Brooklyn, N. Y.
Pr. Kurienė, Maspeth, N. Y.
M. Kanapinskienė, Brooklyn, N. Y.
Jonas Daukšys, Newark, N. J.
A. Kadišienė, Brooklyn, N. Y.
Uršulė Varneckas, Brooklyn, N. Y.
Zenonas Close, Brooklyn, N. Y.
P. Overzotas, Bellaire, L. I., N. Y.
Eleonora Burienė, Brooklyn, N. Y.
J. Lukoševičius, Brooklyn, N. Y.
A. Lzdavtfiis, Lawrence, Mass^ 
Ant. Maciulaitis, Bayonne, N. J.
J. Karpus, Brooklyn, N. Y.
M. Baranauskienė, Brooklyn, N. Y.
A. Navard, Brooklyn, N. Y.
J. J. Rickis, Rochester, N. Y.
U. čižauskiene, Richmond Hill, N. Y.
V. Vaičiūniene, Brooklyn, N. Y.
Benny Burbic, Irvington, N. J.
A. Gerulis, Kearny, N. J.
St. Žurlis, Linden, N. J.
K. Pranulis, Waterbury, Conn.
P. Ikamas, Brooklyn, N. Y.
K. Gagas, Brooklyn, N. Y.
M. Kirvelis, Brooklyn, N. Y.
V. Vaičiūnienė, Brooklyn, N. Y.

Palyginkit mūsą si 
barsumūsųsituaci 

Lvejis metus, ir jūs si 
jį milžiniškas, niel 
^girdėtas pastangas, 
U Amerikos žmonės įr< 
jj pakelti, kuomet ji 
j prieš aiškų ir mirtiną 
I Mums 1944 metais 
j] rodyti, kad mes gali 
j ir padvigubinti tas 
jj gas, stovėdami prie 
jj lės perspektyvas — 
U kuri gali būti nutęs 
d pražudyta, jeigu na 

tas neduos pilnos ] 
“ mūsų laivynui ir ar 

AM. LIET. TARYBA APIE “SElį
‘ 1942 metai daugi 

. .. . v . vo gynimosi metai,
dėjimą, ir gali įnešti dai anti-fašistinės koal

riams. 1943 metai i 
šą stumiamą atga 
frontuose ir silpnia 
šų sąjungos narys 
muštas iš karo. A 
nustūmėme priešą; 
me jį gana toli. Ti 
metai matys lemiai 
bent Europoje, pri 
kuris smarkiai p 
bet kurio svarbiau 
dar nėra palaužtos 

Kad mes atėjorr 
yra didelis atsieki 
jo vertės bus nūs 
mes ir toliau neisi 
liu. Mes pastatėm 
ką militarinę maši 
kokybė buvo įrod 
nom operacijom; i 
teina išbandymas 
jis bus sukonstrukt 
triuškinimas dvie; 
jų plėšikaujančių

ALT Vykdomasis KofflW galybių, kurios nedi 
liui ramybės, iki k 
visiškai palaužtos, 
žiniškos mašinos su 
tarimas per trejis 
metų, kuomet mes 
vasarą pradėjome t

Amerikos Lietuvių Tary- < 
bos Vykdomasis Komitetas : 
šių metų sausio 28 d. savo 
posėdyje svarstė Lietuvai 
Vaduoti Sąjungos laišką ir 
vienbalsiai nutarė duoti atsa
kymą, kurio nuorašas čia yra 
paduotas:

Lietuvai Vaduoti Sąjungos 
„formalų kvietimą”, datuotą 
1944 m. sausio 25 d., gavome. 
Atsakydami į jį, turime pas
tebėti štai ką:

Tamstų Sąjunga sumanė 
šaukti visų Amerikos lietu
vių „seimą”, nepasitarusi nė 
su viena stambesne Amerikos 
lietuvių organizacija ir visiš
kai ignoruodama Amerikos 
Lietuvių Tarybą, kuri tik 
prieš keletą mėnesių buvo 
sušaukusi skaitlingą Ameri
kos Lietuvių Konferenciją 
Pittsburghe ir yra tos Kon
ferencijos įgaliota veikti kaip 
tik tais klausimais, kuriuos 
Tamstos dedate į savo „sei
mo” programą. Tai koks čia 
dabar tikslas tokį „seimą” 
šaukti?

Jokio rimto pagrindo jam 
šaukti nėra. Bet šis vienos 
grupės žmonių sumanytas, o 
betgi reklamuojamas, kaipo 
visų „Amerikos lietuvių” su
važiavimas, gali suklaidinti 
dalį Amerikos visuomenės, 
kuri nėra kaip reikiant pa
informuota apie lietuvių ju-

nesantaikos į Amerikos 
tuvių tarpą — kaip tik 
laiku, kada mums reikia 
gti savo jėgas į daiktą,| 
norime padėti savo gimti 
kraštui jo kovoje dėl lak

Po įspūdingos Pittsbnl 
Konferencijos šoko trukt 
patriotingos mūsų visof 
nės darbą komunistai^ 
šaukdami savo seimą, i 
jie pavadino „Amerikos; 
mokratinių lietuvių” suvt 
vimu, su tikslu apdumti) 
publikai, šitos ardymo t£ 
kos nereikėtų pamėgt 
tiems, kuriems rūpi Lieti r 
gerovė.

Todėl Amerikos Lieti 
Tarybos Vykdomasis 
tetas vienbalsiai n$ 
Tamstų kvietimą atmestų.

Su pagarba |

Iki šiol nežinotą mažiai geležgalių, yra, tur 
žvaigždę surado McD°JĮ stabiausias Amerib
observatorijos, Fort Da 
Texas, vedėjai.

Naujoji žvaigždė ( 
dar neturi), yra apie 1H 
559,600,000 mylių tolumo 
žemės...

joje atsitikimas. ’ 
su puse metų taik 
nes, kurie nenorėjo 
varginami, pasidari 
šia militarinė pajėį 
tyje —jeigu mes im
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sako ly- 
pradčjo 
malonu

i N

„Ame-
•augi jų 111
minėjo i
b su-
dova-

ŠIMT- 1
VDUI. 
iiagiš- 

pagelbstint. išmokė^ 
ištus.
visiems aukojusiems,

Šių laikų pasaulis 
anašiai, kaip vaikas pir- 
stengiamės sužinoti, kaip 

[nokti, vėliau jau mokomės, 
lip studijuoti; tik subren- 
I jau patys mąstome ir 
tendžiame. Kaip mums pa
seka, priklauso, kaip mes 
ame išsiauklėję, kokiose 
linkybėse gyvenome, kokį 
[arąkterį buvome susidarę. 
RELIGIJA yra pradžia ir 

Ibaiga auklėjimo. Naujoviš- 
'įsis pasaulis sako: Ne!
— Amerika ST
ums reikia atsipalaidoti 
10 senos ir prietaringos re- 
jijos, kuri trukdanti moks- 
ir pažangą; reikią religiją 

įkeisti mokslu.

kuris yra sutvertas į Dievo 
paveikslą ir panašumą, su 
dvasia, siela, kuri gali pro
tauti, turi laisvą valią ir yra 
nemirtinga.

Žmogus kaip žmogus tik 
religijos yra pilnai supranta
mas su visomis savo teisė
mis, tik religija gina jo ge
rą vardą ir jo nuosavybę. Re
ligija nusako ir žmogaus vi
suomenines ir pilietines pa
reigas. Religija yra galin
gesnė už visas žmogiškas jė
gas. Galima nužudyti žmogų, 
bet negalima užmušti jo re
ligijos.

Kas pasidarytų iš žmonių, 
jei iš jų išplėštum religiją? 
Tuomet užviešpatautų puiky
bė, savimeilė, godumas, iš
tvirkimas, neapykanta, nusi-

----- 5
40 ATSTOVŲ VATIKz^

Vatikano valstybėje yra 40 
kraštų atstovai, o šventasis 
Sostas turi savo atstovus 60 
kraštų. Kardinolų pasaulyje 
46. Pilnas jų skaičius būtų 
70.

•gijų ir asmeny pasekt Pažiūrėkim, kieno tiesa? 
nečio Fondo pirmųjų j rivesk tokį šių laikų gud- 

lolį prie karsto ir paklausk 
-kas dabar? Ką jis atsakys?

į ažas vaikas, bet krikščio- 
škai išauklėtas teisingai 
įsakys, kai ir profesorius 
egalės sumoti, ką atsakyti.
Kai žmogiškoji išmintis ne- 

ali nieko atsakyti, tai reli- 
ija išaiškina daugybę pas- 
iptingų klausimų: iš kur 
les ateiname, kodėl mes čia 
yvename, kaip atsirado šis 
egimasis pasaulis, kodėl 
nes turime kentėti ir mirti, 
:as laukia po mirties.
: Religija atsirado su žmoni
jos pradžia. Ji yra įgimta. Ir 
2.ti tik žmonės neturi tikros 
2.ftigijos, tai jie tuoj susida- 
2.(1 klaidingą religiją. Niekas 
2.tfr nesurado tautos be reli- 
2.fjos.

Fondo Rėmėjai

k, N. Y.

Y.

mry, Conn.

N. Y.

N. Y.

V. Y.
geligija yra ryšys tarp 
evo ir žmogaus, tarp Su- 

2, ėrėjo ir žmogiškos būties,

2.
2.

kaitimai, sukilimai ir karai. 
Kad tai yra tiesa, matome pa
tys. Kodėl taip sumišęs šis 
pasaulis ir pasidaręs žmonių 
skerdykla? Atsakymas aiš
kus — žmonių atšalimas nuo 
religijos. Jei jie būtų religin
gi, jų Tėvas būtų Dievas, jie 
būtų žmonių broliai, pranyk
tų karai. Kas tai galėtų už
ginčyti?

Juk šių dienų kasdieninė 
duona yra nepadorūs vaidini
mai, piktinanti literatūra, 
vaikų vengimas, nusikalti
mai, politiniai, visuomeniniai, 
ekonominiai ir religiniai ne
ramumai. Koks žmogaus nu
puolimas ! Todėl užsitraukė 
Dievo rūstybę, nes paklausė 
klaidingų vapaliojimų, bet 
nepaisė Jurgio Washington© 
perspėjimo: „Religija ir do
rovingumas yra nepakeičiami 
tikro laimingumo palaikyto
jai!”

Sulietuvino kun. Stan. R.

Amerikos Raudonojo Kryžiaus Hartfordo lietuvių skyriaus nariai ir rėmėjai prie kraujo aukoms rinkti auto
mobilio, kurį hartfordiečiai padovanojo Raudonajam Kryžiui. Hartfordo lietuvių A. R. K. skyriui vadovauja Vale
rija Kaunietytė, veikli lietuvaitė, žinoma dainininkė. — Kovo 1 d. visoje šalyje prasidės Amerikos Raudonojo Kry
žiaus Karo Fondo vajus, kuriame lietuviai prisidės iš visų jėgų.

LIETUVOS KOMITETO ATSIŠAUKIMAS
Šiomis dienomis yra gau

tas Lietuvoje slaptai veikian
čio Vyriausiojo Lietuvių Ko
miteto atsišaukimas, skirtas 
Amerikos lietuvių visuome
nei. Matyti, šis atsišaukimas 
yra taikintas vasario 16 pro
ga.

Čia paduodame tą atsišau
kimą ištisai:

r. KARAS 1944 METAIS

t.

APIE “SE1M

1.0 ____
T Palyginkit mūsų situaciją 
pabar su mūsų situacija prieš 
Įdvejis metus, ir jūs suprasite 
itas milžiniškas, niekad ne- 
įgirdėtas pastangas, kurias 
lAmerikos žmonės įrodė galį 
pakelti, kuomet jie stovi 

1 prieš aiškų ir mirtiną pavojų. 
. Mums 1944 metais lieka į- 
rodyti, kad mes galime tęsti 

: ir padvigubinti tas pastan
gas, stovėdami prieš perga
lės perspektyvas — pergalės, 

i kuri gali būti nutęsta, ir net 
pražudyta, jeigu namų fron- 

* tas neduos pilnos paspirties 
mūsų laivynui ir armijai už
jūriuose.

1942 metai daugumoje bu
vo gynimosi metai, visiems 
anti-fašistinės koalicijos na
riams. 1943 metai matė prie
šą stumiamą atgal visuose

imą, ir gali įnešti dai 
antaikos į Amerika 
ių tarpą — kaip til 
:u, kada mums reiki frontuose ir silpniausias prie- 
savo jėgas į daiktą, 
ime padėti savo giffl 
štui jo kovoje dėl Ii 

o įspūdingos Pittsh 
ferencijos šoko tn 
’iotingos mūsų visi 

darbą komumsbi 
cdami savo seimą, 
pavadino „Amerika 
ratinių lietuvių” sm 
u, su tikslu apdumti 
ikai. Šitos ardymo! 
nereikėtų pamėf

s, kuriems rūpi Lie 
vė.
>dėl Amerikos Lie 
rbos Vykdomasis!
i vienbalsiai i 
stų kvietimą atmes

Su pagarba 
Vykdomasis Komi

įrašo) j
L Šimutis, Pirmini 
?. Grigaitis, Sekreft 
f. Vaidyla, Iždiniu!

šiol nežinotą maži 
ždę surado McD. 
vatorijos, Fort D 
i, vedėjai.
įjoji žvaigždė I? 
jturi), yra apie 111 
'0,000 mylių tolume

šų sąjungos narys buvo iš
muštas iš karo. Visur mes 
nustūmėme priešą; nustūmė- 
me jį gana toli. Tačiau 1944 
metai matys lemiamas kovas, 
bent Europoje, prieš priešą, 
kuris smarkiai pralaimėjo, 
bet kurio svarbiausios jėgos 
dar nėra palaužtos.

Kad mes atėjome taip toli, 
yra didelis atsiekimas, tačiau 
jo vertės bus nustota, jeigu 
mes ir toliau neisime tuo ke
liu. Mes pastatėme milžiniš
ką militarinę mašiną, kurios 
kokybė buvo įrodyta laiki
nom operacijom; ir dabar a- 
teina išbandymas, kuriam 
jis bus sukonstruktuotas: su
triuškinimas dviejų didžių
jų plėšikaujančių imperijų 
galybių, kurios neduos pasau
liui ramybės, iki kol jos bus 
visiškai palaužtos. Tos mil
žiniškos mašinos sukonstruk- 
tavimas per trejis su puse 
metų, kuomet mes 1940 m. 
vasarą pradėjome beveik nuo 
geležgalių, yra, tur būt, nuo
stabiausias Amerikos istori
joje atsitikimas. Per trejis 
su puse metų taikingi žmo
nės, kurie nenorėjo būti kitų 
varginami, pasidarė didžiau
sia militarinė pajėga pasau
lyje — jeigu mes imsime sau-

sumos, jūros ir oro pajėgas' 
visas kartu. Mes pastatėme 
šią didelę mašiną ir dešimts 
milijonų amerikiečių operuo
ja ją — kareiviai, jūreiviai, 
marinai ir lakūnai, daugumas 
kurių prieš trejis metus bu
vo tokie pat civiliai, kaip jūs 
ar aš. Didysis mūšis artina
si šiems metams. Aš tikiu, 
kad mes laimėsime, bet mes 
dar nesame laimėję; gi jaus
ti, kad mes jau laimėjome, 
kad dabar mes pagaliau ga
lim atsidusti ir nebesirūpin
ti — yra tikriausias ir grei
čiausias būdas pralaimėti.

Ginglo pajėgos užjūriuose 
gali veikti tiktai palaikomos 
civilinės gamybos, civilinės 
transportacijos, pastovaus ir 
nuolatinio Amerikos visuo
menės, kaip vieneto, veikimo 
— tai ką mes vadiname „na
mų frontu”. Šiais metais už
jūriuose mes turėjome kelis 
didelius laimėjimus, tačiau 
namuose mes turėjome kelio
lika smūgių, ir tai nėra jo
kia paguoda, kad mes patys 
save mušame. Dar nepralai
mėta kova palaikymui žemų 
pragyvenimo kainų, bet ji ai
škiai nevyksta sklandžiai; 
prieš dvejis metus rudenį 
Kongresas ir Prezidentas nu
sprendė laikyti liniją prietš 
sprendė laikyti liniją prieš 
dar nėra sulaužyta, bet ji tu
ri daugybę plyšių, ir mes dar 
nesame laisvi nuo pavojaus, 
kad toji kova gali būti pra
laimėta.

Kodėl? Todėl, kad perdaug 
pavienių asmenų bei grupių 
nori gauti viską, ką tik jie 
gali, nežiūrint kaip jie tuo 
palies tautinio saugumo eko
nomiją — užmiršdami, kad 
jei jie gaus ką jie nori, jie 
pakels kainas kitiems žmo
nėms; ir tada tie kiti žmo
nės, gaudami ką jie nori, dar 
daugiau pakelia kainas ir, 
pagaliau, mes turime strei
kus — streikus, kurie suma
žina anglių gamybą; grasini
mus streikuoti, tuo uždarant 
plieno dirbtuves ir sustab- 
dant viso krašto transporta-

Lietuvi atsimink!
1) Trijų plėšikų kaimynų 

apsupta, Lietuva, nuo amžių, 
buvo objektu imperialistinių 
pasikėsinimų — vokiečių, ru
sų ir lenkų.

Šimtmečiams praėjus, Lie
tuva, ir vėl, šiandien patapo 
tų pačių kaimyninių imperia
listų godžiai siekiamu objek
tu.

2) Kovoje už Tautos nepri
klausomybės egzistenciją lie
tuviai turi skaitytis vien ant 
savo jėgų.

Gyvenimo -praktika paro
dė, kad tolydžiui skelbiamų 
gražių obalsių toli — gražu 
nepakanka. Jei po pirmojo 
pasaulinio karo Lietuva atsi
statė — tai tik dėka jos sava
norių pasiryžimo ir aukoms.

Nuo vokiečių, rusų ir lenkų 
įsibrovėlių, anais laikais, ap
sivalius, automatiškai pasi
pylė ir kitų valstybių pripa
žinimai.

Ne kitaip dalykai, atrodo, 
klosis ir po šio II pasaulinio 
karo...

3) Lietuva turi būti Lais
va, Nepriklausoma ir Demo
kratinė.

Jos busimąją santvarką ir 
valdymo formas nustatys pa
tys Lietuvos žmonės per savo 
rinktąjį Steigiamąjį Seimą.

Skaudžiai įvykių pamokyta 
ir gerai suprasdama savo ge
ografinės padėties tragizmą, 
lietuvių Tauta, šį kartą, mo
kės tikrai vieningai suglaus
ti savo eiles ir išplės savo į- 
gimtas kūrybines jėgas, tik
rai sugebės susiorganizuoti 
į vieną nenugalimą kamuolį.

4) Konstatuodami Jungti
nių Amerikos Valstybių kil
nias pastangas išvesti žmo
niją į geresnę ateitį, Lietuvos 
žmonės, su pasigėrėjimu ir 
vienbalsiai, užgiria Amerikos 
lietuvių patriotinės visuome
nės dedamas pastangas rem
ti USA karo vykdymą.

Lietuvos žmonės mano, 
kad juo greičiau šis karas 
bus laimėtas, juo greičiau 
bus galima pereiti prie Atlan
to Čarterio praktiško įgyven
dinimo, vadinasi, ir prie 
Naujos Lietuvos atstatymo.

5) Kovoje už Lietuvos Ne
priklausomybę, bei jos išlai
kymą ateityje Lietuvos žmo
nės savo viltis deda į Ameri
kos lietuvių patriotinę visuo
menę.

USA tarptautiniam svoriui 
kas-kart augant, automatiš
kai auga ir jos lietuviškosios 
dalies įtaka bei svoris.

Amerikos lietuviai tą turi 
gerai įsisąmonyti. ši aplinky
bė stato ir naujų Amerikos 
lietuviams uždavinių, bei dvi
gubina jų atsakomybę tiek 
Naujos, tiek Senos Tėvynės 
atžvilgiu.

Visų pirmiausiai, ji reika
lauja iš Amerikos lietuvių 
kuo geriausios visuomenės 
organizacijos, vidinio susi
klausymo ir stropaus plana
vimo darbe. Savo kiekinę sil
pnybę lietuviai gali išlyginti 
tik geresne pastangų koordi
nacija, derinimu.

Lietuvi pasižadėk!
1) Visur ir visuomet sekti 

savo organizacijos nurody
mus, kuo skaitlingiausiai ir 
visu rimtumu aktyviai daly
vauti susirgimuose, paren
gimuose ir šiaip sueigose.

2) Dosniai aukoti organi-

zacijos nurodytiems ar jos 
remiamiems tikslams.

3) Visur ir visuomet stovė
ti už Laisvą, Nepriklausomą 
ir Demokratinę Lietuvą su 
sostine Vilniuje ir uostu 
Klaipėdoje.

4) Visur ir visuomet remti 
Amerikos Lietuvių Tarybą. 
Lietuvos žmonės ją laiko pil
nateise Amerikos lietuvių at
stove ir iš jos tikisi spren
džiamosios veiklos.

5) Raštu ir žodžiu klabenti 
organizacijas, jei lietuviško
je darbuotėje pastebi kokius 
nors netobulumus, apsileidi
mus ar šiaip netikslumus.

6) Visomis išgalėmis remk 
savo spaudą!

Kiekviename lietuviškame 
name turi būti prenumeruo
jamas bent vienas lietuviškas 
laikraštis.

Be to, ir pats rašinėk į sa
vo spaudą. Rašyk trumpai, 
aiškiai ir apgalvotai. Venk 
kartojęs nepatikrintus gan
dus ar nepagrįstus asmenų 
puldinėjimus.
Vyriausias Lietuvių Komite
tas.

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

LIETUVOS PATRIOTAI SUSIRIKIAVĘ

cijos sistemą. Įsivaizduokit, 
ką kareiviai fronte galvoja 
apie tokius braškėjimus — 
kareiviai, kurie dar nežino, 
ar jiems bus leista balsuoti 
sekančiuose rinkimuose.

Elmer Davis

„Į Laisvę” Nr. 12, spaus
tas 1943 m. birž. 26 d., pa
švęstas informacijai, kas da
rosi viduje ir užsienyje. Visi 
keturi puslapiai užimti 
straipsniais: „Kovojanti tau
ta turi ruoštis”, „Europos 
Invazijos užkulisiuose” ir 
„Švedai apie Lietuvą”. Įdo
mesnis įžanginis. Ten randa
ma:

„Saugodami žmones nepri
klausomai Lietuvai, atmetė
me ir antrąją 1912-1918 ir 
1925 m. gimusių mobilizaci
ją. Todėl turime ruoštis at
laikyti ir antrąjį civilferval- 
tungo smūgį. Pirmąjį jauni
mas garbingai atlaikė. Į ry
tus vokiečiams tepavyko iš
siųsti 4 statybos batalijonus 
ir kelias mažesnes grupes, 
viso apie 2,500 vyrų, arba 
4-5 procentai tais metais gi
musių.

„Tačiau ketvirtas mėnuo 
vedama kova pareikalavo au
kų. Iš kovo mėn. išvežtų in
teligentų Stutthofo koncen
tracijos lageryje jau nukan
kinti: Bauba, Budrys, Grigas, 
Januševičius, Kerpė, Masai- 
tis, Puodžius, A. ir V. Tumė
nai. Sąrašas gali dar keliais 
padidėti. Už ką mirė jie, su
brendę atsakingam kultūri
niam ir valstybiniam darbui 
ir dar nespėję pilnai pasi
reikšti? Kieno dėka jų arti
mieji neteko tėvų, vyrų, myli
mųjų, o tėvynė - darbščių 
rankų ir pasiaukojimo kupi
nų širdžių? Ar jų auka pras
minga? Taip. Tą matom jau 
dabar: Rentelno įsakymu jie 
buvo be pagrindo suimti ir 
išvežti. Rentelnas jų krauju 
gelbėjo susikompromitavusį 
civilfervaltungą ir vokiečių 
politinį aklumą. Savo mirtimi 
jie pašventino jaunimo nusis
tatymą mobilizuotis vien ne
priklausomai Lietuvai ginti.

„Ir kada klausiame, už ką 
vargsta ir žūsta fronte tran
sportininkai ir statybininkai, 
o Vokietijos fabrikuose lietu
viai darbininkai, už ką savi
saugos daliniai neteko vieno 
penktadalio vyrų (10 proc. 
užmuštais ir sužeistais, o ki
ta 10 proc. —be žinios din
gusiais) — jau dabar mato
me Stutthofo kankinių aukos 
reikšmę: Lietuvoje savo 
krauju jie išgelbėjo keliasdę- 
šimts tūkstančių jaunuolių 
nuo beprasmės mirties ir var
gų fronte, o pasaulio opini
joje — lietuvių kova dėl lais
vės susilaukė nuoširdžių sim
patijų.

„Mes gerbiame savisaugie- 
čių pralietą kraują ir didžiuo
jamės jų narsiais žygiais. Ta
čiau žvelgdami į tautos liki
mą, mes privalome sau pasa
kyti, kad už jų vargą ir krau
ją Lietuva ligi šiolei nieko ne
gavo. Visa civilfervaltungo 
politika prikišamai rodo, kad 
nuolaidomis nieko nelaimėsi
me, o į Rytus ar į Reichą siųs
dami žmones, už vokiečių in
teresus juos paaukosime.

„Mes kalbame atvirai, nes 
kovojanti tauta privalo žino
ti, kad lietuvių vokiečių san
tykių įtempimas vėl auga ir 
kad jį didina civilfervaltun- 
gas ne tik žmonių medžioklė
mis, plėšimais, bet ir savo 
priemonėmis, kurių pagalba 
mano pravesti antrąją mobi
lizaciją. Negaudamas iš Rei
cho papildymų, civilferval- 
tungas atgabeno kelis latvių 
ir estų batalijonus. Repatri- 
jantai vokiečiai apginkluoja
mi. Į valsčius pasiųsti vokie
čiai faktiškai perima visą ad
ministraciją iš lietuvių vir
šaičių. Įvairiomis politinė
mis kombincijomis Rentelnas 
patvirtino Kubiliūno prista
tytą Tautos Tarybą, kuri yra

dalis atstovų, konferencijoje 
Kubiliūno numatytų į Tau
tos Tarybą, ir kuri iki šiolei 
nerado reikalo susirinkti. Ci- 
vilfervaltungas antrajam 
roundui ruošiasi. Jam priva
lome ruoštis ir mes lietuviai.

„Kaip turime laikytis an
trosios moblizacijos akivaiz
doje, smulkiai nurodėme.birž- 
12 d. ekstra laidoje (Į Laisvę, 
Nr. 11). Rimtai, šaltai ir ne
pasiduodami Lietuvos priešų 
provokacijoms griebtis gin
klo pasitinkame pirmąjį tos 
mobilizacijos etapą-registra- 
vimąsi, kuris dar prieš birž. 
22 d. visame krašte buvo pra
dėtas ir kuris daugelyje vie
tų nusitęs net į rugpiūčio 
mėnesį.

„Visuotine registracija ir 
atleidimais vokiečiai skaldo 
lietuvių tautą kaip bendruo
menę ir nori turėti reikalo su 
atskirais jos nariais, bet ne 
su visa tauta iš karto. Pir
mosios mobilizacijos metu 
paimdavo, palyginti, nedidelį 
įsiregistravusių procentą. Ta
čiau visi tada atleistieji da
bar yra vokiečių malonėje ir 
kiekvienu metu gali būti pa
šaukti dalimis, kad nebūtų 
trukšmo. Nenorėdami pa
baigti griauti ūkio, vokiečiai 
dabar įvedė UK, arba — ne
pakeičiamųjų pažymėjimus, 
kuriuos turintieji gali tikėtis 
atleidimo. Tuo tarpu, neper- 
sunkiausiai bus atleidinėja- 
mi ir ūkininkai, nes laukuose 
pats darbymetis. Neturin- 
čiuosius UK pažymėjimo vo
kiečiai bandys paimti ir iš
vežti. Tas pats pavojus palie
ka ir nemažą skaičių ūkinin
kų, kai tik lauko darbai bus 
baigti. Todėl kiekvienas, vyk
damas į registracijos punktą, 
pirma tegu gerai pagalvoja, 
ar jam pavyks dokumentais 
įrodyti, kad jis yra nepakei
čiamas. To negalėdamas pa
daryti besiregistruojantis pa
sunkins savo slapstymąsi, 
nes pateks į vokiečių sąra
šus, kurių dabar jie neturi ir 
kuriuos registracijos punkL 
tuose sudarinėja. Pirmieji 
kovotojai dėl Lietuvos nepri
klausomybės yra tie, kurie 
visai nesiregistruoja. Drąsu
mas, sumanumas, apdairu
mas yra jų nepakeičiamumo 
pažymėjimas, jų UK”.

Ukrainiečiai Lietuvoje

Lietuviai su ukrainiečiais 
visada buvo geruose santy
kiuose, ir tokie geri santykiai 
pasiliks ir ateityje. Jų nesu
drums ateinančios žinios iš 
Lietuvos apie vieno kito uk
rainiečio neleistiną elgesį 
Lietuvoje:

Iš Londono pranešama, 
kad Šiauliuose vienas ukrai
nietis nušovė nieku nekaltą 
lietuvį. Gegužės 15* d. naktį 
Kaune ukrainiečiai vėl užpuo
lė Minties Rato namą Nr. 15. 
Gyventojams ėmus bėgti, jie 
prie lauko durų mirtinai per-
šovė polic. vakmistrą Joną 
Stravinską ir vietoje nudėjo 
jo uošvienę Jadvygą Drusei- 
kienę. Dar du asmenis leng
viau sužeidė...

Slapta spauda apie nacių kri
minalistus

Laikraštis „Į Laisvę”, kurį 
patrijotai slapta leidžia Lie
tuvoje, nusiskundžia, kad na
cių teroras kartais prašoka 
net raudonąjį: vyrai, mote
rys, net vaikai medžiojami 
teatruose, gatvėse, ištisuose 
kvartaluose, net bažnyčiose- 
atimant jiems laisvę, gyvybę, 
apiplėšiant jų turtus ir pasi
dalinant tarp savęs. Laikraš
tis ragina užrašyti visus tuos 
neteisėtus veiksmus ir pasi
žymėti liudininkus.

Baigiama žodžiais: „Ponai 
Kubiliūnai, Gaušai, Milimai 
ir tolygūs jų talkininkai teži
no, kad jie vieni pirmųjų bus 
įrašyti į rudojo teroro lapus 
Lietuvos istorijoje, o nepri
klausoma Lietuva vistiek bus 
ir tas laikas artėja”. —

Atima baldus ir gabena 
Vokietijon

7”
Į Lietuvos miestus, ypač į 

Kauną, yra atsikrausčiusių 
nemažai vokiečių.

Kaune, komisaro Cramer 
įsakymu, pradėtas masinis 
lietuvių šeimų iš butų išmeti
mas į kiemus ir gatves, pai
mant jų baldus ir sukraujant 
juos Rotušės patalpose. An
ksčiau ten tilpo Kauno žydų 
baldai, kuriuos jau vokiečiai 
baigė dalintis ir išsivežti į 
Vokietiją.

Šį kartą vyksta lietuvių a- 
piplėšimas. Pirmą tokio api
plėšimo dieną, pereitą vasa
rą, iškraustė ir apiplėšė Rei
cho naudai 50 lietuvių šeimų. 
Kraustymas vyksta ir toliau.

Šaudė žydus kulkosvaidžiais

1943 metais prieš balan
džio 1 d. iš visų Vilniaus apy
gardos vietų surankioti žy
dai ir patalpinti Vilniaus ge
te. Dalis jų atvežta į Pane
rius ir vokiečių sušaudyta 
kulkosvaidžiais.

Vyr. Liet. Komitetas prieš 
mobilizaciją

Okupantai Lietuvoje pas
kelbė antrą iš eilės mobiliza
ciją. Šaukiami registruotis 
vyrai, gimusieji 1912-1918 ir 
1925 metais.

Slaptasis Vyriausis Lietu
vių Komitetas, atsiliepdamas 
į tai, viename atsišaukime 
rašė:

„Šaukiami nestokime, gau
domi slapstvkimės, paimti iš 
vokiečių bėkime!.. Taupyki
me savo jėgas mūsų vyriau
siam tikslui — lemiamai ko
vai už Nepriklausomą Lietu
vą, mūsų laisvai ateičiai kur
ti.”

Ko daugiau bonų išpirk- 
sim, tuo greičiau laisvę vi
sam pasauliui užtikrinsim.
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fliiladelphijos Žinios
A. A. KAZIO DRYŽOS ATMINIMUI AM. RAUDONOJO KRYŽIAUS VEIMRESPONDENT

MIRĖ J. PRANAITYTĖ A. A. DR. JURGIS MONKUS

Sausio 23 dieną Šv. KažiSausio 29 dieną, 5 vai. ry
tą, Philadelphijoj mirė a. a. miero Parapiją vėl pasiekė 
Julija Pranaityte.

Velionė turėjo 62 metus. ” 
Ameriką atvyko dirbti dė 
lietuvių. Visą savo gyveni
mą ir pašventė tai vienai idė
jai — lietuvybės auginimui 
ir gelbėjimui.

Ji buvo labai nesveika, o 
paskutiniu laiku sunkiai sir
go kelius mėnesius.

Palaidota iš Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčios vasario 1 d.

Velionė buvo išsilavinusi, 
gražiai vartojo plunksną, yra 
parašiusi keletą knygų. (Vė
liau mūsų korespondentas pa
duos daugiau žinių iš jos gy
venimo 'ir veikimo).

Ilsėkis ramybėje, vargo 
aukos bei idealo lietuvaitė.

ir

KITATAUTĖ GINA 
LIETUVĄ

Jau kelintą kartą panelė 
Margarita Horan Gowen už
stoja lietuvius katalikų lai
kraštyj „The Catholic Stand
ard and Times” (Philadelphi
joj).

Sausio 21 dienos laidoj ji 
įdėjo platų ir labai naudingą 
straipsnį: „The Peoples of 
the Baltic States of Lithua
nia, Latvia and Estonia have 
been persecuted by Russia in 
the same fashion as Poland 
has been scourged by the e- 
vil forces in Germany.”

Ji susipažinus su lietuvių 
gyvenimu ir jų persekiojimu, 
nes paduoda faktus, kaip lie
tuviai persekioti, ištremti ir 
kankinami Rusijos gilumoj;

ir vardai įžymiųjų 
ištremtųjų.

Džiugu, kad svetimieji apie 
Lietuvos bylą taip gražiai ra
šo ir užtaria. Visokiais bū
dais reikia mums daugiau 
surasti tokių lietuvių priete- 
lių ir užtarytojų anglų spau
doj. Bent tiek šiandien ge
riau, kad jau už lietuvius 
stovi milijonai amerikiečių ir 
kitų laisvų žmonių.

Saldomi 
lietuvių i;

MIRĖ SENUKĖ

A. a. Madgelena Mingailie
nė mirė sulaukusi 69 metų 
amžiaus. Seniai gyveno pas 
savo dukterį Philadelphijoj, 
pirma gyveno N. J. valstybėj. 
Palaidota vasario 1 dieną.

JAUNAS MIRĖ

Viktoras Avižienis, vos su
laukęs 36 metų, mirė sausio 
28 dieną. Palaidotas vasario 
1 dieną.

X CLJL V Ui

liūdna žinia; staiga mirė iš 
čia kilęs a. a. Dr. Jurgis Mon
kus.

Jis buvo Šv. Kazimiero pa
rapijos mokyklos mokinys, 
čia gyvenęs, kol išėjo moks
lus ir išsikėlė gyventi ir gy
dyti į Providence, R. I.

Tai jaunas, vos 38 metų, 
gimęs 1906 m„ balandžio 13 
dieną, baigęs St. Joseph Col
lege Philadelphijoj ir Hane- 
mann Hospital čia. Iš jaunys
tės mėgo mokslą, dėl mokslo 
gyveno ir aukojosi. Dėl dide
lio ir nuolatinio įtempimo 
darbo bei pervargimo ir pa
guldė savo galvą. Tą sekma
dienį dar jautėsi gerai ir pa
tenkintas ėjo bažnyčion, kur 
ištiko kraujo išsiliejimas 
smegenyse ir paralyžas. Tuoj 
neteko sąmonės ir vakare 6 
vai. mirė.

Kaip gydytojas, buvo labai 
uolus ir atsižymėjęs savo sri
ties žinovas. Paskutiniu lai
ku darbavosi šv. Juozapo ir 
Homeopathic ligoninėse. Be 
to, priklausė prie didelių 
mokslinių draugijų, kaip Pro
vidence Medical Association, 
the Homeopathic Medical A- 
ssociation, the American So
ciety of Anesthetists ir the 
New England Society of A- 
nesthesiology. Savo mokslu 
jau buvo išradęs keletą ypa
tingų gydymo būdų, kuriuos 
tobulino ir gal būtų paskel
bęs pasauliui kaip mokslinius 
išradimus, jei jo ankstyba 
mirtis nebūtų kitaip pasky
rusi.

Velionis iškilmingai palai
dotas sausio 27 dieną, iš šv. 
Mykolo bažnyčios. Iškilmin
gas gedulingas mišias laikė 
kun. W. McKitchen. Pamal
dose dalyvavo ir daugiau ku
nigų, tarp kurių buvo ir Pro
vidence lietuvių parapijos 
klebonas kun. J. Vaitekūnas. 
Graudingoj ir didingoj pro
cesijoj dalyvavo kelios de
šimtys draugų daktarų, gai
lestingų seserų ir seserų vie
nuolių.

A. a. Dr. Jurgio Monkaus 
tėveliai yra mirę prieš kele
tą metų. Paliko jauną žmoną 
Marijoną ir dvi seseris: Oną 
Gorman ir Rozaliją Griga
liūnienę.

Visi Philadelphijiečiai gi
liai užjaučia sesutes ir savo 
maldose atsimins a. a. Jurgį. 
Tegul ilsisi ramybėje.

MŪSŲ KAREIVĖLIS

Vasario 7 d. sukanka lygiai vieneri 
metai, kai mirė Kazys Dryža, nuoširdus 
lietuvių visuomenės veikėjas, daugybės 
patriotiškų darbų rėmėjas, gražių su
manymų vykdytojas. Kur tik reikdavo 
daug pasidarbuoti Bažnyčiai, Amerikai 
ar Lietuvai, ten K. Dryža buvo pirmose 
darbininkų eilėse. Jo vienminčiai drau
gai šiandie jo labai pasigenda. Vienas jų 
jo atminimui pagerbti parašė šias eiles:

Jau metai praūžė ir kur tai jau dingo,
Kaip savo draugužį, kai miręs sustingo,

Beverkiant laidojom kapuos’ po velėna 
Ir mes aimanuojam paliekant jį vieną... 

Tarpe negyvųjų, bejausmių lavonų 
Dėl jo svetimųjų, gulinčių iš šonų.

Palikom bičiulį, kokių ne daug yra 
Toli... ten jis guli, apverkim tą vyrą!

Pris’minę po meto, už jį pasimelskim
Kad ramiai gulėtų... tai vykdyt nedelskim.

Labui mūs tėvynės ir Tavo Bažnyčios, 
Te jį visi minės, kaip kad mini vyčius;

Nes Dryža to vertas, kaip verti jie yra, 
Būti visų gerbtas — gerbkim tad šį vyrą!

Raudonojo Kryžiaus 1944 
Karo Fondas

žiaus patarnavimų. ~
davinio dydis yra nuėsto lietuvių
nei bet kada anksčiau .aP*®®11 ^ėję 125
rikos gyventojai niekok ^on^s ^enomas 

apvylė Raudonojo
ir aš esu tikras, kad ’yp'0 Pik
tinančioje kampanijoje jLnis apie šią žinią pra- 

aukos dosniai, kad ipwegrama 
organizaciją išpildytil
pareigas mūsų ginklui011'5 ,^UV(?.^ 
jėgoms,” baigė Mr. DarJjBUDU0^s’ .n^.s‘

Raudonojo Kryžiaus-J®. ^S,, 

je lietuviai uoliai di

Stanislovas žvigaitis, Pri
vate First Class, išėjęs ka
riuomenėn 1942 m. gruodžio 
2 d. Tarnauja kur nors Vir
ginia valst.

BŪKIME “AMERIKOS” VAJININKAIS!

PAGERBTAS KLEBONAS

Sausio 30 d. šv. Kazimiero 
parapijos klebonas kun. Ig
nacas Valančiūnas šventė sa
vo vardadienį.

Bendra malda, šv. Komuni
ja ir visų parapijiečių atsidū
sėjimais pradėta šventė. Juk 
tik su Dievo pagalba galima 
didelius žygius atlikti.

Vakare buvo pagerbtuvių 
vakarienė, kuri praėjo labai 
nuotaikingai ir gražiai. 300 
svečių, draugų ir pažįstamų 
maloniai praleido valandėlę 
su savo mylimu klebonu ir 
mielai tarp savęs pasikalbė
jo ir pasilinksmino.

Prieš vakarienę visus pa
linksmino mokyklos vaikučių 
labai tinkanti ir parengta 
programa. Jie pagerbė savo 
kleboną ir palinkėjo visų pa
rapijiečių vardu Dievo palai
mos ir visokios pagalbos. Gal 
dėl to ir kitų kalbų nebuvo, 
nes jaunučiai gražiausiai iš
reiškė visų linkėjimus ir svei
kinimus. Draugijos įteikė sa
vo dvasines ir kitokias dova
nas.

Reikia dar kartą pasakyti, 
kad į mūsų vakarienes žmo
nės mėgsta lankytis ir todėl, 
kad visuomet mokyklos vai
kučiai duoda labai gražią 
programą, kurios yra ko ir 
pasižiūrėti. Nors mokykla tu
ri daug darbo, bet prie vaiku
čių ir gerb. mokytojų pasi
šventimo visuomet galima 
daug ko gero susilaukti ir 
pamatyti per tokias pagerb
tuvių vakarienes.

Nors su valgiais nėra taip 
lengva, tačiau vakarienės val
giai buvo parengti labai ska
nūs ir gausūs, visi galėjo pa
valgyti ne vienai, bet gal ir 
kelioms dienoms. Girdėjau, 
kad keli džiaugėsi, jog taip 
pavalgę, kad dabar galės su
taupyti kelių dienų „points”.

Vakarienės patarnautojos, 
jaunos veiterkos, visos dir
bo taip linksmai ir skubiai, 
kad visi valgiai atrodė kaip 
tik iš virtuvės ir ant stalo. 
Jos dirbo, kad tik visus sve
čius ir viešnias patenkintų. 
Tikrai pagirtinos jaunosios 
parapijietės, kad jos taip jau

Plaukų spalvos mūsų specialybe | iš anksto darbuojasi parapi- 
| joj ir rengiasi didesniems 

s- kurie palengvėl

Vasario menuo yra spaudos mėnuo.
Philadelphijos lietuviams „AMERIKOS” savaitraštis 

yra geriausias laikraštis, nes jame yra PHILADELPHIJOS 
ŽINIŲ skyrius kiekvieną savaitę.

„AMERIKOS” laikraštis turi įdomiausias žinias iš vi
so pasaulio ir deda gražiausių pasiskaitymų seniems ir jau
niems ir visiems.

Philadelphijiečiai kviečiami visi užsisakyti ir skaityti 
„Amerikos” laikraštį.

Kviečiame visus platintojus stoti į platinimo eiles ir 
platinti tą laikraštį. Daugiausiai išplatinęs gaus dovaną 
ir bus įrašytas į „Amerikos” Dešimtmečio Rėmėjų eiles. 
Platintojų vardai bus skelbiami laikraštyje.

Raginame skelbtis „AMERIKOJ”. Juk tai mūsų lai
kraštis, pilnas naujienų ir visokių įvairenybių.

Kas pirmasis ir didžiausias „Amerikos” Platintojas ir 
Prietelius?

DŽIAUGIASI KARYS A. A. K. DRYŽOS METINĖS

Kelias į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados reikalavimus.

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

Alekas Navickas rašo iš 
tolimu Žiemių laįš^u sužino
jęs, jog Šv. Kazimiero para
pija laiko ypatingas pamal
das už karius, kad jaunimas 
turi šventąsias valandas už 
savo karius. Tuo jis labai 
džiaugiasi.

Štai jo paties žodžiai:
„Man labai linksma girdė

ti, kad jūsų parapija laiko 
pamaldas už karius... Tai pa
rodo, kad namiškiai nepa
miršta tų, kurių nėra namie. 
Aš tą žinau. Kai tik aš išgir
stu tokius dalykus, tai mane 
įkvėpia būti geresniu krikš
čioniu. Ir dabar lankau no- 
venos pamaldas kiekvieną 
trečiadienį. Pilna koplyčia 
būna kiekvieną novenos va
karą. Todėl galiu sakyti, kad 
daugelis mūsų, kurie nesame 
namie, tačiau mes einame tie
siu gyvenimo keliu. Kalėdų 
dieną beveik visi priėmėm 
Komuniją ir gavome atviru
ką, kuriame galėjom parašy
ti, už ką mes priėmėm Komu
niją. Nors šaltas oras, tačiau 
niekas nepaisėm ir visi sku
bėjom prie savo Dangiško 
Vado...”

Ar bereikia gražesnio laiš
kučio iš jaunuolio, kurs toli 
nuo savųjų, bet taip arti sa
vo dvasia ir mintimis! Tas 
tik dar labiau parodo, kaip 
mes turime atsiminti savo 
karius ir nuolat už juos mels
tis, rašyti jiems laiškučius ir 
t.t.

Vasario 7 dieną sueina ly
giai vieneri metai, kai a. a. 
Kazimieras Dryža atsiskyrė., 
iš Philadelphijos lietuvių ka
talikų tarpo ir jų bendrų var
gų, rūpesčių ir džiaugsmų.

Velionis tikrai turėjo daug 
bendrų visiems lietuviams 
rūpesčių ir planų. Jei šian
dien čia gyventų, tai dar su 
didesniu uolumu sielotųsi vi
sais lietuviams rūpimais rei
kalais, kurie šiandien dar la
biau didesni ir skaudesni yra, 
kaip kada nors yra buvę. 
Bet... bet šiandien, tik ak
mens paminklas ant jo kapo 
su visiems vienodu įrašu: čia 
ilsisi, čia palaidotas, gyveno, 
bet jau jo gyvenimo rūmas 
dabar ši duobė...

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1944 m.

Chicago, Ill. — šv. Petro ir 
Povilo Par. Kovo 6-12 d. Tėv. 
Justinas Vaškys.

Chicago, Ill. — Dievo Ap
vaizdos Par. Kovo 6-12 d. 
Tėv. Juvenalis Liauba.

Chicago, Ill. — Švenč. P. 
Marijos Gimimo Par. Kovo 
12-19 d. Tėv. Justinas Vaš
kys.

Chicago, Ill. — Visų Šven
tųjų Par. Kovo 13-19 d. Tėv. 
Juvenalis Liauba.

Cicero, III. — Šv. Antano 
Par. Kovo 20-26 d. Tėv. Ju
venalis Liauba.

Rochester, N. Y.—Šv. Jur
gio Par. Kovo 20-26 d. Tėv. 
Justinas Vaškys.

Kada bombos krenta, ne 
laikas siųsti pagalbą aplink 
pasaulį. Kada sunkiai sužeis
tas karys reikalingas kraujo 
perliejimo, jau per vėlu ieš
koti kraujo aukotojų arba 
rasti slaugę jį daboti. Kada 
nusiminęs karys girdi apie 
bėdas namie, jis reikalauja 
greitos pagalbos.

Amerikos Raudonasis Kry
žius parūpina tą pagalbą kur 
ir kada ji reikalinga. Nuola
tiniai kraujo aukotojai reika
lingi, slaugės turi būti rekru
tuotos Armijai ir Laivynui, 
prityrę Raudonojo Kryžiaus 
darbininkai ir reikmenys turi 
būti siunčiami į stovyklas, li
gonines ir veiksmų vietas vi
same pasaulyje.

Kada traukinio nelaimė 
daug žmonių sužeidžia, kada 
potvynis apsemia miestą, ka
da epidemija kerta, delsimas 
kaštuoja gyvybes. Raudonojo 
Kryžiaus nelaimėms pašalpa 
ir medikaliai reikmenys ran
dasi patogiose vietose to
kioms nelaimėms, su prityru
siais darbininkais pagelbėti 
ir padėti nelaimingiems ir pa
dėti jiems grįžti prie norma
laus gyvenimo, sulaiko delsi
mą ir taip išgelbsti gyvybes.

Išpildyti daugybę pareigų 
ginkluotoms jėgoms ir mūsų 
žmonėms, Amerikos Raudo
najam Kryžiui tavo pagalba 
yra būtinai reikalinga. Per 
1944 m. reikės apie 5,000,000 
kraujo aukotojų. Kiekvieną 
mėnesį Armijai ir Laivynui 
reikia rekrutuoti 2,500 slau
gių. Raud. Kryžiaus direkto
riai ir kiti prityrę darbinin
kai randasi prie militarinių i 
ir laivynų postų ir ligoninių . 
padėti mūsų kariaujantiems 
vyrams ir jų šeimoms.

Namie Raudonas Kryžius 
irgi nepaprastai veiklus. t kių barnių sukai 
kia teikti pagalbą, kada tik 
nelaimės įvyksta. Slaugių pa- 
gelbininkės ir pirmos pagal
bos darbininkai turi būti iš
lavinti, įvairūs apšvietos pro
jektai vykdomi. Reikia supa
kuoti maistą karo belais
viams išdalinti, chirurgiški 
bandažai pagaminti ir tūks
tantis ir vienas kitų darbų.

Visą Am. Raud. Kryžiaus 
veiklą finansuoja savanorių 
aukos ir dovanos. Preziden
tas Roosevelt paskyrė kovo 
mėnesį Raudonojo Kryžiaus 
mėnesiu. Amerikos Raudona
sis Kryžius turi sukelti savo 
milžinišką 1944 m. karo fon
dą, kad aprūpintų milžiniš
kus reikalavimus. Jūsų aukos 
užtikrins palaikymą visų 
Raud. Kryžiaus aptarnavimų 
ir netiesioginiai padės išgel
bėti daug gyvybių.

Aukokime!

gjonis buvo visų myli- 
. jaunuolis. giliai tikintis.

^lin mokyklą. Kariuo- 
$ įstojo 1942 m. sausio

Nusišypsok ir. Miuomenėje būdamas 
n • V1 U ibi kupė ir savo taupme- ramirsk Kary jusdavo tėvams. Kariu

_______ tonas nupirko karo bonų 
Perdaug $do1'Kelias dienas Prieš 

Gydytojas: - jjl*kar0b’n’<lar“ 

vėl tamsta gėrei
Juk vakar sakiau, kad vdionies vėlę užprašy- 
šo neimtum tų nuodų. iLg mišių. Sekmadienį, 
sas man parodys, kiekįo g d, 10:30 vai ryte 
vei gurkšnių (paima užgaidos už velionį, 
kos). Vienuolika, dvį, 
trylika, penk... > leveHams retame

Ligonis: - Pamaži, 
daktare. Man rodos, kadi 
daug nebuvo...

Žino

Petrukas: (svečiuos f"j Bakšys pasakė
tetą) — Mamytei vakar ją apįe naujus pavojus 
nešė naują lėlę. Gal tetaaĮpjų tautos gyvybei. Nu- 
si jos pažiūrėti? __ ta Lietuvos laisvės šven- 

Teta: — O ta lėlė kast ^tį vasario 20 d.
broliukas ar sesytė? _____

Petrukas: — Tur būtįmgįo 23 d. atlaikytos pa 
sytė, nes mačiau, kaip van 

slaugė pudravo.

Perdaug
Gydytojas: — <

jusio 20 d. Federacijos 
rinkime kalbėtasi apie

s už velionies preziden 
Smetonos vėlę. Pamal 

Reikia atminti 1 laikė kleb. kun. J. Bak 
Žmona: — Žinai ką,i j 

trau, reikia tau būtinai m 1 
fotografuoti.

Baltrus: — Dėlko?
Žmona: Matai, manobi|UtlCa,N. Y. 

gusai, taip retai būni na®. _ . . .
jog aš pradedu bijoti, kadP<^au^am^s>^a(H£je’ 
namirščiau. kaip išrodai F sekmadienį prie bažn

i galime įsigyti „Amei 
i kurios platinimą čia m 

Btą metų pradžios įve 
ką klebonas, kun. 3. Gi

pamirščiau, kaip išrodai.
Tiki

Marijona Blaževičienė

dantis sakė savo vyrui:* 
žinau, kad tu manęs nei® 
tu niekados manęs nei 
jai. Galiu prisiekti, kad,f 

mirus, tu nei mėnesio n® 
laukęs būsi vedęs su kitaL

— Kam čia tau prisieg®  ̂

ti... — atsakė jos vyrelis.^ 
Aš ir be to tikiu, ką tu dal 
man sakai.

Ūkyje

Ūkininko duktė (miesto 
nelei) : — Panele Agnios 
jūs pamelžkite tą juoduuBBuvo kilęs iš Tai 

karvę. R, Ukmergės apskr.
Panelė: Iš karto aš bit. ---------

nuo tokios pradėti. Gal IĮSausio 23 d. šv. Juc 
ma pabandysiu veršiuką... Įtalpinę draugija m

Pranas Bekabo gyvavimo 25 meti 
:— ----------jaktį. Ryte atlaikytos
r" ^ingos mišios, kurių

a nariai ėjo prie kor 
>8. Vakare buvo iškilu 
akarienė. Kalbėjo dr-; 
teigėjas Juozas Rusas

ieš Naujus Metus pi 
vietinio veikėjo Ji 

raško motina Ona, ki 
agirių parapijos, Ukn

ausie 13 d. mirė 
Įminąs, vaistininkas, 
i Philadelphijos farms 
mokyklą. Studentą' 

kais daug veikė tarp 1

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI į darbams, kurie palengvėl j ant jų pečių gula, kai senes- 
I nes moterys, jų mamytės, 
| pradeda pavargti ir reikalau

ju ja poilsio. Teko matyti, kad 
sg jos ir kelius „tip” centus sau 

susirinko, kad bent uniformų 
išplovimui galėtų turėti, kaip 
jos pareiškė.

Visiems darbininkams ir 
darbininkėms kun. klebonas 
nuoširdžiai dėkojo už tą va
karienę, kurios pelnas bus 
parapijos reikalams.

1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.
Telefonas: POplar 3307

TeL REgent 8434.
RICHMOND GROCERY CO. į

WHOLESALE GROCERS |
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
3304 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa. J

VAKARAS—TEATRAS I
Bus vaidinama 5 veiksmų drama ,,LEITENANTAS 
ANTANAS”. Pritaikyta šiam karui ir už Amerikos 
laimėjimą ir Laisvą Lietuvą.

Pradžia 6:30
331 Earp St., Philadelphia, Pa.

Auka tik 50 centų
DALYVAUJA KELIOS DEŠIMTYS COAST 

GUARD KARIŲ
BUS VALGIŲ IR GĖRIMŲ
Rengia Vyčių 3-oji kuopa

KVIEČIAME VISUS, LAUKIAME VISŲ.

Raudonojo Kryžiaus pir
mininkas Norman H. Davis 
šiomis dienomis pranešė, kad 
iš Amerikos visuomenės ko
vo mėnesį bus prašoma su
dėti į karo fondą $200,000,000 
finansuoti Amerikos Raudo
nojo Kryžiaus karo laiko 
veiksmams.

Iš tos sumos, $140,000,000 
bus reikalaujama tautinių 
organizacijų finansuoti jų 
tautinius ir tarptautinius vei
kimus, kurių maždaug 85% 
bus išleisti tiesioginiai už 
Raudonojo Kryžiaus patar
navimus Amerikos kovos jė
gų vyrams, sako Mr. Davis. 
Likutis, arba $60,000,000, su
daro maždaug tokią sumą, 
kurios reikalaujama 3,756 
Raudonojo Kryžiaus skyrių 
savo darbe vietinėse visuo
menėse, kurių didžiausia da
lis eina padėti karo tarnybos 
vyrams ir jų šeimoms.

„Nors mūsų 1944 metams 
užsibrėžtas tikslas yra di
džiausias Raudonojo Kry
žiaus istorijoje,” pareiškė 
Mr. Davis, „jis reprezentuo
ja mažiausią sumą, reikalin
gą patenkinti nuolat didėjan-

Jos. Kavalauskas

LIETUVIS GRAB0RIP Wus Šumskia ir kun. J. 
auskas. Programos v 
•uvo S. Klimaitis. Prie 
lės stalo buvo matytis 
ys M. Dilis Jr.

Lalsniuotas Penna Ir New Jerw! 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašu 
šauktis prie manęs

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

LIETUVIU RADIO PROGRAM
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt8:Wf»

Direktorius
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street
Philadelphia, Fa 

Telefonuokite: Regent 2937

Mūsų šv. Jurgio pars 
veikia penkios draugui 
Kazimiero, šv. Antai 
Juozapo, k.L.P. Klubą 
Jėzaus Širdies (moter 
sos gerai laikosi.
I Parapijos komitete 
Petras DUis ir Kazys 
Abu darbštūs vyrai

Praeitą vasarą mūši 
hyčia gražiai atnauji) 
lauko. Atrodo kaip

jgem t. *•
------------Šią vasarą bus atnauji

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman

(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Ištaigi. D* 
tlelė, graži koplyčia, erdvi salė. Fi 
keleivingiems sutelkiama nakvp

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar nakty.

: vidaus. Tai vis mūsų 
į darbštaus klebono rūpe 

darbo vaisiai.

Sausio 30 d. paminėti 
no ir Elenos Marčiulior 
įdybimo gyvenimo 25 
•Sukaktis. Tai labai ma 
irisų mylimi parapijieč.

Kas išsižadėjo mūs 
tegu išsižada Ir 

onos!



Vasario-February

KRYŽIAUS vįj
lario-February 4, 1944 AMERIKA

ORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
čius Armijos ir Laivy> ~
reikalavimus Raudonį ochester, N. Y 
žiaus patarnavimų. jjį 

New Britain, Conn.
davinio dydis yra |jj mūsų miesto lietuvių 
nei bet kada anksčiu 3menėn yra išėję 125 
rlk°s gyventojai nieį, oliai. šiomis dienomis 
apvylė Raudonojo korp. R. S. Bus-

1 b nvo Pietų Pacifike.
-ams apie šią žinią pra- 
telegrama.

ir aš esu tikras, kad 
tinančioje kampanijoj 
aukos dosniai, kad jį 
organizaciją išpildyti 
pareigas mūsų ginklu ionis buvo visų myli' 
jėgoms,” baigė Mr.

Raudonojo Kryžiam
i je lietuviai uoliai dal din mokyklą. Kariuo- 

n įstojo 1942 m. sausio

aunuolis, giliai tikintis.
baigęs Benjamin

Nusišypsok ir 
Pamiršk Kan,

ariuomenėje būdamas 
i taupė ir savo taupme- 

1 iųsdavo tėvams. Kariu 
nas nupirko karo bonų 
0 dol. Kelias dienas prieš 

Gydytojas: — Juo$ pirko karo boną dar už 
vėl tamsta gėrei mutįiol.
Juk vakar sakiau, kad' v •v ■. , , velionies vėlę uzprasy-nniTMriim tu minrit, c r

aug mišių. Sekmadienį, 
; rio 6 d., 10:30 vai ryte 
pamaldos už velionį.
,rio tėveliams reiškiame 
’ užuojautos.

Perdaug

šo neimtum tų nuot 
sas man parodys, kie 
vei gurkšnių (paima ui 
kos). Vienuolika, dr 
trylika, penk...

Ligonis 
iaktare. Man rodos, kai 
laug nebuvo...

Žino
Petrukas: (svečiuos 

etą) — Mamytei vah 
tęsė naują lėlę. Gal teta 
i jos pažiūrėti?
Teta: — 0 ta lėlė kas 

roliukas ar sesytė?
Petrukas: — Tur būt 

ytė, nes mačiau, kaip u 
langė pudravo.

Reikia atminti
Žmona: — žinai ką, 

'au, reikia tau būtinai! 
įtografuoti.
Baltrus: — Dėlko?
Žmona: Matai, manot 
įsai, taip retai būni m 
g aš pradedu bijoti, kad 
imirščiau, kaip išrodai

Pamažu,

tusio 20 d. Federacijos 
•inkime kalbėtasi apie 
trio 16 šventės minėjimą. 
. kun. J. Bakšys pasakė 
ą, apie naujus pavojus 
vių tautos gyvybei. Nu- 
1 Lietuvos laisvės šven- 
inėti vasario 20 d.

tusio 23 d. atlaikytos pa- 
os už velionies preziden- 

.. Smetonos vėlę. Pamal- 
laikė kleb. kun. J. Bak-

Rep.

si džiaugiamės, kad kiek- 
ą sekmadienį prie bažny- 
galime įsigyti „Ameri- 
kurios platinimą čia nuo 
itų metų pradžios įvedė 
ų klebonas, kun. J. Gra- 
skas.

Lietuviai kareiviai herojai
Sveikiname Šv. Andriejaus 

lietuvių parapijos herojų lei
tenantą Aleksandrą Jankaus
ką, kuris, tarnavęs 16 mėne
sių kaip kovotojas lakūnas 
Viduržemio karo zonoje, ak
redituotas dviejų nacių lėk
tuvų ir gal trečio nukovimu, 
ir septynius kartus dekoruo
tas garbingais lakūno ženk
lais, sausio 9 d. buvo sugrį
žęs į namus svečiuotis vie
nam mėnesiui.

Kalbėdamas apie prityri
mus, Įeit. Jankauskas pasa
kojo apie kovą padangėse su 
nacių ME210, kurį nukovęs 
viršum Viduržemio jūros ir 
paėmęs nelaisvėn pilotą ir 
mechaniką. Kai vėliau suti
ko juos, po išsikalbėjimo, jie 
pripažino Amerikos lėktuvų 
viršenybę.

Kitą kartą Įeit. Jankauskas 
nukovė nacių bombonešį 
Focke-Wolfe 190 ir lakūną 
paėmęs nelaisvėn.

Leit. Jankauskas įvertina 
nacių Messerschmidt 109s 
kaip geriausius jų lėktuvus, 
bet pripažįsta, kad Amerikos 
P-38 viršina visus kitus prie
šo lėktuvus. Tikrovėje, leite
nantas herojus vairavo P-39 
militariniuose žygiuose.

Leit. Jankauskas pastebė
jo, kad US kariai labai pik
tinasi, kai girdi apie strei
kus apsaugos dirbtuvėse na
mų fronte.

„Tos aukos ir sunkenybės, 
kurias mūsų kareiviai pergy
vena, būtų geras vaistas dar
bininkams susiturėti nuo 
streikų,” taip baigė pasakoti 
Įeit. Aleksandras Jankaus
kas, kuris žada vasario pra
džioje grįžti tarnybon.

Steponaitis, Morta Niraus- 
kienė, Kotryna Lukas, Julija 
Janušonis ir vietos kunigai, 
pasižadėjo aukoti laiką ir 
pastangas, kad socialinė pra
moga nenutrūktų.

Marianapolis

Tiki
Marijona Blaževičienė 
turkių barnių 
ntis sakė savo vyrui: 
įau, kad tu manęs nėr

niekados manęs nes rįe§ Naujus Metus pasi- 
i. Galiu prisiekti, kad,! g vietinio veikėjo Jono 
rus, tu nei mėnesio b ausko motina Ona, kilusi 
įkęs būsi vedęs su kiti >agįrių parapijos, Ukmer-

ries Naujus Metus pasi- 
!e vietinio veikėjo Jono

— Kam čia tau prislegi 
. — atsakė jos vyrėto 
ir be to tikiu, ką tu da 

,n sakai.
Ūkyje 

rkininko duktė (miesto 
ei): — Panele Agniai 
pamelžkite tą juodins • 

’vę.
’anelė: Iš karto aš bi.
> tokios pradėti. Galpaus^° 23 d. šv. Juozapo 
pabandysiu veršiuką... alpinė draugija t

Pranas Bekan ° gyvavimo 25 metų su-

apskr.

lausio 13 d. mirė Ignas 
Įminąs, vaistininkas, bai- 
Philadelphijos farmaceu- 
mokyklą. Studentavimo 
ais daug veikė tarp lietu-

Buvo kilęs iš Taujėnų 
Ukmergės apskr.

el. DEW. 5136

los. Kavalauskai
LIETUVIS GRAB0RIŪ 

dsnluotas Penna k New Je* 
valstijose

fulifldlmo valandoje praša: 
šauktis prie manes

1601-03 So. 2nd St

Philadelphia, Pa.

l minėjo 
o gyvavimo 25 metų su- 

- ctį. Ryte atlaikytos iškil- 
igos mišios, kurių metu 
i nariai ėjo prie komuni- 
. Vakare buvo iškilminga 
carienė. Kalbėjo dr-jos į- 
igėjas Juozas Rusas, An
us Šumskis ir kun. J. Gra- 
įskas. Programos vedėju 
yo S. Klimaitis. Prie gar- 
? stalo buvo matytis ir ka- 
3 M. Dilis Jr.

Leit. V. R. Zdanzukas
„New Britain Daily He

rald” sausio 29 d. paduoda 
sekančią žinią: — The Dis
tinguished Flying Cross has 
been given Lt. Vincent Ray
mond Zdanzukas, son of Mr. 
and Mrs. 'Thomas Zdanzu
kas... „for extraordinary a- 
chievement while participat
ing in an aerial flight as bom
bardier of a plane which was 
cited with either seriously 
damaging or totally destroy
ing a Japanese naval vessel 
with four direct hits off 
Bougainville, despite the dif- 
riculty of attack in darkness 
and the hazards of extreme 
anti- aircraft fire.” That ac
tion occured September 28, 
1943.

Beje, Lt. V. R. Zdanzukas, 
,,a graduate of New Britain 
Senior high school, was about 
to assume the duties of an 
instructor at the University 
of Florida, where he distin
guished himself as quater- 
back of the football team, 
when he joined the Army 
Air Forces.”

(Jūsų Šv. Jurgio parapijoje 
ikia penkios draugijos: šv. 
.zimiero, Šv. Antano, Šv. 

s ozapo, A.L.P. Klubas ir V. 
; zaus širdies (moterų). Vi-

3 gerai laikosi.
Parapijos komitete dirba

tuvių radio prograw įras pilis įr Kazys Šlyzis.
ladienj 7:00 p.m. fiešt 8:W p

Direktorius
ANTANAS DZIKA8

19 East Thompson Strtfl
Philadelphia, Pa

detonuokite: Regent

>u darbštūs vyrai

’OPlar 4110 

taries J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS 

13 Mt. Vernon St, 
Philadelphia, Pa* 
tiška laidojimo Jstaiga W 
ražl koplyčia, erdvi salė. b 
įgiems suteikiama nakvj^ . 
s nemokamai. Kreipkite 

diena ar naktj.

Praeitą vasarą mūsų baž- 
rčia gražiai atnaujinta iš 
liko. Atrodo kaip nauja, 
ą vasarą bus atnaujinta iš 

^daus. Tai vis mūsų jauno, 
irbštaus klebono rūpestingo 
irbo vaisiai.

Sausio 30 d. paminėta Pra- 
) ir Elenos Marčiulionių ve- 
fbinio gyvenimo 25 metų 
ikaktis. Tai labai malonūs, 
sų mylimi parapijiečiai.

Žmogelis.

Kas išsižadėjo mūsų kal
is, tegu išsižada ir mūsų 
Ronos!

Lietuvių Veikimo Centro Val
dybos Susirinkimas

Sausio 30 d. nepaprastame 
Lietuvių Veikimo Centro val
dybos susirinkime kleb. kun. 
M. A. Pankus perskaitė laiš
ką, pranešdamas, kad kompa
nija deda visas pastangas 
užsakytą Honor Roll prisiųs
ti vasario pradžioje.

Kai tik bus gautas Honor 
Roll, LVC valdyba turės ki
tą susirinkimą, kuriame galu
tinai paskirs sekmadienį Ho
nor Roll dedikacijai ir ruo
šis patriotingosioms iškil
mėms, į kurias bus pakviesti 
garbingi Connecticut valsty
bės ir New Britain miesto pa
reigūnai. Pasitikime, kad da
lyvaus ir gubernatorius E. 
Baldwin.

Veiklioji LVC valdyba pa
siryžo su šiuo ketvirtadieniu 
8 vai. vakare pradėti sociali
nę pramogą, kuri kas ketvir
tadienį bus daroma parapi
jos naudai.

LVC valdybos nariai, kaip 
Viktoras Sintauta, Kazys

Šv. Vardo draugija
Šv. Vardo draugijos meti

niame susirinkime prisirašė 
naujų narių. Kleb. kun. M. 
A. Pankus nurodė kilnius Šv. 
Vardo draugijos idealus, ska
tindamas, kad nariai para
gintų ir kitus priklausyti, 
kad ši draugija taptų skait
lingiausia nariais. Gi Honor 
Roll dedikacijos proga, kle
bonas pabrėžė, šv. Vardo 
draugijos nariams bus su
teikta garbė atidengti mūsų 
narsuolių karių sąrašą.

Visi buvo sužavėti reikš
minga klebono kalba ir pri
žadėjo vieningai darbuotis.

Prisižadėjo garbingąjį Ho
nor Roll dedikacijos sekma
dienį in corpore artėti prie 
Viešpaties Stalo ir priimti 
Šv. Komuinją.

Žymėtina, kad tą iškilmin
gą dieną bus laikomos šv. 
Mišios visų narių intencija, 
nes daugelis narių yra pa
šaukti Dėdei Šamui tarnau
ti, kurie šiandien visose pa
saulio dalyse kovoja, kad de
mokratija neišnyktų iš šios 
žemėg ir kad keturios lais
vės būtų užtikrintos visoms 
pavergtosioms tautoms.

Šv. Vardo draugijos valdy
bą sudaro veiklūs nariai: A- 
domas Kwider, pirm.; Vincas 
Vaznis, vicepirm.; Jurgis Za- 
rumba, rašt.; Antanas Gurs
kis, ižd. ir kleb. kun. M. A. 
Pankus, dvasios vadas.

Į LVC įgalioti šie nariai: 
Jurgis Zarumba ir Adomas 
Kwider.

Choro Vakarėlis
Sausio 30 d. 6:15 vai. vak. 

Šv. Cecilijos choras turėjo 
šeimynišką vakarėlį su me
niška programa.

Po skanios šeimyniškos va
karienės, varg. A. Grigoraitis 
prakalbėjo į choristus, per- 
statydamas kleb. kun. M. A. 
Pankų programos vedėjum, 
kuris nuoširdžiai sveikino vi
sus ir pasakė turiningą kal
bą apie didžius uždavinius, 
kuriuos choras turi nuveikti 
ateityje.

Akompanuojant varg. A. 
Grigoraičiui, žaviai sudainuo
ta sutartinė daina „Kur Ne
munas ir Dauguva,” po ku
rios buvo pakviestas prakal
bėti kun. Juozas J. Matutis.

Visas choras sekamai dai
navo „Einu per dvarelį” ir 
„Per girią, girelę”, po kurių 
dainų kalbėjo kun. Vincentas 
J. Ražaitis iš Hartford, Conn.

Iš eilės šauniai sudainuo
ta „Pragėriau žirgelį,” po ku
rios dainos pakviestas kalbė
ti muzikas Justas Balsys iš 
Hartford, Conn., kuris gana 
rimtai kalbėjo ir suįdomino 
parinktąją publiką.

Sutartinai padainavus „Sė
jau Rūtą,” gražiai prakalbė
jo choro iždininkas Kazys 
Kavaliauskas, po kurio kal
bos kleb. kun. M. A. Pankus 
suteikė dovaną paturtinti 
choro iždą. Po dainos ir kitos, 
taip pat kalbėjo ir kun. A. 
Tamoliūnas.

Tuo tarpu buvo pakviesta 
talentinga dainininkė Ona 
Sintautienė sudainuoti „Bi
jūnėlį,” kurios žaviam balsui 
pritarė visas choras.

Sekė dar keletas kitų pa
trauklių dainų, po kurių kal
bėjo Leonas Zielinskas, Ta
rnas Valentukonis, Emilija 
Ravickas, varg. A. Grigorai
tis ir kiti.

Pagaliau sugiedotas him
nas „Lietuva, Tėvyne mūsų”, 
ir „The Star Spangled Ban
ner.’

Šis choro šeimyniškas va
karėlis buvo ir linksmas ir 
reikšmingas, tuo pačiu socia
linis ir meniškas. Kaip cho
ristai, taip ir svečiai ne tik 
džiaugėsi skambiomis daino
mis, žavia muzika ir kalbo
mis, bet ir gyveno atminti
nais bei neišdildomais įspū
džiais.

A. T.

Rinkliavos Kolegijai
Sausio 30 d. buvo toliau 

daroma rinkliava palaikyti 
Marianapolio Kolegijai. Bu
vo nuvykta pas lietuvius ka
talikus į Waterbury, Conn, ir 
į Westfield, Mass.

Waterburio lietuvių kata
likų parapija yra sena, dide
lė ir netrukus kaip tik mini 
savo auksinį gyvavimo jubi
liejų. Jos pirmas steigėjas 
buvo garsus lietuvių katalikų 
veikėjas kun. A. Burba. Ma
tyt, kad jisai gerus pagrin
dus padėjo, nes ir dabar toji 
parapija, vadovaujama kleb. 
kun. J. Valantiejaus, nenu

sileidžia savo darbais tiek 
lietuvybės, tiek katalikybės 
dirvoje.

Tai liudija ir pereito sek
madienio rinkliava Mariana
polio Kolegijai palaikyti. Kle
bono kun. J. Valantiejaus 
karštai paraginti ir supras
dami šios mokslo įstaigos 
svarbą, Waterburio lietuviai 
katalikai per pamaldas baž
nyčioje suaukojo 1,201 dole
rį 53 c.

Per pamaldas pamokslus 
sakė kun. Dr. V. Andriuška, 
M. I. C. Po pamaldų jis daly
vavo Marianapolio Kolegijos 
Rėmėjų skyriaus susirinki
me. Skyriaus pirmininkė yra 
J. Stulginskaitė.

Tą pat sekmadienį kun. J. 
Kuprevičius, M. I. C., pa
mokslus sakė ir rinkliavą pa
darė Westfield, Mass, čia pa
rapija yra maža ir dar gana 
nauja, gražiai ir rūpestingai 
klebono kun. V. Puidoko pri
žiūrima. Aukų Marianapolio 
Kolegijai buvo surinkta 165 
dol. 70 c.

Marianapolio Kolegijos va
dovybė nuoširdžiai dėkoja 
klebonams kun. J. Valantie- 
jui ir kun. V. Puidokui už jų 
didelį palankumą, kurį Kole
gija yra iš juodviejų patyru
si tiek dabartinės rinkliavos 
proga, tiek ir kiekviename 
reikale praeityje.

Aukotojams taip pat siun
čiame savo karštą padėką. 
Jų pavardes paskelbsime at
skirai.

Marianapolio Kolegijos Va
dovybė.

Bridgeport, Conn.
Vasario 20 d. mūsų mieste 

bus minima Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 26 
metų sukaktis. Programą iš
pildys parapijos choras, vad. 
A. Stanišauskui ir art. A. Va
siliauskas. Po koncerto bus 
šokiai. Gros brooklyniečio 
Thomas orkestras.

Visi lietuviai turėtų atmin
ti šią dieną ir kartu švęsti, iš
girsite svetį dainininką. Ir 
jaunimas turėtų gausiai da
lyvauti šioje šventėje. Ka
reiviams uniformose bus nu
piginta kaina.

Ačiū Dievui, praeitame „A- 
merikos” numeryje teko ma
tyti naujo korespondento ži
nutę. Būtų gerai, kad pradė
tų dažniau rašinėti. O čia yra 
apie ką, tik reikia pasijudin
ti.

Vasario 10 d. šaukiamas 
susirinkimas, kuriame pasi
kalbėsim dėl suorganizavimo 
Bridgeporto Lietuvių Tary
bos. Tikrai gražus tikslas ir 
reikalingas Amerikos ir Lie
tuvos gerovei.

Muz. A. Stanišauskas ir V. 
Boleika dalyvavo Brooklyne 
a. a. muz. Jono Jankaus lai
dotuvėse. Abu parvykę, kal
bėjo, kad tokių iškilmingų 
laidotuvių dar nebuvo matę.

O.

Baltimore, Md.

Sausio 27-28 d. čia buvo 
tikras pavasaris. Sausio 29 d., 
sekmadienį, buvo jau šalčiau. 
Lietuvių salėje buvo karo bo
nų vajaus susirinkimas, kurį 
malda atidarė kun. Dr. L. J.

Mendelis. Sugiedoti himnai. 
Kalbas pasakė kun. Dr. L. 
Mendelis, adv. N. Rastenis 
ir adv. V. Laukaitis. Kun. 
Mendelis pranešė parapijos 
vardu perkąs bonų už 10,000 
dol. Susirinkime bonų nupirk
ta už 100,000 dol. Sus-mas 
baigtas malda.

Bažnyčioje paskelbtas au
kų rinkimo vajus a. a. J. Lie
tuvininkui paminklą pastaty
ti. Jau surinkta 600 dol. No
rima sukelti 10,000 dol. fon
dą, iš kurio nuošimčių kun. 
J. Lietuvininko vardu bus 
mokomas vienas klierikas. 
Tai kun. J. Lietuvininkui tik
rai gražus paminklas.

J. K.

Omaha, Nebr.

Parapijos atskaita
Mūsų klebonas kun. Juo

zas Jusevičius pranešė perei
tų metų parapijos atskaitą. 
Palyginus su kitų parapijo
mis, mūsų pajamos nebuvo 
didelės, tik virš aštuonių 
tūkstančių dolerių. Bet, ka
dangi mūsų klebonas labai 
rūpestingai veda parapijos 
reikalus, buvo daug padary
ta. Mūsų skola baigia tirpti, 
kaip sniegas šiltame ore. 
Kiek nugirdau, skolos pasi
liko tik 600 dolerių. Gi mo
kyklos fonde yra virš 11 tūk
stančių dolerių.

Prieš 13 metų turėjome 
virš 30 tūkstančių dolerių 
skolos, medinę bažnyčią, o 
parapijoje tik apie 40 šeimų, 
kurios rėmė parapiją. Dabar 
turime mažai skolos, sekma
dieniais turime ketverias mi
šias, apie 350 aukotojų var
dų parapijos knygose, turime 
apie 200 vaikučių mokykloje, 
kurioje jau nėra vietos vi
siems norintiems ją lankyti. 
Tiems, kurie myli savo para
piją, džiugu buvo klausytis 
klebono atskaitos ir paiškini- 
mų.
Meldėmės už kun. Baltutį.
Kai tik klebono draugas iš 

Chicagos pranešė, kad mirė 
kun. A. Baltutis, jis jau penk
tadienyje prašė žmonių pasi
melsti už vėlę Novenos me
tu. Sekmadienyje per visas 
Mišias jis pavedė jo vėlę 
žmonių maldoms.

Mūsų klebonas buvo kun. 
A. Baltučio pagelbininku Chi
cago je per penkeris metus, 
kai parapija tvėrėsi. Klebo
nas buvo išvykęs į laidotuves 
Chicago j e.

Mirtis ir mus aplankė
Sausio 24 d. pasimirė Juli

ja Kosko. Buvo palaidota iš 
mūsų bažnyčios sausio 27 d. 
Giminės net iš Kansas City 
buvo atvykę į laidotuves.

Kai kurios moterys pasa
koja, kad kai tik klebonas 
kur nors išvyksta, vis kas 
nors miršta. Gerai, kad jis 
dažnai nevažiuoja ir tik ta
da, kai būtinai reikia.

Turėsime Misijas
Vasario 13 d. kun. J. Ki

dykas pradės vienos savaitės 
misijas pas mus. Tuojaus po 
Kalėdų klebonas aplankė vi
sus lietuvius ir ragino daly
vauti misijose ir pasinaudoti 
Dievo malonėmis. Tokia pro
ga ne visados pasitaiko.

Vietinis.

Nuo vasario 1 d. galima 
gauti prezervavimui vaisių 
5 svarus cukraus su No 40 
iš Ketvirtos Ration Book
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KARO BONAI LAISVES LAIVUI!

Dėdei Šamui reikia pinigų 
vedimui šio didžiojo karo. Lie 
tuvai reikia Amerikos para
mos, kad po karo laimėjimo

So. Boston, Mass.

Nepriklausomybės Minėjimas
Vasario 13 d. 2 vai. po pie

tų So. Boston High School 
auditorijoje įvyks Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo dvidešimt šešerių metų 
sukakties minėjimas.

Rengia visi Bostono lietu
viai, norėdami parodyti pa
sauliui, kad lietuviai yra vie
ningi ir kad vieningai kovo
ja už Lietuvos išlaisvinimą 
iš okupantų rankų. Visi ben
drai rengiame, tad visi gau
siai ir dalyvaukime!

Į šį taip reikšmingą minė
jimą — šventę pakviesti sve
čiai kalbėtojai: pulk. K. Gri
nius ir p. A. Devenienė iš 
Waterbury Conn.

Kalbėtojai yra Lietuvos 
žmonės. Jiems teko pergy
venti sunkiausi — skaudžiau
si momentai, kada Lietuvos 
nepriklausomybė buvo su
tremta žiauriojo grobiko — 
okupanto. Jų kalbos bus la
bai įdomios apie Lietuvos 
praeitį, okupaciją ir naujas 
perspektyvas ateičiai. Be 
svečių kalbėtojų bus ir vieti
nių.

Muzikalę programą tvarko 
dr. A. Kapočius. Kiek žino
ma, dainuos: dr. Juozas An
tanėlis, Stasys Paura, ponios 
Onos Ivaškienės vadovauja
ma vaikučių grupė.

Visos komisijos nuošir
džiai dirba, kad tik Lietuvos 
minėjimas praeitų sėkmin
gai.

Ta pačia proga norime sėk
mingai pravesti ir ketvirtą 
bonų pardavimo vajų. Komi
tetas, kuriam vadovauja adv. 
J. Grigalius, užsibrėžė nu
pirkti bombonešį ir pavadin
ti jį „Fighting Lithuanian”.

Vasario 13 d. visi gausiai 
susirinkime minėti Vasario 
16 ir vieningai reikalauti 
laisvės Lietuvai. Ta proga 
pirkime karo Bonus, kad 
greičiau atsiektume tikslą.

Lietuvai laisvė buvo iško
vota ir nepriklausomybės ak
tas pasirašytas krauju, todėl 
drąsiai tikėkime ir reikalau
kime, kad Lietuva būtų lais
va, nepriklausoma.

Pr. Razvadauskas 
Spaud. Kom. narys.

ji būtų iššlaisvinta. Amerikos 
lietuviai šia linkme turi veik
ti iš visų savo išgalių.

Reikia veikti dabar, pra
vedamojo Ketvirtosios Karo 
Paskolos vajaus metu. Rei
kia pirkti Karo Bonų ko dau
giausiai. Už pinigus, įdėtus į 
Karo Bonus, Dėdė Samas nu
pirks reikalingos karo me
džiagos: tankų, bombonešių, 
laivų, kanųolių, amunicijos 
ir visa, ko tik reikia karui 
vesti.

New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komitetas užsimojo šio 
vajaus metu Bonais sukelti 
tiek pinigų, kad už juos būtų 
galima nupirkti Laisvės Lai
vą (Liberty Ship) lietuvių 
kreditui ir lietuvišku vardu.

Broliai ir seserys: pirkite 
Karo Bonų ko daugiausiai ir 
užsirašykite juos pas lietuvių 
komitetus, kurių yra nema
ža visoje New Yorko valsty
bėje.

Kur nėra tokių komitetų, 
užsirašykite pas New Yorko 
Lietuvių Karo Bonų Komite
tą sekančiu adresu: Mr. J. B. 
Laučka, 222 So. 9th St., Broo
klyn 11, N. Y.

Užsirašant, reikia įrašyti, 
už kiek Karo Bonų pirkote, 
savo vardą ir adresą. Užsira
šyti taipgi galima visose pa- 
triotingųjįį lietuvių redakci
jose, visose klebonijose ir pas 
kai kuriuos biznierius.

N. Y. L. Karo Bonų 
Komitetas.

Great Neck, N. Y.

Mūsų vietos lietuviai vi
som jėgom prisidės Ketvirtos 
Karo Paskolos vajuje. Yra 
sudaryta jaunuolių komisija, 
kuri sutiko aplankyti visų 
lietuvių namus, raginti pirk
ti daugiau karo bonų ir už
rašyti nupirktų bonų nume
rius. Surašinėjimo daviniaj 
bus perduoti New Yorko Lk~ 
tuvių Komitetui.

Šios veiklcg^ priešaky yra 
Al. Vasiliauskas. Jeigu leis 
laikas, komisija nuvyks ir į 
Port Washingtoną.

Vietinis

Nušovė policijos viršininką

Pereitų metų gegužės mėn. 
26 d. nežinomi asmenys nu
šovė Vendžiogalos policijos 
viršininką, kuris, esą, buvęs 
pasižymėjęs jaunuolių gau
dymu vokiečiams.

Brooklyno Lietuviai Oratoriai

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.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

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.
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MONDAY • WEDNESDAY

JONAS VALAITIS 
179 SOUTH 2nd STREET 

Brooklyn 11, N. Y.
EVergreen 8-7871

RUOŠKIMĖS VASARIO 13 IŠKILMĖMS

Jau tik savaitė liko iki di
džiųjų iškilmių — Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo šventės minėjimo. Jas 
ruošia New Yorko Lietuvių
Taryba. Jos įvyks gražioje 
Webster salėje, 119 East 11 
street New Yorke, arti Union 
Square, prie 4 Ave.

Minėjimo programa susi
darys iš trijų dalių: kalbų, 
dainų ir pasilinksminimo.

Kalbėtojų tarpe bus Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos at
stovai, Lietuvos garbės kon
sulas adv. A. O. Šalna, kun. 
N. Pakalnis, „Garso” redak
torius Matas Zujus, Karo 
Bonų N. Y. L. Komiteto pirm.
Pr. Bajoras, Dr. J. Januškis 
ir adv. K. R. Jurgėla.

Pasilinksminimui gros A- 
domo Jėzavito orkestras. Ka
dangi salė labai graži ir jau
ki, tad visiems bus malonu
joje laiką praleisti.

Minėjimo programa prasi
dės 3:30 vai. popiet. Salės 
durys atdaros bus nuo 3 vai. 
po pietų. Bilietų kainos 75 c. 
ir 1 dol. (iš anksto perkant 
pas platintojus galima gauti 
bilietų po 55 c.).

Šis Lietuvos laisvės šven
tės minėjimas yra vieninte
lis, kurį rengia bendrai orga
nizuotoji New Yorko lietuvių 
visuomenė. Jo tikslas labai 
svarbus — ko daugiausia pa
gelbėti Lietuvos nepriklauso
mybės kovoje. Turint tai dė
mesyje, New Yorko ir apylin
kės lietuviai turėtų labai gau
siai atsilankyti.

Mes kviečiame kiekvieną 
Amerikos” skaitytoją, gy

venantį New Yorko apylinkė
je, būti šio minėjimo didžiau
siu rėmėju. Kvieskite visus 
savo artimuosius vasario 13 
d., sekmadienį, į didžiąsias iš
kilmes, į Lietuvos laisvės
šventės minėjimą, įvykstantį 
Webster salėje.

Siuvėjai Remia
Lietuvos Šventės 

Minėjimą

Sausio 26 d. buvo kriaučių 
54 skyriaus metinis susirin
kimas. Susirinkime dalyvavo 
daug kriaučių. Kalbėjo J. 
Gold ir P.'Arnoni, New Yor
ko A. C. W. U. menedžeriai.

Išrinktoji komisija iš J. 
Kazlausko, J. Bernotos, F. 
Rainharto, J. Stakvilevičius 
ir Al. Kulio padarė praneši
mus, ką jie girdėjo Joint 
Boarde pas viršininkus uniji
nių duoklių užsilikimo reika
le. Jie sakė matęsi su A. Mil- 
leriu, Joint Boardo finansų 
sekretorium, kuris juos man
dagiai priėmęs ir pašventęs 
gerą pusvalandį pasitarime, 
kaip pagelbėti užvilktas uni
jines duokles išlyginti, kad 
atsilikę nariai būtų geram 
stovyje.

A. Millerio nuomone, reikė
sią kas nors daryti, nes užsi
likę uniiinės duoklėmis yra
daugiausia seni uniios vete
ranai, kurie atidavė geriau
sias spėkas organizacijai. Jis 
žadėjęs tuo reikalu pasirū
pinti Generalės Pildomosios 
Tarybos posėdyje.

Po to perskaitvtas laiškas 
iš New Yorko Lietuviu Tary
bos, kuri kvietė lokala daly
vauti Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo 26 m. mi
nėjime. kuris ivvks vasario 
13 d. Webster Hall. New Yor
ke. Laiškas priimtas ir loka-
las nutarė nupirkti 100 bilie
tų. Už nupirkimą balsavo 86, 
o prieš — 41. Brooklyn© 
kriaučiai remia N.Y.L.Tary-

AMERIKA

Bayonne, N. J
*-------------- :---------------------

bos veiklą Lietuvos reika
lams.

Tiesa, komunistai su savo 
pakeleiviais nepatenkinti to
kiu kriaučių pasielgimu. Jie, 
be abejonės, vėl plūs geriau
sius lietuvius. Bet ką padary
si, kad lietuviai myli savo tė
vų žemę. Jie nenori, kad ją 
valdytų vokiečiai, bet jie ne
nori, kad ją valdytų ir rusai. 
Lietuvis nori, kad iš po šio 
karo ne tik Lietuva, bet ir 
visos tautos išeitų laisvos ir 
nepriklausomos. Lietuvis 
gerbia rusus, kurie ginasi 
nuo užpuolikų barbarų vokie^ 
čių, bet jis nenori būti me
keno pavergtas. Jeigu rusui 
brangi yra jo tėvynė ir lais
vė, tai kodėl tas pats rusas 
pavydi savo kaimynui turėti 
tai, dėl ko jis savo galvą gul
do.

Suprantama, tos tiesos ne
supranta tamsūnai komunis
tai. Jie tiek apako, niekina 
visa tai, kas lietuviška, Bet 
lietuvių masės supranta tuos 
išsigimėlius ir jų neklauso. 
Susipratęs lietuvis kovojo ir 
kovos už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę.

Toji meilė savo kraštui, sa
vo broliams Lietuvoje prive
dė prie to, kad kriaučiai nus
prendė didele didžiuma balsų 
nupirkti šimtą bilietų į Lie
tuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimą. Garbė 
jums, kriaučiai!

Padaryti pranešimai iš į- 
vairių unijinių įstaigų. Tenka 
suprasti, kad kriaučiai šie
met dirba neblogai. Unijos 
ligonių šelpimo fondas pra
dės veikti nuo vasario pir
mos. Nuo vasario pirmos iš
tiktas kriaušius nelaimės (li
gos) gaus į savaitę 12 dole
rių, o moteris aštuonius do
lerius ligoje pašalpos. Nuo 
birželio pirmos kriaučiai 
gaus savaitę apmokamų va- 
kacijų. Mirus unijos nariui, 
jo likusi šeima gaus iš uni
jos apdraudos fondo penkius 
šimtus dolerių pomirtinės. 
Ir visa tai unijos nariai gaus 
už paprastas unijos duokles.

P. M. Kriaušius

VIEŠĖJO LEITENANTAS

Šią savaitę buvo parvykęs 
i namus leitenantas Juozas 
Garšva. Aplankė savo seserį 
Anitą, kuri šios savaitės vi
dury, po operacijos, grįžo iš 
ligoninės į namus.

PAS L. VYČIUS

L. Vyčių New Yorko — 
New Jersey apskrities suva
žiavimas įvyko Apreiškimo 
par. salėje, Brooklyne. Vieti
nės L. Vyčių 41 kuopos svei
kinimus perdavė pirm. Juo
zas Boley. Suvažiavime daly
vavo devynių kuopų atstovai. 
Pirmininkavo apskrities 
nirm. L. Ketvirtis.

Nutarta uoliai padirbėti 
Ketvirtos Karo Paskolos va
juje. Taip pat kuopos ves bo- 
nu registraciją.

Kovo 12 d. Elizabethe. Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje, 
bus metinė apskrities bendra 
Komunija. Šeimininko parei
gas atliks Lindeno 113 kuopa. 
Visos kuopos prašomos at
siųsti ko daugiausia savo na
rių. Rezervacijas reikia pa- 
darvti šiuo adresu: Miss An
ne Richkus, 170 Baltimore 
Ave.. Hillside, N. J.

..Leap Year” šokiai ivyks 
balandžio 15 d. šv. Jurgio 
par. salėje. Šokiu rengimo ko
misijos pirm, išrinkta Helen 
Pinkin. Kviečiame visus iš 
anksto.

Koresp. H. Pinkin
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Rodeo Voice of the Lithuanians
1 P. M.

• FRIDAY • SATURDAY

WBNX, 1380 Kilocycles 
260 EAST 161st STREET 

Bronx 52, N. Y. 
MEIrose 5-0333

LIETUVOS LAISVES ŠVENTES

MINĖJIMAS
Sekmadienį,

Vasario-Feb. 13,1944
WEBSTER SALĖJE

119 East 11 Str. (arti Union Square) New York City. 

Pradžia 3:30 vai. popiet.

Šokiams Gros A. Jezavito Radijo Orkestras

LIETUVIAI!
Vasario 16 d. sukanka 26 metai, kai Lietuvos 

žmones per savo atstovus Vilniuje paskelbė Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimą. Nuo 1918 metų Vasa
rio 16 diena yra lietuvių tautai viena didžiausių Šven
čių, kuri visada buvo plačiai minima ir Amerikoje.

Didžiojo New Yorko Lietuvių Taryba ruošia iš
kilmingą Lietuvos Laisvės Šventės minėjimą. Tai vie
nintelis šioje apylinkėje bendras minėjimas, ruošia- j 
mas visų Amerikos lietuvių, kurie siekia Amerikos 
pergalės ir pilnos nepriklausomybės mūsų tėvų že
mei — Lietuvai.

Rengėjai kviečia visus New Yorko ir apylinkės 
lietuvius iš anksto ruoštis dalyvauti vasario 13 d. iš
kilmėse, kurių programa bus didinga, įdomi, kiekvie
nam lietuviui amerikiečiui brangi.

N. Y. Lietuvių Taryba

Angelą Karalienės 
Parapija

Amžinojo Rožančiaus dr-ja 
vasario 27 d. par. salėje tu
rės gražų vakarą. Bilietai po 
50 c. Bus įdomi programa, o 
užkandžiai duodami dykai. 
Rengėjos kviečia visus ateiti 
ir pažiūrėti, kaip mes švęsi
me ir minėsime draugijos 
penkerių metų sukaktį. Šia 
sukaktimi draugija labai 
džiaugiasi.

Dr-jos valdyba prašo vi
sus įsigyti bilietus iš anksto, 
nes svarbu žinoti, kokiam 
skaičiui svečių prisiruošti. 
Galima gauti prie bažnyčios 
pas nares.

Pranašas

Mūsų parapijoje viskas 
tvarkingai vedama. Pereitą 
sekmadienį buvo dalinama 
parapijos finansinė apyskai
ta. Mūsų parapijoje yra daug 
gerų žmonių, kurie visomis 
jėgomis remia parapiją, au
kodami gausiai. Garbė tiems, 
kurie taip daro.

Šį sekmadienį Gyvojo Ro
žančiaus draugija 9 vai. mi
šių metu eis bendrai prie Šv. 
Komunijos. Po mišparų 4 vai. 
p. p., bažnyčioje bus procesi
ja. Po pamaldų įvyks svarbus 
susirinkimas. Visos narės 
kviečiamos dalyvauti.

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, tuojaus po su
mos, parapijos salėje. Norį 
apsidrausti Katalikų Susivie- 
nyme, prašomi ateiti ir įsira
šyti.

Apreiškimo 
Parapija

Šv. Vardo draugijos meti
niame susirinkime valdyba 
palikta ta pati: pirm. K. Bal
trušaitis, vicepirm. J. Skaru
lis, rašt. M. Mikolaitis, fin. 
rašt. A. Juodzevičius, ižd. V. 
Zaukus, knygų prižiūrėtojas 
F. Puskunigis, tvarkos pri
žiūrėtojas S. Stumbris.

Dr-jos susirinkimai būna 
kiekvieną pirmą mėnesio sek
madienį po sumos. Sekantis 
susirinkimas įvyks šį sekma
dienį, vasario 6 d. Prašomi 
nariai dalyvauti. Visi para
pijos vyrai kviečiami prisi
rašyti prie šios garbingos Šv. 
Vardo vyrų draugijos.
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Maspetho Žinios

Maldos už Lietuvą
Maspetho parapija priside

da prie lietuviškų parapijų, 
kurios šiemet melsis už Lie
tuvą. Kun. Aukštikalnis pra
nešė, kad Maspethui paskir
tos dienos mišioms: vas. 27, 
geg. 27, rugp. 27 ir sausio 7, 
1945 m. šias mišias užsisakė 
ApaštalystėsJMaldos Draugi
ja.

— Sausio 30 d. apkrikšty
tas Janinos ir Aniceto Simu
čių sūnus Julius-Rymas. 
Krikšto tėvais buvo Danutė 
Jasinskienė ir Juozas B. 
Laučka.

— Tretininkės turės judo- 
muosius paveikslus šiemet 
kovo 19 d. Rodys: „Mother 
Cabrini” ir ,Glories of Rome.’ 
Tikietai jau pardavinėjami.

— L.R.K.S.A 108 kuopos 
susirinkimas bus vas. 7 d. 
8 vai. vak.

— Kun. Jonas Balkūnas 
išvyksta ilgesniam laikui pa
taisyti sveikatą.

— Karo Bonų Ketvirtos 
Karo Paskolos vajuje čia lie
tuviai jau išpirko už per 
5,000 dol.

New York, N. Y.
Šiomis dienomis visiems 

parapijiečiams bus išsiunti
nėta parapijos finansinė a- 
pyskaita. Jei kas ras kokių 
neaiškumų, prašomi pasi
klausti klebono.

Šv. Rožančiaus draugija šį 
sekmadienį, vasario 6 d., po 
sumos turės metinį susirinki
mą. Bus pranešta apyskaita 
ir renkama nauja valdyba. 
Visos narės kviečiamos gau
siai dalyvauti.

Sausio 30 d. apsivedė jū
rininkas Wallace Boyd su E- 
lena Jomantaite. Jaunąją iki 
altoriaus lydėjo jos dėdė, P. 
Samulėnas.

Parapijos lankymas jau 
baigiamas. Jei kurie liko ne
aplankyti, maloniai prašomi 
pranešti savo adresą parapi
jos klebonui.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Bishop McDonnell aukštą
ją mokyklą pereitą savaitę 
baigė Julia Ražanauskaitė, 
o Svč. Sakramento mokyklą 
Jackson Height su pasižymė
jimu B. Karvelis.

S’;
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Žuvo karys
Šiomis dienomis čia gauta 

žinia: Italijos fronte žuvęs 
karys Edvardas Sinkevičius. 
Tai pirmas lietuvis karys iš 
šio miesto, žuvęs kovos lau
ke šio karo metu.

Jaunuolio tėveliams visi 
Bayonnes lietuviai reiškia gi
lios užuojautos. Gedulo mi
šios bus vasario 5 d. 9 vai. 
ryte.

Sausio 30 d. apkrikštytas 
Juozas Stašauskas, sūnus 
Walter ir Suzanos (Petros- 
ko) Stašauskų.

Vasario 13 d. 10:30 vai. ry
te kleb. kun. M. Kemėžis at
laikys mišias už Lietuvą.

Blynų ir kortavimo vaka
ras bus vasario 22 d.

Šiomis dienomis mieste 
viešėjo aviacijos kapitonas 
Pr. Kvedaras.

Sausio 30 d. Kolumbo Vy
čių salėje labai įdomią pas
kaitą turėjo Frank Sheed, 
Londono katalikų žymus va
das.

Ha r r i son -Kea r n y, 
New Jersey

Šiomis dienomis įvyko vie
tos visų lietuviškų draugijų 
sąryšio susirinkimas, kuria
me dalyvavo 16 atstovų. Nu
tarta vasario 20 d. minėti 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 26 metų sukaktį. 
Minėjimas bus Liet. Politikos 
klube, 134 Schuyler Ave. Į- 
žangos mokesčio nebus. Bus 
svečių kalbėtojų, kurių tar
pe „Amerikos” redaktorius.

Muzikalinę programą pil- 
lys parapijos ir politikos klu
bo chorai. Seselės pranciškie- 
tės ruošia vaikučius įdomiam 
pasirodymui.

Draugijų sąryšys uoliai 
dirba, kad Lietuvos laisvės 
šventės minėjimas gražiai 
praeitų. Iškilmėse bus plati
nami karo bonai ir ženkle
liai.

Rengėjai prašo visus vietos 
ir apylinkės lietuvius tą die
ną atsilankyti. Minėjimo pra
džia 4 vai. popiet.

Šiuo metu rūpinamasi su
registruoti visus karo bonus, 
kuriuos lietuviai nupirko. No
rima lietuvių vardu nupirkti 
bombonešį. Visi lietuviai ra
ginami pirkti karo bonus ir 
juos registruoti lietuviškose 
įstaigose.

J. Stasilionis

Elizabeth, N. J
Miesto centralinis 4 Karo 

Paskolos komitetas pakvietė 
mane organizuoti Lietuvių 
tautinę savaitę karo bonams 
parduoti Elizabethport Ban
ke. Savaitę pradėjome sausio 
31 d. ir tęsime iki šeštadie
nio, vasario 5 d.

Buvo savaičių, kuomet par
duota bonų už $48,000. Lietu
viai dėlto yra gavę pirmą do
vaną. Bonus pardavinėjo iki 
šiol ir toliau pardavinės šios 
moterys: Al. Katilienė, M. 
Klebaušas, R. Bollero, V. 
Budreckienė ir V. Žilevičienė. 
Šia proga reiškiu joms cen- 
tralinio komiteto vardu šir
dingą padėką už nuolatinę 
pagalbą šiame patriotiniame 
darbe. Kviečiu lietuvius pirk
ti Karo Bonus minėtomis die-

IŠTEKĖJO V. TAMKIŪTĖ

Sausio 28 d. 11 vai. ryte 
Apreiškimo par. bažnyčioje 
kleb. kun. N. Pakalnis sutuo
kė Violetą Tamkiūtę su kariu 
Jonu Pranskum.

Karys J. Pranskus buvo 
gavęs kelių dienų atostogas. 
Jis atvyko iš Panamos kana
lo srities. Jaunavedžių drau
gai linki jiems labai daug 
šviesios laimės.

Dr. John WaJuk
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel.

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

Tel. EVergreen S.
VALANDOS: 

8 —10 ryto 
1 ~ 2 popieti] 
6 — 8 vakarę 

šventadieniais

Tel. EVergreen Ją . plačiai mimma A- 
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VALANDOS' 
9-12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uifeJF

ŠTAI KAIP
Vasario-FebruarU

^grio 16 tik už kelių die- 
Jįj turimi daviniai rodo,

įs letuvių. Daugiausia 
j švenčiama vasario 13, 
S ir net 27. Jos minėji
mų tarpe bus ir įžymių 

Skiečių, kaip Pittsbur- 
EVergreen 4 - 7142 Storius Davis, New

SALDAINIŲ PALOCKJS L —Columbijos prof e- 
ns Manning, WaterburyjeGERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

gresmanas Monkievicz

nomis, kad lietuviai garbin
gai ir šį kartą atsižymėtų.

Ten pat galėsite aukoti vai
kų paralyžiaus pagalbai pini
gais arba paimti vokus ir as
meniškai p. Rooseveltui siųs
ti.

Pradedant vasario 6 d., per 
keturis sekmadienius Lais
vės salėje bus duodami pa
aiškinimai ir užpildomi blan
kai Amerikos pilietybę įsigy
ti. Prašau norinčius susirink
ti 4 vai. po pietų.
Mrs. Mary Martin (Marcin
kevičienė.)

TAUTININKŲ SEIMAS

Vasario 5-6 d. d. New Yor
ke įvyks tautininkų grupės 
šaukiamas suvažiavimas, ku
rį jo rengėjai mėgina vadin
ti „Amerikos lietuvių seimu”. 
Šį „seimą” šaukiančių prieša
kyje stovi žmonės, kurie per
nai „boikotavo” Amerikos 
Lietuvių Konferenciją, įvy
kusią rugsėjo 2-3 d.d. Pitts- 
burghe, kurie iki šiol neigė 
bendrą visų patriotiškų lie
tuvių darbą.

„Seimo” šaukėjai įdėjo 
daug darbo — siuntinėjo la
bai daug kvietimų, norėdami 
sudaryti visuomenėje įspū
džio, kad jų „seimas” tai la
bai didelis įvykis. Niekas ne
gali ginčyti teisės tautinin
kams ar kitokiai grupei tu
rėti savo suvažiavimus. Esa
me laisvame krašte, tad vi
siems yra privilegija naudo
tis brangia teise turėti laisvę 
susirinkti ir išreikšti savo 
nuomones. Bet niekada nega
lima pritarti apgaulingoms 
priemonėms savo tikslui siek
ti. O tautininkai savo „sei
mui” šaukti pavartojo netie
sų kelią — jie pridengė jį ki
tokiu vardu.

N AMAI-APDRAUDĖ
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

86-56 — 85th St., Woodhaven, N. Y.
(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

Tel. GRamarcy 7-7697

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

New York, N. Y.
Pičmimo 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.

■
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STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTR AKTORIAI

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

293 MAUJER ST., 
BROOKLYN G, N. Y.
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et minėjimų rezoliuci-
, ypač reikėtų pabrėžti at- 

Lus j naujus Sovietų 
Brooklyn,) kuriais laidžiami 
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autonomijos pažadais vi- 
sovietinėms socialisti-

Atrodo, šaukėjais 
mo” nesuklaidino o 
tos New Yorko liekis respublikoms, 

 

suomenės. Išskyrus{įetuvos, Latvijos ir Esti- 
tautininkiškas

New Yorko apylinkės^skimus, kuriuos skaitė- 

 

zuoti lietuviai sto^paudoje. Jie kalbėjo kaip 
nuošaliai nuo tautini 
mo”.

ovai jau davė tvirtus

kraštų teisėti ir pripa- 
atstovai. Amerikos lie

si vasario 16 minėjimuo- 
PAŠALPOS RElE^s, kaip šio krašto pi

ki, kaip iš garbingos 
kilę, kaip visu nuošir-Lietuviai, kurie ... 
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ti pašalpos iš valdihp ir visoKenopu pajegu- 
yra 65 metų amži^^ų Amerikos karo pas- 

kreipia į Social 
Board, 271 Washie 
Brooklyn. Įjos valdžios laikraščio

v

imas Vatikano ir kaltini-
J; .A’ Valst^eseJ” popiežiaus palankumu 

judėjimas suvalstybinisusįiauįė Ameriko- 
viešas ir privatines r Beveik be
^as- ries Amerikos spauda
-------------- ! - : štai ir aiškiai pasmerkė 

PARDUODlįką Maskvos elgseną.
‘ Rugelis laikraščių primi-

Geri, pigūs, patogįapie Stalino telegramą 
mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vast* dalykas...
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riui 1939 m. rugsėjo nie
kai Stalinas sakė Hit' 

i, kad jų draugystė yra 
inta krauju. Taip pat 
ta ir apie Molotovo pa- 

nų, kuriame.
nėjo, kad fašizmas yrai

•elis žurnalistų nepa-
Real Estate priminti, kad Rusijos 

iai valdovai 1939 m 
į davė Hitleriui „žali:

496 Grand St., Brooklyn
Tel. EVergreen ’-Iff

pradėti didžiąsia 
jos skerdynes, kuri 

v i i-ir šiandien nematyti.
t Element V Oktavos komisarų akrob;

. . i j, r* vartaliojimai neapgau Advokatas pro^ a^s

41-40 — 74thSltf
id Maskva sustiprins s 
nperialistinius reikalai 
Lietuvos, Latvijos ir E 

s naujo užgrobimo lin 
netenka abejoti. Yi

K ženklų, kurie sako, kj 
sskva nerodo ir nežada r 

San ant Sava I?? i’ki't n"°laidų'0d 1U -1*,Londono laikraščiams pr 
Pjo plaukti iš Maskvos na 

Teikiamas geriausias telegramos, kurios siu 
patikrinimas, prižiūre.Aanicslietuvių ir estų varo 
AKINIAI prieinamia'^Jienos tokių telegramų aut 
kainomis pagal jų risgim skelbiamas generol

Ši Įstaiga įsteigta prieš U

| Jackson Heights, Nl
L? įį
E NEwtown 9 -59721

Stenger & Stena 
OPTOMETRISTAS - OP^ 

391-898 Broadway, Brooklyn

lietuvių ir estų varo

Mas Karvelis.
Tiesa, Lietuvos kariuon 

buvo tokia pavarde j 
erotas. Bet ar jis matė 
Mu skelbiamą telegrai 
*i visai kitas dalykas. T 
Įtt abejotina, ar gen. Kai 
te savo valia galėtų Lietu 
priklausomybės pasmai 
R vadinti Lietuvos išgel 
fei.
•Lietuvos neprietelių pa 
Ra veikla privalo pasm 
Ri Lietuvos draugų dar

LIETUVIŠKA

alude]
Karšti Užkandi’

KASDIEN
Patogi Vieta ližėj*1

Su moterims
DIDELIS PASIRINK^'

VISOKIU GERDflJ

JUOZAS ZEllM’ _ ___
411 Grand Stre’f1rbų tikslą: sukelti ka

Brooklyn, N. I tokią sumą’ kad 1

Vasario 15 d. baigsis K 
irtosios Karo Paskolos i 
M. Visi turimi daviniai i 

kad jis bus praėjęs tik

Siame vajuje New Yor 
rtuviai turėjo užsibrė

HAvemeyer 8-0259 w

RALPH KRUPIS
FOTOGRAF 

65 - 23 GRAND AVE 
Maspeth, N. Y.
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