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as, kuris galioja 
lėtų kasmetiniu 
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ratęsti vienerių 
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Ami rko arkivyskupijos
i, J. E. arkiv. 
L Spellman. Kated- 
listratorius pratarė

Vasario 18 d. 4 vai. popiet 
New Yorko Šv. Patriko ka
tedroje įvyko pamaldos už 
Lietuvą. Jas ruošė Kunigų 
Vienybės Rytų Provincija. 
Talkininkavo New Yorko Lie
tuvių Taryba. Kunigų komi
siją sudarė kun. J. Balkūnas, 
kun. J. Gurinskas ir kun. J. 
Simonaitis.

Į pamaldas lietuviai gau
siai susirinko. Spauda skel
bė, kad jų buvo 3,000. Bet 
jų buvo daugiau. Visi suolai 
buvo užimti, nemažam skai
čiui teko ir stovėti.

Iškilmingoje procesijoje iš 
zakristijos išėjo J. E. arki
vyskupas Francis J. Spell
man, lydimas katedros klebo
no ir daugybės kunigų. Arki
vyskupui per visas pamaldas 
asistavo kun. J. Balkūnas ir 
kun. M. Kemėžis. Mišparus 
laikė prel. J. Ambotas, asis
tuojamas kun. Barkaus ir 
kun. Ant. Pažerecko.

Pamaldų metu giedojo ar
kivyskupijos klierikų choras.

Pirmame suole sėdėjo Lie
tuvos įgaliotas ministeris ir 
nepaprastas pasiuntinys 
pulk. P. Žadeikis su gen. kon
sulu pulk. J. Budriu. Buvo

atsilankiusių latvių, estų, 
lenkų ir kitų tautų pareigū
nų bei šiaip asmenų.

Arkivyskupo vardu jautrų 
žodį tarė katedros klebonas 
prel. Flanelly. Pamokslą apie 
Lietuvą pasakė kun. La 
Farge, jėzuitų leidžiamo žur
nalo „America” redaktorius. 
Jo pamokslas buvo išsamus 
lietuvių tautos teisės į nepri
klausomybę gynimas. Jis ne
slėpė tamsios dabarties, ta
čiau pareiškė tvirtą įsitiki
nimą, kad lietuvių tauta, tiek 
daug kentėjusi, negali pra
žūti.

Po pamokslo, iš sakyklos 
kun. J. Gurinskas atkalbėjo, 
labai jautriai, maldą už Tė
vynę Lietuvą.

Po to sekė Amerikos him
nas, kurį sugiedojus kated
roje pasklido kiekvieno lie
tuvio sielai brangi melodija. 
Vargonai užgrojo Lietuvos 
himną... Pirmą kartą New 
Yorko katedroje pasklido 
Lietuvos himno žodžiai ir 
muzika. Tai buvo vienas jau
triausių momentų, daugumai 
ištraukęs nuoširdžią ašarą.

Pamaldose buvo lietuvių ne 
tik iš New Yorko. Gausiai jie 
atvyko ir iš New Jersey.

Churchill Londone
Šios savaitės pradžioje Di

džiosios Britanijos ministe
ris pirmininkas Winston 
Churchill grįžo Į Londoną iš 
Krymo, kur dalyvavo konfe
rencijoje su Rooseveltu ir 
Stalinu.

Maldaknygė Atmušė 
Priešo Kulką

Karo departamentas Wa
shingtone praneša, kaip mal
daknygė išgelbėjo vieną A- 
merikos kareivį Vakarų fron
te Europoje.

Karys eilinis pėstininkas 
John W. Monohon dalyvavo 
kautynėse į šiaurę nuo 
Aacheno miesto Vokietijoje, 
kada jis netikėtai pateko į 
smarkią vokiečių ugnį.

Staiga jis pasijuto par
blokštas ir pritrenktas. Ka
da vėliau buvo nugabentas į 
lauko ligoninę, patirta, kad 
vokiečio kulka pataikė į ki
šenių, kur buvo įdėta kario 
maldaknygė. Maldaknygė 
buvo pramušta, bet kulka 
nuo jos atšoko.

Edward Martin,
Pennsylvanijos gubernato
rius, išleidęs viešą pareiški
mą, prašydamas Pennsylva
nijos gyventojus atitinkamai 
paminėti Vasario 16 d. kaip 
Lietuvos Respublikos Dieną.

Nuskandino Jūroj 
9,000 Vokiečių
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Amerikos karo laivynas 
Pacifike pranešė, kad šią sa
vaitę išlaipinta Iwo Jima sa
loje mūsų kariuomenė paėmė 
vieną japonų aerodromą ir 
perkirto salą pusiau, pietinė
je salos dalyje. Mūsų karo 
laivynas Iwo Jima saloje sa-

Dingo AL Bložis
Žinomas lietuvis sportinin

kas, leitenantas Al. Bložis, 
prieš karą pasižymėjęs kaip 
geriausias Amerikos sporti
ninkas rekordistas skritulio 
stūmime ir futbole, nuo va
sario 2 d. yra dingęs be ži
nios Prancūzijos fronte.

Bložio tėvai, kurie gyvena 
1119 14th St., North Bergen, 
N. J., apie sūnaus dingimą 
gavo pranešimą iš karo de
partamento.

Jūrų kautynėse ties Fili
pinų salomis mūsų karo lai
vynas neteko keturių karo 
laivų: minininko, povandeni
nių laivų gaudytojo ir dviejų 
motorinių laivų. Nuostoliai, 
palyginti, buvo maži.

vaitės pradžioje išlaipino dvi 
marinų divizijas, kurios tuo
jau paėmė apie 4,500 pėdų 
pločio pajūrį ir iš ten pradė
jo puolimą prieš japonų aero
dromą. Vėliau kitoje pusėje 
salos išlaipinta daugiau mū
sų kariuomenės ir salos pieti
nė dalis atkirsta.

Prieš kariuomenės išlaipi
nimą, mūsų karo laivai ir ka
ro lėktuvai be paliovos bom
bardavo ir apšaudė salos į- 
tvirtinimus. Pats kariuome
nės išlaipinimas nebuvo sun
kus ir su mažais nuostoliais, 
bet kiek-vėliau japonai pra
dėjo atkakliai gintis ir kau
tynės žymiai padidėjo. Ne
žiūrint didelio pasipriešini
mo, mūsų kariuomenė visuo
se Iwo Jima salos baruose ei
na pirmyn.

Pastebėtina, kad Iwo Jima 
sala tik 750 mylių nuo Japo
nijos sostinės Tokio.

Pereitą savaitę mūsų karo 
laivynas ir karo lėktuvai 
smarkiai bombardavo Tokio 
miestą. Dabar paaiškėjo, kad 
tas puolimas buvo padarytas 
tikslu atitraukti japonų dė
mesį nuo Iwo Jima salos, kur 
tikras puolimas įvyko.

i — Apdrauda 
norite pirkti ar par
muš, arba kai reika- 
idrauda (insurance), 
ite kreiptis žemiau 
u antrašu, kur Jums 
i ir gerai patarnaus—

. MACHULIS
ESTATE & INSURANCE
i St., Woodhaven 21, N. Y. 
forest Parkway Stoties) 
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hybę.
į Amerikos katali- 

J. gina Lietuvos tei- 
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ji'
2-1454

RĄŽYS Ir SŪNUS 
<ONTRAKTORIAI

> mūrinių namų sienų 15- 
tą, plasteriavimų, šaligat- 
nentavimą ir kt darbus. 
293 MAUJER ST., 
ROOKLYN 6, N. Y.

Washington. — Karo Mo
bilizacijos direktorius Byrnes 
paskelbė, kad nuo vasario 26 
d. visam krašte, nuo New 
Yorko iki San Francisco, nuo 
New Orleans iki Kanados 
sienos, visuose miestuose ir 
miesteliuose, visos pasilinks
minimo įstaigos: teatrai, 
klubai, šokių salės, karčia- 
mos ir kabaretai turės užsi
daryti lygiai vidurnaktyje. 
Po vidurnakčio bus atdaros 
tiktai valgyklos, kuriose ne
parduodama joki svaiginan
tys gėrimai.

Šis patvarkymas, sako 
Byrnes, įvedamas tikslu tau
pyti kurą, elektros energiją 
ir žmonių darbingumą.

Kaip žinoma, paskutiniu 
laiku, ypač New Yorke ir ki
tuose dideliuose miestuose, 
žmonės net iki ryto smagu-

Lietuvą stovi Anglijos ir Ita
lijos katalikų spauda. Ir Lon
done ir Romoje drąsiai sako
mas tiesos žodis apie skriau
džiamą Lietuvą.

Vasario 14 d. „New York 
Times” turėjo žinią iš Romos. 
Ten krikščionių demokratų 
laikraštis „Popolo” vasario 
16 d. įsidėjo vedamąjį straip
snį apie Lietuvą.

„Popolo” griežtai pasisako 
už Atlanto Čarterio vykdy
mą ir Lietuvos byloje. Jis sa
ko, kad „laisvės meilė sukū
rė lietuviuose teisę į laisvę”.

Gruodžio mėnesį apie Lie
tuvą plačiai rašė tas pats 
„Popolo” ir Katalikų Akcijos 
organas „Quotidiano”. Abu 
laikraščiai tada rašė apie Ku
nigų Vienybės pirmininko 
kun. J. A. Karaliaus laišką 
prezidentui Rooseveltui, pra
šant ir toliau stovėti už ne
priklausomą Lietuvą.

Katalikų spauda šiandie 
pasidarė dar didesnis gink
las kovoje už Lietuvą, nei ka
da nors anksčiau. Neužmirš
kime jos!

PRISIMINKITE LIETUVĄ 
Rinkite Rūbus Jos 

Nukentėjusiems Žmonėms

riaudavo, leisdavo pinigus ir 
nereikalingai eikvodavo elek
trą ir kurą.

Šis naujas išimties patvar
kymas skaudžiai atsilieps į 
tuos biznius ir biznierius, ku
rie gyveno iš šio įsakymo pa
liestų įstaigų.

Anglai Aprūpina 
Karo Veteranus

Šią savaitę Londone atida
ryta milžiniška vyriškų dra
bužių krautuvė, kurioje civi
liniais rūbais aprūpinami vi
si anglų kareiviai, paleisti iš 
karo tarnybos.

Kiekvienas karys, atėjęs į 
krautuvę, pasirenka sau rū
bų už $100 vertės. Jis neduo
da rūbams racionuoti ženkle
lių nei pinigų. Viskas jam 
duodama nemokamai.

Rytprūsiuos Žuvo 
Rusų Generolas

Londonas. — Rusų radijas 
pranešė, kad šiomis dienomis 
nuo žaizdų mirė pagarsėjęs 
rusų generolas Černiakovsky, 
vadovavęs trečiajai baltgu- 

,džių armijai, kuri paėmė Til
žę, Insterburgą ir kitus Ryt
prūsių miestus.

Sakoma, kad Černiakovsky 
kautynėse buvo sunkiai su
žeistas ir vėliau nuo žaizdų 
mirė. Jis buvo 37 metų am
žiaus.

Sovietai nutarė jį palaidoti 
Vilniuje...

Senesni Vyrai 
Kariuomenėn

žiniomis iš Washingtono, 
Karinės Prievolės Tarnyba 
šiais metais ims daugiau se
nesnių vyrų, per 30 metų am
žiaus karo tarnybai. Iki šiol 
tik apie 10% paimtų karo 
tarnybai vyrų 
metų amžiaus, 
galo, manoma, 
kis padidės iki

buvo per 30 
bet iki metų 
kad tas kie- 
30%.

Karių Aukos
ži-Generolo MacArthuro 

niomis, iki šiol karo veiksmai 
Filipinuose mums kaštavo 
2,676 užmuštais, 10,000 su
žeistais ir 245 dingusiais be 
žinios.

Tuo tarpu japonų nuosto
liai Filipinuose, Luzone, bu
vo 92,000 užmuštų, sužeistų 
ir dingusių be žinios.

Kautynės Manilos apylin
kėje vis dar eina, bet atro
do, kad mūsų kariuomenės 
daliniai baigia japonus išva
lyti. _____________

Admirolas Halsey galvoja 
kokiu būdu pasiekti Japoni
jos Mikado (karaliaus) bal
tą arklį. Mikado visuomet 
viešumoj joja baltu arkliu. 
Halsey turi vilties, kad jis 
arklį gaus.

Švedų spauda skelbia, kad 
šiomis dienomis netoli Gdy
nės uosto, Baltijos jūroje, 
buvo sutorpeduotas ir nu
skandintas didelis vokiečių 
keleivinis laivas Wilhelm 
Gustloff. Jame buvę apie 
10,000 žmonių.

, Iš _ to ^skaičiaus _ tjk ^pie 
1,000 keleivių buvo išgelbė
ta, o likusieji nuskendo kar
tu su laivu.

Laive buvo daugiausia vo
kiečių civiliai, kurie bandė 
pabėgti iš Rytprūsių.

Lloyd George

Londonas. — Lloyd George 
Anglijos liberalų vadas ir bu
vęs pereito karo metu minis- 
teris pirmininkas, šiomis die
nomis sunkiai susirgo. Jo pa
dėtis esanti labai kritiška.

Lloyd George yra 82 metų 
amžiaus.

TRYS KARALIAI PAS ROOSEVELT|
—-------------------------- * 
Siegfriedo Linija 

Pralaužta
Žiniomis iš Paryžiaus, ali- 

jantų armijos vakarų fronte 
pradėjo pulti vokiečių Sieg- 
friedo liniją ir ją dviejose 
vietose pralaužė. Anglų ka
riuomenė šiauriniame bare 
paėmė Goch miestą, patį ga
lą Siegfriedo linijos tvirto
vių, o gen. Patton 50 mylių 
pločio fronte puola Saaro 
sritį.

Paskutinėmis dienomis 
Patton kariuomenė pažygia
vo pirmyn tris mylias ir pa
ėmė 15 Vokietijos miestų ir 
miestelių.

Anglų generolo Montgome
ry kariuomenė šiauriniame 
fronto bare stengiasi apeiti 
Siegfriedo liniją iš užnuga
rio.

Iš Washingtono praneša, 
kad pereitais metais federa- 
liniai agentai New Jersey 
valstybėje rado 27 slaptus 
degtinės bravorus, o 1943 me
tais rado tik 11.

Pereitais metais visame 
krašte rasta 6,801 slaptos 
degtinės varyklos.

AMERIKOS LIET. TARYBOS NARIAI 
BUVO SUSIRINKĘ WASHINGTONE

Washington. — Čia pa
skelbta, kad prezidentas 
Roosevelt, po Krymo konfe
rencijos, aplankė Sevastopo
lį, didelę rusų tvirtovę, kurią 
vokiečiai pasitraukdami be
veik visai sunaikino. Iš di
delio Sevastopolio miesto be
likę tik šeši sveiki pastatai.

Po Sevastopolio Roosevelt 
lankėsi Egipte ir Arabijoje, 
kur matėsi su Egipto, Abisi
nijos ir Arabijos karaliais: 
Farouk, Haile Selassie ir Ibn 
Saud.

Be to, Roosevelt gavo 
kartotiną pasižadėjimą 
Churchillio, kad Anglija
miai sustiprins karinius 
veiksmus prieš Japoniją To
limuose Rytuose. Su Chur- 
chilliu Roosevelt atskirai kal
bėjosi Egipte.

pa- 
iš 

žy-

ŽUVĘ KARIAI

Šiomis dienomis pranešta, 
kad įvairiose karo frontuose 
žuvo šie lietuviai amerikie
čiai kariai:

Jonas Skermiškis iš Wor
cester, Mass.

Juozas Weisengoff iš Bal
timore, Md.

Amerikos Lietuvių Tary
bos nepaprastas suvažiavi
mas Washingtone .įvyko, va
sario 15, 16 ir 17 d. Pasibaigė 
vasario 17 d. 4:30 valandą 
po pietų.

Pirmas Amerikos Lietuvių 
Tarybos pilnaties posėdis į- 
vyko vasario 16 d.

Jame taip pat dalyva
vo Lithuanian American In
formation Center štabo na
riai. Pirmame tarybos posė
dyje priimta rezoliucija apie 
nepriklausomos ir demokra
tinės Lietuvos atstatymą, o 
po pietų minėta rezoliucija 
įteikta kongreso nariams 
Flood ir Gordon. Ji taip pat 
įteikta Senato užsienio komi
sijos pirmininkui senatoriui 
Tom Connally ir ponui James 
Dunn, Valstybės Sekreto
riaus pavaduotojui.

James Dunn užtikrino aš- 
tuonių tarybos narių delega
cijai, kad Jungtinių A. Vals
tybių valdžios nusistatymas 
dėl Pabalčio valstybių nieku 
nepasikeitė. Amerikos val
džia laikosi to paties nusis
tatymo, kurio ji laikėsi iki 
šio meto.

Visi Tarybos nariai ir kiti 
posėdžiuose dalyvavę asme
nys vasario 16 d. nuvyko į 
Lietuvos Pasiuntinybę, kur 
buvo minima Lietuvos nepri
klausomybės šventė.

Priėmime dalyvavo Val
stybės Departamento parei
gūnai, kitų valstybių atsto
vai, Washingtono lietuvių 
draugijos valdyba, lietuviškų 
laikraščių redaktoriai.

Šeštadienį priešpietinio po
sėdžio pabaigą atvyko Lietu
vos Ministeris p. P. žadeikis, 
kaipo svečias, atsilyginda
mas už Tarybos atsilankymą 
vas. 16 d. vakare pasiunti
nybėje. Ministeris sveikino 
suvažiavimą, linkėjo jam pa
sisekimo ir išreiškė savo įsi
tikinimą, kad ALT neabejoti
nai atstovauja didelės Ame
rikos lietuvių daugumos nu
sistatymą.

Suvažiavimas pasisakė už 
tai, kad visose Amerikos lie
tuvių kolonijose turi būti pa
gyvintas darbas; kad būtų

sukelta kiek galint daugiau 
pinigų Lietuvos laisvinimo

lietuviai dar energingiau sto
tų už pilną karo laimėjimą 
ir už demokratinę talką, ku
ri atneštų laisvę ir Lietuvai.

Suvažiavimas nutarė ra
ginti visas Amerikos Rietuvių 
kolonijas minėti Lietuvos 
Steigiamojo Seimo 25 metų 
sukaktį (kurios bus šių metų 
gegužės mėn. 15 dieną), šau
kiant konferencijas, masinius 
mitingus, ir t. t. — panašiai, 
kaip praeitais metais buvo 
rengiama.

Nuo šios dienos iki minėto 
paminėjimo, ALT skelbia au- • 
kų rinkimo vajų visose kolo
nijose, organizacijose ir tarp 
atskirų asmenų, kad būtų 
sukelta 52,000 dolerių kvota, 
kuri buvo nustatyta spalių 
mėn. ALT suvažiavime.

Suvažiavimo dalyviai išsi
skirstė geroje nuotaikoje, 
nors visi buvo labai išvargę 
po ilgų pasikalbėjimų. Tos 
žinios, kurios gautos valdžios 
ir kongreso sferose, sustip
rino visų viltis dėl Lietuvos 
ateities.

Kongreso Atstovė 
Užtaria Lenkus

Kalbėdama Atstovų Rū
muose, Kongreso atstovė 
Clare Luce pasiūlė rezoliuci
ją, kuria Jungtinės Amerikos 
Valstybės suteiktų prieglau
dą 150,000 lenkų ir jų šei
moms Amerikoje.

Rezoliucijoje nurodoma, 
kad kadangi Jungtinės Ame
rikos Valstybės prisidėjo pa
dalinti Lenkiją, savo Sąjun
gininkę, dabar turėtų suteik
ti prieglaudos tiems Lenki
jos piliečiams, kurie nepripa
žįsta Krymo konferencijos 
nutarimo padarinių. Tokių 
Lenkijos piliečių yra apie 
150,000. Daugumas jų dabar 
kariauja įvairiuose frontuo
se. Tiems lenkams, sako 
Luce, turėtų būti leista apsi
gyventi Amerikoje su savo 
šeimomis.
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Juozas Keliuotis, publicis
tas ir laikraštininkas, antro
sios Sovietų okupacijos išva
karėse buvo V. D. Universi
tete kultūros istorijos ir nau
jų laikų visuotinės literatū
ros lektoriumi.

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

NEPAPRASTAS AMERIKOS LIETUVIŲ
TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Vasario 15, 16 ir 17 dienomis, Washingtone, D. C., 

Twenty-Four Hundred viešbutyje įvyko nepaprastas Ame
rikos Lietuvių Tarybos suvažiavimas.

Suvažiavime dalyvavo beveik visi ALT nariai, Politi
nės Komisijos nariai, Informacijos Centro bendradarbiai 
ir kiti arčiau lietuviškojo judėjimo stovintieji visuomenės 
veikėjai.

Atsižvelgiant į nepaprastas politines aplinkybes ry
šium su tik ką paskelbtais Jaltos konferencijos nutarimais, 
suvažiavimas savo darbotvarkę pradėjo nuo tarptautinės 
padėties apžvalgos.

Po išsamių Lietuvos tarptautinę poziciją liečiančių 
diskusijų, suvažiavę delegatai vienbalsiai priėmė sekančio 
turinio pareiškimą:

The Lithuanian American Council, a coalition committee 
coordinating the activities of the overwhelming majority ' 
of Americans of Lithuanian descent, comprising the 
largest democratic groups and fraternal orders, held • 
executive sessions at Hotel Twenty-Four Hundred in Wa
shington, D. C. and wishes to bring to the attention of 
the American people its views on the post-war settlement. '

It is natural that American citizens represented by 
this Council have a special interest in the fate and future 
of the land of their ancestors.

The independent Republics of Lithuania, Latvia and 
Estonia have lived in peace and friendship with their 
neighbor, the Soviet Union, and in a series of treaties 
from 1920 to 1939 Soviet Russia had solemnly obligated 
itself to respect their national sovereignty, and non-in
terference in internal affairs.

When the Nazis were pressing on Paris, the Soviet 
Union took advantage of international confusion and 
violated its treaty pledges by occupying the Baltic States 
and introducing by force of arms a communist regime.

Lithuanian American-Council followed with much 
satisfaction the progress of the Red Army campaign in 
pushing the common foe-Germany — from the enemy- 
occupied territories, but at the same time it followed with 
dismay the complete annihilation of every vestige of de
mocracy when the Soviet authorities re-introduced by 
sheer force the totalitarian communist system in the 
Baltic States.

The Lithuanian American Council believes that the 
Government of the United States continues to adhere to 
the policy expressed by the Department of State on July 
23, 1940. Furthermore, the recent Yalta Declaration on 
Liberated Europe promised free and unfettered elections 
on the basis of universal suffrage and secret ballot, and 
stated, in part:
„The establishment of order in Europe and the rebuilding 
of national economic life must be achieved by processes 

• which will enable the liberated peoples to destroy the last 
vestiges of nazism and fascism and to create democratic 
institutions of their own choice. This is a principle of 
the Atlantic Charter...
„To foster the conditions in which the liberated peoples 
may exercise these rights, and three Governments will 
jointly assist the people in any European liberated state 
or former axis satellite state in Europe where in their 
judgement conditions require (A) to establish conditions 
of internal peace; (B) to carry out emergency measures 
for the relief of distressed peoples; (C) to form interim 

. governmental authorities broadly representative of all 
democratic elements in the population and pledged to the 
earliest possible establishment through free elections of 
governments responsive to the will of the people; and 
(D) to facilitate where necessary the holding of such 
elections.
„...By this declaration we reaffirm our faith in the 
principles of the Atlantic Charter, our pledge in the 
Declaration by the United Nations and our determination 
to build, in cooperation with other peace-loving nations, 
world order under law, dedicated to peace, security, free
dom and the general well-being of all mankind.’”

The Lithuanian American Council reiterates its belief 
in the principles of the Atlantic Charter, to wit, the right 
of all peoples to choose the form of government under which 
they will live, and the restoration of sovereign rights and 
self-government to those peoples who have been forcibly 
deprived of them.

We re-state our stand for a free and independent Li
thuania and request the Government of the United States 
to render all assistance in achieving the aforesaid end. We 
further request the Government to exercise its every effort 
in alleviating the sufferings and hardships of the Lithua
nian People by rendering all material aid and assistance 
through the established relief agencies.

Chicago, Ill. lietuviai siunčia vagoną rūbų į BALF 
sandėlį Brooklyn, N. Y.

IR KAS DABAR DARYTI?
Plačiose jūrose pasitaiko 

didelių audrų, vandenai tuo
met sukilsta į kalno aukštu
mą, milžiniškos bangos susi
remia viena su kita ir abi čia 
pat pranyksta; vėjai švilpia, 
kaukia ir ūžia nežemiškais 
balsais, girdėti kažin kieno 
vaitojimai, nesuprantami 
garsai.

Patekus į tokį audrų sūku
rį, baisu darosi, ir mintys 
slenka į sielos ir visatos gel
mes. Sakoma, audros metu 
jūrų gilumoj viešpatauja ra
mybė. Būna ir antraip. Jūrų 
paviršium tyku, vanduo ly
gus, ramus, lyg stiklu pa
dengtas, gilumoj gi siaučia 
smarki audra.

Baisus ir skaudus sumiši
mas šią valandą siaučia že
mės paviršium, žmonių mil
žiniškos jėgos susiremia, 
kraujas plūsta, upeliais teka. 
Laukai nukloti žmonių lavo
nais, gaisrų ugnis nušviečia 
dangų ir žemę, dūmai sto
rais debesimis veržiasi į aukš 
tį; patrankų gi ir kitų karo 
pabūklų trenksmas užtren
kia žmonių riksmus, vaitoji
mas širdį skausmu veria. Tik 
ir girdim, kur verda karas, 
kautynės eina, kas nugalėtas, 
kokios vietos nuteriotos, 
kiek žmonių nužudyta. Bai
su ir skaudu klausyti, ne tik 
matyti. Audra šiame pasau
lyje-

Lietuva, kurgi tu, kas su 
tavim? Nebegirdėti apie ta
ve, žmonės nebemini nei tavo 
vardo, nei žemės, lyg būtų 
tenai ramybė ir tylus gyve
nimas.

Oi ne, oi ne! Tave žmonės 
pamiršo, per gaisrų ir piktų
jų aistrų dūmus tavęs nebe
mato. Atrodo, lyg ten vieš
patautų nakties ramybės. Pa
viršium, tiesa, naktis, bet vi
duje, mano Dieve, kas ten 
darosi, kas gali apsakyti!

Baisu pagalvoti, širdį 
skausmas suremia, kai pri
meni tave, tėvyne. Tu tamsių
jų galių pasmerkta mirčiai, 
— taip, milijonai lietuvių 
pasmerkti mirčiai, nors jie 
būtų sveikiausi ir dvasioj ga
lingiausi. Lietuvių vietoje te
nai statoma iš rytų atėjūnai. 
Lietuvių turtas, žemė atiduo
dama svetimiems gaivalams, 
jųjų kultūra ir dvasia naiki-

SUVAŽIAVIMO DARBAI
Turint galvoje, kad ALT suvažiavimo metu mūsų kraš

to delegacija su Prezidentu priešakyje dar nebuvo grįžusi 
namo, ir todėl visos Jaltos nutarimo aplinkybės negalėjo 
būti pakankamai išryškintos, aukščiau paduotas ALT su
važiavimo pareiškimas dar nėra pilnas ir galutinas pasi
sakymas dėl Jaltos Deklaracijos.

Dariaus ir Girėno garbei 
kantatą, savo laiku užsakytą 
Dariaus-Girėno komiteto, pa
rašė kompozitorius A. Račiū
nas, tekstas — A. Miškinio. 
Išpildymui reikia apie 45 mi
nučių.

narna — štai tų galių dar
bas. Tai mes žinom. Ir da
bar... priešų užmačių darbas 
vykdomas, šį momentą Lie
tuva pamiršta pasaulio, nes 
okupantas, joje užsidaręs, 
kad nieks tenai neįeitų, nieks 
nematytų ir negirdėtų, vyk
do savo nedorus planus. Iš 
kitos pusės — tūkstančiai 
kenčia nacių išvežti į vergiją.

Bet kokia ten audra žmo
nių sielose dėl smurto, tero
ro ir žudynių, kai lietuviai 
užmušami, ar išvežami ne pa
vieniais, ne šeimomis, bet di
deliais būriais! Koks jų šir
dies skausmas matyti savųjų 
žudymus ir laukti savo eilės! 
Ką jaučia prie savo žemės ir 
ūkio prisirišęs lietuvis, ma
tydamas savo turtą savinan- 
tis priešui ir belaukdamas 
vien skurdo ir mirties! Eina 
planingas, nuo žmonių akių 
slepiamas žudymo darbas.

Lietuvoje, lietuvių sielose 
vyksta baisiausia, skaudžiau
sia tragedija, kokios dar ne
buvo.

Lietuvi, pasiklausyk, pa
galvok, lęas 4edasi Lietuvoje 
ir lietuvių sielose šią valandą! 
Įsivaizduok, kas darosi avių 
garde, kai plėšrūs, alkani vil
kai tenai įsibrauna. Lietuvių 
padėtis panaši į tas avis, tik 
ji daug skaudesnė ir baises
nė, nes čia kenčia ne gyvulė
lis, bet žmogus su siela ir kū
nu ir pilnu supratimu, kas jo 
laukia, kas čia darosi. Šauk
tis pagalbos! Bet ko? Nieks 
neišgirs. Jie aptverti ir užra
kinti nuo pasaulio, kad ne
būtų girdėti jų šauksmo. Ne
bėra nei vilties nei išeities!

Kai mes matom degančius 
namus, skubam į pagalbą, ne
šam iš namų, kas galima, kad 
išgelbėtum nuo ugnies. Kai 
degančių namų viduje yra 
žmonių, jų gelbėti kiti šoka 
į ugnį, kad tik išgelbėtų jų 
gyvybę. Matant skęstantį 
vandeny žmogų, kitas puola 
į vandenį, kad išgelbėtų žmo
gų. Tokia jau žmogaus šir
dis.

Lietuvi, ar lietuve, kur tu 
bebūtum, Amerikoj, Europoj, 
ar kitoj kokioj žemėje, žino
damas esant žudomus tavo 
tėvus, brolius, seseris ir ar
timuosius, ar gali būti ra
mus, juokauti ir nekreipti dė-

Sovietų okupacijos išvaka
rėse Lietuvoje išėjo iš spau
dos nauja laida Maironio 
„Pavasario Balsų”. Paruošė 
spaudai Juozas Ambrazevi
čius. Piešiniai T. Kulakaus
ko. Išleido „Sakalo” bendro
vė. Leidinys susideda iš 287 
puslapių, kurių 262 yra lyri
kos teksto. Leidinyje yra J. 
Ambrazevičiaus studija, pa
vadinta „Maironis ir 
menė”

Visuo-

Kaune 
antrą 

,Vaka-

„Sakalo” bendrovė
1944 metais išleido
laidą A. Vaičiulaičio
ras Sargo Namely”. Atspaus
dinta 10,000 egz. Illiustruota 
D. Tarabildienės. Puslapių 
128.

Arkivyskupo Pr. Karevi
čiaus 30 m. vyskupavimo su
kaktis buvo paminėta Lietu
voje gegužės 17 d. Jo konse
kracijos iškilmės 1914 metais 
įvyko Petrapilyje. Pastaruo
ju metu jis gydėsi ilgesnį lai
ką Kauno ligoninėje.

Plungės gimnazija minėjo 
25 metų sukaktį.

Kaune išleista Jono Šukio 
novelių rinkinys „Žmogaus 

prisikėlimas”.

1944 m. gegužės 22 dieną 
buvo grąžintas ešalonas lie
tuvių iš Minsko į Kauną.

Karo operacijų pasėkoje 
1944 m. vasarą išsprogdinti 
Žemės Ūkio Akademijos Rū
mai, Dotnuvoje.

Ne tik radijo siųstuvai, bet 
visi radijo aparatai Sovietų 
įsakyta atiduoti „saugoji
mui” visam karo laikui ati
tinkamiems Sovietų 
nams Lietuvoje.

orga-

biturientė, Kaune. 4. Pap
lauskas Kostas. 5. Bauras, 
Kazys. 6. Skorupskis, Bolis. 
7. Makarovas Jonas — Kau
ne (ilgametis „Spindulio 
spaustuvės raidžių rinkėjas 
ir valst. spaustuvės darbi
ninkas. 8. Adomaitytė Zene. 
Jurkynas Matas — palaido
tas Vilkaviškyje. 10. Jasei- 
nienė Elena — Kaune. 
Marmulaitis Andrius. 12. 
rolis Petras — Kaune. 
Garbacenokas Julijonas.
Skirgailienė—Plioplytė, Ona. 
15. Cilgis Petras, palaidotas 
Simne. 16. Azevičius Jonas.
17. Ciuklienė-Norvilaitė Bro
nė, palaidota Kaltinėnuose.
18. Sekmanas Zigmas — Kau
ne. 19. Cekauskas Vladas. 20. 
Bogvilas Jonas iš Kelmės. 21. 
Rakickas Petras.

Apie Tave dūmojant, 
Šiandien dainuot pajj 
Skaičiau iš drobulių į 
Kad esi lėto būdo.

Kur mes Tave nuv( 
Ir dovanų 1 
Šiandieną gilios 
Įsimetė veiduosin.

11.
Za-
13.
14.

Mirusieji Lietuvoje Antrosios 
Sovietų Okupacijos

Išvakarėj
1. Masiulaitis Alfonsas — 

Kybartuose. 2. Jurienė-Mar- 
kevičiūtė Felicija — Vaškuo
se. 3. Jurgėlaitė Danutė —a-

ALT delegatai turėjo visą eilę svarbių politinių pasi
kalbėjimų Nepriklausomos Lietuvos ateitį liečiančiais 
klausimais. Vasario 16 speciali ALT delegacija matėsi su 
Senato Užsienio Reikalų Komisijos pirmininku Tom Con
nally, su senatorium Francis J. Myers, su keliais Atstovų 
Rūmų nariais ir su aukštesniais Valstybės Departamento 
pareigūnais.

Per visus pasikalbėjimus, ALT delegacija iš Valstybės 
vyrų pusės patyrė didelio pritarimo ir rado Lietuvos reika
lų visišką supratimą.

Lygiagreta, per suvažiavimą buvo apsvarstyta eilė ki
tų ALT veiklą liečiančių reikalų, jų tarpe ALT skyrių dar
buotės geresnis suderinimas, Informacijos Centro veikla ir 
t. t. Visais klausimais buvo priimta eilė svarbių nutarimų.

Netrukus ALT paskelbs atitinkamą atsišaukimą į Ame
rikos lietuvius.

Washingtono suvažiavimo darbais didelio susidomėji
mo rodė plačioji Amerikos spauda. Specialūs tuo reikalu 
pranešimai įtakingesniuose Amerikos spaudos puslapiuo
se tebesirodo ir po šiai dienai.

Vasario 16 d., Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
šventės proga, suvažiavimo dalyviai buvo sukviesti Lietu
vos Įgalioto Ministerio ir ponios Žadeikienės viešnagei į 
Pasiuntinybės rūmus.

■ til°^ ^uko vedarr' ' 
1% darbščia ’•

Sla 1 u ■ *

•v x F „rtjiūsnas11.F

L/ z' fe ' WHS IT ? 
ką M b L ED9LC
gilios mini M

■ ■

p

LTKuriais žiedais papu 
Tave kaip tikrą sesei 
Esi pačioj jaunystėj 
Ir pačiame pavasar;

Antanas

Tragiškai žuvusieji Ijį
1. Telkus Vladas.^ 

ševičius Mikas. 3.2 
Juozas — palaidotai 
riampolėje. 4. 
Juozas — palaidotas z-' 
pole j e. 5. Dovydaitis 
6. Grumblis Vincas.

ISPANIŠKAI APIE LIETUVĮ |
Panašiai kaip Jungtinėse 

Valstybėse išeina „Catholic 
Digest”, taip Pietų Amerikai 
nuo pernai metų leidžiamas 
ispanų kalba „Digesto Cato- 
lico”, spausdinamas Buenos 
Aires mieste.

Gruodžio numery šiame 
žurnale buvo įdėtas straips
nis „ Lituania”, apimąs ke
turis puslapius.

Straipsnis priklauso K. Ve- 
rax plunksnai. Jis jau kelin
ti metai sėkmingai garsina ir 
gina Lietuvos reikalus ispa
nų kalba, o neseniai išleido 
ispaniškai didelį veikalą 
„Lietuva kryžminėje ugny
je”.

Minėtas straipsnis kaip tik 
ir yra paremtas šia knyga. 
Jame duodamas gražus lie
tuvių tautos apibūdinimas 
istoriniu ir kultūriniu atžvil
giu ir nurodoma paskutinių 
laikų priespauda Lietuvoje.

Kadangi ^.Pigeslo Catoli-, 
co” yra plačiai skleidžiamas 
po visą ispaniškai kalbantį 
pasaulį, tai K. Verax straips
nis Lietuvos vardą ir jos var
gus papasakos daugely toli
mų kraštų.

Meksikos mieste išeinančio 
mėnesinio žurnalo „Vida” pa
skutiniame numeryje taip 
pat buvo trumpų žinučių apie 
persekiojimus Lietuvoje. Lai
kraštis žinias ėmė iš Liet. 
Am. Informacijos Centro 
pranešimų.

Nauja Knyga 
Už Lietuvą

for

mesio į savųjų kančias?! Ar
gi nebeturėtumei saviesiems 
širdies?

Ne ir ne! Lietuvio širdis ir 
jo savigarba atsako. Bet kas 
daryti, kaip gelbėti Lietuvą? 
Visi užimti karo baisiais įvy
kiais ir savo reikalais. Lietu
vos ir mažesniųjų -valstybių 
klausimai atidedami toles
niam laikui. Galiūnai turi ko
voti ir laikytis.

Ką darysi, kad šią valandą 
įgavęs galios okupantas ne
besiskaito nė su kuo? Pasau
lis turi kentėti ir laukti ne
aiškios ateities.

Argi turim tarti: Nebėra 
nei vilties, nei išeities!” Ir 
vėl — ne! Kas bus, kas nebus, 
bet žemaitis nepražus.

Mes gyvensim, prismaugti 
atsikelsim, tebūnie tik tarp 
mūsų vienybė. Vardan ken
čiančios ir žudomos Lietuvos 
vienybė težydi!

Darykim, kas galima, dė- 
kim gausias aukas ant Lie
tuvos altoriaus, kenčiančius 
lietuvius aukokim Aukščiau
siam. Į Jį kreipiasi tokios ga
lingos viešpatystės, kaip A- 
merikos Jungtinės Valstybės, 
— kreipkimės ir mes. Jame 
viltis.

„Lithuania’s Fight
Freedom”, E. J. Harrison, bu
vusio Didžiosios Britanijos 
konsulo Kaune ir Vilniuje, 
parašyta knyga, daro tikrai 
gražaus įspūdžio.

Išleido Amerikos Lietuvių 
Informacijos Centras. Knyga 
išleista gerai ir skoningai at
spausdinta.

Knygoje yra trumpa, bet 
tiksli Lietuvos istorija ir duo
damas teisingas ir gana pil
nas Lietuvos žmonių skau
džių pergyvenimų ir ryžtin
gų kovų už laisvą ir nepri
klausomą gyvenimą vaizdas.

Šią knygą reikia kuo pla
čiausiai praplatinti. Užsisa
kykite ją sau ir siųskite ją 
savo draugams bei pažįsta
miems kitataučiams. Knyga 
kaštuoja tik 50 centų. Ją ga
lima gauti tokiu adresu: —

Lithuanian American In
formation Center, 223 Broad
way, New York 7, N. Y.

Newtown, Pa

*------------------------- -j
žiaurus priešas šiuo 
savo letena smarkiai ^^31 — , 
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Svarbu ir įdomu ta 
kai kurios studentės® 
vaitės studijuoja apie! 
vą ir anglų kalboj pa® 
vo paruoštus trumpi 
ratus. Viena jų savai 
kai apibūdino lietuvi 
rakterj ir išvaizdą. J® 
rakterizavo lietuvį pa® 
Sauerwein raštus. M 
tarė paskutinį žodį. Ki 
jis įdomus kaipo savai 
kas Amerikos student! 
rinys, tai jį čia paduoi 
verstą į lietuvių kalbi

Mes amerikiečiai, kii 
darom iš daugelio tail 
ną kūną, sykiu su] 
džiūgaujame Lietuvos] 
tės proga. Kaip kitos a 
lygiai ir lietuviai į Aid 
grožio lobyną, įnešė sd 
mią dalį. Amerika turi 
pasisavinti iš kitų tad 
kas yra gražaus. Jai 
gaivumo ir įvairumų tl 
tas, kad į ją įeina įi 
tautos su jų kalba,] 
čiais, dainomis ir daili 
ve, duok visoms tautoj 
mylėti savo gimtąjį I 
jų ta meilė reikalinga 
rikai padaryti ją didi 
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visiems amžiams. 1
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LAIC. Meškuitis

Juozapo Marijos vila
Belaukiant vasario 16-tos 

lietuviai sukruto. Tragiška 
Lietuvos būklė sukrėtė jų 
sielas ir širdis. Visur ragina
ma minėti Lietuvos šventę iš
kilmingai, reikšti savo gyvy
bines jėgas, pasauliui duoti 
žinoti, jog lietuviai dar gy
vuoja ir nori gyvuoti, nors

’’Šiuose laikuose tiej 
skaito ir platina katali 
laikraščius, daug daug 
ro naudos ir sielai, ir' 
čiai, ir tėvynei, negu, k 
tytų bažnyčias, ar put 
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4. Pap- 
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is, Bolis.
— Kau- 

Spindulio 
rinkėjas 

is darbi- 
ytė Zene, 

palaido- 
0. Jasei- 
lune. 11. 
s. 12. Za- 
lune. 13. 
onas. 14. 
ytė, Ona. 
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is Jonas, 
aitė Bro- 
inėnuose. 
s — Kau- 
ladas. 20. 
jlmės. 21.

LIETU-------------------------------------------------
Apie Tavedi> RUSIJOS VIDUJE PASIŽVALGIUS
Šiandien dainių
Skaičiau iš

AMERIKA

(Tąsa)
Kad esi lėtobjjį

tie
kraštutinis taupymas ga- 
[stabdyti visą biznio ak
iną ir išmesti milijonus

socialistai ginčija,
Kur mes Ta^
Ir dovanų lq
Šiandieną
Įsimetė veidi^ nių iš darbo. Jie sako,

kapitalizmo trūkumas 
neišnaudojimas svarbių 
jaus darbo pajėgų, kai 

Esi pačioj jait žmonės neturi darbo. 
Ir pačiame pk et ar tokia kapitalistinė 

■esi j a yra nuostolingesnė 
jiškos energijos atžvil- 
negu biurokratinė siste- 
su jos netikusiais nuos- 
įis, kur beveik kiekvienas 
vumas yra valstybės 
opolizuojamos ir kur nė-

Kuriais žiedais, 
Tave kaip %

Tragiškai žuvusį,
1. Tolkus Vlaj 

ševičius Mikas. 
Juozas — pį| 
riampolėje. į | kkių varžybų, kurios pri- 
Juozas — palais ų netikusią sistemą ar 
polėje. 5. Dovytį finas bankrutuoti? Tiesa, 
6. Grumblisį

Vytautas DidysisToliau eina kelias į kalną, 
nuo kurio pro lūšnas ir lieps
nojančias krosnis matyti er
dvūs viršininkų namai. Au
tomobilis pasuka į vieną iš 
cementuotų kelių. Didelis na
mas yra naujas ir vonios 
kambarys švarus ir tvarkoje, 
tiek kiek šie dalykai Rusijoj 
yra galimi, kur patogumų 
palyginamai atsakingo ir 
svarbaus asmens prestižas 
reikalauja.

Tai yra pirmas sykis, kad 
šie amerikiečiai patenka į ru
sų namą. Jis turi parketines 
grindis, baldai yra iš tamsiai 
farniruoto medžio ir ant di
delio židinio yra Markso ir 
Engelso biustai.

Direktorius yra aukštas, 
stambaus sudėjimo rusas, in
žinieriaus tipo ir tik 35 metų. 
Jis sakė, kad jo tėvas buvo 
kalvis. Jis taip pat papasako
jo apie Magnitogorską. Mies
tas pradėjo kurtis 1916 m. 
Dabar jo dirbtuvėj yra 45,- 
000 darbininkų, iš kurių 25,- 
000 dirba dirbtuvės praplėti
mui. Veikia 20 atvirų kros
nių ir 6 sprogimo krosnys.

Po pietų važiuojama žemyn 
į pakalnę dirbtuvėn. Pakeliui, 
matyti daug darbininkų, ti
kriausia tai darbininkų pa
kaita. Staiga automobilis pa
sisuka į kitą pusę ir pralen
kia į dirbtuvę maršuojančią 
koloną po keturis eilėj.

Apie tai reikia pastebėti 
du dalykus: viena — kad 
priešakyj, užpakalyj ir abie
jose kolonos pusėse eina ka
riška sargyba su šautuvais, 
su užmautais ant jų durtu
vais. Antra — , kad visa ko
lona susideda iš apiplyšusių 
moterų. Jos vogčiomis žiūri 
į mūsų automobilį.

Ginklų fabrike, kur mergi
nos šlifuoja Raud. Armijai 
šovinius, nėra jokio darbo su
derinimo. Vienoje dalyje jie 
vartoja lyg kad pakaitą, kai 
viena darbo operacija yra 
baigta, šovinys dedamas į il
gą nuolaidų lovį, ant kurio, 
jie čiuožia žemyn į kitą kam
barį tolimesniam darbui. Tik 
šis lovis blogai padarytas, ir 
retkarčiais šovinys nuo jo 
nupuola žemėn. Užuot patai
sę lovį, jie pastato merginą, 
kuri renka nukritusius šovi
nius ir padeda juos atgal.

Dabar amerikiečiai eina į 
plytų dirbtuvę, kurioje Eric 
jaučiasi kaip namie, nes jis 
pats turi plytų fabriką Ta- 
comoje. Peržiūrėjęs pagamin
tą produktą ir gaminimo sis
temą, jis užklausia, kiek žmo
nių čia dirba ir kiek jie pa
gamina plytų. Paskui jis ap
skaičiuoja ir randa, kad jo 
vartojama krosnių sistema 
pagamina tris sykius dau
giau plytų, negu Rusijoj. Čia 
jie neturi nieko net artimai 
panašaus, ir mes stebime mo
teris, įtemptai stumdant ran
komis plytas po kiekvienos 
darbo fazės.

Mūsų Raud. Armijos lakū
nas amerikiečius nugąsdino. 
Vakar jie galvojo, kad tai 
buvo tik nelemtas atsitiki
mas, bet kelionėj į Omską

Rūbai rūšiuojami BALF I skyriaus, Mt. Carmel, Pa. 
moterų.

Parašė SIMAS SUŽIEDĖLIS . Ir Jo Darbai
kad jį paleistų, bet tie nenorėjo nė kal
bėti. Kęstutis buvo atkakliausias jų prie
šas, todėl neketino jo atiduoti nė už jokius 
pinigus. Džiaugės, kad jį turėjo savo ran
kose, skambino bažnyčios varpais ir laikė 
iškilmingas pamaldas.

Lietuvos laimei jų džiaugsmas nebuvo 
ilgas. Kęstutis buvo pavestas saugoti vie
nam lietuviui, Alpiui (Adolfui), kuris dar 
mažas buvęs paimtas į nelaisvę ir čia užau
gęs. Jis davė Kęstučiui aštrų geležgalį, su 
kuriuo šis palengva pramušė įskilusią ka
lėjimo sieną ir naktį nusileido už pilies 
mūrų. Ten jo laukė Alpis, pabalnojęs pora 
smarkiausių žirgų ir pasiėmęs vokiškus 
riterio drabužius. Persirengę ir užsėdę ant 
arklių, niekieno nepažinti, jie nudūmė į 
tamsią girią ir čia pasislėpė. Paleidę girio
je arklius, su dideliu vargu parvyko namo. 
Po aštuonių nelaisvės mėnesių Kęstutis 
vėl išvydo Trakų pilį ir savo šeimą.

Tačiau kitais metais Kęstutį vėl palietė 
nebičiuliška kryžiuočių ranka. Keršydami 
už jo pabėgimą, jie atplaukė Nemunu iki 
Neries žiočių ir užpuolė stiprią Kauno pilį 
(1362 metais). Kęstutis ir Algirdas nuvy
ko jos gelbėti, bet nieko nepešė. Pilis iš 
visų šonų kryžiuočių buvo apsupta ir smar
kiai liepsnojo. Daug narsių lietuvių, kurie 
gynė pilį, žuvo ugnyje arba nuo priešų 
kardo. Pilies vadas Vaidotas, vyresnysis 
Vytauto brolis, norėjo kardu prasiskinti 
kelią per vokiečių grandines, bet buvo su
žeistas ir su 36 vyrais paimtas į nelaisvę. 
Netekę Kęstučio, kryžiuočiai dabar savo 
rankose turėjo jo sūnų. Prie pilies atšventę 
Velykas, jie nusiyrė Nemunu namo.

Tuo nepasitenkinę, po dvejų metų su
degino dar ir kitas Nemuno krantuose pa
statytas pilis. Taip jie pasidarė laisvą ke
lią į Trakus ir į Vilnių. Viską pakeliui nai
kindami, kartą jie atvyko iki pat Lietuvos 
sostinės, bet nieko negavę grįžo namo. Jau
nutis Vytautas iš Trakų pilies bokštų ga
lėją vėl stebėti, kaip priešai siautėjo po ar
timas jo tėviškės apylinkes.

Tokiais neramiais laikais augo šis lie
tuvių didvyris. Jo motina Birutė jr tėvas 
Kęstutis rūpestingai-jį 
patektų į pavojų. Bet vos jis sulaukė jau
nikaičio amžiaus — šešioliktų septyniolik
tų metų — jau retai tebūdavo namie. Su 
tėvu jis drąsiai vykdavo į karą arba jodi
nėdavo po plačią Lietuvą. Dažniausiai jo
davo į Vilnių, kur viešpatavo jo dėdė Al
girdas. Kelias į jį buvo netolimas, vingiavo 
per gražius Panerių kalnus ir puikius ši
lelius. Dvi valandos geru žirgu — ir Vy
tautas būdavo Lietuvos sostinėje. O čia, 
dėdės pilyje, jis rasdavo visai kitą gyveni
mą ir kitokius papročius, negu Trakuose. 
Jo dėdė Algirdas valdė plačiausius rusų 
kraštus, kurie siekė iki pat Juodųjų ma
rių. Iš ten atvykdavo pas jį visokių žmo
nių. Jie kalbėdavosi dažniausia rusiškai, 
buvo krikščionys ir šiaipjau daug kuo sky
rėsi nuo lietuvių. Algirdo žmona buvo rusė, 
o keli jos sūnūs — krikščionys, stačiati
kiai. Vytautą visa tai labai domino. Vil
niaus pilyje jis matydavo, kaip su šiais 
žmonėmis reikia elgtis ir kaip valdyti rusų 
kraštai. „Visa Rusija turi lietuviams pri
klausyti” — sakydavo jo dėdė. Vytautui 
tie žodžiai giliai įstrigo į galvą, ir paskui 
jis uoliai stengėsi to pasiekti.

Vilniuje Vytautas turėjo ir savo jaunys
tės draugą. Tai buvo mylimiausias Algir
do sūnus, Jogaila, dvejais metais už Vy
tautą vyresnis. Juodu labai sutiko: daž
nai vienas pas antrą atvykdavę pasisve
čiuoti, drauge eidavę medžioti ir vaikyti 
greitakojų stirnų. Algirdas su Kęstučiu 
džiaugęsi tokia jų draugyste, nes buvo 
nužiūrėję juos skirti savo įpėdiniais. Tam 
tikslui juos drauge su savim imdavo į ka
rą.

Dabar Vytautas ėmė vis dažniau daly
vauti su tėvu tolimose mūšiuose. Visa tai, 
ką jam dar vaikui pasakojo tėvas ar mo
tina, dabar jis pats patyrė. Akis į akį su
sidurdavo su priešu, gyvendavo karo pa
lapinėse, aplankydavo svetimus kraštus, 
jų pilis ir miestus. Turėdamas vos 17 me
tų, jis su tėvu ir dėde buvo nuvykęs net' 
iki Maskvos. Ta kelionė buvo labai įspū
dinga. Paskui, praslinkus trejiems metams, 
jis dalyvavo kruvinojo kovoje ties Rūdava 
(Prūsuose). Algirdas ir Kęstutis norėjo 
paimti Karaliaučių, bet tas jiems nepavy
ko: jie buvo smarkiai sumušti. .

Po šio karo Vytautas gavo iš tėvo Gar
dino kunigaikštystę, kuri reikėjo ginti nuo 
lenkų, mozūrų ir kryžiuočių. Atvykęs čia 
su savo žmona Ona, Vytautas įsikūrė tvir
toje Gardino pilyje, pastatytoje Nemuno 
šlaite. Tačiau prireikus gintis nuo priešų, 
Kęstutis atvykdavo jam padėti.

(Bus daugiau)

(Tęsinys)
Ši broliška jų santarvė mus žavi dar ir 

dėl to, kad juodu buvo gana skirtingų bū
dų. Algirdas buvęs slaptingas, dažnai pa
niuręs ir šaltas, o Kęstutis — atviras, nuo
širdus ir smagus. Algirdas dažniausiai ka
riaudavo rusų krašte, Kęstutis visą laiką 
rūpindavosi Lietuva. Algirdo ir viena ir 
antra pati buvo rusaitės; Vilniuje į jo rū
mus skverbdavosi rusiški papročiai. Pas 
Kęstutį Trakuose viskas buvo lietuviška: 
ir šeima, ir jo rūmas, ir visas jo gyveni
mas. Jis buvo tikras karžygis lietuvis, nuo 
savo tautos nenutolęs.

Yra gražus padavimas apie tai, kaip 
Kęstutis susiradęs sau žmoną lietuvaitę. 
Vieną kartą, sako, jis jojęs Palangos pa
mariu ir pamatęs dangiško skaistumo mer
gelę. Kunigaikštis Kęstutis taip ja susiža
vėjęs, jog nebegalėjęs be jos nei toliau jo
ti, nei namo grįžti. Nors ji buvusi vaidilu
tė, saugojusi šventąją dievų ugnelę, Kęs
tutis, kaip vyriausias šalies valdovas, vis 
dėlto pasiėmęs ją į Trakus, kad ji kūrentų 
jo namų židinėlį. Taip ta mergelė, Žemai
čių kunigaikščio dukrelė Birutė, tapusi 
Kęstučio žmona ir Vytauto Didžiojo moti
na. Trakų ežeras, aukštos pilies sienos ir 
stiprūs bokštai saugojo ją nuo nuožmaus 
priešo, kai Kęstutis išvykdavo į tolimus 
karo laukus. Birutė, be abejojimo, sielo
josi dėl jo, susirūpinusi išlydėdavo jį iš na
mų, bet laikyti nelaikė. Ji žinojusi, kad 
Kęstučio pareiga yra ginti savo tėvynė. 
Namie pasilikus tik savo dievams gal ty
liai meldėsi, sėkmės jam prašė ir augan
čiais sūneliais dukrelėmis raminosi, guo
dėsi. Žmonės ją mylėjo taip pat, kaip ir 
Kęstutį, nes gera ir artima jiems buvo. La
biausiai ji visiems buvo ir yra brangi kaip 
Vytauto Didžiojo motina, išauginusi Lie
tuvai patį didįjį jos karžygį.

* * *

JAUNOSIOS VYTAUTO DIENOS
Augino motulė sūnelį, mylėjo... 
Sesutės į karą jį rengė, lydėjo...

Vytauto gimimo metų niekas, tikrai ne
žino. Tačiau manoma, kad 1351 met. ra
miajame Trakų kampelyje Birutė jau au
gino šį mažą sūnelį. Margieji girių sakalai 
tada jam ripavo pirmąsias lopšines, o skar
dus medžiotojo ragas jį džiugino jau pa
ūgėjusį. Būdamas nemažas berniukas, jis, 
tur būt, dažnai irstydavos po liūliuojantį 
ežerą ir klausydavosi mėlynų girių ošimo. 
Visa tai, be abejojimo, giliai smigo į jau
nučio Vytauto širdį ir kurstė jam gimtojo 
krašto meilę.

Kiek paaugęs, jis pažino ir garsią Lie
tuvos praeitį. Jo motina Birutė, ar kas ki
tas, tur būt, papasakodavo jam apie pir
mąjį Lietuvos karalių Mindaugą, apie Ge
diminą, apie karžygį Margį, kuris tėvynę 
gindamas pilies liepsnose žuvęs, ir apie 
kitus didžius Lietuvos vyrus ir jų žygdar
bius. Jis girdėjo, žinoma, kitus žmones by
loj ant apie šventus miškus, skaidrią vaidi
lučių ugnelę, milžinkapius, dievus ir dei
ves.Ir jis pats drauge su savo motute tu
rėjęs kūrenti pilyje namų ugnelę, kuri a- 
nuomet buvusi kiekvieno lietuvio namuo
se.

Augdamas Trakų pilyje, Vytautas dar 
domėdavosi jos gyvenimu, karių ginklais, 
jų rūbais. Čia jam nesunku būdavo ma
tyti, kaip kariai savo žirgus miklino ir 
vikrumo mokės, kaip jo tėvas dažnai į ka
rą rengdavosi ir kaip iš jo grįždavo. Vy
tautui buvo įdomūs svetimi pasiuntiniai, 
kryžiuočių belaisviai ir dažni svečiai, ku
rių niekada netrūkdavo Kęstučio pilyje. 
Jis daug ko galėjo iš jų sužinoti ir pasi
mokyti. Net jo mokytojai, sako, buvę į ne
laisvę patekę riteriai.

Toks pilies gyvenimas mažą Vytuką ug
dė tikru kariu. Tarp stiprių pilies bokštų 
ir daugybės šarvuotų karių brendo karžy
giška ir narsi jo dvasia. Čia jis pratinosi 
valdyti kalaviją ir žirgą, čia jis ryždavosi 
ginti savo tėvynę taip, kaip ją gindavo jo 
tėvas Kęstutis. Trakų pilį tada dažnai pa
siekdavo skaudžios ašaros ir skundai tų 
lietuvių, kurie vos gyvi ištrūkdavo iš kry
žiuočių nagų. Kęstutis tuojau nusiskubin
davo jiems padėti, o Vytautas, be abejoji
mo, karštai savo tautiečių gailėdavosi. 
Mat, ir jis pats dar vaikas būdamas, iš
gyveno ne vieną sunkią ir skaudžią va
landą...

Štai vieną kartą, kai Vytautas turėjo 
tiktai 12 metukų, jis ilgai laukė grįžtant 
namo savo tėvo. O šis negrįžo ir negrįžo. 
Tiktai vėliau atlėkė nesmagi žinia, kad jo 
tėvas vienam mūšyje nutrenktas nuo žir
go, pateko kryžiuočiams į nelaisvę. Šie už
darė jį Marijenburgo pilies rūsin. Lietu
viai siūlė kryžiuočiams brangių dovanų,

žmonės nestovi eilėse 
darbo agentūrų, bet jie 

|,a pasiutusiai sunkiai ir 
i eilėse, kad galėtų nusi- 
ti šviežią kiaušinį už 
5.

KAI APIE Lffift1
♦------------- I
žiaurus priešas
savo letena smit>rs tie žmones ir sunkiai 
džia ir stengias 
sutriuškinti.

Juozapo Mariji tad mūsų buvo nedarbo 
kyklos studentės 
nuo kitų lietuvi;
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žemas, kad jų gyvenimo 
dartas yra žemesnis, ne-

i. Per mūsų depresiją 
. L000 žmonių nusmuko 

kaujant B. Gassį py. p. a. pragyvenimo 
rė programos pu darto. Bet Sovietų Rusi- 

apie 180,000,000 žmonių 
na dar žemesnį gyveni- 
tandartą per paskutinius

mitetą ir vasari 
namuose paruošė 
gramėlę ir dailia 
Programa pradėt lėtus. Ir tik keletas pri- 
himnu, užbaigti p' '
Studenčių choras snį gyvenimą, gi per šį 
dainavo. Dėklais irtį šimtmečio Sov. Ru- 
tečiūnaitė, D. Su 
Abramavičiūtė, 
čaitė ir G. Mikuti

Svarbu ir įdo: 
kai kurios stute .rusai tei_s?na tuo\ kad 
vaitės studijuoji 
vą ir anglų kalį 
vo ] 
ratus.

;ijuotų milijonų pažįsta 
snį gyvenimą, gi per šį

kontroliavo vieną sep- 
., gausingą turtais, že- 
paviršiaus dalį.
žemą pragyvenimo stan-

tautai trūksta techniš- 
jatyrimo ir kad Rusijos 

didele dalimi yra neiš- 
.ojami. Bet šiems daly-

paruoštus tr.a 
xuvvjs. Viena iu!l< .................
kai apibūdino 6s ^‘taisyH jie turėjo vi- 
rakterį ir išušĖ 
rakterizavo liete '
Sauerwein raštu° vis.°.7.aizd_as yr^ra: 
tarė paskutinį fe: ,
jis įdomus ta Chamberlmo. vetera- 
kas Amerikos 4 ;arP Maskvos korespon- 
rinys, tai jį čia pi 
verstą į lietuvį

Mes amerikiee » Bordeaux mieste tą sa- 
darom iš daugeli 
ną kūną, syta 
džiūgaujame U) 5-6 vienam kambaryje; 
tės proga. Kaip! as iš krautuvių buvo iš- 
lygiai ir lietuviai 
grožio lobyną, įdėj o prie restoranų. Visa 
mią dalį. Amerib matydamas Chamberlin 
pasisavinti iš fc irė pastabą kitam kores- 
kas yra gražaus tentui: „Žinai, reikėjo ka- 
gaivumo ir įvairu 'ofiško karo pralaimėji- 
tas, kad j ją įe ir tautinės konvulsijos, 
tautos su jų W Prancūzija nusmuktų iki 
čiais, dainomis Ė >s padėties, kuri yra ner
ve, duok visoms: 
mylėti savo gi® joje!” 
jų ta meilė reiks 
rikai padaryti ją JŠNOS IR PALOCIAI 
ta. Tebūnie muj hnston, Joyce O’Hara ir 
keti, kad Aukse rįus nuskrido į Sibirą, 
tuvą laimintų ir 
visiems amžiaus

Studenčių praš lė pamatyti tą kraštą, ir 
gas kapelionas K enkovas, užsienių komi-

etvirtį šimtmečio taikos 
as yra ilgas laikotarpis.

nupiešiamas William

ų, kurs yra parašęs ke- 
mokslinių knygų apie
Rusiją. Chamberlin’as

» kai Prancūzija žlugo, 
nes susigrūdo ir miego-

uotą, ilgos žmonių eilės

ir kasdienine Sovietų

įge skrido keletas repor- 
į, kurie jau seniai veltui

gas kapelionasK enkovas, užsienių komi- 
bą joje jisai atstovas, oficialus 
vą’jos istorijos,) dovas yra Kirivilovas ir 
los atžvilgiais, nežinomas asmuo „Niek”, 
tarė galutiną lodytų, kad Niek nekal
tą momentą, W angliškai arba jis ne
žygiavo'tėvynę f ®J° tik su amerikiečiais, 
kų. Ji matė kart 
j ant, girdėjo ju®

jis visada buvo šios gru- 
dalim per bankietus nuo- 

ir žadant grįžti r d sėdėdavo galuose sta- 
žmonės juos ly* r keliaudavo visiškai ty- 
timi, kad jaunus rnas automobilių prieša- 
pas savuosius/’se sėdynėse. Reporteriai 

'■ "J.“ ' i n°j° kaipo NKVD (slap- 
žygiams sveild® )s policijos) žmogų, 
namus. Tai įskrido jie Uralu kal- 
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įrra Magnitogorskas, So- 
______ ų Sąjungos Pittsburghas 

avo didelėmis krosnimis.
'Šiuose laikot i aerodromo keleiviai nu- 

______ r__ , avo į fabriko direkto- 
laikraščius, daug1’ ,s namus, kur praleido 

__________į tį. Tą namą pasiekus pro 
lūšnų, kurios yra 

blogesnės, negu Pitts-

Žmonės juos Ijf

selė palinkėjo ir”

gaitės karštai,®

skaito ir platina I

ro naudos ir 
čiai, ir tėvynei, 
1 1 _ t v__Y' -

torius”.

Pakietai Bcdaisviams
Savanoriai darbininkai A- 

merikos Raudonojo Kryžiaus 
pakavimo centruose, kur 
maistas ir kiti reikmenys yra 
pakuojami į pakietus, minėjo 
trečią Pearl Harbor užpuoli
mo metinę sukaktį, pakuo
dami 20,000,000 belaisviams 
karo pakietų išsiuntimui už- 
jūrin. Beveik 90 nuošimčių 
tų pakietų buvo Raudonojo 
Kryžiaus maisto pakietai;

kiekvienas turėjo net 8 sva
rus maisto.

Šie pakietai siunčiami į 
Genevą, Tarptautiniam Rau
donojo Kryžiaus Komitetui, 
kuris juos išdalina Amerikos 
ir Sąjungininkų karo belais
viams Europoje. Keli šimtai 
tūkstančių specialių pakietų, 
kiekvienas iš 13 svarų, turin
tis maisto, kuris pritaikintas 
pristatyti kai kuriuos trūku
mus, buvo nusiųsti į Tolimus 
Rytus, kur buvo išdalinti 
Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus Komiteto delegatų.

1943 m. net 5,534,660 mais
to pakietų ir 1944 m. 11,594- 
201 buvo supakuoti ir išsiųs
ti Jungtinių Tautų belais
viams, išskiriant Britų ir 
Jungt. Valstybių tautas. 
Apart to, 286,632 pakietai li
goniams buvo išdalinti šiems 
belaisviams per dvejis metus.

Daugiau negu 2,000 Ameri
kos moterų _ daugelis kurių 
turėjo gimines priešo nelais
vėje, pakuoja šiuos pakietus 
St. Louis, Philadelphijoj, 
New Yorke ir Brooklyne.

Nors supakuoti ir išsiųsti 
Raudonojo Kryžiaus priežiū
roj, bet armija ir laivynas už
moka už pakietus, kurie išda
linami Amerikos belaisviams 
priešo rankose. Už pakietus 
Jungtinių Tautų vyrams tar
nyboje užmoka įvairios tau
tinės šalpos draugijos, įvai-

jis padarė vėl tą pat. Ameri
koje lėktuvo motorai įkaiti
nami, prieš sulipant žmonėms 
į lėktuvą iki tiek, kad jie ne- 
užsikirstų lėktuvui keliantis 
nuo žemės, ir kad tuo išven
gus lėktuvo atsimušimo į pir
mą pasitaikiusią tvorą. Išsi- 
bėgėjusiam lėktuvui pasikė
lus nuo žemės, lakūnas skren
da tiesia linija, iki lėktuvas 
pasiekia nuo 500 iki 1000 pė
dų aukštumą, prieš pasukant 
lėktuvą reikiama kryptimi. 
Tada jis pasikelia iki 5000 ar 
6000 pėdų, kas jam suteikia 
užtektinai laiko susirasti sau
gią vietą nusileisti, jei kas 
nors atsitiktų.

Gi Sovietų Oro Linijos pro
cedūra yra ši: įlipi į lėktuvą. 
Durys uždaromos. Lakūnas 
paleidžia motorus, kurie yra 
atšalę nuo praėjusios nakties. 
Jeigu jie iš viso veikia, jis rįos valdžios ir „lend-lease”. 
atleidžia stabdžius ir pasuka 
lėktuvą į lėktuvų kelią. Lėk
tuvas įsibėga ir pakyla nuo 
žemės gal kokias 10 pėdų nuo 
lėktuvų kelio pabaigos, 
pačiu momentu lakūnas 
deda sukti lėktuvą taip, 
vienas jo sparnas yra 
kreiptas į dangų, o antrasis- 
nulenktas žemyn taip stačiai, 
jog jo briauna beveik kasa 
bulves gretimam lauke. Kai 
lėktuvas pakreiptas norima 
kryptimi, jis išsilygina ir 
skrenda 50-100 pėdų aukštu
moje, baidydamas kolektyvi
nio 
kio

Tuo 
pra- 
kad 
nu-

ūkio karves, valdiško 
vištas ir keleivius.

(Bus daugiau)
E.

u-

M

A.R.K.

Washington. — Raudono
jo Kryžiaus Karo Fondo va
jus šiemet bus vėl kovo mė
nesį. Vajaus uždavinys bus 
sukelti 200 mil. dolerių. Tai 
yra 20 milijonų dolerių dau
giau nei 1944 metų vajuje.

Apie tai paskelbė Raudo
nojo Kryžiaus pirmininkas 
Basil O’Connor. Vajaus vedė
ju pakviestas Colby M. Ches
ter. Šių metų vajaus metu 
siekiama žymiai daugiau au
kų, nes yra daug daugiau rei
kalų. Karui nesibaigiant, mū
sų šalies gynėjų laukui vis 
didėjant, auga ir didesnės 
pagelbos reikalas.

Jokūbo Stuko vedamo New Jersey lietuvių radijo „Rūtos” klubo choras, šios šau
nios, darbščios lietuvaitės vasario 25 d. dainuos Patersone, Lietuvos nepriklauso
mybės šventės minėjime, 3 vai. popiet, Washington Hall. Bus įdomi programa, ku
riai vadovaus Juozas Jokubavičius.  ________ ____ į -------------
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ĮSPŪDINGOS PAMALDOS lė amerikoniškas ir lietuviš
ką vėliavas kaip savo tautos 
šventės proga.

Šventė buvo paminėta ben
drai Allegheny salėj, vasario 
18 dieną. Jos aprašymas gal 
bus vėliau.

16 VASARIO — KRAUJO 
DIENA

GRAŽIAI PRISIMINĖ 
LIETUVĄ

Vasario 16 dieną visose lie
tuviškose bažnyčiose melsta
si už mirusius ir žuvusius lie
tuvius ir visus karius. Vasa
rio 18 dieną buvo iškilminga 
suma lietuviškose bažnyčiose 
ir visi meldėsi už Lietuvos 
laisvę ir nepriklausomybę. 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioj ypatingai atrodė di
dinga, kur dalyvavo pilna 
bažnyčia lietuvių, mokyklos 
vaikučiai net graudingai mel
dėsi už savo tėvų žemelę ir 
jausmingai pagiedojo „Mari
ja, Marija.”

Katalikiškas laikraštis 
„The Catholic Standard and 
Times”, išeinąs Philadelphi- 
joj, dažnai prisimena Lietuvą 
ir lietuvių reikalus. Vasario 
9 dienos laidoj gražiai pami
ni vedamuoju straipsniu 
„What about Lithuania?” 
Straipsnis baigiamas šiuo 
kilniu atsiliepimu: „Mūsų 
širdys su Lietuva, užmirštą
ja maža tauta prie Baltijos. 
Bet Lietuva niekuomet nebus 
pamiršta geros valios ir tie
są mylinčių žmonių. Su jais 
mes meldžiamės: „Dieve, už
laikyk Lietuvą”.

Girdėti, kad lietuviai gau
siai siunčia padėkos laiškus 
laikraščio Redakcijai už tą ir 
panašius lietuvių gražius pa
minėjimus taip plačiai skai
tomame laikraštyje.

Ponų Antanaičių organi
zuojama Kraujo Diena Vasa
rio 16 buvo įspūdinga. Ten 
susirinko keli šimtai kraujo 
aukotojų, kuriuos pasveikino 
Raud. Kryžiaus atstovai ir 
nuėmė paveikslus. Paveiks
lai ir aprašymai buvo Phila
delphijos spaudoj. Tuo už
baigta pirmas toks gausus 
lietuvių kraujo davimas. Jie 
ragino lietuvius duoti krau
ją per visą mėnesį, o 16 buvo 
tik užbaigimas. Per visą lai
ką lietuviai davė arti 1000 
pt. kraujo. Tai tikrai gražiai 
patarnauta lietuvių vardui. 
Kad tik tas kraujas tekėtų 
už laisvos ir nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą.

ŠVĘS ŠV. KAZIMIERO 
ŠVENTĘ

ŽUVĘS KARYS

VĖLIAVOS UŽ LIETUVĄ

^^^vasarįcTl'S''dfeną daugltūr
Philadelphijos lietuviai iškė-

l-j.

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 pan. BeSt. 8:00 p.nx 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuoklte: Regent 2987

Tel. DEW. 5136

Lietuvos Vyčių 3-ji kuopa, 
Šv. Kazimiero parapijoj ko
vo 4 švenčia savo Globėjo 
šventę.

Šventės programa numaty
ta plati ir įvairi. Kovo 3 d. 
vakare bus klausoma išpažin
čių. Kovo 4 dieną, 10 vai. Vy
čių Mišios, kurias atlaikys 
kun. K. Malakauskas iš New 
York. Jis pasakys ir atitin
kamą pamokslą. Per mišias 
visi vyčiai priims bendrai šv. 
Komuniją. Po mišių salėj bus 
bendri pusryčiai su atitinka
ma menine programa. Po pie
tų 2 vai. vyčiai turės šventą
ją valandą, kurią ves kun. 
K. Malakauskas. Po to savo 
kambaryje turės dar trumpą 
šventės programą. Vyčiai 
kviečia ir kitus jaunuolius 
dalyvauti šventoje valando
je, kuri bus pašvęsta už tai
ką ir karius ir bendrai jauni
mą ir visą Lietuvą. Tą dieną 
norima gauti 25 nauji nariai 
vyčiai. Pasisekimo.

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

PARAPIJOS VARDINĖS

Kovo 4 dieną Šv. Kazimie
ro parpi j a švenčia savo Glo
bėjo šventę. Iškilmingi miš
parai bus kovo 3 ir 4 dieną. 
Kovo 4 dieną vakare pasakys 
pamokslą kun. J. Bagdonas, 
iš Mahanoy City. Bus ir kitų 
kunigų svečių.

A. a. Serž. Vincentas Nau
jalis, 7245 Oxford Ave., bu
vo jautrus jaunuolis. Pasku
tinį kartą atsisveikindamas 
su savo motinėle ir visais na
miškiais labai jautriai ir be
veik pranašingai kalbėjo: 
„jei kas man atsitiktų, tai 
nesirūpinkite, tik melskitės 
ir melskitės”. Paskutiniuo
se savo laiškuose tai dar jau
triau pakartodavo ir prašy
davo, kad už jį melstųsi, o jei 
jam būsią lemta sutikti mir
tį, tai tegul nusiramina visi, 
nes taip turi būti.

Jis ir paskutinėse savo gy
venimo dienose buvo gavęs iš 
kapeliono palaiminimą, me- 
dalikėlį. Lyg nujausdamas, 
ėjo į kovą ir mirtį. Jaunuo
lis kariuomenėn buvo pašauk
tas 1941 m. lapkričio mėn. 
Po kiek laiko buvo fronte, 
ten ėjo svarbias pareigas, bu
vo sužeistas Vokietijoj, o žu
vo Olandijoj 1944 m. gruo
džio 6 dieną.

Jis paliko nuliūdusią mo
tinėlę, du broliu ir 3 seseris. 
Tėvas jau anksčiau miręs. 
Ypač graudžios valandos bu
vo motinai sužinoti sūnaus 
mirtį. Bet jos širdis jau jau
tė. Per Kalėdas, kai visi link
sminosi, ji visiems pasakojo, 
kad jos sūnaus gyvenime kas 
įvykę. Visi ją ramino, bet 
motiniškos širdies nieks ne
paguodė. Nujautimas pasi
tvirtino, ir gavo nelinksmą 
žinią. Ji ir šiandien taip jaut
riai pergyvena, nes prisime
na savo Vincuko gerumą, 
kurs taip mylėjo savo moti
ną, kurs visiems toks geras 
ir meilus buvo. Dabar tik 
maldoj nusiramina, ir jam 
tuo geriausiai padeda, nes ir 
jis tik maldos troško savo 
paskutinėse gyvenimo dieno
se.

Teilsisi ramybėj ir tegul 
būna lengva ši žemė, o siela 
tegul amžinai gyvena aukš
tybėse.

Vasario-February 23,
ie Baubliai,

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS

Kazeliai, 225 Fernon St., 
neseniai gavo žinią, kad jų 
sūnus serž. Albertas Kazelis 
buvo sužeistas karo lauke. 
Eidamas pareigas buvo prie
šo sužeistas sausio 15 d.

Žinia pasiekė pirma jo 
žmoną, p. Kazelienę, 113 
Broad St. Jo tėveliams ta ži
nia buvo tikrai liūdna, nes 
taip neseniai jie gavo žinią, 
kad jų dukrelės vyras žuvo, 
o čia ir vėl nepasisekimas.

Visų karštos maldos. ir 
troškimas, kad Albertas pa
sveiktų ir laimingai sugrįž
tų. To visi tikisi, vilisi ir lau
kia.

Parapijos apyskaita
Ką tik atspausdinta ir iš

siuntinėta parapijos finansi
nė apyskaita už 1944 m. Iš 
apyskaitos matyti, kad Jur- 
giečiai labai gražiai rėmė sa
vo parapijos reikalus, nes 
per metus buvo pajamų $32,- 
164.46. Daugiausia aukų gau
ta sekmadieniais, kalėdojant 
ir svečių proga. Išlaidų tais 
pačiais metais turėta $29,- 
292.52. Parapijos skolos at
mokėta net $12.000. Tokiu 
būdu parapijai ĮP44 m. buvo 
labai geri ir sėkmingi.

STAIGA MIRĖ

Vasario 5 dieną, staiga mi
rė a. a. Pranas Bilikevičius. 
Velionis iškilmingai palaido
tas vasario 9 dieną. Jis pali
ko našlę ir kelius sūnus 
dukteris.

IŠTEKĖJO

ir

PILIEČIŲ PAGALBA
Mūsų valdžiai labai reika

linga, ir ji prašo savo pilie
čių atlikti šias pareigas:

Atsiųsti mūšio laukui vie
ną iš 10,000 skubiai reikalin
gų Armijos slaugių, pakei
čiant ją Raudonojo Kryžiaus 
slaugės padėjėja.

Išpildyti savaitės kvotą, 
suaukojant 100,000 kvortų 
kraujo sužeistiesiems Euro
pos ir Pacifiko frontuose.

Užpildyti 11,000 laisvų tar
nybų Prekybinio Laivyno į- 
guloje: mates, inžinieriais, 
jūrininkais ir jūrininkais — 
mokiniais.

Pagelbėk karo pastangoms 
ir pats sau, skubiu apdėvėtų 
padangų pataisymu.

EGZAMINAI MEDIKAMS
Dr. Thomas Parran, Fede

ralinės Apsaugos Agentūros 
Viešojo Sveikatingumo Tar
nybos vedėjas, pranešė apie 
įvyksiančius agzaminus nau
jai priimamiems medicinos 
valdininkams ir slaugėms 
Viešojo Sveikatingumo Tar
nybos reguliariam korpusui.

Apklausinėjimai prasidės 
vasario 5 dieną. Egzaminai 
raštu įvyks balandžio 23, 24 
ir 25 dienomis. Aplikacijų 
blankams gauti rašyti „Sur
geon General, U.S. Public 
Health Service, Washington 
14, D.
metu.

GRESIA NEPATOGUMAI
Pulk. J. Monroe Johnson, 

Apsaugos Transportacijos Į- 
staigos direktorius, įspėja 
keliaujančius į Floridą ir ki
tas žiemos poilsio vietas ir iš 
ten sugrįžtančius, nesitikėti 
kelionės sąlygų pagerėjimo 
artimoje ateityje.

Pulk. Johnson pareiškė, 
kad pervežiojant karo su
žeistuosius, nors ir bus sten
giamasi vengti sudarymo ne
patogumų keliaujančiai civi
le! visuomenei, bet jis jaučia 
pareigą įspėti būsimus ke
liautojus, ypač keliaujančius 
į kurortų vietas, kad jiems 
gresia garantuota galimybė 
kur nors būti priverstiems 
palikti traukinį kelionei dar 
nepasibaigus, net ir tuo at
veju, kai visos kelionės iš
laidos buvo iš anksto apmo
kėtos.

Konferencijoj
Washington. — Buv 

stybės Sekretorius H 
lyvaus Jungtinių Tau 
gumo konferencijoje, 
šaukiama šių metų bal 
25 d. San Francisco mi 
te.

Amerikiečių del 
pirmininkas bus dab 
Valstybės Sekretorius 
nius.

Tarp kitų delegacijos 
yra ir respublikonų sei 
rius Vandenberg ir 
Minnesotos guberna 
Stassen, dabar tamauj 
vyne.

LAIŠKAS IŠ LIE

FOTO

C.”, arba egzaminų

APARATŲ GAMYBA 
NUKRITO

Karo Gamybos Vadyba ne
seniai pareiškė Fotografijos 
Filmų Pramonės Patariama
jam Komitetui, kad filmų ga
myba foto aparatams nukrito 
1944 metais žemiau visų ka
ro ir civilių reikalavimų. Va
dyba pareiškė negalėsianti iš
pildyti nustatytos 1945 me
tams normos ir pasiūlė minė
tosios pramonės atstovams 
suteikti patarimų padėčiai 
pataisyti.

TIK PUSĖ PADANGŲ PRE
KYBINIAMS VEŽIMAMS
Pulk. J. Monroe Johnson, 

Apsigynimo Transportacijos 
Įstaigos direktorius, prane
ša, kad iš viso ko matyti, jog 
1945 metų pirmojo ketvirčio 
metu prekybinių motorinių 
vežimų vartotojams bus iš
duota tik pusė nustatytų pa
dangų kiekio. Toks sumažini
mas įvyko ryšium su labai 
dideliu pareikalavimu padan
gų kariškiems mūšių veži
mams, sunkvežimiams, džy- 
pams ir kitiems karinės 
transportacijos įrengimams.

K. ŽODEIKA VALDYBOJ

Lietuvaitė p. Petronėlė 
Jurkšaitytė, 3154 Miller St. 
ištekėjo už Edvardo Boron. 
Iškilmingas šliūbas su 3 ku
nigais buvo šv. Jurgio para
pijos bažnyčioj vasario 10
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Juozas Simanaitis J 
80-23 85th Drive, į 
haven, N. Y., sausio 22 
vo laišką nuo savo broliį 
tano Simanaičio, gyvei 
Lietuvoje, Džemči 
kaime, Mariampolės 
Laiškas rašytas peni! 
sėjo 28 d. Ant vokoLi 
antrašas parašytas Ii 
kai su pažymėjimu „ 
nia”, vietoje „Lieti 
pašto ir cenzūros an 
yra rusiškos. Pašto že„ 
nuimtas. Laiško 
toks:
„Mielas Brolau!

„Sveikinu aš su visa 
šeimyna Jus visus. Duo 
noti, kad mes visi 
bai susirūpinę apie Juį 
Jūs visi sveiki, gyvi? 
blausiai mums rūpi Juos 
ir žentas, ar abu dar

„Žiauri karo šmėkla 
žė pro mūsų galvas. Ni 
nuo Dievo skirta mums 
tis, tai po granatom] 
kom gyvi. Su turtais 
nesiskaitė, tik gyvybes 
bu buvo išsaugoti.

„Kaip gausit šitą laiš 
ko greičiausiai 
mums, nes mes Jūsų lai 
siilgę. Sudiev. Tavo 
Antanas”.

Dli 
jai Arturas Mickevičius 

$2$ paviešėti iš Pacifiko 
Pacifike jis išbuvo 4 
Artimieji nepapras- 

'įsugiasi

J® pamaldos trečia- po 
'"abiaketuris kartus:)® 
5uJ0ir8:15vaLPraei-‘to, 

/^laraitę novenos pamaldo- (f 
''^alyvavoapie700žmonių, ta 
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PAGIRIAMA SPAUDA UŽ 
KARO PASK. RĖMIMĄ
Paminėdamas šeštosios 

Karo Paskolos Vajaus pro
gresą, Ted R. Gamble, Iždo 
Departamento Karo Finansų 
Skyriaus direktorius, pasa
kė: „Atsižvelgiant į visus 
sunkumus, kurie šiandieną 
yra užgulę mūsų spaudą, jos 
parama šeštajai Karo Pasko
lai buvo nepaprastai didelė. 
Nepaisydama popierio trūku
mo ir kitų apsunkinimų, 
spauda mielai aukojo brangų 
popierį ir vietą taip svarbios 
idėjos skelbimui. Toks Ame
rikos spaudos pasišventimas 
labai daug prisidėjo tikslui 
pasiekti.” T. R. Gamble dar 
pažymėjo, kad visoje šalyje 
yra labai glaudi paralelė tarp 
karo bonų pardavinėjimo ir 
spaudos parėmimo.

OWI.

MOTERŲ SĄJUN 
SUVAŽIAVD ■ ^popiet, lietuvių Laisvės 

Rengia Lietuvai Gel- 
Komitetas.

Mid kviečia vietos ir 
lietuvius gausiai 

SMjŪ.

Per klaidą „Amerikos” va
sario 9 d. 1945 m. laidoje pa
žymėta, kad iš Liet. Karo 
Pergalės ir Raudonojo Kry
žiaus Komiteto išstojo p. K. 
Žodeika. Dabar patikrinus 
žinias, teko sužinoti, kad jis 
neišstojo, tik žadėjo atsisa
kyti dėl išsikėlimo kitur gy
venti. Tokiu būdu p. K. Ž. ir 
toliau pasiliko vicepirm. ir 
taip pat uoliai darbuojasi. 
Girdėti, kad jis dar labiau 
pasiryžęs dirbti, kad kai ku
rie korespondetai parašę, kad 
jis jau išstojo.

TĖVŲ JĖZUITŲ MISIJOS

Moterų S-gos N. Y. 
apskrities metinis su 
mas įvyks kovo 11 i 
Atsimainymo par. i 
64-25 Perry Ave., Ma 
New York.

Kuopos prašomos a 
savo atstovus. Reikalii 
sų kuopų pranešimai, 
malonu pranešti, kad 
artistė Marijona Gižaus 
nuoširdi Sąjungos v 
buvusi centro pirmi 
skaitys paskaitą.

Visas moteris nu 
kviečiame.

<1 Vasario 16 Minėjimas r 

nepriklausomy-1 
Ujimas čia įvyko va-i

Pastebėti, I 
‘^lietuviaiper 27 i

sukakties. | 
J Uetu‘ 

himnais, ta.
lietuvių radi- 

■^"tewjut J. J.

Šv. Jurgio parapijos meti
nė vakarienė buvo vasario 13 
dieną Lietuvių muzikalinėj 
salėj, Allegheny Ave. Į vaka
rienę susirinko apie 400 žmo
nių. Buvo galima matyti sve
čių ir viešnių iš visos Phila
delphijos ir priemiesčių. Šei
mininkės tikrai skaniai pa
vaišino visus skaniausia ka
lakutiena ir visokiais pries
koniais. Vakarienės metu vi
si pasilinksmino dainuodami 
lietuviškas dainas, o po to 
visi linksminosi, kol užbaigė 
priešgavėninį laiką. Iš dide
lės vakarienės ir pelno gauta 
nemažai.

DŽIAUGIASI ŪSO KLUBU
St. Si

Pi

DARBIEČIŲ PROGRKatalikų klubu Benedict 
Club, Philadelphijoj labai pa
tenkinti visi kariai, kurie tik 
ten dalyvavo. Kai jie išvyks
ta iš Philadelphijos, tai ap
rašo, kaip jie mėgo to klubo 
valgius, linksmintojus, šo
kius ir visus kitus malonu
mus, kurių netrūksta tame 
klube. Tai yra vienintelis ka
talikų laikomas kariams klu
bas.

ARTI KUNIGYSTĖS
SUŽEISTAS KARYS

d. T.

SPORTUOJA

APSIVEDĖIŠTEKĖJOMIRĖ

An-

phijoj.

&

VYTIS KARYS 
PRANCŪZIJOJ

Elena Blekytė vasario 10 
ištekėjo už Jono Arabia. Jų 
sutuoktuvės buvo Šv. Sakra-

šven- 
d. —

SUAREŠTAVO KLUBIE- 
ČIUS

Vasario 11 dieną, šv.
tano bažnyčioje Wilmingtone 
priėmė moterystės sakramen
tą Raymond Uzumecki su pa
nele Elena Valatkevičiūte.

Ona Balkienė, mirė vasario
16 dieną Aacen City. Ji pa
laidota iš Šv. Kazimiero pa
rapijos bažnyčios vasario 21 mento bažnyčioje Philadel- 
dieną.

TeL POPlar 4110

DIREKTORIUS

odenuska laidojimo (staiga. Di
6, graži koplyčia, erdvi salė.
lelvingiems sutelkiama nakvynė.
Viskas nemokamai. Kreipkitės

diena ar naktį.

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ

1113 Mt. Vernon St
Philadelphia, Pa.

Lietuvis Pranas Statkus, 
310 Federal St., vasario 17 d. 
priėmė mažesniuosius kuni
gystės šventimus ir tuo pa
čiu jau arti prie kunigystės. 
Dar pora metų ir jis bus į- 
šventintas kunigu. Su juo sy
kiu mokosi ir kitas lietuvis 
iš New Philadelphijos, Sil
vestras Sužiedėlis.

Kaip pranešta iš Prancū
zijos fronto, ten buvo sužeis
tas karys Julius Danta, 2246 
W. Allegheny Ave. Ten gy
vena jo žmona p. Ona Dantie- 
nė. Bet dabar karys jau pa
sveiko ir kariauja. Linkėtina 
laimingai sugrįžti. Jis tik 
prieš karą atvyko Amerikon.

TeL Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

TeL REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO 
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Jau gautas pranešimas, 
kad jaunas karys vytis Pra
nas Mažeika, 222 Morris St., 
jau laimingai pasiekė Pran
cūziją kur jam atrodą gražu 
ir žmonės geri.

Jaunimas mėgsta krepšinį 
žaisti ir todėl jau numatyta 
kelios rungtynės su Šv. Kazi
miero parapijos vyčių krep
šinio komanda, kuri jau ke
lius kartus laimėjo varžyti
nes net su stipriomis koman
domis. Dabar dar nori išmė
ginti jėgas ir su Jurgiečių 
sportininkais.

Vasario 11 dienos naktį, 
apie 12 vai. atvyko ypatingo
ji policija į lietuvių pašalpi- 
nį klubą, 928 Moyamensing 
Avė., kur kas sekmadienį yra 
šokiai ir radę netvarkoj, su
areštavo apie 14 klubiečių ir 
kelius dalyvius. Tarp areš
tuotų buvo ir šokių ved. p. 
Švedas, Z. Krivinskas ir keli 
kiti.

Westfield, Mass. — Šv. Ka
zimiero par., vas. 18 — 25 d. 
— T. Antanas Mešlis, S. J.

Norwood, Mass. — Šv. Jur
gio par., vas. 18 — 15 d. — 
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Cambridge, Mass. — Ne
kalto Prasidėjimo par. vas. 
18 — kovo 4 d. T. Jonas Ki
dykas, S. J.

Brooklyn, N. Y. — Apreiš
kimo par., kovo 4 — 25 d. T. 
Antanas Mešlis, S. J. ir T. 
Pranas Aukštikalnis, S. J.

Brockton, Mass. — Šv. Ro
ko par., kovo 5 — 18 
Jonas Kidykas, S. J.

Chicago, Ill. — Visų 
tų par., kovo 19 — 25
T. Jonas Kidykas, S. J.

Baltimore, Md. — šv. Al
fonso par., Kovo 26 — Bal. 1 
d. — T. Jonas Kidykas, S. J.

Pittsburgh, Pa. — Dangun 
Įžengimo par., bal 8 — 15 d.
— T. Pranas Aukštikalnis, 
S. J.

Pittsburgh, Pa. — Dangun 
Įžengimo par., bal. 8 — 15 d.
— T. Pranas Aukštikalnis,
S. J.

Pittsburgh, Pa. — šv. Vin
cento par., bal. 8 — 10 d. T. 
Jonas Kidykas, S. J.

West Lynn, Mass. — šven.
Širdies par., bal. 15 — 22 d.
T. Antanas Mešlis, S. J.

Nashua, N. H. — Šv. Kazi
miero par., bal. 22 — 29 d. — 
T. Pranas Aukštikalnis, S. J.

Amerikos Darbo 
iškritikavo New Yor 
bernatoriaus Dewey p 
mą ir pasiūlė valstybė 
latūrai sekamus daly

1. Įvesti valstybėj 
algų ir valandų įsta

2. Panaikinti rasių i 
bų persekiojimą.

3. Šelpti Karo vet
4. Padaryti pokai 

darbams programą. ■
5. Sutvarkyti 

draudimą.
6. Sulaikyti kylanči 

gyvenimo kainas.
7. Pagerinti ir pa 

mokslo sistemą.
8. Suorganizuoti j 

liams pagelbėti komi
9. Parūpinti pig 

nuomomis namus.
10. Įsteigti artimes 

šius tarp miestų ir v
11. Pagerinti dar 

pašalpos įstatymą.
12. Pagerinti „Ci 

vice” standartą.
13. Palaikyti 5c. mie 

ležinkeliais važinėji
14. šelpti ūkininkus
15. Padidinti dar 

atstovybę, administ
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Hull Dalyvy 0RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Konferencij —

 rrison-Kearny,
Washmgton.-Jersey 

stybes Sekretorius įį j
lyvaus Jungtinių 
gurno konferencijoje 
šaukiama šių metų į

ietuvos šventės 
paminėjimas

25 d. San Francisco ir^° ^5 dieną Piliečių 
salėje bus Lietuvos 

lausomybės paskelbi-te.

gėris, Mrs. Vannie, Baubliai, 
Paukščiai, Biekšai, Stacevi- 
čiai, Balioniai, Petraičiai, A. 
Šūkis, M. Urbaitienė, Ed. La
pinskai, Frances Gruzdis, 
Bill Rush.

Milinavičiai dėkoja vi
siems už atsilankymą ir su
teiktas dovanas.

skė, 
su- 
,en- 
ne-
ivi- 
įčia 
ke
lius 
ems 
ybė 
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dar
at- 
iš-

mo-

Amerikiečių deį ninėjimas. Rengia Lie- 
> <bj|Centralinis Komitetas,pirmininkas bus djįentralinis Komitetas, 

Valstybės SekretoriJpirmininku yra Mili
nius. hs, o jam išvažiavus

Tarp kitų delegaaj sustiprinti, jo parei- 
yra ir respublikonų aa Pietaris.
rius Vandenberg į lėtoj ais yra pakviesti 
Minnesotos guber. L Pakštas ir adv. Jur- 
Stassen, dabar tanu, 3rogramai paįvairinti, 
vyne. 3 Pranciškietės su vai- 

-j surengs mažą scenos 
LAIŠKAS IŠ UEI į, o Piliečių Klubo cho- 

------ dainos keletą dainelių.
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Juozas Simanaitį įsi, kad į paminėjimą 
80-23 85th Drive, 
haven, N. Y., sausio; 7 lietuviai, 
vo laišką nuo savo h ---------
tano Simanaičio, gv nų balius pasisekė 
Lietuvoje, Džemį,pi jos blynų balius į-
kaime, Mariampolė vasario 11 d. piliečių 
Laiškas rašytas per jale j e. Balių rengti ap
sėjo 28 d. Ant vokol§v. Onos draugija, ku- 
antrašas parašytas ,rm. yra veikli ir su
kai su pažymėjimu A. Kazlauskienė. Į ba- 
nia”, vietoje^ „Liete ilankė labai daug pub- 
pašto ir cenzūros aut tarpe kurios matėsi 
yra rusiškos. Pašto t ;un. L. Voisiekauskas,

kys visi Harrison-

finės 
ims.
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nuimtas. Laiško Stonis, daug visuome- 
toks: ikėjų ir tos kolonijos
„Mielas Brolau! ių. Balius buvo įdomiai 

„Sveikinu aš su r tas: puikiai muzikai 
šeimyna Jus visus.lit, jaunimas tripsinėjo, 
noti, kad mes visi genieji prie skanių bly- 
bai susirūpinę apie tedarai juos užkandžia- 
Jūs visi sveiki, gyrflaistydami putojančiu 
blausiai mums rūpi,'
ir žentas, ar abu į|, protarpiais užtrauk- 

„Žiauri karo šmė
žė pro mūsų galvatliką praleido, o šeimi- 
nuo Dievo skirta mį sukaitusios nespėjo 
tis, tai po granamepti.
kom gyvi. Su turtai baliaus surengimo ir 
nesiskaitė, tik gyvy: lingo pravedimo pasi- 
bu buvo išsaugoti o šios Šv. Onos drau-

„Kaip gausit sity narės: Kazlauskienė, 
ko greičiausiai enė,
mums, nes mes Jūsų įskienė, Rimšienė, E- 
siilgę. Sudiev. Trc šiene, Stankevičienė, 
Antanas”.

ir linksmai šneku-

dainelę. Svečiai sma-

Burokevičienė,

Stankevičienė, 
•aitienė, Grikienė ir 
ti.

MOTERŲ SĄJljė Šv. Onos draugijai 
SUVAŽIAVH U pasidarbavimą pa- 

 naudai.

owi.

IJOS

v. Ka-
25 d.

S. J.
7. Jur- 

d. —
i, S. J.
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Moterų S-gos N. v ---------
apskrities metinis s yčių 90 kuopos kerta
mas įvyks kovo U įakaras įvyko piliečių 
Atsimainymo par. lalėję. Duota daug do- 
64-25 Perry Ave, 1 Pelnas skirtas karių 
New York.

Kuopos prašomo- - - - - - - - -
savo atstovus. Reik IgįjU sąryšio pirm. A. 
sų kuopų pranešinu, ličius su žmona ilsisi 
malonu pranešti, k 
artistė Marijona Ciš 
nuoširdi Sąjungos Į
buvusi centro pi|PU°j misijos prasidės 
skaitys paskaitą. į9 d- Ves jas kun. Dr.

Visas moteris K Jas- 
kviečiame.

St,S

>je. Sveikina visus sa- 
įstamus.

terson, N

—~ Lietuvos šventė
DARBIEČIŲ PBO lvos nepriklausomy- 

ntės minėjimas čia bus

įpreiš-
5 d. T.

ir T.
5. J.
>v. Ro-
1 d. T.

sven- 
d. —

L 
i 
J.
Šv. Al- 
Bal. 1

s, S. J. 
Jangun 
- 15 d. 
kalnis,

Amerikos Da*, 25 d 3 val popiet 
iškritikavo New lgįon Hali. Kalbėtojais 
bernatoriaus De»j 5ti vaistybės senato- 
mą_ir pasiūlė valsų irton> miesto atstovas 
latūrai sekamus & jones, rašytojas Ant.

1. Įvesti vaistyk aįHs> k. Paulauskas, 
algų ir valandų l# -tinę programą pildys

2. Panaikinti ra£ u^0 radijo choras, Lio- 
bų persekiojimų. >dytė iš Brooklyno ir

3. Šelpti Karo
4. Padaryti Į*;

darbams program
5. Sutvarkyti 

draudimą.

igton Hali. Kalbėtojais 
3ti valstybės senato-

Jones, rašytojas Ant.

Mar. Zelanis. Bilietai 
c.
pramos vedėju bus J. 
.vičius. Rengėjai kvie- 
įis patriotus dalyvauti, 

6. Sulaikyti ky!£ iS atskalūnams pataria 
>ut”.

Jangun 
- 15 d. 
įkalnis,

v. Vin-
0 d. T.

- Šven.
- 22 d.
J. X

t. Kazi- 
29 d. — 
is, S. J.

gyvenimo kainas.
7. Pagerinti ir 

mokslo sistemą.
8. Suorganizuoti
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šius tarp miestų ir( as ir Konstancija Mili-
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rabužių rinkimo vajų.
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;ik BALF rinkėjams.

Puota įvyko vasario 11 
yvavo kun. J. Kinta, 

Davidson, Walle- 
L. Tacionis, H. Dorn- 

15. 'padidinti 3t. Usinowicz, VI. Sin- 
atstovybę. admi^

Vasario 18 d. pamaldose 
už Lietuvą Šv. Patriko kated
roje iš Patersono dalyvavo 
apie 100 lietuvių. Klebonas 
kun. J. Kinta buvo raginęs 
visus, kas tik gali, atvykti į 
šias gražias pamaldas.

J. Jokubavičius.

Baltimore, Md. New Haven, Conn.

Bayonne, N. J

Vasario 25 d. 7 vai. vak. 
par. salėje bus Lietuvos ne
priklausomybės šventės mi
nėjimas. Rūpinasi piliečių 
klubas ir kitos draugijos.

Kovo 11-19 d. bus novena 
prie šv. Juozapo. Ją ves pran
ciškonas kun. Krasauskas.

Kovo 4 d. 10:30 vai. ryte 
mūsų bažnyčioje bus L. Vy
čių apskrities metinė komu
nija. Po mišių įvyks bendri 
pusryčiai.

Serž. Arturas Mickevičius 
sugrįžo paviešėti iš Pacifiko 
fronto. Pacifike jis išbuvo 4 
metus. Artimieji nepapras
tai džiaugiasi.

Novenos pamaldos trečia
dieniais būna keturis kartus: 
2, 7, 7:30 ir 8:15 vai. Praei
tą savaitę novenos pamaldo
se dalyvavo apie 700 žmonių.

Kleb. kun. M. Kemėžis va
sario 18 d. dalyvavo pamal
dose už Lietuvą New Yorko 
katedroje. Jis buvo arkivys
kupo Spellmano palydovu.

Elizabeth, N. J
Lietuvos nepriklausomy

bės šventės minėjimas bus šį 
sekmadienį, vasario 25 d., 3 
vai. popiet, lietuvių Laisvės 
salėje. Rengia Lietuvai Gel
bėti Komitetas.

Rengėjai kviečia vietos ir 
apylinkės lietuvius gausiai 
atsilankyti.

Newark, N. J

Vasario 16 Minėjimas
Lietuvos nepriklausomy

bės minėjimas čia įvyko va
sario 16 d. Verta pastebėti, 
kad Newarko lietuviai per 27 
metų laikotarpį dar nėra pra
leidę minėjimo sukakties.

Programa pradėta Lietu
vos ir Amerikos himnais, ku
riuos sugiedojo lietuvių radi
jo choras, vadovaujant J. J. 
Stukui.

Kalbas pasakė: p. Stak- 
nienė (A. Staknio žmona) 
kun. Ig. Kelmelis, Juozas V. 
Valickas, adv. C. F. Paulaus
kas, Juozas Sagys (iš Ozone 
Park, N. Y.) Domas Klinga. 
ir Vincas Jankauskas, kuris 
perskaitė New Jersey guber
natoriaus Edge proklamaciją 
Vasario 16 minėjimo reikalu.

Kar. Urbanavičius ir radi
jo choras sudainavo keletą 
dainų. Adv. Paulauskui savo 
kalboje prisiminus, kad Lie
tuvos vadavimo reikalams 
yra reikalingi pinigai ir pri
minus, kad N. J. L. Taryba 
rūpinasi siųsti į Washingto- 
ną keletą karių motinų įtei- 
ti prezidentui peticijas su 
prašymu užtarti Lietuvą, 
choristės parinko aukų, ku
rių gauta apie $50.00.

Po to komiteto nariai su
sidėję padarė užkandžius, 
kuriuose pakviesti pakalbėti 
karys Petras Juknys, Vincas 
Jankauskas ir T. M. Grybai
tė.

Programos vedėju buvo N. 
J. L. Tarybos pirm. Vincas 
Ambrazevičius.

A. S. Trečiokas,
N. J. L. Tarybos sekr.

Kun. Jonas Kinta,
Patersono lietuvių Šv. Ka

zimiero parapijos klebonas, 
artimas ,,Amerikos” bičiulis. 
Jis sėkmingai vadovauja Pa
tersono lietuvių parapijai ir 
uoliai dalyvauja bendroje lie
tuviškoje veikloje. Paterso- 
niečiai vienybėje su savo kle
bonu atlieka daug svarbių 
darbų.

Pittston, Pa

1,000, o ne 100!
Praeitame „Amerikos” nu

mery įsibrovė korektūros 
klaida. Iš vasario 9 d. įvyku
sio koncerto nusiųsta Infor
macijos Centrui ne 100, 
1,000 dolerių.

Plymouth, Pa

bet

Vasario 16 d. 7 vai. vakare, 
po trumpos, bet sunkios ligos 
mirė senas Plymoutho gyven
tojas Petras Barzilauskas 
(žmona yra mirus jau kele
tas metų). Nuliūdime liko 
sūnūs: Petras, inžinierius, 
gyvenąs Woodhaven, L. I.; 
Jurgis, Jonas ir Simanas (vi
si trys kariuomenėje), Albi
nas dar namie ir dukterys 
Nelė ir Aldona, abidvi New 
Yorke.

A. a. Petras Barzilauskas 
paėjo nuo Suvalkų Kalvari
jos.

Marianapolis

K.

Vasario 15-18 d. Worces
ter Aušros Vartų parapijoje 
misijas davė kun. J. šaulys 
ir vasario 19-25 d. ten pat 
kun. V. Andriuška.

Kun. J. Vaškas misijas tu
ri Waterbury kovo 10-18 d. ir 
Harison, N. J., kovo 19-25 d.

Gavėnios metu Marianapo- 
lio kunigai nuolat turi trum
pesnių išvažiavimų po lietu
viškas parapijas.

Šiais metais Marianapolis 
gavo naują dėstytoją: kun. J. 
Dambrauskas turi tikybos 
pamokas.

Pusmečio egzaminus dau
gumas mokinių išlaikė tik vi
dutiniškai, o ne vienas ir su
klupo matematikoj, istorijoj 
ar kalbose. Ryšium su tuo 
porai teko atsisveikinti su 
Marianapoliu.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventę Marianapolis mi
nėjo vasario 15 dieną. Rengė 
studentai lietuviai kun. J. 
Petrausko vadovybėj.

Gražų atidarymo žodį pa
sakė stud. P. Žarkauskas. 
Choras, paruoštas brolio J. 
Banio, padainavo keturias 
dainas. Solo dainavo R. Vait
kevičius, labai visiems pati
kęs, ir J. Šidlauskas, kuris 
dar džiugino ir armonika. 
Buvo deklamacijų.

Kalbą pasakė Ant. Vaičiu
laitis.

Minėjimas praėjo gražioj 
ir kuklioj nuotaikoj.

Vasario 16 d. Marianapo- 
lio koplyčioj buvo už Lietu
vė iškilmingos mišios, kurias 
giedojo kun. J. Vaškas. Įs
pūdingą pamokslą pasakė 
kun. J. Petrauskas.

Lietuvos šventė
Vasario 16 d. šįmet liūdna 

mūsų tautai, mūsų žmonėms, 
tačiau kaip žydai Babilonijos 
vergijoj mes negalime už
miršti nei Lietuvos, nei jos 
kankinių žmonių. Vas. 16 d. 
Šv. Alfonso bažnyčioje 8 vai. 
ryte buvo atnašautos Šv. Mi
šios už išlaisvinimą Lietuvos. 
Mokyklos vaikučiai giedojo 
per tas mišias gražiai ir 
graudžiai, tarytum at jaus
dami skaudų likimą savo 
viengenčių pavergtoj Lietu
voj. Šios mišios buvo užpra
šytos lietuviškų draugijų 
Tarybos.

Vakaro puota
Lietuvių salėje, Hollins 

St., įvyko Nepriklausomybės 
Minėjimo puota. Vicekonsu
las V. Stašinskas atstovavo 
ministerį pulk. Povilą Žadei- 
kį, kurs buvo užimtas reika
lais Washingtone. Puotoje 
dalyvavo Maryland guberna
torius O’Conor, jo sekretorius 
p. Bourban ir kt. Iš vietinių 
lietuvių prie kalbėtojų stalo 
matėsi Maryland atstovas 
Nadas Rastenis, adv. Tomas 
Grajauskas, gydytojas dr. 
Adalbertas Želwis, Juozas 
Kašinskas, Valerijonas ir An
tanas Strazdauskai, kun. Dr. 
Mendelis, vakaro pirm. An. 
Miceika, ponia Nellie Miller 
-Miliauskienė, 5 karių moti
na ir karių Motinų Dr-jos 
pirm.

Svarbiausią vakaro kalbą 
pasakė Vyt. Stašinskas. Pri
imtos rezoliucijos, kurias 
perskaitė dr. želwis. Jaus
mingą ir karštą kalbą pasa
kė adv. Nadas Rastenis. Paul 
Burke kvietė visus lietuvius 
dalyvauti „I am an Ameri
can” dienos minėjime gegu
žės mėn. Ponia Miliauskienė 
ragino visus remti Raudono 
Kryžiaus vajų.

Vakaro gal gražiausią ir 
įspūdingiausią kalbą pasakė 
gubernatorius O’Conor. Ji
sai išreiškė Marylando dė
kingumą už vietinių lietuvių 
kontribuciją valstijos pažan
gai. Pats būdamas uolus ka
talikas, gilaus tikėjimo žmo
gus, susirinkusiems priminė, 
kad jėga laikinai gali vyrau
ti, bet, kaip yra teisingas 
Dievas danguje, taip galuti
nai tiesa turi pergalėti me
lagystę ir neteisybę. Jis ra
gino lietuvius melstis į Die
vą, prašyti Dievo pagelbos 
veikiam išlaisvinimui Lietu
vos.

Kun. Dr. Mendelis ugnin
gais žodžiais priminė visiems, 
kad Dievas nesimaino ir Lie
tuvos ateitis priklauso ne nuo 
galiūnų, bet nuo Dievo iš
mintingos ir gailestingos Ap
vaizdos.

Vasario 18 d.
Iškilmingas bažnytinis 

Lietuvos Šventės minėjimas 
įvyko sekmadienį. Mišios 11 
vai. ryte buvo su asista. Kun. 
Ant. Dubinskas buvo cele- 

i brantas. Jis pasakė iškilmei 
pritaikintą pamokslą. Gavė
niai esant, nebuvo gėlių ant 
altoriaus, tačiau Sesutė Za
kristijone iš įvairių spalvų 
lempelių sudarė gražią Lie
tuvos vėliavą.

A. a. Juozas Weisengoff
Vasario 17 d. Juozo Wei

sengoff šeima gavo telegra
mą iš Karo Departamento, 
kad jų vyriausias sūnus Juo
zas užmuštas Prancūzijoj pe
reitą mėnesį. Tai skaudus 
smūgis Weisengofu šeimai. 
Juozas buvo pavyzdingas jau
nuolis. Baigęs Šv. Alfonso 
pradinę mokyklą jis lankė 
Mount St. Joseph High 
School.

Laidotuvių mišios įvyko 
St. William bažnyčioje. Mū
sų bažnyčioje už Juozo vėlę 
mišios bus atnašautos penk
tadienį, kovo 2 d. Jo tėve
liams ir giminėms reiškiame 
giliausią užuojautą. Kun. Dr. 
Jonas Weisengoff, dėstąs Šv. 
Raštą Katalikų Universitete, 
yra a. a. Juozo dėdė.

Parapijos vakarienė vasa
rio 11 d. sėkmingai pavyko. 
Dalyvavo per 300 asmenų. 
Choro narės maloniai ir man
dagiai patarnavo. Klebonas 
pranešė, kad pelno parapijai 
davė $518.00.

Kadangi tą vakarą pami
nėtas ir Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimas, ta pro
ga priruošta ir meno progra
ma. Amerikos Lietuvių Tary
bos skyriaus pirm. M. Vokie
taitis pakvietė parapijos cho
ro mergaičių grupę sugiedo
ti Amerikos ir Lietuvos him
nus. Patrijotišką kalbą pasa
kė mūsų klebonas kun. Ed. 
Gradeckas. A. Vokietaitienė 
sudainavo solo „Mamytė, Ma
no”, „Kas Rymo po langu” 
ir „Oi tai buvo”. Vikaras kun. 
K. Parėdna nurodė, kodėl tu
rim su didesniu pasiaukoji
mu dirbti Lietuvos labui. Pa
grindinis kalbėtojas buvo 
kun. Dr. J. Vaškas, Mariana- 
polio Kolegijos rektorius. Jo 
kalba tikrai sužavėjo klausy
tojus ir davė kiekvienam su
prasti, kodėl mes, Amerikos 
lietuviai, turim mylėti savo 
kalbą.

Kalbėjo ir mūsų parapijos 
ir kolonijos geras veikėjas p. 
Vladas Norkūnas, kviesda
mas paaukoti Lietuvos rei
kalams. Jis pats pirmiausia 
paaukojo $10.00. Jį tuojaus 
pasekė M. Vokietaitis ir kleb. 
kun. E. Gradeckas su dešim
kėm. Po $5.00 davė J. Nor
kūnas, J. Petrulis ir J. Kun
cevičius. Kiti aukojo po 2 ir 
1 dol.

Aukų surinkta $132.15. 
Ponia Ona Alf paaukojo lie
tuviškai aprėdytą lėlę, kuri 
išleista laimėjimui ir pelno 
davė $13.00. Viso susidarė 
bendra suma $145.15. Už au
kas ir dovaną poniai Alf va
karo vedėjas p. M. Vokietai
tis ALT vardu tarė padėkos 
žodį. Vakaras baigtas gra
žioj nuotaikoj.

Po ilgos ligos mirė Vladas 
Pečiulis. Nors velionis buvo 
ligos kankinamas per 6 me
tus, bet buvo labai malonaus 
būdo, doras, geras lietuvis 
katalikas.

Paliko dideliam nuliūdime 
žmoną Antaniną, kuri rūpes
tingai slaugė velionį. Paliko 
gražiai išauklėtą šeimą: sū
nų Vladą, kuris tarnauja lai
vyne ir negalėjo dalyvauti 
tėvelio laidotuvėse ir 3 duk
reles (Lillian, Eleanor ir Ma
rian).

Kapitonas kun. Tomas B. 
Poška, kapelionas, dalyvavo 
Leyte invazijoje. Sveikatai 
nusilpnėjus, paskirtas Gene- 
ralinėn ligoninėn, Honolulu, 
Nuo 1944 m. sausio 15 d. kun. 
Poška dalyvavo karo laukuo
se su kareiviais oro stotyse 
nuo Milne Bay, Port Mores
by, Hollandia, iki Burauen.

Kapelionas T. Poška yra 
baigęs Marianapolio junior 
kolegiją 1931 metais. Įšven
tintas kunigu Lietuvoj, jau
nas levitas turėjo grįžti į A- 
meriką karui prasidėjus.

Padėkos maldos buvo at
kalbėtos prieš didįjį altorių 
Nekalto Prasidėjimo P. Š. 
Marijos bažnyčioj, 4400 S. 
Fairfield St. už Pfc. Louis 
Zelį, kuris buvo 486 karei
vių tarpe išlaisvintas iš japo
nų nelaisvės Luzon saloj. Jo 
mamytė Marijona su sūnumis 
Vladu (neseniai garbingai at
leistu iš tarnybos), Pranu, 
miesto policininku, 'nuėjo į 
lietuvių parapijos bažnyčią 
padėkoti Dievui už suteiktą 
malonę. Kitas našlės sūnus 
Jonas yra kariuomenėj Fort 
Sheridan, Illinois.

T.-Sgt. Bronius J. Kali
nauskas žuvo karo lauke ties 
Vokietija. Šią skaudžią žinią 
pranešė Karo Departamentas 
kareivio mamytei Teklei Ka
linauskienei. Velionis seržan
tas buvo baigęs Nekalto Pra
sidėjimo P. S. Marijos lietu
vių mokyklą, St. Ignatius 
aukštesnę mokyklą. Jo bro
lis M-Sgt. Povilas Kalinaus
kas yra Belgijoje. Gedulo pa
maldos už kareivio vėlę bu
vo Gimimo P. Š. Marijos lie
tuvių bažnyčioj, Marquette 
park, kur jo motinėlė gyvena.

Jonas A. Stoškus

Hartford, Conn.

Lietuvos Nepriklausomy
bės šventės minėjime‘vasario 
11 d. Amerikos Lietuvių Ta- 
'rybai surinkta $290.00. Įra
šyta 16 narių į BALF.

Kalbėjo prel. Ambotas, VI. 
Čekanauskas, kun. Dr. J. 
Vaškas, Marianapolio Kolegi
jos rektorius ir BALF rūbų 
vajaus ved. Jonas Valaitis, 
kuris ir rinkliavai vadovavo.

9 vai. Šv. Patriko bažnyčios 
koplyčioje Tėv. Juvenalis 
Liauba, O.F.M. atlaikė Šv. 
Mišias už žuvusius Amerikos 
ir Lietuvos karius ir pasakė 
patriotišką pamokslą. Mišių 
metu lietuvių choras, vado
vaujant Ig. Čiužui, giedojo 
lietuviškas giesmes. Gausiai 
susirinkę lietuviai ėjo prie 
Šv. Komunijos ir meldėsi už 
Lietuvos laisvės ir nepri
klausomybės atgavimą.

2 vai. po pietų prasidėjo 
paminėjimo iškilmės. Gražiai 
išpuoštoje Šv. Baltramiejaus 
lietuvių salėj buvo pilna lie
tuvių. Paminėjimas prasidė
jo Šv. Baltramiejaus dr-jos 
pirm. St. Eišmonto kalba ir 
Amerikos himnu.

Po himno sekė Tėv. Justi
no Vaškio, O. F. M. paskai
ta. Jis plačiai nušvietė lietu
vių tautos kovas ir kančias 
ir didelius laimėjimus ku
riant savo nepriklausomą 
'valstybę. Ragino nenusimin
ti, bet vieningai ir ryžtingai 
kovoti už Lietuvos nepri
klausomybės atgavimą.

Po paskaitos, Lewistonie- 
čiai, giliai įvertindami Ame
rikos Lietuvių Tarybos, ypa
tingai jos Informacijos Cen
tro, pastangas kovoje už Lie
tuvos laisvę, jos darbams pa
remti, padarė rinkliavą. Su
rinkta viso $50.56. Lietuvos 
Pranciškonai, norėdami ypa
tingu būdu paremti Informa
cijos Centrą, jam paaukojo 
$25.44, tuo būdu Amerikos 
Lietuvių Tarybai Lewistonie- 
čiai nusiuntė $76.00.

Po trumpos pertraukos se
kė programa, kuriai vadova
vo Tėv. Juv. Liauba. Solis
tas A. Lemieux padainavo 
dvi dainas. Nors A. Lemieux 
yra prancūzas, bet jo sudai- 
nota daina „Kur bakūžė sa
manota” sužavėjo visais.

Paminėjimo programa 
baigta O. Allen-Baltrušaity- 
tės ir A. Stakeliūno puikiai 
sudainuotu duetu ir Lietu
vos himnu.

Lewistone, Maine.

Vasario 11 d. čia įvyko Va
sario 16 d. šventės minėjimo 
iškilmės.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(šalinskas) v 

Laisniuotas Graborius 
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 — 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Visi parapijiečiai širdingai 
sveikina klebono tėvelius pp. 
Praną ir Agotą Gradeckus, 
kurie sausio mėnesį minėjo 
vedybinio gyvenimo 45 metų 
sukaktuves. Linkim nuošir
džiai sulaukti auksinio jubi
liejaus.

M.

! Chicago, Ill.
Laivyno artileristas Al. 

Staniulis, 6651 S. Talman St., 
nepaprastai pasižymėjo prieš 
japonus Pacifike. Trijų inva
zijų veteranas (Pelelu, Ley
te ir Luzon), Stanulis nušovė 
penkis japonų lėktuvus sa
vo „laisvu laiku”, kai jis pa
dėjo vesti kareivius ir amu
niciją nuo laivo iki krantų. 
Jo tėvelis yra dienraščio 
„Draugo” agentas Marquette 
parke. Prieš stodamas į lai
vyno tarnybą, jaunas jūrei
vis su savo vyresniu broliu, 
kuris yra S-Sgt., išnešioda
vo „Draugą” Marquette park 
kolonijoje.

Birželio mėnesy vestuvių 
varpai skambins jaunai, pa
vyzdingai porelei: James Pe
trauskui ir Bene Vencytei. 
Gabi scenos artistė ir darbš
ti Ateitininkų draugovės na
rė prieš penkeris metus at
vyko iš Lietuvos, kur ji už
augo. „Pajūrio Auka” ir 
„Taip tėvas norėjo” perstaty
muose Bene labai artistiškai 
atliko motinos rolę.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.* /

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamu oto jas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

---------- :---- ----------------------- 1

Tel. HAvemeyer 8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojas -

NOTARY PUBLIC 

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

t. - — - .... =---- ------- ----------------- 1

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41 _ 72nd Street, __________ Maspeth, N. Y.



AMERIKOS LIETUVIŲ K7

LIKŲ VISUOMENINIO

KULTŪRINIO GYVENA

SAVAITRAŠTIS v

EINA KAS PENKTADIE

AMERIKA Vasario-February

NEW YORKO LIETUVIŲ TARYBOS 
VASARIO 16 MINĖJIMO AUKOS

New Yorko Lietuvių Tarybos 
suruoštame Lietuvos Nepriklau
somybės 27 m. sukakties minė
jime Webster Hall gausiai susi
rinkusi miesto ir apylinkių vi
suomenė sudėjo $534.42 aukų 
Lietuvos gynimo reikalams. Be 
to, tiesiog Liet. Amer. Informa
cijos Centrui $100.00 persiuntė 
kun. Jonas Balkūnas, Maspeth, 
N. Y. Viešpaties Atsimainymo 
parapijiečių vardu.

Webster salėje aukojo šie asmenys, 
kurie pavardes pažymėjo:
$30.00 An. Apanavičius.
Po $10.00: P. Atkočaitis, Lietuvos gen. 
kons. Budrys su žmona, J. Januškis, V. 
Kalvelis, Iz. Laučkienė, kun. N. Pa
kalnis, Vinikai (Dr. Matas ir Ona). 
Po $5.00: Mrs. J. Akus, adv. J. W. 
Anseli su žmona, kun. Balkūnas, Iz. 
Dilienė, K. Garban, L. Grubas (New
ark, N. J.), Danutė Jasinskienė (Do
rothy, N. J.), Ei. Jurgėlienė, kun. K. 
E. Paulonis, kun. An. Pažereckas, Alf. 
Stankevičius, J. S. Simonaičiai.
Po $4.00: Mrs. Kreznor.
Po $3.00: K. J. Krušinskas, P. Luko
ševičius, J. Paknis( Kearny, N. J.) ir 
D. Whitecavage.
Po $2.00: P. Baktis, R. Bartauskie- 
nė, Chas. Bason, Buzelių šeima, čele- 
dinų šeima, R. Dirzis, P. J. Gillis, 
J. Ginkus, F. Gražiai, Chr. Kahrk- 
lin, Juozas-Kastė Karpiai, Bened. Ka- 
veckas, P. Kazanauskas (Union, N. 
J.), J. Krasnis (Bellmore, L. I.), A. 
T. Kubiliai, Feliksas Matonis, J. Nau
jokas, J. Očikas, A. Pažereckienė, B. 
Pocius, M. Pūkas, A. Radzevičienė, 
V. Radzevičius, Iz. Radzevičiūtė, Al. 
Rusteikienė, J. Simanaitis, A. Simu
čiai, Vyt. Stašinskas, M. šertvytienė, 
Tamašauckai, E. Tumasonis, Lydia 
ir Andrius Vaišvilos, pik. Aloizas Va- 
lušis, Stasys ir Zosė Vitaičiai, Vyžių 
-Kulbokų šeima ir Juozas Zakaraus
kas.
Po $1.00: Vyt. Abraitis (Jersey City), 
B. Adomaitienė, P. Adomaitis, Pr. ir 
Kastė Aleksiūnai (Newark, N. J.), A. 
Ališauskas, F. Almenas (Mateawan, N. 
J.), Ant. Aluburdienė, D. Ambrozas, 
J. Aukštuolis, Mrs. A. Austrin, V. Aus- 
trin, Janis Ausšlics (White Plains), 
J. Avižonis.

Pr. Bajoras, I. Bajorienė, R. Bak- 
šienė, U. Balašauskas, M. Baležen- 
tienė, J. Balonis, J. F. Baltramai- 
tis, K. Baltrušaitis, J. Baranauskas,
J. Barnes (White Plains), EI. Bart
kevičiūtė, G. Bezzell (Kearny, N. J.), 
Bieliauskienė, P. Blažaitis, Anne 
Brooks, Jos. Bružas (Kearny, N. J.), 
Ignatine Buctkus, J. Buivydas, Bum-

:_-Lcnė. A^Bundonis, Chas. J. Bun- 
donis, Jos Burbulis, Ig. Bujokas.

S. Cerebiejus, M. Ceslow, A. Čes
nauskas, C. Cėsna, V. Cėsna, P. Cibas, 
A. Cižauskas, M. Čižauskienė.

Mrs. N. Daniels, V. Daukintas, Ch. 
Dikčius, M. Donalavičius, Pr. Dulkė, 

‘ Chas. Eidukaitis.
Ant. Galčienė, T. Galčius, Ona Ge

nis, J. Glaveskas, M. Glaveskienė, G. 
Grinienė, pik. K. Grinius, A. Gudai
čiai, J. Gudauskaitė.

V. Ivonis, I. Jankienė, F.
K. Jasaitis (Newark, N. J.), 
dytė, Jakaitis, P. Jakaitis, V. 
kus, Jos. Jonaitis, Jos. Young, 
kūnas, Ant. Juška.

Ona Kadišienė, Kaz. Kairis, M. Ka- 
raktinas, A. Karpavičius, J. Karpavi
čius, A. Karušaitis, P. Katen, A. Kau- 
lis, Paul Kazakevičius, St. Kazemė- 
kas, K. Kazėnas, L. Ketvirtis (Jer
sey City), Chas. Kiaukaras, Marė 
Kiaukaras, J. Kivyta, K. Kontrimas, 
Mary Klimas, T. Klimas, P. Kriau- 
čiukas, J. Krutulis (Linden, N. J.),
J. Kuodis, Mrs. Kuras, Wm. Kuras, 
Paul Kyrius.

Dr. Chas. Laban, kpt. P. Labanaus- 
kas( Philadelphia, Pa.), Jeanette La
pinskas, A. Laukaitis, S. Lauruškaitė,
K. Laurinaitis, K. Leiga, Ant. Lelis, 
Košt. Lesevičius, Fr. Levinskas, Ona 
Litvaitienė, Mrs. Peter Lucas. A. Lu
koševičius.

P. Mačiulaitis, J. P. Mačiulis, G. 
Macus, Ant. Marcinkus, Therese Mar- 
dosa, M. Markūnas, Kathreen Mar- 
tion, John G. Masalskis (Bayonne, 
N. J.), A. Masandukas (Nutley, N. 
J.), Ona Maskolaitis, Elena Matulio-

nytė, A. Matulis, N. Melinis, P. Men- 
kevičius, C. Messowitch, A. Mickevi
čius, Miklasevičienė, M. Mikolaitis, 
Pov. Mikšis (Linden, N. J.), W. Mi
ler, M. Miškinis, Ann Mitchell (Valley 
Stream), P. J. Montvila, Kaz. Motu
zas, Adelė Mučinskienė, Ant. Muzi- 
kevičienė.

Pr. Narvydas, A. Navikai, Anne Ne- 
manis, A. Norvaiša (Kearny, N. J.), 
John Numgaw, Mrs. J. Numgaw.

A. Osteika, Steve Paracka, V. Paš
kevičius, O. Paškevičienė, Frances 
Peters, H. Phiskunoff, Plaktonienė, 
R. Povilauskas, V. Pūkas, K. Pusni- 
kienė, P. Pusnikas, Marcella Putinas, 
M. Puzauskienė.

Mrs. P. Radwin, M. Razanauskas,
A. Rimkūnas, A. Rimšienė, Ann Ru- 
ger, Jadvyga Rokas, J. Rubliauskai, 
Pr. Rubliauskas, A. J. Ringle.

Frances Sabas, G. A. Samolis, M. 
Schultz, M. Senkus, Anth. Sheslees, 
Walter Sukis, Matas Skrodenis, Peter 
Snaplėnas, Jonas Sodaitis (Jersey Ci
ty), B. Spūdis, Sim Stagniūnas, M. 
G. Stanis (Kearny, N. J.), Pr. Stan
kūnas, Anne Stankus, I. Stanys, 
Al. Stašinskienė, S. Steckis, Mrs. A. 
Stero, Mrs. J. Stoškus, Stravinskienė, 
J. Stukas (Newark, N. J.), Julia 
Stulgaitis, Am. Styrienė, S. Subačie- 
nė, J. šaltis, U. šašienė, J. J. Sert- 
vytis, Marijona šlaužis (Newark, N. 
J.), L. šugžda.

K. Tamošauskas (Jersey City), J. 
Tamulaitis, Jerry Tamultus, M. Tiš
kevičienė, P. Tiškevičius, J. Tumaso
nis, W. Turulis.

J. Urbanavičius, Alf. Drbelis, J. V., 
Am. Vaitekūnas, EI. Vaitekūnienė,
B. Vaitkevičius, O. Valaitienė, Mrs. 
Ursula Vamackis, Mrs. Al. Vasiliaus
kas, F. Vaškas (Newark, N. J.), J. 
Vengris, Frank Venis, St. Vinickas, 
Virbai, Ant. Visminas, V. Višniaus- 
kienė, Genovaitė Vitaitytė, L. Walu- 
zis, Rose Wenskus (Tasker), Petras 
Vilčinskas, P. Vitkus, V. Zaveckas, A. 
Zelensky, Aldona Zinis, Bladas Zoru- 
ba, Juoz. židanavičius, J. Žukauskas.

$71.42 suaukojo asmenys pa
vardžių nežymėję. Aukas rinko 
tautiškais kostiumais pasipuošu
sios EI. Jurgėlienė, Iz. Laučkie
nė, G. Zovytė, N. Stilsonienė, M. 
ir E. Karpiūtės, Rūta Averkai- 
tė, Teresė Vaičiulytė, L. Antana
vičienė ir Philadelphia, Pa. šo
kėjų trupė “Vaidelytės”. Visiems 
aukotojams reiškiama nuoširdi 
padėka.

Adv. K. Jurgėla, Tar. pirm.
J. Buivydas, komis, pirm.

Angelų Karalienės 
Parapija

BALF 75 sk. susirinkimas
Šį sekmadienį, vasario 25 

d., lygiai dvyliktą valandą, 
tuoj po sumos, yra šaukia
mas United Lithuanian Re
lief Fund of America, Inc. 75 
skyriaus (mūsų parapijos) 
svarbus susirinkimas para
pijos salėje. Į šį susirinkimą 
yra kviečiami visi parapijie
čiai — vyrai ir moterys ir 
jaunimas ir prisirašyti. Me
tinis mokestis yra 1 dol.

Bus pranešta, kiek mūsų 
parapijoje surinkta drabu
žių Lietuvos žmonėms. Bus 
kalbama ir apie būsimus šį 
pavasarį ir vasarą darbus 
Lietuvos žmonių gerovei.

Laukiama visų gausiai at
silankant ir prisidėti prie 
svarbaus darbo.

G. Tumasonis, sekr.

Šį sekmadienį, vas. 25 d., 
Amžinojo Rožančiaus drau
gija eis bendrai prie šv. Ko
munijos 9 vai. mišių metu. 
Vakare, po „Graudžių Verks
mų”, bus procesija ir po pa
maldų bus susirinkimas pa- 
rap. salėje.

Visos narės prašomos da
lyvauti pamaldose ir susirin
kime.

Pereitą sekmadienį, Šv. 
Patriko katedroje, New Yor
ke dalyvavo daug žmonių. 
Dalyvavo ir mūsų parapijie
čiai. Dauguma iš lietuvių bu
vo labai sugraudinti pamaldų 
iškilmingumu ir maldos už 
Lietuvą gražumu, kurią at
kalbėjo kun. J. Gurinskas 
lietuviškai. Po palaiminimo 
buvo giedami Amerikos ir 
Lietuvos himnai.

UŽUOJAUTOS ŽODIS

Inžin. Petrui M. Barzilaus- 
kui, Serž. Jurgiui, Albinui, 
Jonui, Simanui, Nelei ir Aldo
nai, jų mylimam tėveliui mi
rus, reiškiame gilios užuo
jautos žodžius.

KRUŠINSKŲ ŠEIMA

Maspetho Žinios

Kančios paveikslai
Šį sekmadienį, vas 25 d., 

7:30 vai. vakare, parapijos 
salėje bus rodomi Kristaus 
Kančios paveikslai ir „Šv. 
Bernadeta”. Įžanga tik 50 c. 
Pelnas parapijai.

Antra auka
Šią savaitę Maspetho lie

tuviai nusiuntė antrą šimti
nę Lietuvių Informacijos 
Centrui New Yorke. Tad da
bar draugijos ir pavieniai bus 
davę viso $200.00 (Z. Klosevi- 
čiai aukojo 5 dol.).

Krikštai
Vas. 18 d. apkrikštyti bu

vo: Jurgio ir Marijonos Blie
kų duktė Barbora Jean, 
krikšto tėvai buvo Petras 
Bagočiūnas ir Elzbieta Tus
ka. Antano ir Onos Grigalių 
duktė Diane Antonina, krikš
to tėvai buvo Jonas Maila ir 
Pranė Matusevičiūtė.

FEDERACIJOS NARIAMS

Šį penktadienį, vasario 23 
d., 8 vai. vakare, Apreiški
mo par. salėje įvyksta N. Y. 
Federacijos apskrities mėne
sinis susirinkimas.

Fed. Sekretorius

Jankus,
L. Juo- 
P. Jan-
M. Jur-

JAUKIOS VESTUVĖS

PAŠTAS Į LIETUVĄ

Pašto vadovybė praneša, 
kad jau atidarytas pašto su
sisiekimas su Lietuva. Gali
ma siųsti paprastus laiškus 
(vienos uncijos svorio) ir ne
paveiksluotus atvirukus.

GUDAMSKIS — BELAISVIS

St. Serž. Al. Gudamskis, 
„Amerikos” skaitytojos ir 
rėmėjos U. Janušienės sūnus, 
atsiuntė laišką iš Vokietijos, 
kur jis yra patekęs nelais
vėn.

Apie seržanto dingimą bu
vo pranešta gruodžio mėne
sį, ir tik dabar patirta, kad 
jis pateko nelaisvėn.

NAUJAS KARYS

Šiomis dienomis kariuome
nėn išvyko Danielius V. Dik
čius, „Amerikos” skaitytojo 
sūnus.

Prieš tai jis lankė City Col
lege, kur mokėsi pusantrų 
metų.

Linkime naujam kariui ge
riausio pasisekimo.

J. GINKUS ILSISI

Brooklyno Lietuviai Gydytoja.

Dr. John Waluk
Tel. EVergreen 8 - 9221

161 No. 6th Street

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

šventadieniais susitarui

Entered as Second-Class matter 
Office at Brooklyn, N. Y. undei

:;iW-
^io CHURCHILL AP

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

TeL EVergreen 7 - 6861 
- - - - - - - - "jjjda-VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryt

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, b

Tel.
įjiptik 

• &ras. 
jiikra-

Londonas. — Anglijo 
nisteris pirmininkas Wi 
Churchill, kalbėdamas ] 
mente Krymo konferei 
nutarimų reikalu, palu 
Lenkijos padalinimo k 
mą, kuris, anot Churc

• jjaras,
Da

ili ne-

Iwo Jima Salo 
Mūšiai Baigia

labai 
kapinė- 
kun. A.

nuošir

tuvių Moterų Piliečių 
kuriam vadovauja Ma 
tin, surinko $110.

Vasario 3 d. šv. Tomo A- 
paštalo bažnyčioj Wood
haven, L. I. susituokė pane
lė Maureen Byrne su Ernes
tu Kancleriu. Jų intencijai 
iškilmingas mišias celebravo 
kun. Ernest Amy, S. J. Jam 
pagelbėjo kun. Jonas Balkū- 
nas ir Kun. Vincent Kennedy.

Priimtuvės įvyko Forest 
Hills Inn., kuriose atsilankė 
nemaža svečių.

Ponai Kancleriai praleido 
savaitę Poconos kalnuose. Jie 
dabar apsigyvens Wood
haven, L. I. Savo tėveliams, 
kunigams, giminėms ir vi
siems svečiams jaunavedžiai 
taria ačiū.

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

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

TeL MArket 2-5360

MEMORIES of LITHUANIA

Lietuviu Radijo Draugijos Vakarines

7:30 PROGRAMOS
J. P. GINKUS, Direktorius

7:30
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.)

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

AD. JEZA VITAS 
Muzikos Vedėjas 
EVergreen 4-7142

Kovo 11 d., sekmadienį, 
mūsų parapijoje prasidės re
kolekcijos, kurias ves Tėvas 
Bružas, lasalietis. Apie reko
lekcijų tvarką bus pranešta 
kiek vėliau.

40 vai. atlaidai mūsų pa
rapijoje prasidės kovo 25 d.

Apreiškimo 
Parapija

Didelis vakaras
Jaunų Moterų Sodaliečių 

draugijos kauliukų ir kortų 
vakaras bus šį sekmadienį, 
vasario 25 d., 7:30 vai. vak. 
Sodalietės per kiekvieną lai
mėjimų vakarą stengiasi su
rengti ką nors nepaprasto. 
Taip ir šiame vakare neatsi
liks.

Grupė sodaliečių iš 12 na
rių paaukojo savo laiką ir 
darbą, dirbo per aštuonis 
šimtus valandų ir numezgė 
megstinę lovatiesę (crochet 
bedspread). Lovatiesė (ka
pa) yra labai vykusiai įdo
mių raštų numegsta, narės 
visom mezgėjom dėkingos už 
jų pastangas ir darbą. Dau
giausia pasidarbavo Betty 
Litvinienė, Sally ir Mary 
Skarulienės, Adele McKiever 
ir visos kitos narės. Pabaig
ti ir atnešti į laimėjimų va
karą apsiėmė Sodaliečių 
pirm. Leokadija čižauskienė. 
Toji lovatiesė bus išleista 
šiame vakare. Norį išbandy
ti savo laimikį, prašomi įsi
gyti laimėjimo bilietų pas bet 
kurią sodalietę. Daugiausia 
laimėjimo bilietų iki šiol par
davė Sally Skarulienė, jai pri- 
gelbėjo motina Skarulienė, 
kuriai visos sodalietės dėko
ja.

Po lošimo svečiai bus pa
vaišinti kava su pyragaičiais. 
Šio vakaro pelnas skiriamas 
parapijos naudai.

Rengėjos kreipiasi į apy
linkės lietuvius ir lietuves ir 
kviečia atsilankyti į šį pa
rengimą, tuomi paremsite šį 
kilnų mūsų darbą ir rengė
joms priduosite energijos.

Bilietas 60 centų su tak
sais. Vieta Apreiškimo para
pijos salėje.

Kviečia Sodalietės

Žinutės
— Kovo 11 d. Sąjungietės 

turės kauliukų žaidimo va
karėlį. Pelnas pusiau su pa
rapija.

— Karių motinos ir žmonos 
noriai aukoja gražiam kieli- 
kui, atminti visus parapijoje 
jaunuolius šiame kare. Kieli- 
kas bus prisiųstas Velykoms.

— „Amerikos” dažnai pri
trūksta prie bažnyčios durų 
sekmadieniais. Praeitą sek
madienį daug negavo. Verta 
tiesiog užsiprenumeruoti.

_________ 5________

Šv. Jurgio Parapija

Moterų vakaras
Moterų S-gos 35 kuopos 

laimėjimų vakaras vasario 
18 d. gražiai praėjo. Didelė 
padėka priklauso mūsų ku
nigams už pranešimus, Ja
kaičiui ir Geležiniu! už talką, 
A. Spaičiui ir S. Jekupčioniui 
už pagelbą salėje. Lengviau, 
kai vyrai pagelbsti.

Čia negaliu praleisti viešo 
padėkos žodžio mūsų klebo
nui kun. K. Paulioniui. Jis 
pasirūpina, kad prieš paren
gimą salėje viskas būtų su
tvarkyta, stalai sustatyti ir 
užtiesti, salė iššvarinta. Ačiū 
ir visiems atsilankiusiems.

Kuopos pirmininkė

PER ANKSTI NUVYKO 
Į PIRŠLYBAS

Pereitą sekmadienį į Šv. 
Jurgio parapijos salę atva
žiavo nemažiau dešimties 
žmonių pamatyti „Piršlybų”. 
Kaip jie nustebo, kai atra
do visai kitą parengimą ir 
sužinojo, kad jie atvyko dar 
visą savaitę per anksti! Gai
la svetelių, kad jie tokią klai
dą padarė.

Šiuomi pakartojame, kad 
visų laukiamos „Piršlybos”, 
kurias suvaidins Brooklyno 
Vyčiai, įvyks šį sekmadienį, 
vasario 25 d., šv. Jurgio pa
rapijos salėj, 7 vai. vak. Įžan
ga tik 60 centų, o juokų — 
ką jau ir bekalbėti!

Komisija

MIRĖ

Jonas Pietaris, 58 m. amž., 
mirė vasario 15 d. Long Is
land College ligoninėje. Gy
veno 66 Hudson Ave., Brook- 
lyne. Palaidotas vasario 19 
d., iš šv. Jurgio bažnyčios 
Šv. Kazimiero kapinėse.

Paliko brolį Antaną.
Kūnas buvo pašarvotas J. 

Garšvos laidotuvių koplyčio
je.

.. ■. .--.A ----------------------------------------------- ----

Juozas Ginkus, sugrįžęs iš 
ligoninės, išvyko poilsio į 
Lakewood, N. J. Drauge nu
vyko ir jo žmona.

Visi pažįstami linki J. Gin- 
kui veikiai sustiprėti.

LANKOSI JŪREIVIS

Šiomis dienomis pas žmo
ną ir dukrelę keletai dienų 
parvyko jūrininkas J. Gratt 
(Gratkauskas). Grįžo iš Pa- 
cifiko.

altorių. Muz. Dulkė buvo pa
kvietęs kelis vargonininkus, 
tad giedojimas buvo 
įspūdingas. Šv. Jono 
se maldas atkalbėjo 
Masaitis.

Velionės artimieji
džiai dėkoja kleb. kun. J. A- 
leksiūnui ir visiems kuni
gams už gražų patarnavimą, 
muz. Pr. Dulkei, Rožančiaus 
dr-jos narėms už palydėjimą, 
Lauriinaitienei už gerą širdį 
patarnaujant ligoj ir visiems 
kitiems dalyvavusiems laido
tuvėse. Ačiū grab. J. Garš
vai už gražų patarnavimą.

Po laidotuvių įvyko šerme
nų pietūs.

Dukterys, žentai ir brolis 
Juozas dėkoja visiems paly
dovams.

Juozas Žemaitis.

Kearny, N. J. — Va 
d. mirė Marijona Jan 
Liko vyras Pranas, 
Ona Krosn, dukter 
Johnson ir Onytė, ket
nūs — Pranas, Petra 
nardas ir Vincentas.

E. Newark, N. J. 
rio 6 d. mirė Katarin 
nienė. Liko vyras Ju 
sūnus Kazimieras ir 
Seskienė ir Mrs. Coz

Brooklyn, N. Y.
rio 11 d. kareivis Ed 
Remeika apsivedė su 
Damošiūte.

SERGA
PARDUOD

NAUJAS ADRESAS
J. Martišauskas, paslydu- 

sio automobiliaus darbo me
tu, sunkiai sužeistas. Randa
si Wykoff Heights ligoninė
je, Brooklyne.

Nelie Greviškis, po opera
cijos, jaučiasi geriau. Yra 
Women and Children ligoni
nėje, New Yorke.

Ant. Incienė, turėjusi ope
raciją, jau sveiksta. Randasi 
New York Hospital, New 
Yorke.

Ona Balčiūnienė, Varpo 
kepyklos savininkė, po opera
cijos sveiksta. Esanti West 
Side ligoninėje.

LIETUVIAI BELAISVIAI

Šią savaitę atplaukė švedų 
laivas „Gripsholm” su 665 as
menimis, buvusiais vokiečių 
nelaisvėje. Jie buvo Šveica
rijoje iškeisti į vokiečių be
laisvius.

Atvežtųjų belaisvių tarpe 
yra ir lietuvių: Albertas Jat- 
kauskas iš Bronxo, Jonas 
Vitkauskas iš Maspetho, Ste
ponas Kulis iš Harrison, N. 
J., Vincentas Stančis iš Man
chester, Conn.

JAU 144 METAI

Vasario 23 d. sukanka 
lygiai 144 metai, kai pradėjo 
veikti Brooklyno Navy Yard. 
Šiuo metu jis skaitomas di
džiausiu pasauly. Daug jame 
padirbta didžiulių laivų ir 
lėktuvų nešiotojų.

MIRĖ O. BRUSOKIENE

Vasario 7 d. Maspethe mi
rė Ona Janavičienė - Bruso- 
kienė (Žemaitytė). Buvo ki
lusi iš Pilviškių parapijos. 
Čia išgyveno apie 50 metų. 
Liko dukters M. Barnes ir 
Adelė Kizienė. Kiziai visą 
laiką gyveno su velione. Iš 
kitų artimų liko brolis Jonas 
Žemaitis, Sheboygan, Wise., 
brolis Jurgis ir sesuo M. Sla- 
vickienė, gyv. Grand Ra
pids ir brolis Juozas, gyv. 
Millburn, N. J.

Laidotuvių pamaldos buvo 
Angelų Karalienės bažnyčio
je. Mišios laikytos prie trijų

Komp. Vyt. Bacevičiaus 
muzikos studijos naujas ad
resas dabar yra: 68 West 71 
St., New York 23, N. Y. Tel. 
ENdicott 2-9228.

Aplink Pasidairius

Rašo Jokūbas Stukas, Js.
Newark. — BALF 35 sky

rius gyvuoja. Vis daugiau na
rių prisirašo. Rūbų rinkimas 
gerai sekasi. Rūbų komisija 
šiomis dienomis ruošiasi iš
siųsti virš 100 dėžių BALF 
sandeliu. Prisidėjo ir Lindeno 
lietuviai, kurie pridavė New
ark© skyriui net 11 dėžių rū
bų. Lindeno lietuviai ruošia
si steigti savo BALF skyrių.

Vasario 9 d. Vladas ir Mar- 
celle Svetikai minėjo 10 metų 
vedybų sukaktį.

Bayonne, N. J. — Vasario 
15 d. Stasys ir Uršulė Mil- 
vidai minėjo savo 25 metų 
vedybinio gyvenimo sukaktį.

Elizabeth, N. J. — Vasario 
9 d. Jurgis ir Ona Sidarai mi
nėjo 35 metų vedybinio gyve
nimo sukaktį.

Per praėjusį „March of 
Dimes” vajų Elizabeth© Lie-

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

I

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu slėnu Iš
lyginimą, plasteriavimą, šaligat
viu cementavimą Ir irt. darbus.

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

dfcėla-

įiisavo
iiiioiii-

irpaai-

kaip 
įiChiir-

luglijos
Chur- 
ir At
kalbąs

imtoms,
' Lat-

Karo vadovybės žin 
Amerikos kariuomen 
šiol užėmė daugiau ne 
visos Iwo Jima salos, 7! 
lių nuo Tokio.

Nors mūsų aukos sa 
ėmime didelės, tačiau 
nių rezultatai labai ge 
sė Iwo Jima salos užin 
9 dienas.

Filipinai Atga
Savo Laisvi

di, kad

Chur- 
bet ne-

ai kitaip
Geri, pigūs, pato 

mai. Gerose vietose, 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vastui
Real Estate Ins

496 Grand St., Brooklynl, 
Tel. EVergreen 7-1$ r ’

Clement Voket
Advokatas

Šios savaitės pradž 
vaduotų Filipinų salų 
civilinė administracij; 
ro rankų perėjo į civi' 
lipiniečių rankas. F 
čiai, kurie trejis met 
japonų jungą, dabar 
vo savo savivaldą.

Salų civilinių reika 
kymas buvo perduot? 
niečių valdžiai speci 
peigose, kuriose d 
gen. MacArthur ir 
salų prezidentas Osr

lie- 
risuome- 
lietuvos 
sirtaipa-

i pa- 
tvir-

iš
spaudos

47-40 — 74th Sfrįs® Lie-
šven-Jackson Heights,

kvepia visiškai nepa 
pesimizmu.

Kovoje už Lietu 
nei pirmutinės, nei 
nes progos! Kol bus 
koje bent vienas g; 
tuvis, tol bus progų 
ti Lietuvai. šiandL 

ne paskutines progi 
bet ko glaudžiausia 

■ ningiausiai burtis į c 
džiajai kovai už Lit

NEwtown 9 - 59t|^“

•aukota
Los An- 

ituviiĮ vi
si 151 doL

3^ Boston, 
Stovės.

pritari
ąs kolo-Saugok Savo

Teikiamas geriausias
patikrinimas, prižiūrėj
AKINIAI prieinamia
kainomis pagal jų

SI {staiga Įsteigta prieš 40 
too pa-

Stenger & StenJ^A-

OPTOMETRISTAS — O

394-398 Broadway, Brooklyn

1 Tarybai.
F eina ir

.Vi-
inti ir

Gavėnia labai pa1 
kas savajai spauda 
tinti. Tinkamesnio i 
gu ir galima tikėti 

Čia mums, male 
džiaugti, kad „Ame 
čiuliai stengiasi pac 
skaitytojų eiles. Pi 
Įėję dėmesy turime 
no-Keamy lietuvių 
kun. L. Voisiekausl 
skyrė visą menes; 
kai” platinti. Kiek1 
madienį jo vado1 
parapijoje paskleid 
šimtai „Amerikos 
daviniai turės būti

Laukiame panas 
iądaugiau vietų!

LIETUVIŠKA

ALUDE K 
Karšti Užkandi! ^ošia‘ 

■'iuražiavi- 
'risoslietu- 

Patogi Vieta Ūžė Jin 5avai 
Su MOTERIMS ; iįnail

UdU"

KASDIEN

Su MOTERIMS
DIDELIS FASIRINKIMi

VISOKIU GĖRIMŲ i

JUOZAS ZEIDA
411 Grand Stree__ w

Brooklyn, N. Y, ^Užsimo-

^50 asine-

Mavimo

FOTOGRAFA
65 - 28 GRAND AVEN« 

Maspeth, N. Y

HAvemeyer 8 - 0259

teigiamo 
iries tą ju- 

Lietuvai

Šiomis dienomis 
mus atsiminė Mai 
taitė, gilios sielos 
Kanados lietuvių t 
dėjimo kurstytoja.

Ji ne tik pareisi 
kėjimus „Ameriki 
puslapius ji ne 
puošusi savo ras! 
piniginę paramą

Štai ištrauka ii 
laiško:

„Šiandie gauto 
koje” pasigrožėjai 
timi, išreikšta iš 
tuviškos širdies: 
iks gyva, nes ji 
Laisvė Lietuvon 
ne šiandien, tai r

„Mūs visų šū 
toks būti, ir darb 
se gretose, ir jei 
ti lietuviški peč 
sukuri bendra 1 
aukurai, — išsil

Iriausio
^padary

tos Wa-
ri skelbia, priklauso mums.

pro- dar
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