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VALANDr. cArthur turėjo palik- 

rinų salas, savo nar- 
Penktadienia^ irius. Savo vadovybės
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'AINIŲ PALOOl’i
GERIAUSIOS RŪŠIES

as, jis sėkmingai iš- 
š apsupimo ir pasiekė 
liją. Tada jis pasakė: 
grįšiu!”
Sodžiai skambėjo dau- 
arių lūpose. Jie įsme-

andžiai, Kava, Arbata,HotChoa& , «. v. _
DS - VAKARIENE. Geriat ’tanC1U SirdYSe- vReŲke: 
as namie iš geriausios smetonoų l metų, kol tie žodžiai 
mgimams priimami užsakymai šį srove. Vasario 6 d. ge-

i MacArthur sugrįžo į 
, Filipinų sostinę.
inams visai arti visiš- 
vadavimas. Svarbioji

[uozas Cinkus

ponų lėk
što išbu- 
žės mėne- 
šsiųstas į 
1943 m. 
siųstas su 
lalkanalą, 
3, kur per 
mėnesius 
atvangos 

’ovo mėn. 
įimti salą, 

savaites, 
tremti.
ž. V. Kai- 

išbuvęs 
ųstas A- 
s praleido 
kia naujo 
j e jis iš 
nėšių. Bu- 
ise, bet iš-

nesį. Visi prašoj dalis jau išlaisvintojų 
bus per šį skyiį e. Filipinų prezidentas 

—.a jau savo žemėje, su 
Grįžta lj monėmis.

St. Sgt. Albe J 
kas, kuris buvo 
kiečių nelaisvėj, 
grįžta namo. Jo Amas ir tikrasai išva- 
daug rūpinosijc js iš vergijos, 
paskutinės w 
tikrai džiaugi?

įžengia daugiažvaigž- 
erikos vėliava, ten ei- 
isvė, ten visuotinis

rolo MacArthur ryž- 
as turėtų būti dideliu 
nimu lietuvių visuo- 

d., Gyvojo Roį trokštančiai išvysti 
gijos bendra fe ir nepriklausomą Lie- 
11 vai. mišių e 'o paskatinimo turinys 
vyks narių susi, tiškus: nenustoti vii-

Šį sekmadienį

Žiniomis iš Varšuvos, Len
kijos Tautinės Tarybos pir
mininkas Boleslaw Beirut pa
reiškė spaudai, kad visa Ryt
prūsių ir Silezijos teritorija, 
kuri laikoma lenkų, tuojau 
bus po lenkų administracija. 
Tuo tarpu Lenkijos Tautinė 
Taryba pasiuntė iš Varšuvos 
savo atstovus į rusų paimtą 
Oppeln miestą, kuris bus da
bar lenkų administracijoje.

Ta proga tarybos pirmi
ninkas Beirut pareiškė, kad 
Rytprūsiai bus padalinti tarp 
,,Lenkų ir Sovietinės Lietu
vos”. Lenkijos Lietuvos sie
nos būsiančios nustatytos pa
gal apgyvendintus plotus: tie 
plotai, kur gyvena daugiau 
lietuvių teks „Sovietinei Lie
tuvai”, o kur daugiau lenkų 
— Lenkijai. Beirut manymu, 
šiaurinė Rytprūsių dalis su 
Karaliaučiaus miestu teks 
Lietuvai, o likusi Lenkijai.

Taip pat numatomos de
rybos su Čekoslovakija dėl 
Tešeno teritorijos, kurią Len
kija buvo paėmusi Vokietijai 
įsiveržus į Čekoslovakiją.

Beirut pareiškė vilties, kad 
naująsias sienas pripažins A- 
merikos ir Anglijos vyriausy
bės.

Nauja Valdžia 
Karaliaučiuje

Maskva. — Penkiasde
šimts vokiečių generolų, ku
riuos rusai paėmė į nelaisvę, 
vadovaujami feldmaršalo 
Von Paulus, sudarė „laikiną 
vokiečių karinę valdžią” su 
sostine Karaliaučiuje, Sovie
tų protekcijoje.

Naujoji „valdžia” pradė
sianti eiti savo pareigas, kai 
tik Karaliaučius bus paim
tas.

Vargonų stati. iva matė įvairiausių 
dėta. Visiems i bet ji išliko, nes to no- 
parėmusiems šį

Vokiečių Puolimo 
Dideli Nuostoliai
Iš Paryžiaus praneša, kad 

vokiečių nuostoliai paskuti
niame puolime Prancūzijoje 
ties Ardennes jiems labai 
brangiai atsiėjo.

Iš visos vokiečių kariuo
menės, dalyvavusios tame 
puolime, 220,000 užmušti, su
žeisti ir patekę į nelaisvę.

Žinovai tvirtina, kad tai 
sudaro 80 procentų vokiečių 
kariuomenės dalinių, dalyva
vusių puolime.

Rusai Perėjo 
Oderio Upę

MacArthur Daliniai Maniloj
4*

Naciai Tvirtinasi
Miuncheno Pusėj
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uli Šv. Kazimiero Aka- 
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nius parašė Akademi- 
dėtinės, Amerikoje gi- 

2 j ir augusios jaunuolės, 
s • kur glūdi mūsų viltis 

nuomenėje. Jaunuome- 
turi lanko lietuvių ka- 
mokslo įstaigas.

Teikiamas gU -a pa^ymėtį) kacĮ 
^ka” yra labai laukia- 
arių svečias. Gauname 
kad „Amerika” laisvaikainomis pagal

optometrist

81 įstaiga ia karius Indijoje, Ki- 
: Prancūzijoje ir kituo- 
ntuose.
’ prieš akis kario Vin- 
knio laiškas iš Italijos,

394-898 Brosdm1 u kalnų padangės. Štai 
_____ _ ištraukos:

—galo nudžiugau šian- 
:ai laiškanešys man net 

LIETU'1 nerius „Amerikos” pa- 
Aš Italijoj apie du mė- 
buvau, bet ši diena už 
dienas malonesnė bu-

ALB
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Patogi Vleį
Įkykime savo karius ne 

J iškaiš. Jei ne nuolat 
Su M(^ ^kime „Ameriką”, tai 

retkarčiais nusiųskime 
'vbo^ po vien4 kiU numerį. 

f tai bus labai dėkingi.
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Brooklį1
ant šiuos žodžius, vi- 
iešai kalbama ir skel- 
., kad „trys didieji” kur 
posėdžiauja. O kai šie 
i bus skaitomi, Roose- 
Churchillio ir StalinoHAvenie^

R A LP® ra* susitikimas jau gali 
FOTO$|ario 6gd. generolas de 

65-23Per radiją paskelbė, 
Mas/j.

KINIJAI PRADĖJO GERIAU SEKTIS
 •—-----------------------------------------

dar šią žiemą, bet jeigu toks 
puolimas pavyktų, ir vokiečių 
kariuomenė Vokietijoje susi
siektų su jų apsupta kariuo
mene Rytprūsiuose, karas 
dar galįs užsitęsti iki šių me
tų vasaros.

Žiniomis iš Kinijos, šiau
rės Burmos kelias iš japonų 
visiškai išlaisvintas. Dabar 
Čiankaišekas tuo keliu pra
deda gauti karo medžiagos. 
Tas kiniečiams duoda ištver
mės ir galimybės toliau ko
voti prieš japonus.

Čiankaišekas pabrėžė pa
geidaująs tiktai materialinės 
pagalbos, bet ne Sąjunginin
kų kariuomenės. Kiniečių ka
riuomenė, turėdama pakan
kamai ginklų ir maisto, ap
siima ‘priešą nugaieu. ‘

Londonas. — Rusų kariuo
menė rytuose jau peržengė 
Oderio upę 50 mylių plote ir 
nužygiavo apie 13 mylių nuo 
tos upės krantų Silezijoje. 
Kai kuriose vietose Branden
burgo provincijoje, kuriai 
priklauso Berlynas, rusai pa
sistūmėjo pirmyn ir paskuti
niu laiku buvo apie 30 mylių 
nuo Berlyno, Vokietijos sos
tinės.

Oderio upė buvo paskuti
nė užtvara, galėjusi stipriau 
ginti Berlyną.

simomis iš Šveicarijos, 
tremtiniai, atvykę iš Vokieti
jos, pasakoja, kad vokiečiai 
paskutiniu laiku pradėjo ga
benti daugybę karo medžia
gos ir maisto produktų į kal
nus Miuncheno apylinkėje. 
Manoma, kad, blogiausiu at
veju, Hitleris stengsis laiky
tis kalnuose, kur yra jo pa
garsėjusi Berchtesgaden pi
lis ir tvirtovė.

Kalbama, jeigu Hitleris ne
galės atlaikyti Berlyno, tai 
visa nacių vadovybė persi- 
kraustys į Berchtesgaden.

Vokietijos Miestai 
Nuolat Naikinami

Generolo MacArthuro ge
neralinio štabo žiniomis, Fi
lipinų salų sostinė Manila a- 
merikiečių kariuomenės išva
duota vasario 6 d.

Rašant šį pranešimą, di
desnė Manilos miesto dalis 
jau buvo amerikiečių ranko
se, bet Manilos prieplaukos 
rajone ir priemiesčiuose dar 
laikėsi apie 10,000 apsuptų 
japonų, kurie, anot praneši
mų, sistematingai mūsų ka
riuomenės likviduojami.

Manilą apsupo trys ame
rikiečių divizijos.

Pakeliui į Manilą kai kurie 
mūsų kariuomenės daliniai 
ėjo taip greitai, kad japonai 
nespėjo iškraustyti vienos di
delės belaisvių stovyklos, ku
rioje buvo internuoti 1,350 
amerikiečių, anglų ir olandų 
belaisvių, tarp jų daugybė 
karių, slaugių ir civilių žmo-

nių, taip pat laikraštininkų, 
kurie pateko į japonų nelais
vę anuo metu, kai MacAr- 
thuras turėjo iš Filipinų salų 
vykti į Australiją.

Korespondentų žiniomis, 
Manilos gyventojai labai nu
vargę, išbadėję ir nukankinti. 
Nežiūrint karo veiksmų, 
tūkstančiai filipiniečių bėgo 
sveikinti mūsų kareivius, kai 
kurios senos moterys net bu
čiavo mūsų karininkų ir ka
reivių rankas ir dėkojo Die
vui, kad pagaliau juos ame
rikiečiai išvadavo iš japonų 
jungo.

Manilos paėmimo proga, 
gen. MacArthur pareiškė, 
kad pirmoji dalis karo Paci- 
fike dabar baigėsi ir prasidė
jo antroji, būtent, žygis į To
kio. Ta proga jis savo kariuo
menei pareiškė: „Pirmyn į 
Tokio!”

ŽUVĘ KARIAI

amerikie-

Karių Aukos

Vokiečiai Rengiasi

Washington© karo eksper
tai pranašauja, kad šiomis 
dienomis galima laukti nau
jo ir didelio vokiečių puoli
mo rytų fronte. Jų manymu, 
vokiečiai bandys atkirsti tuos 
rusų kariuomenės dalinius, 
kurie prasiveržė beveik iki 
Berlyno.

Esą, jeigu vokiečiai tokio 
puolimo nedarytų, tai karas

Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiose karo frontuose 
žuvo šie lietuviai 
čiai kariai:
~ Jonas Barauskas, gyv. 307 
So. 3 St., Brooklyn, N. Y.

Vincas Kazakevičius 
Brooklyn, N. Y.

Algirdas Šalaviejus 
Brooklyn, N. Y.

Pilypas Petronis, 
lyn, N. Y. (žuvo 1945 
šio 1 d. Belgijoje).

Charles J. Yushis
cago, III.

Juozas Paulauskas iš Ba
yonne, N. J.

Lt. Edvardas A. Globis 
Chicago.

St. Serž. M. A. Raubas 
Chicago Heights, Ill.

Raimundas Jokūbaitis

Karo vicesekretorius Pat
terson pranešė senato karo 
komisijai, kad per paskutines 
dvi savaites Amerikos karių 
nuostoliai buvo . 30, už-

patekusių.

Londonas. — Amerikos 
lėktuvai paskutinėmis dieno
mis nepaprastai smarkiai 
bombarduoja Vokietijos 
miestus. Vasario 6 d. Vokie
tijos bombardavime iš oro 
dalyvavo 2,200 Amerikos 
bombonešių, neskaitant ang
lų bombonešių, kurie bombar
davo Vokietiją nakties me
tu.

Š vedi j on naujai atvykę as
mens sako, kad Berlyno gy
ventojai dabar daugiau bijo 
Amerikos lėktuvų nei besi-

“TRYS DIDIEJI” KONFERENCIJOJE

iš

iš

Brook- 
m. sau-

iš Chi-

su Vokietija gali pasibaigti I Chicago, Ill.

NACIAI LIETUVOJE IŠŽUDĖ 465,000
Washington. — Sovietų at

stovybė savo spaudos biule
tenyje paskelbė, kad okupa
cijos metu Lietuvoje vokie
čiai nužudė 165,000 Sovietų 
belaisvių ir sušaudė, sudegi
no arba iki mirties nukanki
no per 300,000 civilių.

Šias žinias surinkęs, kaip 
Sovietai skelbia, nepaprasta 
Sovietų tyrinėjimo komisija, 
kuriai vadovavo St. Sniečkus, 
Lietuvos komunistų partijos 
sekretorius ir čekistų virši
ninkas.

Oficialiai paskelbtame do
kumente pasakojama, kad vo
kiečiai vogė iš Lietuvos kiek
vieną vertingesnį daiktą. Na

kad Prancūzijai nebus priva
lomi jokie nutarimai, kurių 
svarstyme ji nebus dalyva
vusi. Jis pareikalavo užtik
rinimo, kad būtų garantuota 
nepriklausomybė mažoms 
Europos tautoms.

Generolas de Gaulle ryž
tingai gina prancūzų tautos 
teises. Maskvoje jis nenusi
leido Stalino reikalavimui 
pripažinti Liublino lenkų ko
mitetą. Jei jam pavyks ir to
liau laikytis pasiimtos kryp
ties, Prancūzija gali išlikti 
mažųjų tautų laisvės drąsi 
gynėja ir atspara.

iš

iš

iš

ciai sunaikino universitetus, 
išgriovė knygynus ir kitas 
kultūros įstaigas; be to, jie 
persekiojo ir žudė Lietuvos 
inteligentus. Dokumente pa
minėti vardai tų vokiečių o- 
kupacinės armijos viršinin
kų, kurie atsakomingi už nu
sikaltimus.

Tvirtinama, kad vokiečiai 
labai žiauriai kankindavo 
mirti paskirtus lietuvius.

Jie įsakydavo suimtiesiems 
nusirengti nuogiems šalčių 
metu, liepdavo jiems kasti 
duobes, o vėliau juos ten nu
šaudavo.

Vien tiktai Vilniuje ir Kau
ne įsiveržėliai išgriovė 4,612 
namų. Vietomis vokiečiai vi
siškai sudegino ir išsprogdi
no ištisus Lietuvos mieste
lius.

Prancūzų Pramonė
Paryžius. — šiuo laiku 

Prancūzijoje veikia tik 30 
procentų visos Prancūzijos 
pramonės. Priežastys: daug 
pramonės sunaikinta, žiau
ri žiema ir nėra žaliavos.

Prancūzų kariuomenei 
stinga užklodalų ir apsivil
kimo, stoka maisto. Įstaigos 
yra be šviesos ir kuro.

BAIGIA LAUŽTI SIEGFRIEDO LINIJĄ
Iš Paryžiaus praneša, kad 

Jungtinių Amerikos Valsty
bių pirmoji ir trečioji armi
jos baigia pralaužti vokiečių 
Siegfriedo liniją, kuri, kaip 
kadaise vokiečiai manė, buvo 
laikoma nepralaužiama.

Iš pranešimų matyti, kad 
mūsų kariuomenei Vokietijo
je bereikia pažygiuoti apie 
pusę mylios, ir pagarsėjusios 
Hitlerio Siegfriedo linijos pa
stovios tvirtovės bus pralauž
tos ir sunaikintos.

Generalinio štabo praneši
mu, didžiausi karo veiksmai 
vyksta pirmosios ir trečio
sios armijos laikomuose ba
ruose, kai tuo tarpu devinto
sios ir septintosios armijos 
baruose, palyginti, ramu.

Radijo žiniomis, vakarų 
fronte anglai pradėjo naują
didelį puolimą, kuris, kaip ateičiai.

vokiečiai teigia, gali būti pla
taus pobūdžio.

Paskutiniu laiku amerikie
čių pirmoji ir trečioji armija 
pasistūmėjo pirmyn apie dvi 
mylias Siegfriedo linijos į- 
tvirtinimuose.

Prekybos Atstovai 
Prie Atstovybių

Washington. — Valstybės 
Sekretorius Stettinius yra 
suplanavęs prie Amerikos 
Jungtinių Valstybių diploma
tinių pasiuntinybių ir konsu
latų užsieniuose steigti ir 
prekybos atstovybes.

Šią savaitę šis planas pra
dedamas vykdyti. Prekybos 
atstovybių tikslas paruošti 
Amerikos produktams rinkas

Londonas. — Vasario 6 d. 
British Trades Union Con
gress vyriausias sekretorius 
Sir Walter Citrine paskelbė, 
kad prezidentas Rooseveltas, 
ministeris pirmininkas Chur
chill ir maršalas Stalinas 
šiuo laiku tariasi trijų Są
jungininkų konferencijoje.

Tai pirmas ilgai lauktas, 
nors tikėtas, oficialus prane
šimas apie tą konferenciją.

Pranešimais iš Vokietijos 
ir Prancūąijos, atrodo, kad 
konferencija vyksta kažin 
kur Gruzijoje, Stalino tėvy
nėje, Juodųjų jūrų pakraš
čiuose. Taip pat buvo skel
biama, kad Rooseveltas nu
vykęs į konferenciją laivu.

Šioje konferencijoje, kaip 
jau anksčiau buvo paskelbta, 
svarstomi labai svarbūs tarp
tautiniai reikalai. Tarp kitko 
svarstomas klausimas, kaip 
po karo suvaldyti ir tvarkyti 
Vokietiją, kad ji daugiau ne
galėtų kelti karo.

Radijo žiniomis, skelbia
ma, kad prezidentas Roose
veltas ir Churchill labai stip
riai nusistatę už Europos ma-

žųjų valstybių nepriklauso
mybę.

Tuo tarpu iš Paryžiaus 
praneša, kad vasario 5 d. ten 
per radiją kalbėjo gen. De 
Gaulle, kuris tarp kitko pa
reiškė, kad Prancūzija nesis- 
kaitys su bet kokiais šios 
konferencijos nutarimais, iki 
Prancūzija bus pakviesta da
lyvauti konferencijoje kaip 
pilnateisė Sąjungininkų narė.

Sprendžia Mažyjų 
Valstybių Likimą
Radijo pranešėjai skelbia, 

kad dabartinė prezidento 
Roosevelto, Churchillio ir 
Stalino konferencija galuti
nai išspręs mažųjų Europos 
valstybių likimą.

Anot kai kurių pranešėjų, 
po pereitos Teherane konfe
rencijos Rooseveltas ir Chur- 
chillis tylėjo, bet po šios kon
ferencijos abu turės daug 
daugiau sakyti apie pasauli
nius reikalus, ypač apie ma
žųjų Europos valstybių liki
mą.

SPAUDOS ATSTOVAI PROTESTUOJA

Padėkime Lietuvai Atgauti Laisvę.
REMKIM AUKOM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ 

IR JOS INFORMACIJOS CENTRĄ,
kuris skleidžia pasaulyje teisingas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tautos troškimus.
Iškirpkite, išpildę šį lapelį, ir pasiųskite kartu savo au
ka Amerikos Lietuvių Tarybos Centrui:

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL 
1739 South Halsted St. 

Chicago 8, Illinois
Čekį arba Money Orderį rašykite Tarybos iždininko Miko 
Vaidylos vardu.

Žemiau pasirašęs (usi) siunčia Amerikos Lietuvių Ta
rybai $............auką paremti lietuvių tautos kovą už laisvę.

(parašas)

(adresas)

Washington. — Jungtinių 
Amerikos Valstybių spaudos 
korespondentai, kuriems pre
zidentas Rooseveltas jau 
anksčiau nedavė leidimo da
lyvauti Roosevelto - Chur
chillio - Stalino konferenci
joje, kuri dabar vykstanti 
kažin kur Juodųjų jūrų pa
kraščiuose, šią savaitę įteikė 
Valstybės Departamentui 
protestą dėl Rusijos pasiel
gimo su Amerikos ir Anglijos 
laikraščių korespondentais.

Tame proteste Amerikos 
laikraštininkai teigia, kad 
tuo tarpu, kai Amerikos pra
monė Rusijai teikia nepap
rastai daug karo medžiagos, 
Rusija atsisako įsileisti į Ru
siją Amerikos ir Anglijos ko
respondentus aprašyti karo 
veiksmus Rusijos rytų fron
te.

Valstybės Departamento

Sekretoriaus Stettinius pa
vaduotojas Joseph C. Grew 
pareiškė korespondentams, 
kad Rusija, savo saugumo su
metimais, labai išsamiai išti
nanti kiekvieną korespon
dentą, numatytą siųsti į Ru
siją. Ta procedūra, anot 
Grew, užima labai daug lai
ko ir dėl to sudaro nemažai 
kliūčių.

Iki šiol dar nė vienas A- 
merikos korespondentas ne
buvo įleistas į Rusiją apra
šyti karo veiksmų pačiuose 
frontuose.

Naikina Japonų 
Karo Pramonę

GRĄŽINA BELAISVIUS

Žiniomis iš Washington©, 
Valstybės Departamentas su
sitarė su Vokietija grąžinti 
Amerikai 826 Amerikos pi
liečius, kurie iki šiol vokiečių 
buvo internuoti Vokietijoje.

Belaisvius į Ameriką per
gabens švedų laivas „Grips- 
holm.”

Tokio radijas labai susirū
pinęs perduoda aliarmuojan
čius pranešimus, kad Honshu 
saloje Kobe miesto pramonės 
centras ir Balik Papan naf
tos versmės Borneo saloje A- 
merikos didžiųjų lėktuvų 
B-29 dienos metu subombar
duotos.

Paskutiniu laiku Amerikos 
didieji bombonešiai vis to
liau ir daugiau pasiekia Ja
ponijos karo pramonės vie
tas, kurias sistematingai nai
kina.
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AMERIKA

pamaldomis 4 vai į.

įtarta bent svajo-

j prisms pne sa

va Amerikos lietuviai,

PAKLAUSYKIM A. L T. BALSO!
Chicago, Ill

NAUJAS VYSKUPAS

PARAMA „AMERIKAI”

Baltimore, Md

MALDŲ VAJUS Už LIETUVĄ
ir

Lawrence,

Gauta žinia, kad 
Mendelio švogeris 
Pliuščikas randasi Šį 

jos ligoninėje, Wa 
Conn. Reiškiame ui 
ligoniui ir jo žmonai.

Lietuviškų Draugi] 
ba užprašė mišias 
d. 8 vai. ryte už Li 
nelaimingus jos žm 
vakarą Lietuvių salėj 

Nepriklausomybės

tos bitė.1 

į savo a
Su di< 

turime ] 
mūsųyr 
voje gin 
medų iš 
dinčio d< 
vo tauto

Vaikučiai pradėjo 
mokyklos terminą, 
kun. Dr. Mendelis 
mokyklą antradienį! 

lino raportus.

10 — Šv. Kazimiero par., Nashua, N. H.
11 — Liurdo Panelės par., Queens Village, N. Y.
12 — St. Robert’s Hall, Pomfret, Conn.
13 — Kun. J. Prunskis, Washington, D. C.
14 — Kun. J. Prunskis, Washington, D. C.

Mūsų kunigai a 
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jie palaimino gelkl 
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ha. kad ir sapno 
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Bernardas Šlekis, 
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Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklu.

KOVA DEL LAISVES

Sena ir garsi Lietuvos praeitis mums pasakoja, kad 
jau nuo pat žilos senovės mūsų tėvų žemė turėjo kietai ko
voti dėl savo laisvės ir gyvybės.

Istorija užrašė daug didžių žygių ir karų senose Lietu
vos gadynėse. Verčiant lapą po lapo, pro mūsų akis praeina 
žymūs valdovai, valstybės vyrai, garsūs mūšiai, išstatyti 
gražūs miestai, laimėti platūs kraštai.

Drauge su tuo girdim ir kitą istorijos pasakojimą. Dar 
pačiam Lietuvos, kaip valstybės, vardui nepasirodžius kro
nikų lakštuose, jau iš abiejų šonų stovėjo stiprūs jos lais
vės priešai: kryžiuočiai su kalavijuočiais.

Lietuvių kovos su kryžiuočiais buvo kovos dėl šalies 
laisvės ir gyvybės. Per du šimtus metų be atvangos buvo 
Lietuva puolama, jos žmonės žudomi, visas kraštas naiki
namas. Buvo tai kova su geriausia ano meto karine pajėga, 
griežta, moderniškai ginkluota ir nuolat gaunančia para
mos iš visos Europos. Svetimų žemių karaliai ir kunigaikš
čiai, didikai ir riteriai plūdo lietuvių mušti. Anų dienų poe
tai nygose tuos žygius dainavo. Austrų poetas Suchenwirtas 
sako, kad kryžiuočiai lietuvius varydavo, kaip medžiokli
nius šunis vieną prie kito pririšę. Ištisos sodybos būdavo iš
griautos, žmonės išžudyti.

Pageltę istorijos lapai mums apsako, kad Lietuva at
mušė savo laisvės priešą. Ji, Simano Daukanto žodžiais ta
riant, per kraują ir aitrą sugniuždė vokiečių ordino galią 
ir puikybę.

Lietuva brangiai užmokėjo už savo laisvės kovą: kry
žiuočiai ir jų palikuonys išnaikino lietuvių gimines — se
novinius prūsus ir nutautino ištisus lietuvių gyventus plo
tus. Kadaise aplink Karaliaučių, Gumbinę, Įsrutį tegirdėjai 
vien lietuvių kalbą. Mūsų dienomis jau tik seni lietuviški 
vardai ir dar žilas karšinčius teliudijo kadaise ten mūsų 
brolius gyvenus ir Duonelaitį nepamirštamus „Metus” 
rašius.

Yra tai mūsų pirmoji kaina dėl savo žemės laisvės. Ta 
kaina atmokėta mūsų tautos kūnu ir krauju.

Kryžiuočių galybei dar nesuims, Lietuvos laisvei buvo 
. paspęstos naujos kilpos. Įšeidamas į Krokuvą Lenkijos val- 
‘“dytiT’Jogaila surišo Lietuvos rankas, valstybės ir tautos 
laisvę išstatė naujiems pavojams. Vytauto Didžiojo gyve
nimas praėjo bekovojant prieš šiuos saitus, Jogailos Lietu
vai uždėtus. Žingsnis po žingsnio jis siekė savo svarbiojo 
tikslo — visiškai išnarplioti Lietuvą iš Jogailos sutarčių 
ir ryšių. Jau jo rankos ėmė ant galvos užsidėti karaliaus 
karūną, kai lenkai apgaule ir klasta sutrukdė šį Vytauto 
Didžiojo žygį, kurio galingiausias Lietuvos valdovas taip 
ir neįvykdė: greit mirtis užmerkė jo akis.

Su Vytautu lietuvių tautos kova prieš šį naują pavojų 
nesibaigė. Joje matome Lietuvos didikus, garsius karo va
dus, kunigus, liaudį. Tai Radvilos, Daukšos, Katkevičiai 
ir visos tos minios, kurios „Tėve mūsų” lietuviškai kalbėjo.

Bet svetima pagunda buvo tokia didelė, kad lietuvių 
tauta neteko ištiso savo luomo ir kad didelė Vilniaus kraš
to dalis, kuri dar prieš šimtą metų buvo lietuviška, šiandien 
jau nesupranta savo protėvių kalbos.

Mūsų tautos auka ir antroje laisvės kovoje buvo val
stybinis žlugimas ir ištisų sričių nutautėjimas.

Bet tautos kamienas pasiliko sveikas ir stiprus. Rusi
jai neužteko pagrobus Lietuvą. Carams atėjo į galvą suru
sinti ir pačią lietuvių tautą. Rusiški valdininkai, rusiškos 
mokyklos, rusiškos knygos, rusiška galybė turėjo pragai
šinti lietuvybę. Kirvis buvo pakeltas prieš pačios tautos 
laisvės šaknis — prieš liaudį. Ir į šią naują laisvės kovą 
regim išeinant jau ne kunigaikščius, ne didikus, bet patį 
mūsų žemės pagrindą — liaudies žmogų. Iš čia išaugo nau
ja Lietuva, liaudiškų tradicijų, apimančių plačiausius kraš
to sluoksnius.

Šiai Lietuvai, sau gyvybę ir jėgą semiančiai iš pačių 
tautos gelmių, vėl pasikėlė laisvės ir nepriklausomybės 
šviesa.

Tos laisvės ji negavo gražiais žodžiais, bet atpirko ją 
savo kūnu ir krauju prieš trigubą priešą: bolševikus, vo
kiečius ir lenkus.

Istorijos senuose lapuose vargiai rasime tokio lietu
vių tautos prispaudimo ir išblaškymo, kaip šią valandą. 
Šiandien Lietuvos laisvės kova yra didelė, kruvina ir šiurpi?

Tie patys istorijos lapai mums kalba, kad per ištisus 
šimtus metų lietuvis kovojo dėl savo žemės laisvės ir per 
visokius pavojus buvo mokėjęs ją išvesti į šviesią buitį.

Žuvo ordinai, dingo lenkiški bajorai, seniai sutrūnijo 
karaliai ir kunigaikščiai, kurie kadaise naikino lietuvių 
kraštą. Lietuvių tauta išliko audrose ir pavojuose. Metai 
po metų, amžiai po amžių ji nenutraukė savo laisvės kovos.

Praeities išmintis mums sako, kad nė dulkių neliks iš 
šios dienos kruvinų diktatorių, o lietuvių tauta stovės gyva, 
nors ir kaip ją žudytų priešas.

Iš kraujo, ašarų, ugnies, griuvėsių, persekiojimų ji iš
kils ir stovės gyva ir laisva, — amžina ir graži mūsų žilų 
protėvių žemė. R.

Artistė Sue Griska-Griškaitė, 
gražiabalsė lietuvaitė, dalyvausianti New Yorko Lietu
vių Tarybos rengiamame Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo 27 metų sukakties minėjime. Artistė išpil
dys dainų programą. Minėjimas įvyks vasario 11 d. 
Webster Hall, 119 East 11 St., New York, N. Y.

IŠ A. L K. FEDERACIJOS CI ATI‘0

Nenutrūkstanti eilė Šv. Mišių už Lietuvos Laisvę!
Vasario
Vasario
Vasario
Vasario
Vasario

Vasario 16 dienos šventė 
jau čia pat. šiuose laikuose, 
kai rišamas Lietuvos ir joje 
gyvenančių mūsų brolių bei 
seserų likimas, toji šventė į- 
gyja nepaprasi<iss^'i^^-^, 

Amerikos lietuviai aiškiai 
supranta, kad pirmas jų už
davinys yra laimėti karą 
prieš ašies agresorius, todėl 
jie rems, kaip rėmė iki šiol, 
visomis jėgomis karo pastan
gas. Bet atėjo laikas mums 
dabar greitai prabilti ir apie 
busimąją taiką, ypatingai 
apie mūsų gimtojo krašto 
Lietuvos ateitį.

Amerikos Lietu viii Taryba 
atsišaukia į visas lietuvių ko
lonijas, ragindama jas kaip 
galint iškilmingiau minėti 
vasario 16 dienos sukaktu
ves, rengiant viešus susirin
kimus, prakalbas, koncertus, 
bankietus ir t. t.

Tuose parengimuose turi 
būti pareikštas mūsų valdžiai 
reikalavimas, kad ji griežtai 
stotų už demokratinės taikos 
principus, paremtus Atlanto 
Čarterio dėsniais.

Vasario 16 dienos minėji
muose turi būti stipriai pa
reikštas Amerikos lietuvių 
protestas prieš Sovietų Rusi
jos užsimojimą pavergti Lie
tuvą, ir turi būti pabrėžtas 
Amerikos lietuvių nusistaty
mas, kad Lietuvai, taip pat 
kaip ir kiekvienai kitai ša
liai, kuri nėra susitepusi ag
resijos veiksmais, būtų pri
taikyti Atlanto čarterio prin
cipai.

Kova dėl teisingos taikos 
ir nepriklausomos Lietuvos 
atstatymo bus sunki, kadan
gi totalitarinės ir imperialis
tinės jėgos turi daug agentų 
pačioje Amerikoje ir nesigai
li pinigų savo propagandai. 
Jei norime, kad Lietuva at
gautų laisvę, tai turime nuo
lat informuoti apie ją demo
kratinio pasaulio visuomenę.

Amerikos Lietuvių Taryba 
šitoje srityje yra daug atli
kusi, paruošdama memoran
dumus ir atsišaukimus į val
džios įstaigas, pranešdama 
faktus apie Lietuvą kongre
so nariams ir paskelbdama 
juos spaudoje, atremdama 
Lietuvos priešų prasimany
mus apie Lietuvą ir išleisda
ma keletą spausdinių, kurie 
nušviečia dabartinę padėtį 
Lietuvoje.

Šiam darbui reikia didelių 
lėšų, todėl Vasario 16 d. mi
nėjimo proga visi Amerikos 
lietuviai yra raginami sukel
ti kiek galint daugiau aukų 
.Amferil^ĮByĮj^tuvių ^arybos 
darbams paremti. Kiekviena 
lietuvių draugija prašoma ši
tam tikslui paskirti savo au
ką. Aukų rinkimas privalo 
būti padarytas svetainėse, 
kur įvyks vieši parengimai, 
draugijų susirinkimuose, biz
nio įstaigose, žodžiu, privalo 
būti aplankytas kiekvienas 
geros valios lietuvis ir gauta 
iš jo auka.

Kova už laisvę nėra leng
va. Ji reikalauja iš kiekvieno 
didelio pasiryžimo ir pasiau
kojimų. Tą kovą turime lai
mėti, nepaisant į kliūtis ir 
sunkenybes. Lietuva privalo 
tapti vėl laisva ir nepriklau
soma. Tokiais šūkiais vado
vaudamiesi, ruoškimės Vasa
rio 16 dienos minėjimams.

Amerikos Lietuvių Taryba

Prelatas J. P. Donahue, 
New Yorko vyskupijos gene- 
ralis vikaras, paskirtas New 
Yorko vyskupu pagelbininku. 
New Yorko vyskupija, be ar
kivyskupo Spellman, turės 3 
vyskupus pagelbininkus.

Vysk. Donahue yra jau 77 
metų amžiaus.

„Amerikos” skaitytojai, 
atnaujindami savo prenume
ratas, v vienas kitas dar ir 
„priedo” atsiunčia dovanų.

Paskutinėmis dienomis au
kojo: R. Butauskienė'iš W. 
Torrinton, Conn. — 2 dol.; 
Jonas Karalius iš Baltimore, 
Md. — 5 dol.; K. Pupelis iš 
Woodhaven, N. Y. — 2 dol.; 
Paulina Gudeikienė iš Brook
lyn© — 2 dol.; K. Savačiūnie- 
nė — 1 dol.; Tadas Gudeika 
iš Brooklyn© —6 dol.; bę 
to, trys asmenys iš Brookly- 
no po 1 dol.

Naujausia aukotoja — Ona 
Zajankauskaitė, atnaujinusi 
prenumeratą ir paaukojusi 
5 dol.

Visiems bičiuliams nuošir
džiai dėkojame už taip gražų 
savo laikraščio įvertinimą.

Tur būt, jau visi Federaci
jos skyriai ir apskritys iš
rinko savo valdybas 1945 me
tams. Visų valdybų narių 
vardus ir adresus tuoj pri- 

' siųskite į centro raštinę. 
Tamstų adresai būtinai rei
kalingi.

1944 M. CENTRO VEIKLA
Praėjusieji metai Federa

cijos centro valdybai buvo 
labai sunkūs. Jos rankos bu
vo pilnos darbų, surištų su 
bendromis visų Amerikos lie
tuvių patriotinių grupių pas
tangomis Lietuvai gelbėti. 
Visi centro valdybos nariai 
buvo įsikinkę į visų mūsų jė
gų organizavimą Lietuvai 
laisvinti ir jos žmonėms šelp
ti.

Veik visą atliekamą laiką 
nuo savo 
turėjome 
Lietuvių 
Lietuvių
Centrui steigti ir 
Amerikos Lietuvių Šelpimo 
Fondui organizuoti. Federa
cijos valdyba šiuose darbuo
se parodė daug iniciatyvos, 
įdėjo daug darbo ir dėl to ji 
žymiai prisidėjo, kad virš su
minėtos organizacijos ir įs
taigos būtų suorganizuotos, 
legalizuotos ir stipriai veik
tų.

ALT. įsteigtas LAIC (Liet. 
Am. Informacijų Centras) 
sėkmingai veikia. Jo adresas 
— LAIC, 233 Broadway, New 
York 7, N. Y.

BALF adresas — 19 W. 44 
str., New York 18, N. Y. Fon
das gerai ir sėkmingai vei
kia. Jam pirmininkauja ener
gingasis kun. dr. J. Končius.

Kadangi šių būtinai reika
lingų organizacijų veikla yra 
įėjusi į normales vėžes, Fed. 
valdybai gal liks truputį lai
ko mūsų veikimo centro — 
Federacijos reikalais dau
giau rūpintis. Nors, aišku, ir 
centro valdybai, ir skyriams 
ir apskritims teks nuošir
džiai ir stipriai darbuotis 
kiek ALT, tiek BALF.

KAS VEIKTA FEDERACI
JOS REIKALAIS

Nepaisant to, kad daug 
dirbta bendrais lietuvių tau
tos reikalais, Fed. centro val
dyba tiesiogines savo parei
gas vis tik atliko. Skyriai ir 
apskritys taip jau normaliai 
veikė ir ryšius su centru pa
laikė.

1944 m. vasario 14 d. Mc
Alpin Hotel, New Yorke, bu
vo atlaikytas svarbus 
ALRKF centro valdybos su
sirinkimas, kuriame priimta 
svarbių nutarimų: 1. Lietu
vių Kulturinį Institutą pada
ryti autonomine ALRKF ša
ka ir sudarytas direktoriatas. 
2. Vieton sustojusio eiti „St. 
žodžio,” leisti visuomeniško 
pobūdžio žurnalą. 3. Fed. 
kongreso iš karo priežasties 
nešaukti. 4. Užgirtas ALT 
statutas ir jos veikla. 5. Iš
rinkti asmenys atstovauti 
katalikų visuomenę BALF.
PASKUTINYSIS FEDERA

CIJOS TARYBOS SUVA
ŽIAVIMAS

ALRK Federacijos suva
žiavimas įvyko 1944 m. spa
lių 19 d., McAlpin viešbutyje, 
New Yorke. Dalyvavo veik 
visa centro valdyba ir nema
žai mūsų centralinių organi
zacijų atstovų. Nutarimai: 1. 
Užgirtas LKI direktoriato 
nutarimas leisti nuo 1945 m. 
pradžios žurnalą lietuvių kal
ba — „Naujoji Aušra”. 2. 
Užgirtas Kunigų Vienybės 
sumanymas steigti Centrali
nį Knygyną-Archyvą, kuris 
bus LKI šaka. Dabartinės 
Knygyno-Archyvo patalpos 
— kun. Pranas Juras, 94 
Bradford st.,
Mass. 3. Ir toliau palaikyti 
LKFSB, surandant jam nau
ją direktorių. 4. Atstovauti 
Federaciją ALT išrinkti: 
kun. Pr. Juras, J. Laučka ir

L. Šimutis. 5. Paraginti kata
likų veikėjus organizuoti 
BALF skyrius. 6. Pasiųsti 
prašymą šventam Tėvui už
stoti kenčiančią ir persekio
jamą Lietuvą. 7. Pasiųsti pa
dėką Amerikos vyskupams 
už teikiamą pašalpą Lietuvai 
ir stovėjimą už jos teises į 
nepriklausomybę. 8 Federa
cijos kongreso sušaukimo 
reikalas pavestas centro val
dybai. 9. Gavėnioj rengti Fe
deracijos vajų.

Nutarimų išvada prašosi 
remti: ALT, BALT, pradeda
mą leisti „Naująją Aušrą,” 
Centralinį Knygyną-Archy- 
vą ir rengtis prie Federaci
jos vajaus.

Federacijos skyriai visuo
met rūpindavos Lietuvos Ne
priklausomybės Akto paskel
bimo (vasario 16 d.) suren
gimu. Neužmiršim šio reika
lo ir šiemet. Dirbkime drau
ge su ALT skyriais (kur jie 
yra), kur jų nėr, organizuo
kime minėjimą savo iniciaty
va. Rinkime aukas Lietuvos 
išlaisvinimui ir jas siųskime 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

Šių metų vasario 15, 16 ir 
17 d., Washington, D. C., į- 
vyks Amerikos Lietuvių Ta
rybos vienuolikos centro na
rių, politinės komisijos ir 
LAIC direktoriato suvažiavi
mas, kuris šiuo nepaprastai 
svarbiu momentu padarys a- 
titinkamų žygių Lietuvos 
Nepriklausomybės reikalais. 
Sveikiname suvažiavimą ir 
linkime jo dalyviams geriau
sio pasisekimo!

Centro Valdyba
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Lietuvių parapijinių mo
kyklų vaikučiai prašo Dievą 
saugoti jų tėvus, brolius, gi
mines ir kaimynus karo lau
kuose. Jie ne vien maldoj at
simena savuosius. Suprasda
mi savo širdyje, kad reikia ir 
medžiaginės paramos, jie de
da pastangas visokiais bū
dais jiems padėti.

Prieš metus Šv. Jurgio mo
kyklos vaikučiai pradėjo ka
ro ženklelių ir bonų vajų. Re
zultatai skatino kitas Sese
lių Kazimieriečių vedamas 
mokyklas prisidėti. Gimimo 
P. Š. Marijos vaikučiai Mar
quette parke uoliai dirbo ir 
susilaukė didelės pagarbos 
iš mūsų valdžios ir visų pa
rapijiečių. Paskutiniu laiku 
Nekalto Prasidėjimo mokyk
los vaikučiai Brighton Park 
lietuvių kolonijoje nupirko 
„jeep” ir karo ambulansą Dė
dei Šamui, šv. Juozapo para
pijos moksleiviai pietinėj Či
kagoj laimėjo pirmutinį po
pieriaus vajų, Čikagos mo
kyklų vedamą, ši mokykla 
yra viena iš mažiausių, bet 
jos darbštumas visus pralen
kė.

Jaunimo žvaigždės Renal
das Lieva ir Adelė Drukteny- 
tė žavėjo meno mėgėjus po
puliariame dienraščio „Drau
go” koncerte, didžiulėje So
kol salėje. Visuomenė gražiai 
įvertino jaunimo talentus, 
gausiai dalyvaudama koncer
te.

Jušių šeima, gyvenanti 
Aušros Vartų lietuvių para
pijoj, West Side, gavo pra
nešimą iš karo departamen
to, kad jų sūnus Charles J. 
Yushis žuvo Vokietijoj, karo 
lauke. Už kario vėlę gedulo 
pamaldos buvo atlaikytos 
Aušros Vartų bažnyčioje.

Jonas Stoškus

Gavėnia
Prieš Pelenę pirmadienį 

antradienį švč. Sakramentas 
bus išstatytas ir garbinamas 
nuo ryto iki 9 vai. vakare. 
Pelenų dienoje pelenai bus 
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Kryžiaus Keliai1 (Vasario 16 minėjimo proga)

ŽODIS LIETUVIŠKAI VISUOMENEI
Kryžiaus Keliai i 
pietų ir 7:30 į 
metu sekmadiį 
bus sujungtos, 
pamaldomis 4 ūme Lietuvos nepriklauso-

Vasario 16 visi geros va
los Amerikos lietuviai minė-

mybės paskelbimo 27 metų 
sukaktį. Jau 27-tą kartą pa
statysime prieš save tą pui
rių vaizdą, kad daugelio mū
sų gimtinis kraštas buvo ne-
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lių mo- 
io Dievą 
)lius, gi- 
:aro lau-

uprasda- 
reikia ir 
s, jie de- 
dais bū-

ikdami savo gimtinį kraštą 
Lietuvą paliko ten savo arti
nus, gimines. Palikome gim- 
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tartą tarėme visiems sudiev, 
ir paskutinį kartą uždarėme 
duris tos bakūžės samanotos,s.l.r.k.a.13;

nesūriam susirk kurioje gimėme, 
priimti Šv. Kobę 
zimiero dienoje, į 
rėš bendrus pu?

Tai buvo graudi valanda, 
buvo liūdnas momentas, kuo
met likusieji braukė ašaras, 
kad mes, tų laikų jaunuoliai.( t (YClAl U J CL C4.XJL A.AA y

Sveikiname X; skyrėmės nuo savųjų. Dau- 
silaukus dukre.: reliui mūsų jau toli praslin- 
Naujalienė rail įa jaunystės pergyventa 

Lietuvoje praeitis. Būdami 
laisvame naujo pasaulio kam
pelyje, ne kartą bent svajo
nėmis aplankome Lietuvą, 
nes prigimtis žmogaus tą dik-

nietės ligoninėje 
ji buvo viena ii 
sesučių.
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čienė yra panį kuomet mūsų jaunystės atsi- 
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nyčios durų 1Į 
kų KongregM

tykius, su kuriais mes bu
vome jaunystėje surišti, ne
galime. Prisimindamas mūsų 
Lietuvoje pergyventą praei
tį, ne vienas iš mūsų jaučia
si, kad buvo priverstas bėg
ti iš savo tėvynės dėl to, kad 
negalėjo pakęsti rusiško žan
daro, po kurio letena Lietu
va kentė skurdą ir panieką. 
Sakau, skurdą ir panieką, nes 
kuomet rusas mūsų tautinį 
ir kultūrinį jausmą slopino 
ir persekiojo kiekvieną mūs, 
mes verčiami buvome carą- 
rusą garbinti ir už jį melstis.

Persekiojami buvo tų lai
kų Lietuvos jauni inteligen
tai moksleiviai, kurie kovojo 
už Lietuvos tautinius ir kul
tūrinius idealus. Tokie Lie
tuvos sūnūs buvo grūdami į 
kalėjimus, siunčiami į Sibirą 
bei katorgą. Kurie suspėjo 

—' pasprukti į šį laisvą kraštą, 
Ameriką, jie čion tęsė kovą 
už Lietuvos išlaivinimą. Di
delė garbė priklauso dauge
liui tos kartos Lietuvos jau
nuolių, kurie kultūrino Lie
tuvos išeiviją mūsų visų pri
imtoje naujoje tėvynėje, lais
voje Dėdės Šamo žemėje. 
Daugelis jaunų kovotojų yra 
žuvę Sibiro tyruose. Kiti mi
rė kalėjimuose. Kova už Lie
tuvos laisvę buvo skaudi, bet 
ta kova buvo laimėta ir Lie
tuva tapo nepriklausoma val
stybė.

Čia negalima apsilenkti ir 
su tuo faktu, kad tie jauni 
Lietuvos moksleiviai, pabė
gę iš cariškų mirties nagų, 
čion naujoje mūsų Amerikos 
lietuvių tėvynėje nesnaudė. 
Daugelis iš jų šiandien yra 
jau žilagalviai. Mes turėtu
mėm laikyti juos Amerikos 
lietuvių vadais ir mūsų visų 
kultūrintoj ais.

Daugelis mūsų esame be
moksliai žmonės, nes buvome 
Lietuvoje tuo laiku, kuomet 
ten buvo užgintas spausdin
tas žodis lietuvių kalba. Tu
rime pasidėkoti tiems anų 
dienų lietuvių jauniems inte
ligentams, kurie ir Lietuvo
je ir čion Amerikoje kultūri
no savo tautos žmones. Jie 
buvo ir šiandien tebėra lyg

didesnės

Lietuvos 
paskelbi-

tos bitės, kurios neša medų 
į savo avilį, o ne į svetimą.

Su dideliu apgailestavimu 
turime pripažinti, kad tarp 
mūsų yra ištautėjusių, Lietu
voje gimusių lietuvių, kurie 
medų iš lietuvių tautos žy
dinčio dobilyno neša ne į sa
vo tautos avilį, bet į rusiš
ką kelmą. Gaila, kad jie yra 
gimę Lietuvoje ir iš lietuvių 
tėvų. Tai yra dvasios ubagai. 
Gal mes turėtumėm jiems at
leisti, nes jie nežino, ką daro.

Mes, Amerikos lietuviai, 
daug esame prisidėję prie tų 
kovų už Lietuvos nepriklau
somybės atsteigimą, — prisi
dėję moraliai ir materialiai. 
Tatai labai įvertina mūsų 
broliai Lietuvoje. Lietuvai 
patapus nepriklausoma vals
tybe, mes esame pridėję daug 
triūso, kol įtikinome šį lais
vą kraštą, mūsų naują tėvy
nę Ameriką (kurios daugelis 
iš mūsų jau buvome pilie
čiais) pripažinti Lietuvą. Ir 
čia kova buvo laimėta. Dėdė 
Samas pripažino Lietuvą. 
Lietuvai gavus pripažinimą, 
ir mes Amerikos lietuviai 
daug laimėjome, nes pasida
rėme žinomi kaipo lietuviai, 
kaipo lietuvių kilmės Ameri
kos piliečiai. Jeigu šiandien 
kas mus lietuvius pavadintų 
rusais arba lenkais, mes tokį 
asmenį galėtumėm pavadinti 
tamsūnu, nežinėliu.

Per tą laikotarpį, iki pra
sidėjo antras pasaulius ka
ras, kuomet Lietuva buvo 
nusikračius šiaurės meškos, 
ekonomišku atžvilgiu Lietu
va užėmė šeštą vietą Euro
poje. Tas jau liudija, kad 
Lietuva per trumpą laiką su
gebėjo ir ekonomiškus savo 
valstybės reikalus sutvarky
ti daug geriau, negu milži
niška Rusija bei kitos daug 
kartų už Lietuvą 
valstybės.

Šįmet minėdami 
nepriklausomybės
mo šventę, turėtumėm su
jungti visas jėgas vienam 
tikslui, būtent, kovai už Lie
tuvos nepriklausomybę. Ko
vai, kuri įtikintų šios laisvos 
šalies Amerikos piliečius, 
kartu ir kitas Europos ka
riaujančias tautas, kad ma
žųjų bei didžiųjų tautų iš
laisvinimas turi būti pagrįs
tas nepriklausomybės princi
pu, kad Lietuva, o taip pat 
ir kitos Pabalčio valstybės 
(Latvija ir Estija) nenorėjo 
ir nenori būti pavergtos.

Turėtumėm vieningai pa
reikšti pasauliui, kad Rusija 
1940 metais sulaužė visas sa
vo laisva valia padarytas su
tartis su Lietuva. Rusija 
1940 m. smurto keliu puolė 
Lietuvą, sulaužė duotą Lie
tuvai pasižadėjimą gerbti 
Lietuvos suverenines teises. 
Neatsižvelgdama į visas su
tartis ir garbingus pasižadė
jimus, Rusija puolė Lietuvą 
ir jėga užgrobė mūsų gimti
nį kraštą, areštavo nekaltus 
žmones ir siuntė juos tūks
tančiais į Rusijos dyklau- 
kius. Tokie Rusijos barbariš
ki darbai tęsėsi, iki prasidė
jo jos karas su vokiečiais. 
Vokietijos naciams išgrūdus 
rusus iš Pabalčio valstybių, 
Lietuvą okupavo nacių gau
jos ir tie be pasigailėjimo 
Lietuvą plėšė ir mūsų bro
lius lietuvius prievarta varė 
į gilumą Vokietijos. Dabar 
Lietuva vėl kenčia Rusijos 
diktatūrą.

Taigi per 4 metus Lietuva 
pergyveno tris opupacijas. 
Lietuva pergyveno kruvinas 
karo imtynes tarpe dviejų 
jos kaimynų, — rusų ir vo
kiečių. Kas Lietuvoje galėjo 
dar išlikti gyvas, to gyveni
mas ten yra nepavydėtinas.

Žinios pasiekia mus ameri
kiečius gana liūdnos. Liku
sieji Lietuvoje šaukiasi mūsų 
pagalbos. Tad, mielas broli 
ir sesute, kuomet mes minė
sime Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį, pasistenkime 

: minėti vieningai. Pasistenki- 
• me visi dalyvauti ten, kur

BALF Sandėlio 101 Grand St. Brooklyn 11, N. Y. rū
bams spausti mašina. Šia mašina rūbai suspaudžiami 
1,000 svarų jėga į keturkampius bundulius. Rūbus ma
lonėkite siųsti vasario mėnesio vajaus proga į sandėlį.

Keliavimas Po Karo 
Bus Didesnis

Jau dabar įvairios turizmo 
ir kelionių įstaigos renka ži
nias apie pokarinį Amerikos 
gyventojų keliavimą. Prieš 
kurį laiką paskelbta vieno 
kelionių žurnalų statistika 
rodo, kad po karo iš Jungti
nių Amerikos Valstybių daug 
žmonių rengiasi ilgesnėms 
kelionėms į užsienį ir tolimas 
Amerikos kolonijas. Patirta, 
kad 348,000 šeimynos ren
giasi išsikelti į Alaską, 304,- 
000 šeimynų — į Havajų sa
las, 310,000 į Angliją ir dau
gelis kitų į kitas artimesnes 
vietas.

Negana to, atrodo, po karo 
turizmas Amerikoje bus ne
paprastai smarkiai išsivys
tęs. Ypač daug grįžusių iš 
kariuomenės vyrų lankys sa
vo prietelius ir gimines Ame
rikoje ir vėliau naujuosius 
pažįstamus Europoje ir ki
tur.

Turizmui po karo Ameri
koje numatoma graži ateitis.

LIETUVIAMS DĖKOJA 
VALSTYBĖS IŽDAS

B ALF JAU TURI 103 SKYRIUS
1944 m. gruodžio 6 d. buvo garsinta, kad 

Bendras Amerikos Lietuvių Fondas turi 77 pil
nai susitvarkiusius, registruotus skyrius. Gau
damas paramos iš visų srovių, iš visos Ameri
kos lietuvių visuomenės, Fondas dar nenusto
jo augęs, nors augimo tempas jau darosi lė
tesnis. Sausio mėn. gale BALF jau pasiekė 103 
pilnai registruotų skyrių Čia paminėsime tik
tai naujuosius skyrius, kurie nebuvo dar re
gistruoti pirmesniame pranešime visuomenei. 
Skaitliuosime juos pagal valstybes ir alfabeti
ne tvarka.

CONNECTICUT VALSTYBĖJE
Ansonia, No. 78, pirmininkas S. Bujanaus- 

kas. Skyrius didėja. Thompsonville, No. 97, 
pirmininkas J. Makaravičius.

Dabar šioje valstybėje jau veikia 11 regis
truotų skyrių. Bet dar nėra skyriaus Meriden, 
South Norwalk, Somers, Terryville, Bristol, 
Warehouse Point. Nedaug ten lietuvių, bet ma
ži skyriai galėtų ten veikti.

ILLINOIS VALSTYBĖJE
Springfield, No. 84, pirmininkas P. Shimkus.
Rockford, No. 85, pirmininkas J. Bacevich.
Waukegan, No. 94, pirmininkas Pr. Buja- 

nauskas.

New York (Aušros Vartų parapija), No. 99, 
pirmininkas kun. J.Gurinskas.

New York (Manhattan), No. 100, pirminin
kas K. Pakštas. Prie šio kaip ir centrinio sky
riaus priklausys New Yorko vidurmiesčio gy
ventojai ir gal nariai įvairiose Amerikos daly
se, neturį progos priklausyti kitiems skyriams. 
Tad šio skyriaus sąstatas galės apimti daugelį 
Amerikoj išblaškytų lietuvių. Pirmame steigia
majame susirinkime šio skyriaus nariais įsi
rašė visi 27 atvykusieji

Brooklyn, No. 101 steigiasi BALF rūbų san
delio apylinkėje; jo valdyba kol kas tiksliai 
dar nepranešta, nes tebesiformuoja.

Šiuo metu New Yorko Valstybėje veikia jau 
16 registruotų skyrių. Bet jų dar nėra mažes
nėse lietuvių kolonijose kaip Albany, Utica, 
Syracuse, Buffalo, Niagara Falls, Scottsville, 
Hubbardsville, Herkimer, East White Plains, 
W. Ghent, St. James, L. I., Port Chester.

OHIO VALSTYBĖJE
ligšiol veikė tik keturi skyriai, o galėtų jų įsi
steigti dar tokiose vietose kaip Dayton, Youngs
town, Steubenville, Lorain, Powhatan, Cam
bridge, Zanesville, Alliance, St. Clairsville ir 
Toledo.

the top” with flying colors 
by subscribing to war bonds 
for a total $1,652,062. This 
impressive figure represents 
no less than 209 percent of 
an admittedly high quota — 
a most substantial contribu
tion to the over-all success 
of this recent campaign.

May I, in the name of the 
New York War Finance Com
mittee, express to you our 
hearty congratulations and 
the very deep appreciation 
felt to you and your valiant 
committee members for your 
patriotic response to the ap
peal of our Government.

With my assurance that it 
was both an honor and a 
was both an honor and a 
pleasure to be^ associated 
with you in this work, and 
looking forward to a con
tinuation of this pleasant re
lationship when we might 
again be called upon to serve, 

remain
Yours very sincerely,

Eugene F. Saber, 
Chief, Nationalities

Group Section

I

LAUKIA „AMERIKOS” 
PERU VALSTYBĖJE

Treasury Departament 
vardu, New York War Fi
nance Committee nacionalių 
grupių pareigūnas, p. Eugene 
F. Saber, New ^'orko Lietu
vių Karo Bonų Komitetui pri
siuntė sekamą padėkos laiš
ką:
Mr. Frank Bayoras, 
Chairman,
Lithuanian American Group, kalboje.

Kun. Kazimieras Girnius 
iš Pietų Amerikos Peru vals
tybės atsiuntė savo tėvui laiš
ką. Jis gyvena Puno mieste, 
šiuo metu dėstydamas mo
kykloje vaikučiams aritme
tiką, algebrą ir truputį mu
zikos.

Jis prašo, kad jam siunti
nėtų „Ameriką”, iš kurios 
jam malonu bus patirti vieti
nes žinias ir lavintis lietuvių

307 West 30th Street, 
New York City.
Dear Mr. Bayoras

We have just completed 
our final report on the Sixth 
War Loan campaign, insofar 
as the Nationalities Groups 
Section is concerned.

In doing so, it was with 
the utmost pleasure and sa
tisfaction that we were able 
to stress the extremely fine 
result achieved by the Lithu
anian-American Group under 
your inspiring leadership.

Once more, the Lithuanian 
-Americans have „gone over

tokie minėjimai bus lietuvių 
surengti.

Pagal savo geriausias iš
gales, paaukokime grašį ki
tą Lietuvos išlaisvinimo rei
kalams. Tuomet mes jausi
mės atlikę savo pareigas. Pa
dėti Lietuvai yra mūsų visų 
šventa pareiga.

Būkime tikri lietuviai: pa
dėkime Lietuvai atsikelti iš 
griuvėsių ir atgauti nepri
klausomybės teises.

A. J. Viznis 
Bridgeport, Conn.

-----t*———----- - *  ------ ,—sa~z  

Nenorėdamas atsilikti lie
tuvių kalboje, kun. K. Gir
nius kasdien lietuviškai skai
to evangeliją.

AMERIKĄ” SKAITO 
PIETŲ AFRIKOJ

Į Pietų Afriką, Pretorijos 
miestą, M. Kuisienei pareina 
„Amerika”. Laikraštį gauna 
tvarkingai ir visa lietuvių ko
lonija atidžiai skaito, labiau
siai ieškodami žinių apie Lie
tuvą.

M. Kuisienė rašo:
„Baigę skaityti „Ameri

ką”, aš ir šeima, laikraščius 
paleidžiam aplink tarp mūsų 
mažos lietuvių kolonijos čio
nai, Pretorijoje ir Johannes- 
burge. Jie labai branginami, 
nes šiandien kitu būdu gau
nama taip mažai žinių apie 
Lietuvą”.

IR VĖL BE MĖSOS

Pereitą antradienį New 
Yorke prasidėjo be mėsos an
tradieniai. Visi restoranai 
turės prisitaikyti to patvar
kymo. Šis patvarkymas lie
čia taip pat penktadienius.

_____ -

Chicago, 
pirmininkė

East St.
Kimutis.

No. 91 (Dievo Apveizdos parap.), 
Pr. Ivanauskienė.
Louis, No. 102, pirmininkas Matas

Dabar Illinois Valstybėje veikia 15 registruo
tų skyrių. Bet dar neatsirado šiam tikslui veik
lių žmonių Chicago Heights, Kewanee, Joliet, 
Aurora, Harrisburg, Toluca, Auburn, Athens, 
Taylor Springs, Johnston City, Spring Valley, 
Westville ir kitose mažesnėse kolonijose. Dar 
bent dešimts ar penkiolika skyrių galėtų Ulino- 
juj susiorganizuoti, tik reikia kad susivienymų 
ar kitų organizacijų valdybos truputį susido
mėtų lietuvių pagelbos reikalais.

INDIANOS VALSTYBĖJE
Clinton, No 92, pirmininkas Pranas Patašius.
East Chicago, No. 95, pirmininkas Uršulė 

Gustaitis.
Gary, No. 98, pirmininkas kun. J. Martis.
Dar nėra skyriaus Indiana Harbor, Seely

ville, Michigan City, Bicknell, La Port ir kelio
se kitose mažose kolonijose.

MAINE VALSTYBĖJE
dabar veikia Lewistono ir Rumfordo skyriai, 
bet dar galėtų susikurti skyrius Millinocket, 
nes ten yra SLA kuopa.

MARYLAND VALSTYBĖJE
kol kas veikia tik Baltimorės skyrius, bet leng
vai dar galėtų įsisteigti naujas skyrius Curtis 
Bay.

MASSACHUSETTS VALSTYBĖJE
Westfield, No. 96, pirmininkas Zigmas Je- 

gelevičius.
Šios valstybės lietuviai greit ir gana gerai 

susiorganizavo šalpos darbui, bet vis dėlto ir 
čia dar stinga skyrių mažesnėse kolonijose, 
kaip Springfield, Stoughton, Sunderland, Re
vere, Canton, Northampton, Dorchester, W. 
Roxbury, Greenfield, W. Fitchburg, Jamaica 
Plain, East Hampton, Hardwick, Bridgewater 
ir Walpole.

MICHIGAN VALSTYBĖJE
Susimildami, vieno skyriaus Detroite visai 

didelei Michigan© Valstybei garbingai atstovau
ti neužtenka. Juk ten visa eilė pasiturinčių lie
tuviškų kolonijų: Grand Rapids, Muskegon, 
Muskegon Heights, Jackson ir kitur.

NEBRASKOS VALSTYBĖJE
ledai dar nebraška. Nėra ten nei vieno regis
truoto skyriaus, nors girdėt iš spaudos, kad 
Omahoje parapijos lietuviai rūbus renka. La
bai laikas ten susiorganizuoti veikliam skyriui.

NEW HAMPSHIRE VALSTYBĖJE
nėra skyriaus Nashua ir Keene, o lengvai ten 
jis galėtų būti; juk gerų lietuvių ten visgi yra. 
Reikia tik jiems pajudėti, prisiminti pareigas 
artimui.

NEW JERSEY VALSTYBĖJE
Elizabeth, No. 79, pirmininkė Stephanie Lau- 

ronas.
Elizabeth, 

cius.
Elizabeth, 

velis.
Paterson, 

mavičius.
Turėtų dar būti skyriai Passaic, Cliffside, 

Jersey City, Hawthorne, Perth Amboy, Man
ville, Camden, Linden, Trenton, Hillside ir 
Risley.

NEW YORKO VALSTYBĖJE
Brooklyn, No. 82, pirmininkė Ona Valaitie

nė (Moterų Vienybės skyrius)
Brooklyn, No. 90 pirm. B. Kaveckas (L. Vy

čių).

No. 80,

No. 81,

No. 86,

pirmininkė Antanina Ba-

pirmininke Ursula Džio-

pirmininkas Vincas Ada-

OKLAHOMOJE
maža lietuvių, bet Wilburton yra pakankamai 
lietuvių skyriui įsteigti.

PENNSYLVANUOS VALSTYBĖJE J
Mahanoy City, No. 83, pirmininkas kun. Pi

jus Česna.
Scranton, No. 87, pirmininkas Frank Narish.
Philadelphia, No. 88, pirmininkas Juozas Bu- I 

rokas.
Kulpmont, No. 89, pirmininkas Albertas Ruz- 

gis.
Willkes-Barre, No. 93, pirmininkas Juozas 

Stulgaitis.
Ligšiol Pennsylvanijoj veikė tik 15 registruo

tų skyrių, bet jų galėtų būti tris kartus dau
giau, jeigu apimti visą daugybę didesnių ir ma
žesnių lietuviškų sodybų, kaip Easton, Kings
ton, Reading, Luzerne, Tamaqua, Shamokin, 
Hazleton, Du Bois, Forest City, Girardville, 
Gilberton, Frackville, Hanover, Nanticoke, Mc
Adoo, Emaus, Plains ir t.t.

RHODE ISLAND VALSTYBĖJE 
yra viena stambi lietuvių -kolorttjft! ^rpvL 
dence, — bet skyriaus ten BALF dar neturi, 
o ten jo labai reiktų, nes daug gerų žmonių ten 
gyvena.

WEST VIRGINIA VALSTYBĖJE 
nėra nei vieno skyriaus, o lietuvių ten esama 
po truputį Minden, Osage, Thomas, Riversville 
ir Moundsville. Mažesni skyriai galėtų ten įsi
kurti.

taipgi 
Wash.

Louis,

WISCONSIN© VALSTYBĖJE 
įsiregistravo jauniausias BALF skyrius; tai Ke
nosha, No. 103, pirmininkas Pranas Stankus.

šiuo metu Wisconsine veikia skyriai tik Mil
waukee, Racine ir Kenosha. Bet jie galėtų dar 
įsisteigti Ashland, Rhinelander, Sheboygan ir 
Port Washington.

KANADOJE
kol kas veikia tik vienas skyrius Toronto, o 
dar reiktų juos turėti Montrealy, Hamiltone 
ir Winnipege.

PACIFIKO PAKRAŠČIUOSE 
veikia tik vienas skyrius Los Angeles, Cal., 
o galėtų būti skyriai San Francisco ir Oakland, 
Cal., Oregon City ir Portland, Ore., 
Seattle, Tacoma, Villamette ir Roslyn,

VIDURINIUOSE VAKARUOSE 
labai pageidautini skyriai Omaha, St
Cedar Rapids, Sioux City, ir Kansas City. I
KAS DIDŽIAUSIAS, KAS DOSNIAUSIAS?

Didžiausiu skyrium dar vis pasilieka Bostono 
skyrius su 187 nariais, jo dar niekas nepralen
kė, nors labai vertėtų pabandyti.

Dosnumu pirmiau Lewistono lietuviai buvo 
pirmieji, bet pastaruoju laiku Los Angeles Kul
tūros ir Labdaros Klubas labai gražiai dosnu
mu pasižymėjo prie pirmesnių skyriaus mokes
čių pridėdami daugiau $100. Tame mieste turi
me apie 80 susipratusių lietuvių. Jų kolonijai 

-suaukojo $160. Taigi, nuo žmogaus po $2. Jei 
tuo keliu pasuktų visų kitų miestų lietuviai,| 
tur būt, lengvai suplauktų arti pusės milijono] 
dolerių.

Fondas labiausia pageidauja ko daugiausia] 
narių turėti. Tad prašome vietos visuomenės] 
veikėjų padidinti esamus skyrius ir įsteigti nau-| 
jus, kur jų nėra. Tvirtai patariame prie sky-| 
rių pritraukti ir kitų tautų žmones, lietuvių] 
pažįstamus ir draugus. Metinis mokestis tik $1,] 
iš kurio 50 c. pasilieka skyriaus ižde vietinei] 
veiklai plėtoti.

Konstitucijas (įstatus) ir kitas informacijas! 
prašantiems mielai atsiunčia Fondo ofisas, tik| 
prašom pranešti savo adresą.

■
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19 West 44th Street, New York 18, N. Y.



AMERIKA

KAIP RAŠYTI LAIŠKUS 
KARIAMS RUSIJOS VIDUJE PASIŽVALGIUS Nusišypsok irJi

Pamiršk Karą!
Škoto taupumas

jose cenzorius paprastai iš

jėjo, kurio pareiga stebėti 
viską, kas atsitinka. Jei toje 
kelionėje kas atsitinka, ko 
cenzorius nepastebi, ar neiš-

I urftUŽ
Vasario-February 9,

rodę „Pravdoje”. Jie mano, Įras ni°tinos paveikslas, 
kad korespondento savaran--------------- — 7 '
kiška veikla beveik ribojasi reguliuotų priešlėktuvinė 
su šnipinėjimu. 1 artilerijos ugnį, jų artileriji

I vrn nustatoma na^al pam

GAUNA JAPONIŠKŲ 
PINIGŲ

APDOVANOTAS PO 
MIRTIES

SUŽEISTAS KARYS

Motina turi vilties, kad sū
nus pasveiks ir gal greit su
grįš aplankyti.

METINIS SUSIRINKIMAS

VARDINIŲ VAKARIENĖ

Vasario 4 d. šv. Kazimie
ro parapijos kun. klebonas 
Ignacas Valančiūnas minėjo 
savo vardadienį. Iš ryto pa
simelsta jo intencija, o vaka
re įvyko sveikinimo progra
ma, kurią išpildė parapijos 
mokiniai. Parapijos draugi
jos įteikė savo sveikinimus, 
linkėjimus ir dovanas.

Vardinių bankiete dalyva
vo daug svečių, prietelių, pa
žįstamų, bei draugų. Bet dau
giausia dalyvavo parapijie
čių. Kiek korespondentas ga
lėjo įspėti, viso svečių galėjo 
būti apie 400.

Šeimininkės parengė vai
šes labai skaniai, nors ir ne
lengva gauti mėsos, bet vis
kas sumaniai patiekta. Ir iš 
vakarienės pelnas parapijai 
bus nemažas.

Rengimo komitetas karš
tai dėkoja visiems darbinin
kams, tikietų pardavėjams, 
šeimininkėms ir visiems ki
tiems, kurie šiokiu ar tokiu 
būdu prisidėjo prie vakarie
nės pasisekimo ir kun. klebo
no pasveikinimui.

Paskutiniu laiku namiškiai 
gauna japoniškų pinigų iš sa
vo karių, ypač iš Luzono sa
los. Matyti, japonai turėjo 
popieriaus ir dirbo daug pi
nigų.

Mrs. Ieva Krušauskienė, 
1104 North St., gavo prane
šimą, kad jų sūnus Jurgis 
Krusauskas buvo sužeistas 
karo lauke Prancūzijoj, gruo
džio 12 dieną.

MOKYS TAUTIŠKŲ ŠOKIŲ

Vasario 13 d. 5:45-7 vai. 
vak. Int. Institute, 645 N. 15 
st. prasidės įvairių tautų šo
kių mokymas. Tai bus veda
mi kursai, kurie išmokę ga
lės tuos šokius išmokyti kitus 
ir praktikuoti per savo pasi
linksminimus, vakarus... 
Kursų vedėju pakviestas p. 
E. Eddy Nadel, iš Bostono. 
Už pamokų kursą reiks mo
kėti $5.00.
’’"nfeSHvaitės turėtų pasinau
doti tokia reta proga.

Tel. DEW. 5136

i W T E L i
s: LIETUVIU RADIO PROGRAMA j

Trečiadieni 7:00 pan. Bešt 8:00 p.nx |
Direktorius

H ANTANAS DZIKAS
.. 8619 East Thompson Street

: - Philadelphia, Pa.
[į<?

<
Telefonuoklte: Regent 2987

Sausio 30 d. Liet. Muzik. 
salėj įvyko Karo pergalės ir 
Raudonojo Kryžiaus metinis 
susirinkimas. Priimta veiki
mo apyskaita ir veikimo pla
nas 1045 metams. Delegatai 
išrinko naują valdybą, kurion 
daugumoj įėjo tie patys na
riai, tik Komiteto narių skai
čius padidintas. Dabar bus 5 
vicepirmininkai, o buvo tik 2, 
bus 12 direktorių, buvo 6. 
Tokiu būdu komitetas galės 
ir šiais metais daug ir sėk
mingai veikti.

Iš komiteto išstojo labai 
karštas veikėjas ir nepails
tamas darbininkas vicepirm. 
p. K. Žodeika. Jam komite
tas padėkojo.

Nutarta iškilmingai minė
ti Lietuvos nepriklausomybės 
šventę ir ruoštis Raudonojo 
Kryžiaus vajui, kurs tuoj 
prasidės. Komiteto darbu 
praeitais metais sukeltas di
delis War Chest Fondas. 
Daug nusipelnyta ir karo bo
nų pardavimui.

VESTUVES

Antanas Špokas susituokė 
su p. Marie Wilner iš Col
lingswood, N. J. Jaunuolis 
susituokė sausio 21 dieną, 
Šv. Jono bažnyčioj.

A. a. Staff serž. Petras 
Kalvaitis, 2603 Ritner St., 
po savo mirties buvo apdova
notas Silver Star už karžy- 
giškumą fronte.

Štai kaip jis pasižymėjo 
kovoj: „Kai reikėjo paimti 
priešo tvirtovę, tai seržantas 
Kalvaitis su savo komanda 
ėjo per priešo baisią automa
tiškų šautuvų ugnį. Negalint 
eiti pirmyn taip besiprieši
nant, tai įsakyta atsitraukti, 
ir kanuolių šūviai paleisti į 
priešą. Seržantas Kalvaitis 
ir jo draugas pasiliko toj vie
toj, nepaisydami savo gyvy
bei pavojaus, jie paėmė prie
šų kulkosvaidį ir visą jo liz
dą, ir tris priešus belaisviais. 
Tuo laiku jiedu buvo apšau
domi priešų, ir Kalvaičio 
draugas buvo sužeistas.

Kariai, nepaisydami žaiz
dų, mėgino susitaisyti savo 
kulkosvaidžius, nors buvo 
pavojinga. Tuo tarpu sava 
artilerija pradėjo šaudyti. 
Tai negalėdami, jie atsitrau
kė. Seržanto drąsumas tai 
darant, nepaisant savo gyvy
bės, daugiau kaip reikalauja 
jo pareigos, yra pripažinta 
aukščiausiu kariniu pasiau
kojimu ir jis nusipelnė sau 
ir visai kariuomenei didžiau
sią pagarbą,” — baigiamas 
pagyrimo laiškas.

Kaip žinome, serž. P. Kal
vaitis žuvo fronte vėliau.

Jos. Kavalauskas PIRMOS ATOSTOGOS

LIETUVIS GRABORIUS
Lalsnluotas Penna Ir New Jersey 

valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

iTel. POPIar 4110

Jūrininkas Jonas Varnis, 
1419 S. Philip St., šiomis die
nomis buvo parvykęs pirmų
jų atostogų iš savo karinio 
gyvenimo. Jaunasis jūrinin
kas atrodo labai sveikai ir 
pilnai patenkintas nauju gy
venimu. Atostogų metu jau
nuolis nuolat bendradarbiavo 
su savo draugais iš šv. Ka
zimiero parapijos, su kuriais 
jis draugavo ir prieš įstoda
mas laivynam

Jo garbei buvo atsiųsta ir 
tas pagarbos laiškas ir jo 
motinai p. Monikai Baka- 
nauskienei medalis. Jo gyve
nimas kaip didvyriškas bu
vo duodamas iš radijo pro
gramos stoties WDAS.

Neseniai pati valdžia nu
rodė kokius laiškus rašyti 
savo mylimiems kariams. Ne
blogai galėtumėm pasimoky
ti kaip rašyti laiškus iš pa
čių karių. Jie rašo laiškus 
savo namiškiams labai ge
rus ir linksmus. Jei jie ir ga
lėtų aprašyti visas karo bai
sybes ir tuomet greičiau ne
rašytų, kad nenuliūdintų sa
vo brangiųjų asmenų. Todėl 
pirmoji taisyklė rašant laiš
kus kariams sekti tą patį, ką 
ir jie. Juk mes čia daug ge
riau ir lengviau gyvename, 
todėl ir laiškai turėtų būti 
pilni pasitenkinimo ir malo
nūs. Jokių vargų ir sunkumų 
neminėti. Kariams laiškai tu
rėtų būti tokie, kuriuos būtų 
suprantama ir įvertinama ka
rių pasiaukojimas dėl namiš
kių ir visų tų, kurie čia gerai 
gyvena ir kurie dar geriau 
gyventų.

Keletą laiškų skaičiau, ku
rie rašydami savo motinai ar 
žmonai vis pažymėjo, kad ne
sirūpintų, kad jiems viskas 
gerai einasi ir gerai pasi
baigs. O po keliolikos dienų, 
jau buvo gauta žinia, kad jų 
mylimojo sūnaus ar vyro ne 
bėra gyvųjų tarpe. Kaip jie 
mokėjo rašyti laiškus ir 
guosti savuosius, nors gyve
no nuolatinėj mirties akivaiz
doj!

Nerašyti nesantaikos, rū
pesčio ar ginčų laiškų. To
kie laiškai būtų tikras nusi
kaltimas. Kapelionai, dakta
rai, gailestingos seserys ir 
kiti arti gyvenantieji su ka
riais pasakoja, kad jie matė 
daug karių, kurie nusiminė, 
nebegalėjo pagyti iš savo 
žaizdų, todėl, kad gavo blo
gus laiškus iš namų. Kai ku
rie išėjo iš proto ar sunkiai 
protiniai susirgo todėl, kad 
gavo blogus laiškus.

Pagaliau/ rašykite malo
nius laiškus, nors ir negau
nate jų atsakymo tuoj, nes 
dažnai kariai frontuose ir ne
gali rašyti, nors ir labai no
rėtų. Nesibijoti daugiau laiš
kų parašyti. Juk dažnai geri 
laiškai yra vienas karių ma
lonumas ir linksmenės valan
dėlės, kurių turi fronte. Tad 
kodėl šykštėti jiems to dva
sinio džiaugsmo, to malonaus 
laiškelio, kurį taip nesunku 
parašyti ir tiek daug gero 
gali padaryti savo artimam 
kariui.

Jau esame 1944 metų gale 
rašę apie žurnalisto William 
L. White kelionę po Rusiją. 
Davėme jo kelionės užrašų 
santrauką. Dabar tęsiame to
liau.

KRAUJO DIENA

SULAIKYTŲ ATEIVIŲ 
SKAIČIUS

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS

VYČIAI LAIMĖJO

1113 Mt. Vernon St„ 
Philadelphia, Pa.

fodernUka laidojimo ištaiga, 
lelfi, graži koplyčia, erdvi salė. Pa-|
:eleivlngiems snteUdama nakvynė.1

Viskas nemokamai. Kreipkitės i 
dieną ar naktį.

Di

Sausio 29 dieną L. Vyčių 
3-ji kuopa žaidė krepšinį su 
viena negrų komanda Bene- 
zet Club 18 and Lombard St. 
Jaunuoliai laimėjo 38-18. Jie 
žaidžia eilę rungtynių kol 
pralaimės ir laimės čempi
onatą. Šios rungtynės yra or
ganizuojamos apsaugojimo 
nuo nusikaltimų Sąjungos.

Vasario 16 dieną p. Anta
naičių organizuojama kraujo 
davimo diena Amerikos Rau
donajam Kryžiui tikrai įvyks 
ir jau daug kas davė kraujo 
ir daug kas dar rengiasi duo
ti. Sausio 30 dieną ragino 
duoti kraują p. Dure per ra
dijo kalbą, kurią ji pasakė 
minėto j programoj.

SUŽEISTAS KARYS

Tėvai gavo žinią, kad Stan
ley Janauskas, 439 N. 9th 
St. buvo sužeistas, bet dabar 
jau sveiksta.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

1025 MT. VERNON ST., PHILADELPHIA 23, PA.

GRĮŠ LEITENANTAS

Lt. Pranas Jurgaitis, ištar
navęs karo frontuose virš 2 
metų, tikimasi, neužilgo par- 
vyks poilsio. Motinėlė ir kiti 
namiškiai labai išsiilgę 
kia savo mielo sūnaus.

lau-

; TeL REgent 8484.

į RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 -16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

PAKRIKŠTYTA

Sausio 14 dieną pakrikšty
tas Russel Andrius Confer. 
Sūnus yra lietuvaitės buvu
sios p. Elenos Augaitis ir 
Mrs. R. Andriaus Russel Jie 
gyvena 310 S. 10th St.

Nuo Amerikos įstojimo į 
karą, ateivių priešų stovyk
lose, kurias laiko Imigracijos 
ir Natūralizacijos Tarnyba, 
buvo net 22,732 asmenys. Iš 
6,238 internuotų iki 1944 m. 
1944 m. 2,404 buvo ateiviai 
priešai, suimti kontinentinė
se Jungtinėse Valstybėse. 1,- 
045 patys prisidėjo prie in
ternuotų, kad tik galėtų būti 
su šeimos galva; 1,439 atei
viai priešai buvo atgabenti 
į Jung. Valstybes iš Centri
nės ir Pietų Amerikos ir Va
karų Indijos salų. Likusieji 
672 buvo jūreiviai, kurie bu
vo internuoti prieš karo pra
džią. Iš internuotų ateivių, 
2, 971 buvo vokiečiai, 3,136 
japonai ir kiti italai, veng
rai ir rumunai.

Stovyklos Kenedy, Texas; 
Tuna, Canyon, Californijoj; 
Chicago, Illinois; Salt Lake 
City, Utah ir Fort Missoula, 
Montana buvo uždarytos. 
Kenedy stovykla šiandien 
vartojama karo belaisviams.

Imigracijos Tarnyba dar 
turi stovyklas Fort Lincoln, 
North Dakota; Crystal City 
ir Seagoville, Texas; Fort 
Stanton ir Santa Fe, New 
Mexico; Sharp Park, Califor
nia; Algiers, Lousiana ir 
Kooskia, Idaho.

CENZŪRA

Rusija turi griežčiausią po
litišką cenzūrą visame civi
lizuotame pasaulyje. Apie tai 
autorius duoda tokį atsitiki
mą. „Mano pirmas susidūri
mas su cenzorium buvo, kai 
aš padaviau savo kelionės į 
Leningradą aprašymą, ku
riame buvo sakinys: „Suo
miai smarkiai kovėsi dėl Vii- 
puri, kuris iki 1939 metų bu
vo Suomijos antras didžiau
sias miestas”. Cenzorius iš
braukė visus tuos žodžius, 
nors jie nesuteikia jokios mi- 
litarinės informacijos — nie
ko tokio, ko nebūtų kiekvie
no vaiko geografijos vadovė
lyje.

„Užsienio korespondentai 
man išaiškino, kodėl cenzo
rius mano rašinyje išbraukė 
tą sakinį: kai Rusija savina- 
si kokią teritoriją, jokia Mas
kvos spauda negali minėti, 
kad ta teritorija kada nors 
priklausė kuriai kitai vals
tybei; pavyzdžiui: Baltijos 
valstybės — Lietuva, Latvija 
ir Estija dabar yra „Rusijos 
dalis”, ir nieko iš Maskvos 
negalima telegrafuoti minint, 
kad jos kada nors buvo ne
priklausomos valstybės.

„Tu negali ginčytis, kad ir 
turėdamas pagrindo su cen
zorium, kai jis tau grąžina 
tavo išbraukytą telegramą. 
Jų atsakymas visada yra: 
Mes negalim to diskutuoti 
su tamsta. Taip buvo nu
spręsta”.

„Cenzorius, žinoma, iš
braukia viską, kas išoriniam 
pasauliui gali duoti nepalan
kų įspūdį apie Rusijos vidaus 
padėtį.”

Korespondentas negali ra
šyti apie duonos, ar mėsos 
porcijos (davinio) didumą, 
duodamą kiekvienam pilie
čiui per mėnesį. Jis taip pat 
negali rašyti, kad privilegi
juotos klasės gauna specialų 
davinį. Jis negali sakyti, kad 
kainos (išskiriant siauro ra- 
cijonavimo ribose) būtinų 
pragyvenimo reikmenų lais
voje rinkoje yra visiškai in
fliaciniame aukštyje ir pra
šoka viską, kas net galima 
prileisti Amerikos juodojoje 
rinkoje.

Autoritetingi šaltiniai taip 
pat nuslepia, kiek tūkstančių 
leningradiečių badavo per 
Leningrado apgulimą. Dėl to 
pasaulis labai mažai nusima
no apie Rusijos liaudies pasi
aukojimą.

Smulkiausias valdininkė
lis cenzoriaus įstaigoje kar
tais išbraukia visą paragra
fą iš rašinio, parašyto prity
rusio korespondento, pareik
šdamas, kad jis jį rado esant 
„neįdomų” arba jam jis at
rodė „nesvarbus”.

cenzorius nepastebi, ar neiš- škotas vieną rytą atsikj .■• 
girsta — korespondentai to lęs pamatė, kad jo motoj 
negali raportuoti. Tai, vadi- netikėtai nakties metilu P/Jįi^P0R1’ 
nas, neatsitiko. mirė. Greitai iššokęs iš į Jtįing

Net eilinėse korespondenci- vos, nubėgęs į koridorių 5 1^ės statybos 
jose cenzorius paprastai iš- riko tarnaitei: „Marijoj )'ra ir 
braukia viską, kas nepasiro- ateik arčiau prie apatinį L 

.^centre F 
Taip, taip”, ji atsakė.1^? 

none. Kas vra?

dė rusų spaudoje, kadangi laiptų”, 
ten nėra tokio dalyko, kaip I ,,r" 
kad varžymasis dėl žinių per- yra, pone. Kas yra? 
davimo pirmenybės, arba iš- „Šį rytą išvirk tik vii 
imtina žinia (korespondenci- kiaušinį.”
ja). Korespondentas gali dir- _V1 ,. , ...
bti ištisas savaites, rinkda-l T.kros fotografę

mas medžiagą kokiam nors;

P^irkūn. Juro

” • ' ulinės statybos
Mūsų kaimynystėjeyra^C^DS. 

straipsniui, tik tam, kad pas- v^iku: berniukas ir meijį jį
kui viskas būtų nepraleista te- Berniukas yia gyvastį vienuo-
dėl to, kad tai nebuvo pasi- vo paveikslas u mergaitėj motinos Ju-

Lj' to vienuolyno 
$ ir

parinko nau- 
yra nustatoma pagal garsą „BonSe- 

KARIŠKA JĖGA IR JOS kuris yra tik apytikris pį ^jj gerą pa- 
YDOS I žymys, kur bombonešis buq B

prieš kelias sekundes. Toį L.pasamdė ar-Amerikiečiai dažnai išreiš-
kia nusistebėjimą, kaip Rau- ^_a<^ ?ei imtuvo ataką pnei 
donoji Armija galėjo atsi- lęktuvme apsauga butų efĮ 
spirti vokiečiams užpuolus ^nSa> J1 turi sudaryti ugnis Cushing jau 
_ ... , ~ aipnja Aikvmanf npfa pc « t*?.. litro.
Rusiją, ir mano, kad jos žy
giai yra stebuklas.

Raudonoji Armija yra ge
ra ir rusai yra geri kariai. 
Jie yra gerai disciplinuoti, 
gabiai vadovaujami, aprūpin
ti gerais šautuvais ir turi 
pakankamai sunkiosios arti
lerijos, kurią jie žino, kaip 
vartoti. Pažiūrėkim kiek į 
statistiką.

Kareiviai turi būti jauni. 
Kiekvienos valstybės kariš
ka jėga yra nustatoma ne 
pagal gyventojų skaičių, bet 
pagal skaičių vyrų iki 20 me
tų. Dėl milžiniško gyventojų 
skaičiaus ir slavų aukšto gi
mimo skaičiaus, Sovietų Są
jungoj kiekvienais metais 
2,000,000 vyrų pasiekia 18 
metų amžių, gi Vokietijoje

sieną, eikvojant begales šo 
vinių.

RUSŲ PAŽANGOS 
PRIEŽASTIS

naujos ligo-

Bet 1944 metų viduryj 7L 
Vokietijos persvara mod. • UF, 
majam apsiginklavime sum • 
žėjo dėl trijų priežasčių:

1. Rusų pramone už IM 
pažengė pirmyn tankų ir ar 
tilenjos gamyboje, 2. vokit 
čių dirbtuves, del dažno aų. 
lų-amerikiečių bombardai . 
mn rl moviau crSDTIinl .mo, pradėjo mažiau garniu

ir. !t]aJ.U0 ™ -3= “
išsta; protoko- 
Isgitapbeiiė, 
a B Janiai-

vo iš Amerikos 5750 milijo E 
nų dolerių vertės „lend-lease 
pagelbos, kuri susidėjo ii 
10,000 lėktuvų, 40,000 jų į“““' 
225 milijonų dolerių verta į* 

įvairių mašinoms įrankių, t *7

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

ŠNIPŲ VIETOJE

Korespondentai neturėtų 
nieko prieš dėl skurdžių gy
venimo sąlygų karo laiko Ru
sijoje, jei jie nebūtų laikomi 
toleruojamais šnipais, atskir
ti nuo tiesioginio kontakto 
su tikrąja liaudimi, kurią jie 
gerbia, suvaryti į institutinį 
gyvenimą „Metropole” vieš
butyje, galėdami pasikalbėti 
tik vienas su kitu, arba su 
mažu diplomatiniu rateliu ir 
skaitydami tik kontroliuoja
mą rusų spaudą, kur ją kas- 
kieninis darbas yra painio
jamas griežtos politinės’cen
zūros, kuri dažnai yra tik vi
dutiniško intelekto žmonių 
rankose.

Kadangi korespondentams 
nėra leidžiama lankyti karo 
frontų, retkarčiais jie visi sy
kiu nuvežami į neseniai iš
laisvintus miestus, arba į 
užpakalinėse fronto linijose 
esančius karo štabus. Jie vi
sada lydimi cenzoriaus padė-

rusai prieš vieną vokietį.
Imant dėmesin tik kariš

kus veiksmus, stebuklas yra 
tai, kad iš viso Vokietijos ka
reiviai galėjo įkelti koją į Ru
sijos žemę. Jie pajėgė prasi
veržti iki Maskvos ir Lenin
grado priemiesčių, nueiti to
kius atstumus, kaip kad Kau
kazas (1500 mylių nuo Berly
no), ne tik dėl Rusijos tech
niško silpnunio ir neišvysty
tos pramonės, bet daugiau
siai dėl to, kad tuo metu 
Raud. Armija neturėjo paty
rusių karininkų. Jos pradi
nės oro jėgos negalėjo lygin
tis su Vokietijos, tuo labiau, 
kad didelė tų jėgų dalis bu
vo sunaikinta pirmomis ke
liomis karo savaitėmis

Rusijos lakūnai priskiria
mi prie pasaulio geriausiųjų, 
bet Rusijai trūksta patyri
mo pagaminti gerus lėktuvus 
— tolimų distancijų bombo
nešius, kaip anglų ,.Lancas
ter” ar amerikiečių „Fort
ress” ir „Liberator”, nes pa
starųjų gamyba reikalauja 
aukščiausio pramonės tobu
lumo jiems pagaminti ir ope
ruoti dideliame kiekyje. Jų 
beveik visiškai nėra Raud. 
Armijos oro laivyne.

Dėl svarbiausios medžia
gos, kaip tai aluminijaus, 
trūkumo, žmonės, kurie pla
nuoja Raud. Armijos oro lai
vyną, gamina daugiausiai 
„Stormovik” — lėtą, žemai 
skrendantį lėktuvą. Kadangi 
tas tankų naikintuvas dau
giausiai operuoja pagal me
džių viršūnes, tai sovietų ko
vos lėktuvai, kurie juos pri
dengia, nereikalauja didelio 
aukštumo priemonių.

Iš 10,000 lėktuvų, kuriuos 
Amerika pristatė Sovietų Są
jungai, rusai geriausiai 
mėgsta „Bell Airacobra”, ku
ris skrenda žemam aukštyje, 
ir savo paskirtimi yra pana
šus į rusų „Stormavik” lėk
tuvo tipą. Sovietų taikiniai, 
kurie yra vokiečių bombone
šių radijuse, remiasi prieš
lėktuvine artilerija apsisau
goti nuo lėktuvo atakų, bet 
neturėdami „Radar”, kuris

Komp. A. A 
dėjo išpildyti < 
mą. Dalyvaus 
žymių svečių. 1 
pirm. Dr. P. V 
valdyba ragiu 
dalyvauti kuo 
šiai, ypač daba: 
vos uepriklauf 
mas yra migio

Dabar kaip t 
stiprinti mūsų 
griežtai reikalai 
sėtai priklauso: 
vės ir neprikla 
gavimas. Laika 
tis keičiasi, to 
mės, kad mūsų 
tieks mums n 
žinias ir kartu 
kaip mes galėt 
miau pasitarna 
Turint tai mint; 
lietuvio užduot 
prakalbose ir pi 
ti mūsų tautą n 
naikinimo.

So. Bosto
Minės vasario 

iškilmi
Bostono lietu1 

tos didžiąją švei 
drai, iškilmingi

sunkvežimių rusams būtų te 
vę visai neįmanoma pasiek 
ti pergalės prie Stalingrad, 
1943 m. — mat, nebūtų pra L. , 
mės priversti priešą trauk- •. 5 
tis, jei nėra galimybės jo per- ne
sekioti. Be Amerikos sunk- 
vežimių Raudonoji Armija . 
būtų dar vis beklampiojauti ® ™ 
bedugniam Ukrainos purve.

Atsakingieji rusai nesuma
žina Amerikos pagelbos ver
tės. Jei žemesnieji to neįver
tina, tai tik dėl to, kad jiems 
tai nėra žinoma, nežiūrinL .. ----- 
griežtų protestų, kaip tai ad-L, “Gustienė, 
mirolo Standley. r^hiišai-

Maskvos korespondentai!  ̂Wtis ir 
pasakojo apie kelionę į nese-j^^0P®. Pet- 
niai atkovotą teritoriją, kui|^ 
juos lydėjo R.-Armijos leitel?^® vildy- 
nantas. Važiuodami jie pe-L^ k Dievo pa
stebėjo griovyje jeep’ą. Ruf 
sija negamina panašių autoj 
mobilių, bet daug jeep’ų atė-l 
jo iš Amerikos (lend-lease)I 
su rusiškomis instrukcijai 
mis, kurios buvo išleistos De-F 
troite.

— „Ar tai vokiškas ar a-| 
merikoniškas jeep?” — pa-1 
klausė korespondentas.

— „Nei vienų, nei kitų"-! 
atsakė leitenantas su pasidi-1 
džiavimu. ,,— Tai rusiškai! 
Jūsų amerikoniški jeep’aiyni 
per silpni naudoti keliuose! 
frontuose — 5,000 kilometrų,! 
ir jie subyra! Čia mes varto
jame tik rusiškus!”

Rusų nuostoliai buvo dide
li, ir 1944 metų vasarą beveik 
kiekvienas vyras tarp 1645 j 
metų amžiaus, — išskyrus^ 
keletą technikų ir svarbius: 
viršininkus, — buvo unifor-i 
moj ir fronte. Netgi tada, kail 
anglų—amerikiečių ofensyval 
prasidėjo Prancūzijoj, Sovie-I 
tų valdžia lojaliai laikėsi Te-1 
herano susitarimo pradėti a-1 
taką, šiai atakai pravesti ru-į 
sai sumobilizavo priekinių Ii-Į 
nijų tarnybai vyrus, kurie | 
buvo atleisti iš kariuomenės! 
dėl žaizdų, ar nepriimti karo j 
tarnybon dėl rimtų fizinių] 
trūkumų. Bet... Sovietų vai-j 
džia

fcnįdesaitie- 
Ėh ta Liubi-

Stankevičienė. 
^Hskyriaus 
l; £ Aleksandras 
j ^Nellie Je-

bažnyčioj bus iš 
šios. Pamokslą 
dr. K. Urbonav 
tą 2 vai. didžiu! 
ligh School 

vyks masinis 
(aibės Lietuvo 
Chicagos Dr. P 
nin. Pr. Juras 
Jass. ir vietin 

ir reikia tikėtis, 
Sen. David I. V 
J. Tobin ir m; 
gan. Meno prog 
art. R. Juška i 
tautinių šokių 
vaujant 0. Iv: 
tares apeigas 1 
taip ir salėje : 
riaus Posto lej

Šį minėjimą 
didžiosios drai 
mo komitetui v. 
tono miesto st 
girnas, jaunas a 
galius. Garbė, 
kleb. kun. Pr. ' 
Dr. Paul Jakm: 
Sus.

New Have

Parapijos 
Kleb. kun. E 

deckas pranešė 
sinę 1944 metų 
amų parapijoj 

53. Skolos išm 
Atsargos fond( 
Skolos dar liko

Per ketveris 
pelba geros širc 
čių, klebonui p; 
keti $30,400. sk 
didelį pasidarbi 

į numą padėka p 
, bonui ir parapi 

Klebono pasi 
šią vasarą atm 
jos paskutines 

__ _ _ _ deginti skolų do 
spaudos ddiu parengtim 

mjienybė. kad tas suman; 
gausiai siektas, jai tik 

suteiks sveikai 
mės mūsų dar 
mūsų tarpe i 
dirbti..

Vasario 11 d. 
os lietuviams y 
n diena. Kieki 
ją pasižymėti. į 
jos metinė vakj 
rūpestingai ruoš 
ir visa rengimo

Vakarienės i 
doL

Vakarienės n 
minėta ir Liet 
klausomybės 
šventė. Yra ru< 
programa su d: 
bomis ir kitais 
mais. Kviečiam 
geros širdies 1: 
vauti

'^ĮranPet-

valdy

bas. r .

ky. 2 skyriaus 
L^sapažin- 
t^’SMinenę ko- 
L J^spaada žmo- 
Bwti 

skaityti bei 
|,^ spauda. 
I^nhrėį kovo 
IkMe.
E^^kviečiami

JI(itraS 
fcTOarapi- 
^jMas-tea- 
Į homp A-

* 2 juokingos 
chorai: Vy- 

’’Studentų.
skaitlingai

Duktė

išlaikė žodį.

(Bus daugiau) 
E.M-

audi
ne- 

Paskelbimo
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Nusišypsok į,- - - - - - - - - - - - -
Pamiršk Kai;

vrence, Mass

JRESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Škoto taupumu______
Škotas vieną rytą.L pranas Juras — 

lęs pamate, kad jo įgOn|ngs steigime
netikėtai nakties 
mirė. Greitai iššoku 
vos, nubėgęs į koriį?

nė spauda plačiai ra- 
; J. E. arkivyskupo Ri- 
J. Cushing sudarytą

riko tarnaitei. ligoninės statybos 
ateik arčiau pne ų f* 
laiptų”. S 4’

„Taip, taip”, ji atsaį 
yra, pone. Kas yra;

„Šį rytą išvilkti 
kiaušinį.”

Tikros fotograį,
Mūsų kaimynystėje: 

vaiku: berniukas ir 
tė. Berniukas yra g 
vo paveikslas ir merg 
ras motinos paveiks

kuriame yra ir 
M. Juras, L. K. Fede- 
ižd., LDS Centro pir

as. Vietinis laikraštis 
Jvening Tribune” įdėjo 
aprašymą ir kun. Juro 
slą pirmame puslapy-

os ligoninės statybos 
Ite yra devyni asmens, 
litetas, sužinojęs iš 
’fecours Seserų vienuo- 

ršininkės motinos Ju- 
kad J. E. arkiv. Cush- 

priešlėįfkvietė to vienuolyno 
vesti ir prižiūrėti 

igoninę, parinko nau-

reguliuotų
artilerijos ugnį, jų ar. 
yra nustatoma pagal 
kuris yra tik apytifc minei vardą „Bon Se- 
žymys, kur bomboj 
prieš kelias sekunda 
kad per lėktuvo ataką 
lėktuvinė apsauga būt? 
tinga, ji turi sudaryt
sieną, eikvojant bįjvyskupas Cushing jau 
vinių.

kas reiškia gerą pa-

itetas jau pasamdė ar
ts paruošti planus 
ligoninei.

$50,000 naujos ligo- 
tatybai.

RUSŲ PAŽANGU1----------------------
priežastis terbury, Conn.

Bet 1944 metų n 
Vokietijos persvara 
niajam apsiginklavi® 
žėjo dėl trijų priežasc

1. Rusų pramonė ui 
pažengė pirmyn tanki, 
tilerijos gamyboje,l kta naujos valdybos: 
čių dirbtuvės, dėl dah racŪ0S 22 skyriaus: 
lų-amerikiečių bomb® Vadas kun. Juozas 
mo, pradėjo mažiau g 
ir 3. Rusija tuo laiku j1 
vo iš Amerikos 5750: ( _ , . x .
nų dolerių vertės „U -s 
pagelbos, kuri susiž 
10,000 lėktuvų, 40,0^0 
225 milijonų dolerių

E alikiškų dr-jų veiklos 
io 28 d. įvyko L.K. Fe
os, Tėvų bei Savųjų 
ir Pašalpos Fondo 
susirinkimas.

racijos 22 skyriaus:

ėjus; pirm. komp. A- 
Iras Aleksis; vicepirm. 
,ena Karinauskienė ir

Angelė Kanapkienė, 
į ra. t. Nellie Jenušai- 
žd. Petras Jokubaus- 
glų spaudos korespon- 
larcelė Andrikytė, ka
lėjai —Marytė Kašė- 
Konstancija Jesaitie-sunkvežimių rusams b: 

vę visai neimanomap ršalka peįras Lįubi_ 
ti pergales prie Stalu 
1943 m. — mat, nebūĄ 
mės priversti priešą 
tis, jei nėra galimybės, 
sekioti. Be Amerikos 
vežimių Raudonoji -1^ 
būtų dar vis beklamp a
bedugniam Ukrainos f uvių šalpos II skyriaus 

Atsakingieji rusai t ia; pįrm. Aleksandras 
žiną Amerikos pagelte s, vicepirm. Nellie Je-

vų bei Savųjų Dr-jos 
ą įeina aukščiau minė- 
enys, tik vicepirminin- 
ižd. kiti:
irm. Jonas Breivė, 

arijona Stankevičienė.

New Britain, Conn
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Komp. A. Aleksis pasiža
dėjo išpildyti dainų progra
mą. Dalyvaus daug ir kitų 
žymių svečių. W. L. Tarybos 
pirm. Dr. P. Vileišis ir visa 
valdyba ragina visuomenę 
dalyvauti kuo skaitlingiau
siai, ypač dabar, kada Lietu
vos nepriklausomybės liki
mas yra miglotas, neaiškus.

Dabar kaip tik yra laikas 
stiprinti mūsų visas spėkas, 
griežtai reikalauti to, kas tei
sėtai priklauso: Lietuvos lais 
vės ir nepriklausomybės at
gavimas. Laikas bėga, padė
tis keičiasi, todėl mes tiki
mės, kad mūsų kalbėtojai pa
tieks mums naudingiausias 
žinias ir kartu patars mums, 
kaip mes galėtumėm tinka
miau pasitarnauti Lietuvai. 
Turint tai mintyje, kiekvieno 
lietuvio užduotis dalyvauti 
prakalbose ir prisidėti gelbė
ti mūsų tautą nuo visiško su
naikinimo.

Dr. M. J. Colney

Kochanskienė 
eilėmis ryškiai 
metų sukakties

1894-1915 metų

So. Boston, Mass

Minės vasario 1G bendrai, 
iškilmingai

Bostono lietuviai savo tau
tos didžiąją šventę minės ben
drai, iškilmingai vasario 11 
d. Iš ryto, 10 vai Šv. Petro 
bažnyčioj bus iškilmingos mi
šios. Pamokslą sakys kun. 
dr. K. Urbonavičius. Po pie
tų 2 vai. didžiulėj S. Bostono 
High School auditorijoj į- 
vyks masinis susirinkimas. 
Kalbės Lietuvos konsulas iš 
Chicagos Dr. P. Daužvardis, 
kun. Pr. Juras iš Lawrence, 
Mass, ir vietiniai. Pakviesti 
ir reikia tikėtis, kad dalyvaus 
Sen. David L Walsh, gub. M. 
J. Tobin ir mayoras Kerri
gan. Meno programą išpildys 
art. R. Juška ir jaunamečių 
tautinių šokių grupė, vado
vaujant O. Ivaškienei. Mili- 
tares apeigas kaip bažnyčioj 
taip ir salėje atliks St. Da
riaus Posto legionieriai.

Šį minėjimą remia visos 
didžiosios draugijos. Rengi
mo komitetui vadovauja Bos
tono miesto stambus parei
gūnas, jaunas adv. Jonas Gri
galius. Garbės pirm, yra 
kleb. kun. Pr. Virmauskis ir 
Dr. Paul Jakmauh-Jakimavi
čius.

žina Amerikos pagelte S) vicepirm. Nellie Je- 
tės. Jei žemesnieji toi įene, Morta Zailskienė 
tina, tai tik dėl to, h 
tai nėra
griežtų protestų, kaip 
mirolo Standley.

Maskvos korespm šių rinkimo pirm. Pet- 
pasakojo apie kelionę 
niai atkovotą teritori, tėtina naujoms valdy- 
juos lydėjo R..Armijs ištvermės ir Dievo pa- 
nantas. Važiuodami j i jų darbuose, 
stebėjo griovyje jeep, 
sija negamina panas; 
mobilių, bet daug jeep , e v , ° * 1 XXV/X VV4L41A1U/ KJ V4. M WXJXXX
jo is Amerikos (lent jiatesnę visuomenę ko- 
su rusiškomis inste arbą turi spauda žmo- 
mis, kurios buvo išleis gyvenime ir paraginti

is Jenušaitis; protoko- 
žinoma, nė it. Ona Barkauskienė, 

ų rašt. Nellie Jenušai- 
ižd. Juozas žemaitis ir

New Haven, Conn

kubauskas.

jjpaudos vakarėlis 
eracijos 22 skyriaus 
)a, norėdama supažin-

Parapijos atskaita
Kleb. kun. Edvardas Gra- 

deckas pranešė plačią finan
sinę 1944 metų atskaitą. Pa
jamų parapijoj buvo $22,969.- 
53. Skolos išmokėta $7.400. 
Atsargos fonde liko $3,000. 
Skolos dar liko $4,000.

Per ketveris metus, su pa- 
gelba geros širdies parapijie
čių, klebonui pasisekė atmo-

50 metų minėjimo vakaras
Vasario 4 d. 4 vai. po pietų 

įvyko istorinis parapijos auk
sinio jubiliejaus spektaklis. 
Žmonės pripildė salę kaip 
niekada pirmiau.

Petronėlė 
skambiomis 
nušvietė 50 
minėjimą.

Svarbųjį
laikotarpį vaizdavo kita pio
nierė parapijietė, Ona Ra
dzevičienė, kuri įdomiai nu
pasakojo apie žvirblienės pa
kvietimą važiuoti į Ameriką, 
kur pradžioje laiko 12 bur- 
dingierių, iš kurių 9 apsiveda 
su lenkėmis, gi trys pasilikę 
niekam netikę. Tuo laiku len
kų kunigas bandė laimėti lie
tuvius, bet jie nelinko prie 
lenkų. Ona Radzevičienė su
žino apie pamaldas lietu
viams, laikomas Šv. Marijos 
airių bažnyčioje, kur eina ir 
susižavi kun. J. žebrio pa
mokslu. Lietuviai aukoja ir 
pasistato bažnyčią. Lietu
viams nepaprastas džiaugs
mas. Tam vaidmeniui įdomu
mo priduoti padeda Stasė Mi- 
lukienė.

Po to trumpa pertrauka. 
Čia pasigirsta muzika ir Ed
vardas Makauskas, kunigo J. 
Žebrio asmenyje, kviečia bro
lius lietuvius glaustis vieny- 
bėn, vienas kitam paduoti 
ranką, jungti jėgas stipry- 
bėn, būti tvirtais žydriame 
tikėjime, įkurti parapiją ir 
melsti Dievą, kad padėtų tokį 
kilnų darbą realizuoti...

Toliau vaizduojamas 1915- 
1931 metų laikotarpis, kuria
me Šv. Andriejaus lietuvių 
parapija puikiai gyvuoja. 
Bažnyčia ne be viena, bet ir 
kita didžiulė ir erdvi mūrinė 
užbaigta.

Bronė Mičiūnienė ir Ona 
Gudinienė kalbasi apie kun. 
Edvardą V. Grikį, tapusį an
truoju parapijos klebonu po 
tragiškos kun. J. žebrio mir
ties.

M. Pavasariūtė skambina 
arpą ir vaizduoja „Angelo 
Praeities Svajones.” Baigoje 
girdisi Angelo balsas: „Vis
kas taip įvyks, kaip parapi
jiečiai svajojo ir troško. Sep
tyniolika metų kun. Grikis 
darbavosi mūsų tarpe.”

Kun. Antano A. Vaškelio 
klebonavimo laikais įsceni- 
zuotas didelis jo rūpestis pa
rapijiečių gerovei, ypatingai 
lietuvybės naudai.

Elena Denisevičiūtė pui
kiai moko parapijos vaiku
čius. Tačiau kun. Vaškelis, 
uoliai besirūpindamas įkvėp
ti lietuvybės dvasią visiems, 
ypatingai čia gimusiems, a- 
tostogų metu, įveda mokyk
lą, paskui pakviečia Seseles 
Pranciškietes ir įsteigia vie
nuolyną, kuriame pastoviai 
apsigyvena.

Čia vienas iš parapijos įkū
rėjų, būtent, Jonas Skrituls- 
kis labai įdomiai prakalbėjo.

keti $30,400. skolos. U z tokį vaįzcižiai ryškindamas praei-

troite.
— „Ar tai vokiška 

merikoniškas jeep?"' 
klausė korespondente

— „Nei vienų, neik 
atsakė leitenantas so 
džiavimu. Tai te pas mus toks spaudos 
Jūsų amerikoniški j$ 
per silpni naudoti k me visuomenę gausiai 
frontuose — 5,000kit nkyti.
ir jie subyra! čia mes 
jame tik rusiškus!"

Rusų nuostoliai bin'
ll, ir 1944 metų vasate 
kiekvienas vyras tai 
metų amžiaus, - R 
keletą technikų ir 0 
viršininkus, — buvo ► 
moj ir fronte. Netgi te tgorne visus skaitlingai

ss uoliau skaityti bei 
is katalikiška spauda, 
, spaudos vakarėlį kovo 
parapijos salėje.
egentais yra kviečiami 
kų laikraščių redakto-

ėlis yra naujienybe.

ioncertas-Teatras 
jario 11 d. įvyks parapi- 
netinis koncertas-tea- 
vadovaujant komp A- 
1.
igramoje: 2 juokingos 
dijos, trys chorai: Vy- 
loterų ir Studentų.

anglų—amerikiečių 
prasidėjo Prancūzijoj; 
tų valdžia lojaliai lai^ 
herano susitarimo pte 
taką, šiai atakai gario 18 d. 7 vai. vak.
sai sumobilizavo pri^ 
nijų tarnybai vyte-1

auti.
Vidgirių Duktė

Lietuvos švente

uozapo parapijos audi- 
____ __ ./ne įvyks Lietuvos ne

buvo atleisti iš kaii^ msomybės paskelbimo 
dėl žaizdų, ar neprii£; jįų minėjimo prakalbos.

w__  ia Waterburio Lietuvių
trūkumų. Bet... So$ ba. Kalbės kun. Jonas 

Inas, Dr. K. Pakštas ir 
l Devenienė.

dėl žaizdų, ar nepriič; 
tarnybon dėl rimti1

džia išlaikė žodį.
(Bus daugiau’

didelį pasidarbavimą ir dos
numą padėka priklauso kle
bonui ir parapijiečiams.

Klebono pasiryžimas yra 
šią vasarą atmokėti parapi
jos paskutines skolas ir su
deginti skolų dokumentus di
deliu parengimu. Pasitikima, 
kad tas sumanymas bus at
siektas, jai tik Aukščiausias 
suteiks sveikatos ir ištver
mės mūsų darbščiam kleb. 
mūsų tarpe ilgesnį laiką 
dirbti.

Vasario 11 d. mūsų koloni
jos lietuviams yra labai svar
bi diena. Kiekvienas turėtų 
ją pasižymėti. Įvyks parapi
jos metinė vakarienė, kuriai 
rūpestingai ruošiasi klebonas 
ir visa rengimo komisija.

Vakarienės bilietai po 2 
dol.

Vakarienės metu bus pa
minėta ir Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo 
šventė. Yra ruošiama graži 
programa su dainomis, kal
bomis ir kitais pamargini- 
mais. Kviečiam visus vietos 
geros širdies lietuvius daly
vauti šiame parengime.

M.

Čia reikia tarti, kad klebo
nas džiaugiasi gausiu para
pijiečių dalyvumu, įvertinant 
darbuotę ir pagerbiant jo as
menį. Klebonas nusipelno to 
viso pagerbimo, nes atmokė
jo parapijos skolą, padarė 
daug pagerinimų, įrengė nau
ją Didįjį Altorių ir naujus 
vargonus, suorganizavo ke
letą svarbių draugijų, įkū
rė Naujosios Statybos Fondą 
tikslu pradėti tuojau po ka
ro statyti ir kleboniją ir Lie
tuvių Centro rūmus.

Baigiant, Šv. Cecilijos cho
ras sugiedojo, publikai sus
tojus ir pritarus, „Lietuva, 
Tėvynė mūsų”.

Pianu akompanavo Jane ir 
Lorraine Samnoski. Vaidini
mo prirengime daugiausia 
pasidarbavo vyresnioji Sese
lė M. Urbana, OSF.

Žmonės patenkinti, išsineš
dami maloniausius neišdildo
mus įspūdžius, didžiuodamie
si praeitimi ir džiaugdamiesi 
dabartimi.

tį ir dabartį. Publika atidžiai 
domėjosi ir gausiai plojo.
Dabartinį kleboną pagerbiant

Prašmatni programa pa
ruošta pagerbti kleb. kun. 
Matą A. Pankų jo penkerių 
metų klebonavimo proga.

Edvardas Miller ir P. ši
lingaitė puikiai vaizdavo kil
nias klebono pastangas, kad 
parapijiečiai taptų šio kraš
to piliečiais.

J. O’Bright su kitais vai
kučiais išreiškė nuoširdžius 
pasveikinimus klebonui.

D. Kalinauskaitė padarė į- 
vadą; Tikėjimą vaizduoja E. 
Sakalauskaitė, Viltį — T. 
Matulaitė, Meilę — Irena 
Narcum. Pabaigus klebonui 
aukoja gėlių pluokštes.

Publikai labai patiko ma
žyčių mergaičių šokis ir ma
žyčių dalis.

Šv. Cicilijos choras žavio
mis dainomis apvainikavo 
minėjimo vakarą.

Pabaigoj buvo klebono kal
ba, kuri paliko nepalaužia
mus pasiryžimus toliau dar
buotis Dievo garbei, Bažny
čios naudai ir pačių lietuvių 
gerovei.

Samata

Bridgeport, Conn
Šį sekmadienį, vasario 11 

d., pas mus įvyksta Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbi
mo šventės minėjimas. Ren
gia A. L. Tarybos Bridgepor- 
to skyriuš. Viskas prasideda 
6 vai. vak. parapijos salėje. 
Bus dainų ir kalbų. Svarbūs 
kalbėtojai nušvies dabartinę 
Lietuvos padėtį. Visi kviečia
mi dalyvauti šioje šventėje 
ir prisidėti prie Lietuvos gel
bėjimo. Nusipirkdami įžan
gos ženklelį į šventės minė
jimą, paremsite Lietuvos 
žmones.

Praeitą savaitę teko lanky
tis Brooklyno apylinkėj. Bu
vau užėjęs į United Lithu
anian Relief Fund sandėlį, 
kur apie trys šimtai tūkstan
čių svarų sutvarkytų labai 
gražiai drabužių siuntimui į 
Lietuvą. Nustebau pamatęs 
tokį gražų drabužių sutvar
kymą. Tikrai garbė yra tos 
įstaigos žmonėms už tokį 
gražų darbą.

Sutikau dainininką Al. Va
siliauską, kuris Bridgeportie- 
čiam gerai žinomas. Jis man 
aprodė visą sandelį, pakavi
mą drabužių, mašinas. Al Va
siliauskas ir dar viena svarbi 
dainininkė tikisi mus Bridge- 
porte pavasarį gražiam ge
gužės mėnesyje atlankyti su 
lietuviškomis dainomis. Tik
rai būtų labai malonu juos 
abu išgirsti.

Praeitą savaitę palaidotas 
Kazimieras Minalga, Jurgio 
Minalgos sūnus. Reiškiame 
Minalgams užuojautos. Mi 
nalgai yra labai geri parapi
jiečiai.

Newark, N. J

O.

Užgavėnių balius
Švč. Trejybės lietuvių 

rapijos metinis ir istoriškas 
blynų balius įvyksta sekma
dienyje, vasario 11 d. para
pijos salėje, 207 Adams St. 
Pradžia 4 vai. popiet, šokiai 
prasidės 7 vai. vakare. Or
kestras rinktinis, gros lietu
viškus ir kitokius šokius. Se
ni ir jauni galės gerai ir link
smai užgavėnes praleisti, kad 
užtektų visai gavėniai links
mybių, nes gavėnios metu vi
sos linksmybės užsidarys.

Klebonas ir blynų baliaus 
rengėjai kviečia visus para
pijiečius ir kaimynus atsi
lankyti ir naudotis Newarko 
moterų svetingumu ir vaišė
mis. Ypatingai per šį Užgavė
nių balių.

Kleb. kun. I. Kelmelis

TAI JŲ LAISVE

pa-

Štai kokia Sovietų valdžios 
tikybos laisvė. Kalėdų dieno
je visi turėjo eiti dirbti. Baž
nyčios buvo uždarytos. Už 
nepaklausymą — piniginė 
bausmė ir keli mėnesiai ka
lėjimo.

BROOKLYNO KRIAUČIAI
MINĖS VASARIO 16

Sausio 24 d. lietuvių kriau
čių skyriaus 54 skyriaus su
sirinkime svarstytas New 
Yorko Lietuvių Tarybos laiš
kas, kviečiantis dalyvauti 
Lietuvos nepriklausomybės 
šventės minėjime. Laiške bu
vo prašoma ne tik dalyvauti 
minėjime, kurs bus vasario 
11 d., bet ir prašoma nupirk
ti minėjimo 100 bilietų.

Komunistai šaukė „numes
ti laišką nuo stalo,” bet pat
riotai rimtai pareikalavo 
svarstyti laišką. 62 balsai pa
sisakė už laiško skaitymą, o 
6 — prieš. O kada buvo bal
suojamas bilietų pirkimas, 
tai už balsavo visi prieš vie
ną...

Bravo mūsų broliams 
kriaučiams, kad nepabijojo 
didelio šalčio ir atėjo susirin
kimam Jie pasirodė vyriškai 
ir patriotiškai!

Komunistų pakalikai šia
me susirinkime pasirodė la
bai nekultūringai. Kai P. Tiš
kus priminė jiems jų begė
diškus darbus, tai lyg keno 
įdurti pašoko ir suriko sto
riausiu balsu tokius žodžius, 
kokių čia ir nepatogu minėti. 
Štai kokius žmones išauklėjo 
Bimbos, Mizaros ir Prūsei- 
kos. Labai aišku, kaip iš to
kių fanatikų komunistai, pa
sigavę valdžią, gali paruoš
ti žmonių šaudytojus. Bet 
čion, tavorščiai, jūs dar ne
galit atimt laisvės žmonėms 
pasisakyti tai, kas yra bran
gu.

V. Bernatavičius pranešė 
iš direktorių tarybos susirin
kimo, primindamas, kad bus 
atskaitoma 20 procentų nuo 
kiekvieno unijos nario savai
tinės algos nuo 40 darbo va
landų, vargstantiems nuo ka
ro Europoje.

V. Pranckevičius pranešė 
iš „Joint Board”, kad mažes
ni siuvėjų kontraktoriai ne
nori mokėti už vieną savaitę 
atostogų, bet sakė, kad uni
jos vadovybė privers juos už
mokėti. (Turėtų mokėti už 
dvi savaites, pagal Chicagos 
konvencijos 1944 m. gegužės 
mėn. nutarimą).

J. Buivydas ir M. Varnec- 
kis pranešė iš „Trade Board”, 
kad nuo vasario mėnesio vy
riškos siuvyklos pradės karo 
uniformas ir gaus tiek pat, 
kaip už civilius.

K. Kundrotą, delegatas, 
pranešė iš 13 siuvyklų, ku
riose lietuvių 54 skyrius bu
vo kontroliuojančios galios.

Susirinkimo gale pirm. V. 
Zaveckas išdalino Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo 
bilietus.

Siuvėjas

GRĮŽO IŠ INDIJOS

Šiomis dienomis iš tolimos 
Indijos grįžo lakūnų skyriaus 
narys korp. Charles Pupelis, 
artimų „Amerikos” skaity
tojų sūnus. Savo tėvelių jis 
nematė beveik 3 metus. Indi
joje jis išbuvo 27 mėnesius.

Korporalui pavyko atvy
kus susitikti su savo broliu 
Juozu, kariu, būnančiu Mit
chell Field, L. I. ir su savo 
švogeriu Juozu Dailyda, lai
vyno felčeriu, dabar esančiu 
laivyno ligoninės St. Albans, 
L. I., štabo nariu.

Labai apsidžiaugė ir jo se
sutė Alicija Dailydėnienė su 
savo sūneliu Juozuku.

Sausio 21 d/ pas Pupelius 
Woodhavene susirinko jų šei
mos draugai ir linksmai svei
kino seniai nematyta karį.

ŠLIKŲ PADĖKA

Povilo ir Viktorijos Šlikų 
vedybinio gyvenimo 25 metų 
sukaktuvių puotoje dalyvavo 
per 200 svečių. Vyriausia 
puotos šeimininkė buvo Dau- 
noravičienė . ir šlikų duktė 
Marytė Lekstutienė. Šeimi
ninkės buvo Kulbokienė, 
Laundauskienė, Žilienė ir Mi- 
sūnienė.

Svočia buvo B. Meiluvienė, 
piršlys — Slavinskas.

Povilas ir Viktorija Šlikai 
dėkoja visiems svečiams už 
gražius sveikinimus. Taip pat 
dėkoja patarnautojoms ir 
šeimininkėms, kurios taip 
sunkiai dirbo.

Dėkojam kun. K. Pauloniui 
už gražią dovaną, Vasiliaus
kienei, Blanche Šapetai, Lek- 
stutienei ir Babraskienei. 
Dėkojam savo žentui J. Lėkš
tučiu! ir dukteriai, kurie vis
ką taip gražiai surengė ir 
taip dirbo.

Dėkojam prie alaus patar
navusiems M. šeškui ir P. 
Schlitz.

Vakaro vedėjas Misūnas 
labai gražiai viską atliko. 
Ačiū.

Ačiū visiems.
Povilas ir Viktorija šlikai

Brooklyno vyskupijosaukš- 
tesnės mergaičių — St. Bren
dan ir Bishop McDonnell — 
mokyklas baigė 355 mokinės. 
Per metus katalikų aukštes
nes mokyklas baigė 144 mo
kiniai.

LIETUVIŠKA DAINA 
KARIŲ TARPE

Korporalas E. R. Adams, 
marinas, atrašė savo motinai, 
„Amerikos” skaitytojai, laiš
ką iš No. Carolina. Negalė
damas motinos, gimtadienio 
praleisti namie, korporalas 
pasiėmė kelis marinus, nuė
jo į vieną klubą ir ten minėjo 
jos gimtadienį. Mūsų korpo
ralas mokė savo draugus lie
tuviškai dainuoti. Jie turėjo 
kelis sykius kartoti, kol iš
moko „Lietuva Tėvynė mū
sų” ir kelias dainas. Aplin
kui buvę teiravosi, kokios 
ten dainos, o vis tiek jie dai
navo. Lietuviška daina skli
do korporalo motinos garbei.

Užbaigdamas laišką, kor
poralas rašo: „Visko buvo, 
tik reikėjo mamos, lietuviš
kos duonos ir mamytės na
mie darytos dešros”.

Pažymėtina, kad korp. A- 
dams savo tėvams laiškus 
rašo lietuviškai.

AUKOJO MISIJOMS

Misijų sekmadienyje Brook
lyno vyskupijoje surinkta 
$90,000.00 aukų misijoms.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

Moterų S-gos N. Y.-N. J. 
apskrities metinis suvažiavi
mas įvyks kovo 11 d. V. J. 
Atsimainymo par. salėje, 
64-25 Perry Ave., Maspeth, 
New York.

Kuopos prašomos atsiųsti 
savo atstovus. Reikalingi vi
sų kuopų pranešimai. Be to, 
malonu pranešti, kad žinoma 
artistė Marijona čižauskienė, 
nuoširdi Sąjungos veikėja, 
buvusi centro pirmininkė, 
skaitys paskaitą.

Visas moteris nuoširdžiai 
kviečiame.

St. Subatienė,
Pirmininkė

IEŠKOMI

Lietuvos Generalinis Kon
sulatas New Yorke paieško 
šių žmonių:

Bagdonienė, Johana, pas
kutiniu laiku gyvenusi Ro
chester, N. Y. Ji yra kilusi 
iš Josvainių parapijos Lie
tuvoje ir į Ameriką atvyku
si 1912 metais.

Banienė, Stasė, gim. Krė4- 
čaitė, kilusi iš Navarėnų mie
stelio.

Maslauskai, Pranas ir Kos
tas, kilę iš Cimaniūnų kaimo, 
Leipalingio valse., Seinų aps., 
seniau gyvenę, o gal tebegy
vena New Yorke.

Skilandžiūnas, Konstanti
nas, gyvenęs, o gal dar ir te
begyvenantis Buffalo, N. Y.

Ulkė, Juozas, kilęs iš Jaku- 
bonių km., Pušaloto valse., 
Panevėžio apskr., šiuo metu 
apie 60 metų amžiaus.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi atsiliepti.

Consulate General of 
Lithuania

41 West 82nd Street, 
New York 24, N. Y.

Karo pergalei paskubint^, 
pirkime daugiau kafb bonijV3

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Salinskas) 

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Baisamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas 
t

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. HAvemeyer 8-1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

NOTARY PUBLIC 

63-12 70th Street,
Middle Village, L. I., N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

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

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
A "  - -—    - ■■■ —
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Lietuvos Nepriklausomybės Paskelbimo
27 METŲ SUKAKTIES IŠKILMINGAS

MINĖJIMAS
Sekmadienį, VASARIO-FEB. 11 d., 1945

Webster Hall
119 East 11th St., New York City

PRADŽIA 3 VAL. POPIET

jį AMERIKOS LIETU' 
' ŪKU VISUOMET* 
į KULTŪRINIO GI

a SAVAITRAS

Kalbės Lietuvos Pasiuntinys POVILAS ŽADEIKIS, Latvijos 
Pasiuntinys A. BILMANIS, Estu Pasiuntinys JOHANNES KAIV 
ir DR. M. VINIKAS, SLA. Centro sekertorius.

Programoje dalyvauja SUE GRISKA-GRIŠKAITE, buvusi 
Philadelphijos Operos dainininkė, dabar dalyvaujanti New Yorko 
Miesto Operoje.

“VAIDELYTŪS”, SLA Jaunuoliu 370 kp. šokėjų grupė iš 
Philadelphijos, vadovaujant Lillian Stilsonaitei-Antanavičienei, 
šoks tautinius šokius. 

t

KEARNY LIETUVIŲ KLUBO CHORAS, kuriam vadovau
ja Jurgis Dirginėtus.

PO PROGRAMOS ŠOKIAI. GROS A. JEZAVITO ORCHESTRAS
Visi lietuviai, kuriems rūpi Lietuvos laisva ir nepriklausoma 

ateitis, dalyvaukite šiose iškilmėse. Gyvendami Amerikoje, laisvo
je šalyje, pareiškime savo žodį kenčiantiems Lietuvos žmonėms, 
kurie, be abejo, neturės galimybės tarti laisvo žodžio šios brangios 
šventės proga.

Kviečiame visus į kovą dėl Lietuvos laisvės.
NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBA

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

EINA KAS PENK

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

šventadieniais susitarę

Tek EVergreen 1-Rj
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryti

tiered as Second-Class i 
Office at Brooklyn, N. Y

fIjie
Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCRJS i

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate ; 

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENĖ. Geriausias pasirito 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS j 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI]

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn,!

J. GINKUS LIGONINĖJE

ŠĮ SEKMADIENĮ VISI DALYVAUKIME 
LIETUVOS ŠVENTES MINĖJIME

New Yorko ir apylinkės 
lietuviai Lietuvos laisvės 
šventę minės šį sekmadienį, 
vasario 11 d., Webster Hall, 
119 E. 11 Street, New Yorke. 
Minėjimą rengia New Yorko 
Lietuvių Taryba.

Minėjimo programos pra
džia 3 vai. popiet, bet salės 
durys atdaros nuo 2 vai. Vi
si kviečiami susirinkti laiku.

Minėjimo programa žino
ma iš skelbimų, kurių vienas 
yra ir šiame puslapyje.

Iš Washingtono atvyksta 
Lietuvos Nepaprastas Pa
siuntinys ir Įgaliotas Minis- 
teris Povilas žadeikis. Bus 
Latvijos ir Estijos atstovai. 
Bus daug kitų svečių.

Meniška programa įdomi. 
Žodžiu, viskas tinkamai pa
ruošta.

Bilietai po 75 c. ir $1.00.
Gausiai, o gausiai dalyvau

kime šiame Lietuvos laisvės 
paskelbimo šventės minėji
me!

“VAIDELYTĖS”, Philadelphijos SLA Jaunuolių 370 kp. šokėjų grupė, kuri vasario 
11 d., šį sekmadienį, dalyvaus Lietuvos laisvės paskelbimo šventės minėjimo programo
je Webster Hall, New Yorke. Šios grakščios lietuvaitės šoks tautiškus šokius.

Grupę sudaro: Lillian Stilsonaitė-Antanavičienė — direktorė, Ellen Slivynas — 
pirmininkė, Alice Kurkas — pianistė. Šokėjos: Isobel Bernužis, Connie Beniužis, Leonora 
Deksnis, Adele Jotautas, Mary Skiotis, Connie Zvigaitis, Eva Zvigaitis, Annela Muturas, 
Bonnie Dapsis, Helen Bielskis, Helen Lipčius, Stella Lipčius.

Staškienė, Eug. Karpiūtė, K. 
Kairys, J. Karalius, J. Kar
pus ir S. Jakupčionis.

Maspetho:
J. Paulauskienė, V. Vyš

niauskienė, A. Kivytienė, O. 
Laukaitienė, EI. Matulionytė, 
S. Cerebiejus, Pr. Ražickie
nė, P. Šimkienė, O. Petrulie
nė, K. Galčius, Pr. Kurienė, 
M. Zamblauskienė ir P. Ku
bilius.

Angelų Karalienės 
Parapija

ADDRESS

The National Foundation for 
Infantile Paralysis, Inc.
120 Broadway, New York 5, N. Y.

Here is my contribution to the fight 
against Infantile Paralysis.

NAME_____________________________

Vasario 1 d. Juozas Gin- 
kus, lietuvių radijo progra
mos vedėjas, staiga pasijuto 
silpnai. Tuojau nuvyko pas 
savo gydytoją, kurs patarė 
atsigulti ligoninėje kelioms 
dienoms.

J. Ginkus yra New York 
Hospital, privatiškam kam
bary. Visi jo pažįstami linki 
jam laimingai sustiprėti ir 
veikiai grįžti į sveikųjų tar
pą- ______________

BAIGĖ MOKYKLĄ

Darata Bartkiūtė baigė Bi
shop McDonnell aukštesnę 
mokyklą.

Šv. Jono universitete 
Brooklyne studentas Alfred 
Scallon laimėjo Amerikos 
Legijono duotą iškalbingumo 
konteste dovaną.

Amount of my contribution: $

Maspetho Žinios

New York, N

!įX BUDAPEST
-------

Londonas. — D 
Europos sostinė pal

įįšavaizdus p0 penkiasdešimt 
gulimo ir smarkių 1 

^iiiĮiii®! Vengrijos sos 
dapeštas pasidavė

Bayonne, N, 
_____ . j/-** , . į

— Blynų ir kortų bj riuomenei.
vyks vasario 13 d. | To apgulimo me

— Vasario 3 d. pal'1' , čiaineteko 110,000 
Petronėlė Juodziukynjt^^ ’̂ diĮ, paimtų į Belais1

— Sausio 28 d. ai .
Frank Obervanovich buvo ir vokiečių jį 
la Paulauskaite. T; i®0 Pa sininkas generolas

— Pakrikštytas Jok ^hP^brnchas.
lesnik, Juozo ir Aj Budapešto užėm

i I’M 1 ooo užmuštų. Belais

(Navickaitės) Shelesį- daro rusams kelią 
jos sostinę Vieną iinūs. f-jajnmw- jog gogtmę yieną y

— Žuvo karys Juozą jos sostinę Bratislai 
lauskas. Gedulo pamal $ i®- Kiti rusų kariuor 
vasario 10 d. 8:30 vaj 311 U® Uliniai persikėlė per

— Sunkiai susižeidė upę ir prisiartino pi 
Saukus. Gydomas liga .^aikąmy-'nų DU0 Vokietijos

— Pas kleboną šios - ji josiioDresdeno, paėm 
tės pradžioje lankėsi 
Aleksiūnas, MėšlisirCą' 
kalnis. Visi buvo niiI-raA ,Newarko arkiv. JfcjjlĖ ,

. atvaduota. Tai vien 
Į3 Paausių Europos m 
R? T Rusaj naCįUs ypg 
pm. gog^ių

tea&yiB _______

tės pradžioje lankėsi

PARDUOD

$ "4 P3' Kiti rusų kariuor

jj apgUp0 QjOg,

LIETUVIŲ DIENOS 
KOMISIJA

New Yorko Apylinkės Lie
tuvių Katalikų Seimelis sau
sio 28 d. į Apylinkės Lietu
vių Dienos Rengimo Komisi
ją išrinko uolius veikėjus iš 
keturių parapijų:

Angelų Karalienės Par.:
K. Krušinskas, J. Tumaso- 

nis, A. Pažereckienė, O. Sije- 
vičienė, M. Putinienė, M. Dul- 
kienė, V. Žemantauskas, St. 
Pusvaškis, St. Lukoševičius, 
B. Adomaitienė, M. Vizbarie- 
nė, U. Janušienė, N. Civins-

PARDUODAMAS
2 šeimų mūrinis namas, ap
šildomas gasu. Kreiptis:

5445 71 St.
Maspeth, N. Y.

kienė, An. Tvaskienė, R. Pan- 
kevičienė, U. Šarkauskienė. 
B. Adomaitienė (Maspeth), 
O. Paniatauskienė, M. Daily- 
dėnas ir Petronėlė Stravins
kienė.

Apreiškimo Par.:
St. Subatienė, M. šertvy- 

tienė, J. Skarulienė, M. Mi- 
kolaitis, K. Baltrušaitis, J. 
Gražienė, O. Stagniūnienė, 
V. Pūkas, R. ir Elzb. Kašė- 
tienės, U. šašienė, J. Mas- 
lauskas, U. Čižauskienė, K. 
Dobrovolskis, V. Janušonie- 
nė, P. Montvila, J. Butkus, 
O. Rimidienė, O. šeputienė, 
K. Zaukus, J. Skarulis, Edna 
Rokus, O. Visgaitis, O. Bū
tis, Pr. Puskunigis, J. Kras- 
nis, St. Stumbris, P. Kyrius 
ir T. Kubilienė.

Šv. Jurgio Par:
Bronė ir Jonas Brundzai, 

Al. Spaičys, M. Brangaitie- 
nė, O. Zajankauskaitė, J.

Šį sekmadienį, vasario 11 
d., mūsų parapijos Šv. Var
do dr-jos vyrai eis bendrai 
prie Šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Tuoj aus po mišių 
bus susirinkimas. Svarbu, 
kad kiekvienas draugijos na
rys dalyvautų.

Parapijos vyrai, kurie dar 
nepriklausote prie mūsų gra
žaus būrelio, prašomi ateiti 
į susirinkimą ir prisirašyti. 
Lauksime.

Saturdays, 3:00 to 3:30 p. m.
Station WEVD — 1330 kil., 5000 Watts

DIRECTOR — JACK J. STUKAS
429 Walnut St., Newark 5, N. J.

TeL MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

Ateinantį trečiadienį, va
sario 14 d., prasideda Gavė
nios metas. Tą dieną bus bar
stomos galvos pelenais viso
se katalikų bažnyčiose. Mū
sų bažnyčioje pelenai bus 
barstomi po 8 ir 9 vai. mi
šių. Vakare bus Graudūs 
Verksmai, palaiminimas ir 
po to bus barstomi pelenai

Gavėnios pamaldų tvarka 
mūsų bažnyčioje bus tokia:

Sekmadieniais 4 vai. p.p. 
Graudūs Verksmai ir Palai
minimas; trečiadieniais 7:30 
vai. vakare — Graudūs Verk
smai; penktadieniais 7:30 
vai. vak. — Kryžiaus Keliai, 
Palaiminimas ir šv. Kryžiaus 
relikvijų pagerbimas.

— Užgavėnių baliuje šeš
tadieny, vas. 10 d., atsilankę 
gaus pavalgyti kiek nori įvai
riausių blynų, cukrainių ir k. 
Bus ir gėrimų. Jaunimas ga
lės pašokti prie muzikos. Vi
sas pelnas parapijai.

Užgavėnių baliaus vasario 
10 d. komisiją sudaro Pr. Ku- 
rienė, Pr. Ražickienė, O. Čer
niauskienė, R. Nedzinskienė,
O. Petrulienė, P. Šimkiūtė, O. 
Laukaitienė, O. Balkūnienė, 
M. Zambliauskienė, M. Moc
kevičienė, V. Vyšniauskienė,
P. Kuras, M. Olungevičienė.

JUDOMI PAVEIKSLAI

— Rožančiaus draugija sa
vo mėnesiniame susirinkime 
nutarė ruošti teatrėlį geg. 6.

— Sodalicijos mergaitės 
rengiasi prie operetės, kurią 
statys Verbų Sekmadienį, 
kovo 25 d.

— Parapijos mokyklos vai
kučiai buvo atleisti nuo pa
mokų dvi savaites. Pamokos 
vėl prasidės vas. 13 d.

— Karių Motinų ir žmonų 
draugija laikys savo susirin
kimą vas. 12 d., 8 vai. vaka
re.

— Kun. J. Balkūnas vas. 
9 d. sakys pamokslą Pittsto- 
ne Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės proga.

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30

Sekmadienį, vasario 18 d., 
Angelų Karalienės par. Tre
tininkai rengia judamuosius 
paveikslus parapijos salėje. 
Prasidės 7:30 vai. vakare.

Šio parengimo visas pelnas 
eina parapijos naudai.

Visi nuoširdžiai prašomi 
atsilankyti į šiuos judamuo
sius pavekslus, kurie pui
kiausiai pritaikinti gavėnios 
metui.

Ona Liziūnienė išsilaužė 
ranką, gydoma ligoninėje. M. 
Raižienė 
išsilaužė

iš Blissville irgi iš
rankų.

motinos vasario 11Karių
d. per 9 vai. mišias eis drau
ge prie Komunijos. Susirin
kimas įvyks vasario 12 d.

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenės Įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

(Vietinės žinios, parengimai: koncertai, šokiai ir t. t.
Vestuvės, puotos, liūdni pranešimai.)

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

J. P. GINKUS 
495 Grand St. 
Brooklyn, N. Y.

AD. JĖZAVITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

Laimėjimų vakarą rengia 
Moterų Sąjungos 29 kuopa 
vasario 13 d., antradienį, Ap
reiškimo parapijos salėje.

Pradžia 8 vai. vakare.
Bus gražių ir vertingų do

vanų. Užkandžiams bus duo
dama bulvinių dešrų.

Grover Cleveland mokyklą 
baigė Jonas Bugenis, Alena 
Zambrauskaitė ir Florence 
Černiauskaitė. Duotas diplo
mas ir Lionginui Petroniui, 
kurs jau penktas mėnuo ka
riuomenėje.

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

Apdraudžia viską, 
ko prašo. Ąjidlpudš

Juozas Ksčenaitis su žmo
na sulaukė vedybinio gyve- 

:ties. Tam^ 
atžymėti, jie užprašė savo 
intencija mišias, kurios bus 
atlaikytos vasario 11 d. Kle
bonas ir jų visi pažįstami lin
ki Ksčenaičiams Dievo palai
mos ir daug laimės tolimes
niame gyvenime.

X. T *11 • • na suiauKe veayomiJurgio r arapija nimcSOmetų sukak

Sąjungietėms
Moterų S-gos 35 kuopos 

svarbus susirinkimas bus va
sario 11 d. tuoj po sumos, Šv. 
Jurgio par. salėje.

Visos narės prašomos atsi
lankyti. Kuopos pirmininkė

LIETUVIŲ CHORAS 
PER RADIJĄ

Vasario 4 d. 11:30 vai. ry
te miesto radijo stotis 
(WNYC) davė 20 minučių 
Chicagos lietuvių moterų an
samblio koncertą. Dainavo 33 
dainininkės, Alice Stevens 
(Steponavičienės) vadovau
jamas. Choras davė ir an
gliškų dainų. Skambėjo dar
niai.

Šis choras vasario 3 d. kon
certavo Baltimore j e, o vasa
rio 4 d. Brooklyne, kur išpildė 
„Vienybės” koncerto progra
mą.

Šv. Vardo dr-jos susirinki
mas vasario 18 d. d. neįvyks, 
nes tą dieną 4 vai. popiet šv. 
Patriko katedroje bus pamal
dos už Lietuvą.

New Yorko lietuviai ruo
šiasi gausiai dalyvauti Lietu
vos nepriklausomybės pa
skelbimo šventės minėjime, 
šį sekmadienį, vasario 11 d., 
Webster Hall, 119 E 11 St., 
New Yorke. Pradžia 3 vai. 
popiet.

A. A. M. SERBENTIENĖ

Ezjiė ir

Vienas Jackson Heights, 
L. I., pilietis už pašaukimą 
ugniagesių nesant gaisrui už
mokėjo baudos $50.00.

Sausio 10 d. mirė Magda
lena Serbentienė, 42 metų 
amžiaus. Palaidota sausio 
13 d. iš Apreiškimo par. baž
nyčios. Amž. Rožančiaus ir 
Maldos Apaštalystės dr-jos 
moters dalyvavo organizuo
tai. Velionė buvo keleris me
tus Kat. Susiv. 108 kuopos, o 
paskutiniu laiku Brooklyno 
135 kp. raštininkė.

Dideliame nuliūdime paliko 
vyrą Andrių Serbentą, duk
relę Daratą, brolį Antaną Ži
linską Lietuvoje ir motiną 
Žilinskienę. Žilinskai yra ki
lę iš Prienų parapijos.

Gal kas iš giminių atsi
šauktų tokiu adresu: Mary 
Žilinskas, 155 Greenpoint 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Dėkojame klebonui ir vi
siems kunigams už gražų 
bažnytinį patarnavimą, vi
siems giminėms ir pažįsta
miems. Dėkojame grab. Aro- 
miskiui už gražų patarnavi
mą.

Visiems dėkingi —
Vyras, duktė ir motina

Vasario 4 d Rožančiaus dr- 
ja išrinko naują valdybą: 
pirm, šimulynienė, vicepirm. 
Talačkienė, sekr. Kavaliaus
kienė, iždin. Skarubskienė. 
Linkime pasisekimo.

Dr-jos narė Borus buvo su
sirgusi, išbuvo ligoninėj 4 sa
vaites. Dabar sveiksta na
mie. Jos du sūnūs kariuome
nėje: Vincas — Prancūzijo
je, o Stasys — Italijoje.

Kre\pVAtes‘.

Joseph Vasti
Real Estate Insu

496 Grand St., Brook);
Tel. EVergreen 7-

Clement Vokeli
Advokatas

47-40 — 74fhSfi

Jackson Heights,

NEwtown 9 •

Saugok Savoį
Teikiamas geriausias! 
patikrinimas, prižiūra 
AKINIAI prieinamiaii 
kainomis pagal jų riS

SI ištaiga įsteigta prieš H

OPTOMETRISTAS - 01

394-398 Broadway, Brod

Į Šiomis dienomis 
’• kad įvairiose karo 
šzizkiiis žuvo šie lietuviai 

ir tiro- čiai kariai:

;sxabdo jjj

Vincentas Kizas 
go, UI. (paliko žmoi 
nukes dukreles)

Korp. Stasys R. 
iš Chicago, IU.

5liMau 'Jonas Kalvinas i

hsxhii-

, Steponas Glinska 
cago, m.

į^ aP° Albinas Mačys ii 
^Me,pa.

Serž. Albinas J.
į iš Chicago, m.
h^ia ^s)'s Astana 
hį^įBlissviUe, L. L, N.

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

duoti namus, arba kai reika
linga apdrauda (insurance), 
malonėkite kreiptis žemiau 
pažymėtu antrašu, kur Jums 
maloniai ir gerai patarnaus—

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & INSURANCE
8656 85th St., Woodhaven 21, N. Y.

(Prie Forest Parkway Stoties)
Tel. Virginia 7 - 1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų iš
lyginimą, piasteriavimą, šaligat
viu cementavimą ir kt. darbus.

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

LIETUVIŠKA] 

alude] 
Karšti UžItandH 

K4SDIEN
Patogi Viets DBM 

Su MOTERIMSj 

DIDELIS PASnUNHM 
visokių gėrimu

JUOZAS ŽEIDI 
411 Grand Stri 

'Myn, N. fl

f ■' SUNAIKINO
ŲMvi-

Iki šių metų saus 
kaip praneša mūsų 

ri W.,dovybė Pacifike, pi 
h-H penkių mėnesių lai! 
I? Wiį admirolo Halsey ir 
IpiicCain karo laivyi 
■L sunaikino 7,i 

^aro lėktuvų. Pe 
į-laikotarpį nuskanc 

IcJ ji! 161.000 tonų prekyl 
I ir vų tonažo.

HAvemeyer 8-025?
RALPH KRVį

FOTOGRAFĖ
65 - 23 GRAND AVEJ

Maspeth, N. Y. '

Ssr bpbuV0’Uipil 
^nta į šalį, o nu

W ®onių akys vis iešl

Sos’ laisves
' V1* Naktis b

_ grąžinin
Naktis be aušros 

Jo žodžiais...
argi Amerika 

kad jos vaika
U , — o-j'-u r**“1
pūgoms tautoms 
"į jas ateities naktį

Tolimoje tėvynėje 
paliktas nežinioje ir 

kartoja savo tau 
^Prisakymą; Aš 
5avo tėvynę ir nepa 

^^Lpriešams-Aš 
J.'i 11 garbę.

HįJ ver^i°s pan* 
ii ** tŪl*ihernl___a _.
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