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

^s 8 d. beveik viso- 
ipoje nutilo ginklų 

nJtias. Kulkos nebe-
LENKŲ VADAI MASKVOS KALĖJIME

nebegriaudžia. Iš 
d. Evergreen 4-7142 krenta mirtį ir nai- 

nesančios bombos. 
SALDAINIŲ PALOjis žmonių numesti 

GERIAUSIOS RŪŠUS Pančiai- Milijonams 
Lengvi Užkandžiai, Kava, Artata,įSkelbiamas laisvės 

JSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE. į
iSKRYMAS gamintas namie iš geriausiost ru?sėio 
iusix bravorų. Parengimams priimamirugsėjo1 p. . ':ta šios žinios. Jos 

Juozas Ginkūit didžiausių nelai- 
)5 Grand Street, žentą. Milijonai ne-

^Kybės. Milijonai vi- 
PA®i|f|iui liko invalidai, 

buvo skurdžiausi

Gandai Apie Hitlerį

vai. vakare. Pirmiau bū- 
pamaldos kasdien, bet 

mažai atsilankydavo
iiU- _____
kėjos pas kitataučius 
.utinių šokių šokėjų gni- 
uvo užkviesta gegužės 1 
YWCA. Ten dalyvavo ke- 
tautų. šokiams grojo B. 
sekas akordionu. Šo- 
is vadovauja B. Brun
ai.

Motinu Diena 
sgužės 13 d. Motinų die- 

šokėjų grupė, priside- 
chorui, rengia gražų pa

rimą, kuris įvyks para- 
s salėje, 207 York Str. 
ižia 6 vai. vak.
us suvaidinta gražus vei
ls. Bus ir koncertinė da- 
Programa bus įvairi. Ren- 
ii užkviečia visus atsilan- 
i į šį parengimą.

rooklyno laivų dirbtuvė- 
luleis į vandenį gegužės 
naują 27,000 tonų įtalpos 

:uvnešį, „Kearsarge”

Amerikos gy- 
Dvųii3- karas dar nebaig- 

ras nm* sakė prezidentas 
garažas, įmums karo pergalė 

Busimi laimėta, nes prieš 
po 5 kailis darbas Pacifike, 
K™ ^likosi kitas priešas, 

įasidžiaugę dalina 
Kr0'tedabar turime susi- 
p^utinai pergalei pa- 

172 _
visai Europai jau 

bungaWlsves rVtas?
s didžiausi melagiai, 

did^ Raudinėto  j ai, jei į tą 
^įsteigiamai atsakytu- 

vižhv?s prisiminimas 
ad dar daug žmonių 

Ei. laisvės saulės pa- 
• —Lietuva, Latvija ir 

pįtĮiėra pavergtos. Len- 
r™Snės neturi laisvės 

vyriausybę. Tai 
mai pavydžiai. O jų Eu- 
navrf ir dauSiau-

._4_jlėl šalia džiaugsmo, 
. žmonijos blogis, 
t® Vj' sutriuškintas, yra 
ral1' ^Nerimasties.

j jjn nacizmui nugalė- 
^ujėsinimui visam pa- 
g^ppatauti sustabdyti, 

496 Gali sudėjo labai daug 
^jkarų fronte krito 
_00 amerikiečių gy-

Paskutiniu laiku apie bu
vusio Vokietijos diktatoriaus 
Adolfo Hitlerio likimą padau
gėjo gandų. Gegužės 2 d. na
ciai buvo paskelbę, kad Hit
leris žuvo begindamas Berly
ną, bet vėliau pranešta, kad 
jis mirė nuo didelio sukrėti
mo ; dar vėliau buvo sakoma, 
kad Hitleris .mirė, kai krau
jas užliejo jo smegenis. Buvo 
ir kitokių gandų.

Tuo tarpu rusai 
stengiasi išaiškinti 
dingimo misteriją.
Amerikos korespondentų 
bandė įvažiuoti į Berlyną, bet 
rusų karo vadovybė jų nelei
do.

Berlyne 
Hitlerio 
Keletas

Vokiečių Laivai 
Jau Perimti

Londonas. — Alijantų ka
ro vadovybė perima vokiečių 
karo laivus Baltijos jūroje, 
Šiaurės jūroje, Norvegijos 
vandenyse ir kitur.

Šios savaitės pradžioje ali- 
jantai Danijoje perėmė kele
tą vokiečių karo laivų ir ke
liolika prekybinių laivų. Į 
alijantų rankas pateks apie 
300 vokiečių povandeninių 
laivų, kurie plaukiojo Atlan
te ir Norvegijos pakraščiuo
se.

Prieš kalėta mėnesių len
kų požemio veikėjai, su lenkų 
vyriausybės Londone sutiki
mu ir pačių rusų leidimu, nu
vyko pas rusus dalyvauti 
konferencijoje, kuri turėjo 
nustatyti naujos, bendros 
Lenkijos vyriausybės sąsta
tą, pildant Jaltos konferen
cijos nutarimus. Delegacija 
nuvyko į vieną rusų aerodro
mą, iš kur ji turėjo būti pri
statyta į derybų vietą. Tai 
buvo kovo mėnesy.

Nuo to laiko lenkų delega
cija iš 16 asmenų kažin kur 
dingo be žinios. Lenkų vy
riausybė Londone susirūpino 
ir kreipėsi į Anglijos ir Ame
rikos vyriausybes prašydama 
imtis žygių delegacijos liki
mą ištirti. Po dažnų, bet ne- 
pasėkmingų pastangų, paga
liau tik San Francisco konfe
rencijoje, kur Anglijos užsie
nių reikalų ministeris ir A- 
merikos valstybės sekreto
rius griežtai pareikalavo ru
sų pranešti ką padarė su len
kų delegacija, paaiškėjo, kad 
lenkų 16 valstybininkų yra 
rusų kalėjime. Rusai teisino
si, kad lenkai sulaikyti dėl
to, kad veikę prieš raudoną
ją armiją rytų fronto užnu
garyje.

Toks rusų pasiteisinimas 
nepatenkino nei Edeno, nei 
Stettiniaus ir todėl tolimes
nės derybos lenkų reikalais 
buvo nutrauktos, kol rusai 
paaiškins tikrą lenkų delega
cijos sulaikymo priežastį.

ALT MEMORANDUMO ATGARSIAI

Europoje Visiškas Nacių Pasidavimas
i.
7

Civiline Pramonė'
narna

Požemio Veikla 
Daug Gelbėjo

ray Hill 4-9561

National Alcala
Industries

des and promotion in greater 
Metropolitan area 

809-11 Fifth Ave.
New York 16, N. Y.

„ liška auka ant lais-

daug stipriau kal- 
*t kokie valstybinin- 
.o vadų pareiškimai, 

il'i’bės, meilės, kraujo 
kalba. Tai padorio- 

’*®*iijos sąžinės į visą 
auksinas, prašąs ir 

™is ištikimybės tiems 
, kuriems ginti pa-

lei jūsų namo stogas prakiu- 
;, reikia pataisymo, mes esa- 
• pasiruošę patarnauti. Joks 
rbas nėra per mažas. Mes pa- 
5 atliekame darbą, turime mo- 
rnius įrankius. Mūsų darbi- 
ikai yra patyrę mechanikai. 
Kurie patys nori taisyti sto- 
s, mes gaminame ALCALA 
JM ROOF COATING. Tam 
reikia šildymo. Jūs patys už- 
lėsite. Apsaugos nuo vandens, 
is labai pastovus.
šaukite: MUrray Hill 4-9561 
b a rašykite: Mr. Kriaucunas, 
•9-11 5 Ave., New York 16, 
evv York.
Dešimties metų garantija.

iš-šauksmas bus 
n I išpildytas? 
jJPpriklausys rytojaus

1 ika, teisingumas ir

Maskvon išvakarė- 
ĮjglHjsPvas priėmė spaudos 

( Jis turėjo iš anks- 
®***.tą pareiškimą. Pir- 
_ Js nurodė apie ,,di- 
3t€®feturių” susitarimą 
opW!ijparton Oaks konfe- 

pasiūlymų pakeiti-

Šamai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

joti namus, arba kai reika- 
nga apdrauda (insurance), 
Lalonėkite kreiptis žemiau 
ažymėtu antrašu, kur Jums 
laloniai ir gerai patarnaus—

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

(Prie Forest Parkway Stoties)

Tel. Virginia 7 -1896

^ir tarptautinių su- 
.|fkdymo dėsnius, už 
%isų tautų lygybės 
l'rendimo teisės dės-

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNUS 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūriniu namu sienų Iš
lyginimą, plasteriavlmą, šaligat
viu cementavima ir kt darbus.

298 MAUJER 8T., 
BROOKLYN 6, N. Y.

dJli nepritarti tokiam 
^jnui?

,ip tie dėsniai vyk- 
pjKblotovo sostinėj e ?!

Spėriausiai galėtų pa- 
^jjietuvos, Latvijos ir 

wylos.

Jllrę laikinojo džiaugs- 
j|i|,sitenkinimo dienas, 
l^rime paklausyti sa- 
Hento Trumano pra- 

j^rbti, dirbti ir dirbti, 
^^areiga stovėti savo 

Fetoje. Remti visus 
Begalei būtinus vajus.

-fis toks vajus — Sep- 
fv*aro Paskola. Ji pra- 
jj.jhgužės 14 d. Jos tiks-

Į ALT išsiuntinėtą memo
randumą pokarinės organiza
cijos klausimu jau plaukia 
atsiliepimai. Jau atėjo kelios 
dešimtys laiškų.

South Dakotos gubernato
rius M. Q. Sharpe pareiškia, 
kad ,,you have presented the 
case well’.

Liberalų partijos vadas 
Dean Alfange rašo, „I am in 
full sympathy with your just 
claims which are in keeping 
with the tenets of the At
lantic Charter”.

Kongresmanas Herman P. 
Kopplemann (Conn.) pažadė
jo dirbti ir primena, kad „Di
rectly after the last World 
War, at my own expense, I 
went to Washington and ap
peared before the Senate Fo
reign Affairs Committee on 
behalf of Lithuania.”

Atstovų Rūmų pirminin
kas Sam Rayburn perdavė 
memorandumą atitinkamai 
komisijai. Kiti pareiškia, kad 
jie sutinka su iškeltomis min
timis ir pasiūlymais.

Geg. 3 d., Lenkijos šventės 
(1791 m. geg. 3-5 Konstitu
cijos) proga, abiejuose kon
greso Rūmuose kalbėjo visa 
eilė atstovų ir senatorių. 
Thomas D’Alessandro (Md) 
reikalavo, kad Kongresas da
rytų viską, kad gelbėtų ma
žoms tautoms jų kovoje už 
laisvę (Harrisono žodžiais). 
Atstovai reikalavo griežtai 
stovėti ir reikalauti atdarų 
durų į rusų okupuotus kraš-

tus. Sen. Homer Ferguson 
(Mich.) iškėlė visą politiką 
Sovietijos link ir protestavo, 
kad rusai neįsileidžia Ameri
kos atstovų į Baltijos kraš
tus.

LAIC direktoriui adv. K. 
R. Jurgėlai paprašius, sen. 
Ferguson pažadėjo atsiųsti 
visą savo kalbą. Pagal „N. Y. 
Times” pranešimą, sen Fer
guson pastebėjo, kad ameri
kiečiai ir rusai kitaip supran
ta vartojamus terminus. Pa
stebėjęs, kad mažytės J. A. 
V. misijos Bulgarijoje ir Ru
munijoje neturi laisvo veiki
mo sąlygų; Australijoje, Ven
grijoje, Lenkijoje ir Baltijos 
valstybėse jokių misijų nėra.

Jis pareiškė, kad užsienio 
politika turi būti pagrįsta 
faktais, o ne gandais, ir ragi
no, kad Molotovas sutiktų į- 
sileisti Amerikos spaudos at
stovus ir diplomatines misi
jas rusų kontroliuojamuose 
kraštuose.

LAIC.

ŽUVĘ KARIAI

las — sukelti tiek piniginės 
paramos, kad būtų paskubin
tas visiškas japonų nugalėji
mas.

Iki šiol karas Amerikai pi
nigais kaštavo beveik 276 bi
lijonus dolerių. Pirmasai pa
saulinis karas kaštavo beveik 
42 bil. dol.

Lietuviai amerikiečiai, ti
kime, savo pareigą atliks są
žiningiausiai — kiek tik jų 
pajėgos leis.

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

Antanas Bieliūnas iš Pa
terson, N. J.

Jurgis Ragažinskas iš Chi
cago, Ill.

Serž. J. Tamkevičius iš 
Pitsburgh, Pa.

Jonas Jankeliūnas iš Phi
ladelphia, Pa.

Aleksandras Martys iš Chi
cago, Ill.

James Bagdonas iš Rock
ford, Ill.

Alfonsas J. Kavaliauskas 
Iš Chicago, Ill.

Juozas F. Serafinas iš Chi
cago, UI.

Jonas Benesevičius iš Wa
terbury, Conn.

Serž. Juozas Medonis iš 
Hartford, Conn.

-ii

Karui Europoje dabar pa
sibaigus, Amerikos pramonė, 
kuri iki šiol smarkiai dirbo 
karo reikalams, bus laipsniš
kai pakeičiama civiliniams 
reikalams. Nors pramonės 
pakeitimas jau vykdomas, 
bet ji vargu pradės dirbti ci
viliams reikalams iki atei
nančio rudens.

Pirmiausia numatoma šal
dytuvų, radijo priimtuvų, au
tomobilių ir kitų reikmenų 
gamyba. Kita civilinė gamy
ba bus padidinta 35% — 
50%.
Taip pat numatomas nežy

mus padidinimas gazolino ci
viliniams reikalams. Spėlio
jama, kad automobilių savi
ninkai gaus 1 galioną dau
giau gazolino savaitei, negu 
iki šiol. Naujų automobilių, 
radijo priimtuvų ir kitų reik
menų gyventojai gaus tik šį 
rudenį.

Amerikos spauda, plačiai 
rašydama apie karo pabaigą, 
tarp kitko pažymi, kad slap
tas požemio veikimas vokie
čių okupuotuose kraštuose 
daug prisidėjo pagreitinti ka
ro Europoje galą.

Ypač pažymi lenkų parti
zanų veiklą prieš vokiečius. 
Taip pat pabrėžiamas norve
gų, olandų, belgų, danų ir ki
tų Pastebima, kad Balti
jos valstybėse buvo išsivys
tęs partizanų veikimas ir ko
vos prieš vokiečius okupan
tus.

Laivynas Atleis 
25,000 Vyrų

iš

Japonų Laivai 
Vis Naikinami

žiniomis iš Guam salos, 
mūsų karo laivyno lėktuvai 
pereitos savaitės pabaigoje 
sudaužė 20 japonų laivų Tau- 
sima ir Korėjos sąsiauryje, 
Pacifike.

Mūsų bombonešiai pataikė 
į keletą didelių transportų, 
prekybinių laivų, tanklaivių 
ir mažesnių laivų.

Anglų Antrosios armijos 
daliniai šią savaitę netikėtai 
užtiko vokiečių kariuomenės 
generolo Fedor von Bock la
voną. Generolas, matyt, bu
vo kulkosvaidžio ugnies nu
kautas ir vėliau nuverstas į 
grabę, šalia kelio.

Karo laivyno žiniomis 
Washington©, Jungtinių A- 
merikos Valstybių karo lai
vyno vadovybė paskelbė, kad 
karui Europoje pasibaigus, 
iš karo laivyno tarnybos bus 
atleisti visi vyrai 42 metų 
amžiaus ir daugiau, kurių yra 
apie 25,000. Jų vietoje bus 
priimti jaunesni vyrai.

Prie šio pranešimo pridu
riama, kad atleisti bus tik 
tie vyrai, kurie patys prašys 
atleisti ir kurie paimti į karo 
laivyno tarnybą apribotoms 
pareigoms.

GINČAS DĖL KARALIAUS

Belgijos socialistai nori, 
kad karalius Leopoldas atsi
sakytų nuo sosto, tuo tarpu 
katalikai sako, kad jei kara
lius būtų priverstas atsisa
kyti neteisėtu keliu, tuomet 
jų partija išeitų iš valdžios.

LIETUVOS RŪPESČIAI WASHINGTONE

Iš pasikalbėjimų su Lietu
vos pareigūnais gauni įspū
džio, kad dėl įvykių Lietuvo
je ir Europoje jiems rūpesčių 
netrūksta ir yra užsiėmę ko
respondencija iš įvairiausių 
pasaulio kampų. Lietuvos 
tremtinių problema yra vie
nas klaikiųjų ir nuolatinių 
rūpesčių. Apskritai, pareigū
nų darbas esąs pakitėjęs ir 
paįvairėjęs, palyginus su tai
kos metu. Dabar daug darbo 
paima rengimas įstaigoms 
memorandumų, ruošimas in
formacinių straipsnių, daly
vavimas įvairiuose susirinki
muose ir apeigose. Sekimas 
tarptautinių konferencijų yra 
vėl kita rūšis pareigūnų veik
los.

Tokių darbų ir rūpesčių 
kasdieninis tempas per pen- 
keris metus pareigūnų visgi 
neperbloškė ir reikia tik svei
katos, kurios ištekliai, deja, 
nepastovūs.

San Francisco konferenci
joje, kur rengiamas statutas 
naujos pasaulinės organizaci
jos, Lietuva, deja, savo ats
tovo neturi. Ryšium su šia 
konferencija, Lietuvos Atsto
vas savo samprotavimus yra 
įteikęs atitinkamai valdžios 
įstaigai. Paruoštas ir infor
macinis pareiškimas spaudai. 
Plačiai išdėstyta Lietuvos 
tremtinių problema.

Ryšium su netikėta Prezi
dento Roosevelto mirtimi, 
Lietuvos Atstovas p. žadeikis 
Lietuvos vardu įteikė užuo
jautą Poniai Roosevelt ir

v .ji• -r įjijlig^Xi6,

Amerikos vyriausybei. Jis 
vėliau pasveikino naują Pre
zidentą Harry S. Truman ir 
dalyvavo Kongrese naujojo 
Prezidento pirmojo ten atsi
lankymo metu. Lietuvos mi- 
nisteris, drauge su visais ki
tais diplomatinio korpuso na
riais, dalyvavo Prezidento 
priėmime Blair House, Wa
shingtone. Spec. Rep.

Stud. Tremtiniai
Švedijoje

Švedų šaltinių žiniomis, 
šiuo metu Švedijoje yra 1400 
atbėgėlių studentų, šių metų 
pradžioje mokslo įstaigas 
lankė apie 700 atbėgėlių. 
Šiaurės. Studentų Šalpos fun
dacija ir Danijos bei Norve
gijos įstaigos išlaiko savuo
sius studentus ir apie 200 
suomių.

Tarptautinis Studentų Šal
pos Komitetas surinko 280,- 
000 kronų (apie $70,000) ne 
skandinaviškos kilmės stu
dentams šelpti, šis Komite
tas sušelpė apie 100 studentų, 
kurių didžiuma yra atbėgė- 
liai iš Baltijos kraštų. Šis ko
mitetas artimai bendradar
biauja su Europos Studentų 
Šalpos Fondu Ženevoje.

Be to, Švedijos Akademi
kų šalpos Komitetas derins 
visų agentūrų veiklą, gelbsti 
tremtiniams gauti stipendi
jas ir renka moksliškus vei
kalus. LAIC.

Sekmadienį, gegužės 6 d., Į bet žinios apie tai pasiekė A- 
8 vai. 41 min. vakare, New merikos ir Anglijos visuome- 
Yorko laiku, Vokietija pasi-Įnę tiktai pirmadienio rytą ir 
davė trims alijantams: Jung
tinėms Amerikos Valsty
bėms, Didžiajai Britanijai ir 
Sovietų Rusijai. Pasidavimas 
besąlyginis.

Vokietijos ; 
vyko netoli 
gen. Dwight 
rio, vyriausio 
riuomenės vado, štabe.

Pasidavimo sutartį pasira
šė Eisenhowerio štabo virši
ninkas gen. Walter Bedell 
Smith, gen. Ivan Susloparoff 
iš rusų pusės ir gen. Francois 
Savez iš Prancūzų pusės. Vo
kietijos vardu sutartį pasira
šė vokiečių generalinio štabo 
viršininkas gen. Gustav Jodl, 
kuris kiek vėliau kartu su sa
vo delegatu aplankė vyriau
sią alijantų kariuomenės va
dą gen. Eisenhower.

Karas Europoje tęsėsi 5 
metus, 8 mėn. ir 6 dienas.

Prieš sutarties pasirašy
mą, vokiečių delegacijos bu
vo paklausta, ar jie tikrai su
pranta pasidavimo sąlygas. 
Vokiečiai atsakė, kad supran
ta ir jas priima.

Vėliau gen. Jodl pareiškė: 
„Šiuo parašu Vokietijos gy
ventojai ir kariuomenė, blo
gam ar geram, pasiduoda lai
mėtojams”.

Nors karas Europoje iš 
tikrųjų baigėsi sekmadienį,

pasidavimas į- 
Reims miesto, 
D. Eisenhowe- 

i alijantų ka-

tai jos nebuvo oficialiai pa
tvirtintos. Apie karo pabai
gą oficialiai buvo pranešta 
tik gegužės 8 d. ryte, kada 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidentas Trumanas ir 
Anglijos premjeras Churchill 
tuo pačiu laiku paskelbė ka
ro pabaigą per radiją.

Vokietijos gyventojams 
apie karo pabaigą paskelbė 
naujasis Vokietijos užsienių 
reikalų ministeris Lutz 
Schwerin von Krosigk, kuris 
tarp kitko pareiškė, kad Vo
kietijoje turi vyrauti teisė, 
įstatymas ir teisingumas.

Mūšiai visuose Europos 
frontuose buvo sustabdyti, 
tik Čekoslovakijoje kai ku
rie vokiečių karo daliniai vis 
dar apšaudė čekų sostinę 
Pragą.

Vėliausiais pranešimais, 
alijantų kariuomenės pradė
jo užimti visą Vokietiją, Da
niją, Olandiją ir kitus kraš
tus. Anglai įžengė į Daniją, 
lenkų kariuomenės daliniai 
okupavo vokiečių uostą Wil- 
helmshaveną, o alijantų karo 
laivai išplaukė į Norvegijos 
uostus priimti ten vokiečių 
kariuomenės pasidavimą.

Karui Europoje pasibai
gus, 25,000,000 karių padėjo 
ginklus, kurie teriojo Euro
pą per penkeris metus.

PREZ. TRUMANO PASKELBIMAS

Antradienį, gegužės 8 d., 
rytą, Jungtinių Amerikos 
Valstybių prezidentas Tru
manas, paskelbdamas per ra
diją karo Europoje pabaigą, 
tarp kitko pareiškė: „ši yra 
didelės rimties ir garbinga 
valanda. Gen. Eisenhoweris 
man pranešė, kad Vokietija 
pasidavė Jungtinėms Tau
toms. Laisvės vėliava plevė
suoja visoje Europoje.” To
liau prezidentas pabrėžė, kad 
nors karas Europoje baigtas, 
bet dar reikia sėkmingai ka
rą baigti Tolimuose Rytuose. 
Esą, laimėjimas Europoje 
yra tik pusė laimėjimo. „Va
karai laisvi, bet rytai dar te- 
bekenčia japonų jungą. Kada 
paskutinė japonų kariuome
nės divizija pasiduos besąly
giniai, tik tuomet karas va
karuose ir rytuose bus visiš
kai baigtas.”

jis paskyrė padėkos

Prezidentas ragina visus 
ateinantį sekmadienį dėkoti 
Dievui už šią laimėjimo va
landą. Sekmadienį, gegužės 
13 d., 
maldai.

Toliau prezidentas ragina 
visus dirbti, kaip buvo dir
bama iki šiol, dirbti iki Japo
nija bus nugalėta. Jis įspėjo 
Japoniją, kad dabar, karui 
Europoje pasibaigus, milži
niškos karo jėgos bus nu
kreiptos prieš Japoniją.

Galutinis Vokietijos pasi
davimo pasirašymas įvyko 
Berlyne gegužės 8 d. čia pa
sidavimo dokumentą savo pa
rašu Vokietijos kariuomenės 
vardu patvirtino maršalas 
Wilhelm Keitei, admirolas 
Friedeburg ir gen. Stumpf f.

Gegužės 9 d. vokiečiai dar 
kovojo Prahoje prieš rusus. 
Vokiečių likučiai Latvijoje 
irgi dar nebuvo pasidavę.

AMERIKOS ARMIJA STOVĖS EUROPOJ

Nauja Konferencija 
Bus Netrukus

Žiniomis iš San Francisco, 
netrukus įvyksianti preziden
to Trumano, premjero Chur- 
chillio ir maršalo Stalino 
konferencija tarptautiniais 
reikalais. Toje konferencijo
je, kaip manoma, bus išpręs- 
tas Lenkijos klausimas ir ke
letas kitų klausimų, sujung- 

su karu tolimuose rytuo- 
ir taika Europoje.

tų
se

LAIVO SPROGIME
ŽUVO 49 ASMENS

Washingtonas. — Vokieti
joje ir kituose Europos kraš
tuose pasiliks tik viena Ame
rikos armija iš apie 400,000 
vyrų. Tam tikslui numatyta 
visai naujai suorganizuota 
15-toji armija.

Anglija, Prancūzija ir ki
tos Jungtinių Tautų valsty
bės taip pat paliks Europos 
žemyne savo rinktinius ka
riuomenės dalinius, o visi ki
ti daliniai bus išsiųsti į toli
muosius rytus, kovai prieš 
japonus.

Ta proga pranešama, kad 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių kariuomenė iš karo tar
nybos atleis apie 1,800,000 
vyrų.

tik
23

Portland, Me. — Ką 
paskelbta, kad balandžio 
d. čia sprogo 430 tonų sar
gybinis laivas. Nelaimėje žu
vo 49 asmens. Išsigelbėjo tik 
13 asmenų.

J. A. V. 9-toji armija Vo
kietijoje surado vario kasyk
lose ties Siegen, Westfalia, 
$200,000,000.00 brangiųjų pa
veikslų piešinių, visų šalių 
garsiųjų tapytojų padarinių.

•»»
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LIETUVIAI VOKIETIJOJE

Per trejus su viršum metų naciai Lietuvoje elgėsi, 
kaip visuose pavergtuose kraštuose. Jie išnaudojo žmones 
vietoje, o kitus gaudė ir siuntė į Reichą — darbams, arba 
į koncentracijos stovyklas.

Iš įvairių Europos kraštų buvo milijonais sugabenta 
tokių darbo vergų.

Šiandien jie pulkais bastosi po Vokietiją, ieškodami 
sau maisto, globos ir grįžimo į tėvynę.

Tarp tokių benamių yra tūkstančiai lietuvių. Kiek jų iš 
tikrųjų buvo privežta į Reichą, tiksliai sunku pasakyti. Bet 
vos tik naciams atsidūrus Lietuvoje, buvo sugaudyta pri
verstiniems darbams bent du šimtai tūkstančių lietuvių. 
Vokiečių darbo jėgai išsenkant, Reiche dar daugiau atsidū
rė mūsų brolių, seserų, giminių, pažįstamų. Taip darbo ver
gais ar į koncentracijos stovyklas buvo išgabenta apie pusė 
milijono lietuvių.

Jų likimas buvo liūdnas ir sunkus.
Jau kiek anksčiau vienas karys buvo radęs tokių lietu

vių Prancūzijoje. Jis rašė:
„Kai kuriose stovyklose sutikau keletą lietuvių, o vie

noje ištisą būrį. Daugumas jų civiliai paimti vokiečių per 
prievartą sunkiems darbams ir atsiųsti į Prancūziją...

„Liūdesys paima tave, su jais pasikalbėjus. Atrodo, 
Lietuvoje nebus likę nei vieno jauno vyro, nei vienos jau
nos mergaitės. Jie gaudė jaunimą, namus apsupę Kaune, 
dideliuose ir mažuose provincijos miestuose ir kaimuose. 
Daugelis jaunimo yra stipriai susipratę ir nuolatos pabėg
davo nuo darbų. Kalėjimai ir fizinės tortūros pasekdavo 
šias jų pastangas.

„Darbuose, atrodo, lietuvis naciams buvo gyvulio vie
toje. Pro verksmus jauni vaikinai pasakojo man, kad prū
sai lazdas sudaužydavo į šipulius, pliekdami nelaimingus 
jaunuolius Lietuvoje. Kitur už mažiausią menkniekį tiesiog 
sušaudydavo...

„Siauras žemės sklypas, aptvertas vielomis, ir nykus 
barakas yra jiems vienintelis pasaulis. Jie nežino, kas jų 
laukia už jo. Jie žino tik viena, — kad nenorėtų grįžti į rau
doną Lietuvą”...

'“^’"'Tie lietuviai, šimtai tūkstančių jų, yra šiandien atsi
dūrę tragiškoj padėtyj: kada kitų šalių vyrai ir moterys 
džiaugiasi sulaukę laisvės, mūsų broliams ir seserims kyla 
rūpestis, kur jiems pasidėjus, kada jų tėvynė kenčia naują 
vergiją ir kada iš Lietuvos žmonės tremiami kitai darbo 
vergijai anapus Uralo kalnų. O kad taip yra, nereikia toli 
patvirtinimo ieškoti — tai pripažįsta patys lietuviškieji 
komunistai.

Vokietijoje esą lietuviai po tiek kančių neturi laisvo 
krašto, kur sugrįžtų. Nė jų dabartinė padėtis nėra niekuo 
apsaugota, lygiai kaip nėra užtikrinta, ar amerikiečiai ir 
anglai jų neišduos naujai vergijai. Esama žinių, kad gene
rolo Eisenhowerio tautybių sąrašuose nėra vietos lietu
viams. Jeigu čia teisybė, tai būtų nauja gėdos dėmė šio 
karo eigoje, nes, kovojant dėl tautų laisvės, būtų išskiria
mos kitos tautos, kurioms šiandien ne tik laisvės, bet net 
ir pačios egzistencijos teisės nepripažįstama.

Jau ne kartą esame Amerkos lietuvius įspėję, kad būtų 
pasirengę tai valandai, kada grius Vokietija, nes tada jų 
paramos ir užtarimo reikės ne šimtui ar tūkstančiui, bet pu
sei milijono lietuvių.

Toji valanda atėjo.
Amerikos lietuvių visuomenei ir jos vadams kuo sku

biausiai reikia atlikti du dalykus.
Pirmas jų yra apsaugoti, kad Vokietijoj esantieji lie

tuviai nebūtų išduoti naujai vergijai. Jų laisvė turi būti 
apginta, juo labiau, kad jie yra didžiausia nacizmo auka ir 
ta prasme tiesioginiai amerikiečių ir anglų sąjungininkai 
prieš rudąjį marą, kurs buvo nusiaubęs Europą.

Antroje vietoje reikia pasirūpinti jų pašalpa ir jų glo
ba, kad jiems, pusplikiams, alkaniems ir be jokios ateities, 
nereikėtų toliau kentėti.

Šių dalykų vykdymas yra pats didžiausias išbandy
mas Amerikos lietuviams: tai parodys, ar jie gali ištesėti 
savo prievolę didžiajai lietuvių daliai ir ar jie buvo pasi
ruošę.

Šnekų ligšiol buvo labai daug. Dabar atėjo valanda 
didžiuliam darbui. R.

(Tęsinys)
PROGRAMINIAI ŠŪKIAI
Drąsesnių ir aiškiau for

muluotų programinių šūkių 
(lozungų) dažniau tekdavo 
matyti didžioje katalikų 
spaudoje, kaip „Dvidešimtas 
Amžius”, „Židinys”, „Naujoji 
Romuva”, kuriuose rašydavo 
ne vien tik aiškūs katalikai, 
bet taipgi daug įtakingų li
beralų. Dažniau girdimas per 
keletą metų šių ir kitų laik
raščių ekonominio dinamiz
mo šūkis būdavo: elektrofi- 
kacija, industrializacija, ur
banizacija, mūrinė Lietuva.

Šiais penkiais žodžiais iš
reikštas ekonominės pažan
gos idealas, profesorių, inži
nierių, ekonomistų keliamas, 
iššaukdavo jaunimo susirin
kimuose audringų pritarimų.

Biologiškai lietuvių tauta 
tebėra labai stipri; be jokios 
propagandos, be jokios spe
cifinės paramos gausioms 
šeimoms, Lietuvai vis dėlto 
kas metai priaugo kiekvie
nam tūkstančiui nuo 10 iki 
12 naujų žmonių. Bet Lietu
vos resursai labai menki, že
mės maža ir toji nelabai der
linga, klimatas šaltokas ir 
drėgnas, mineralinių turtų 
beveik nėra. Lieka tik pasiti
kėti savo protu, darbu ir 
energija.

Vienintelis žymesnis turtas 
glūdi Lietuvos upių energi
joj, kurių potencialas siekia 
apie 200,000 arklio spėkų. 
Miškus baigia naikinti karų

SKLEISTINĄ NAUJA KNYGA
Informacijos Centro vė

liausias leidinys, „Ghillebert 
de Lannoy in Medieval Lithu
ania”, susilaukė gražių atsi
liepimų.

Kun. Thomas C. Chase: „I 
find it to be interesting, 
scholarly and well-written. 
Am certain that it will very 
definitely be a fine contribu
tion to the Lithuanian cause 
for which you are laboring 
with such magnificent devo
tion, zeal and patience.”

Latvių Drauga Vests re- 
dakt. Karlis Purgailis: „It 
certainly is a very good work 
containing information not 
known even among the Bal

tics themselves. I congratu
late very'heartily the editors 
of this valuable work. We’ll 
be glad to review the book”.

Lenkų RK Susivienijimo 
muziejaus vedėjas, žymus is
torikas, Miecislaus Kaiman, 
rašo: „...the scholarly work 
of Mr. Klimas with your in
troduction on Ghillebert de 
Lannoy, I have persued it 
with great interest and I con
gratulate you and The Lithu
anian American Information 
Center on its publication.”

Virginia Historical Socie
ty sekretorė, Mrs. J. A. John
ston: ”... the very interest
ing book... The introduction

by Constantine R. Jurgėla is 
particularly acceptable at 
this time as is the geneolo- 
gical chart. I wish that Mr. 
Roosevelt could have seen 
this book, for while he pro
bably knew all the state
ments that are made in it. I 
know it would have been a 
great pleasure to him to have 
seen the attractive way in 
which Mr. Klimas has print
ed these facts. The book will 
be carefully preserved in our 
library and made available 
for any students... with the 
thanks of this Society” (Vei
kalo rankraštis buvo velio
niui Prezidentui Rooseveltui 
įteikta 1944 m. gruod. 8 d.)

New England Historic Ge
nealogical Society, The Ca
tholic Historical Review, The 
Presbyterian Historical So
ciety, The Holland Society 
of New York, ir kitos istori
nės organizacijos pažadėjo 
knygą recenzuoti. Ann Su 
Cardwell sakosi esanti „de
lighted” su veikalu, kuris lei
do jai daugiau faktų patirti 
apie Ghillebert de Lannoy. 
National Grange pirminin
kas A. S. Goss esąs dėkingas 
už progą skaityti „this in
teresting account”.

Tai tik nuotrupos iš tebe- 
plaukiančių laiškų.

Šia proga, LAIC ragina į- 
vairių kolonijų organizacijas 
ir veikėjus pirkti veikalą sa
vo miesto knygynams ir įta
kingiems asmenims, bei prisi
dėti pinigine parama, pav., 
pasiunčiant po $50 ar $100 
LAIC dėl nemokamo knygos 
išsiuntinėjimo reikalingiau
sioms mokslo įstaigoms.

Knygos kaina $1. Veikalas 
turi 96 psl., kelias rankraščių 
nuotraukas ir 7 paveikslų re
produkcijas.

Užsakymus ir pašto per
laidas siųskite: Lithuanian 
American Information Cen
ter, 233 Broadway, New York 
7, N. Y.

Užsakant dėl knygynų, 
universitetų ir kitų mokslo 
įstaigų, LAIC mielai sutiks 
tiesioginiai knygas išsiųsti 
nurodytais adresais, su laiš
ku, pažymint koks asmuo ar 
draugija tą knygą nupirko.

LAIC.

metu svetimi okupantai. Gy
ventojų pertekliui nebūtų kur 
dėtis, nes naujos šalys su tuš
čiomis erdvėmis nenori su
teikti palankių sąlygų kolo
nizacijai. Jaunoji išmokslin
ta lietuvių generacija galin
gai veržėsi parodyti savo ga
bumus panaudoti upių elek
trą, statyti naują pramonę ir 
planingus, estetiškus mies
tus, plytomis pakeičiant me
dį. Bet gamtiškai-geografinė 
padėtis pastoja kelią nuosa
vai pramonei šaly, kuri netu
ri nei naftos, nei anglio, nei 
geležies, nei kitų metalų.

Prieš gamtinį determiniz
mą jaunoji karta ėjo kovon 
su intelektualiniu pajėgumu. 
Ji ryžosi savo intelektualinį 
dinamizmą pakelti iki pačio 
aukščiausio laipsno ir pada
ryti dar didesnį stebuklą ne
gu Šveicarija ir Danija yra 
padariusios: labai neturtin
goje aplinkumoje sukurti sa
vo visai tautai gražų, patogų, 
sotų ir laisvą gyvenimą.

Senovėje lietuviai panau
dojo savo energiją horizonta
line kryptimi, sukurdami di
džiulę imperiją nuo Baltijos 
iki Juodųjų jūrų. Jaunoji 
karta įsipareigojo tą horizon
talinę kryptį pakeisti verti
kaline — (tiesiąja aukštyn) 
kryptimi: mažoje Lietuvos 
erdvėje sukurti naują kultū
ros imperiją, naujų laikų 
Elladą, kur laisvojo žmo
gaus savaiminga energija pa
darytų jį savo likimo vieš
pačiu.1)

Per 20 nepriklausomybės 
metų jau taip daug buvo pa
daryta, darbą pradedant pli
kais pirštais ir tuščiomis ki
šenėmis. ši aplinkybė užkrė
tė jaunimą neatšaukiamu pa- 
siryžymu dirbti dar greičiau, 
dar geriau. Daugeliui rodėsi, 
kad lietuvio energijai beveik 
nieko nebebuvo negalima. In
žinieriai ir agronomai savo 
pažiūromis priartėjo prie po
etų ir filosofų. Jie laužė ir 
tai, ko protas nepalaužė, ši 
aplinkybė atskleidžia Lietu
vai visai neregėtus horizon
tus. O iš pasaulio ji tik vieno 
teprašo: nepapildyti didžiojo 
kriminalo, neišplėšti jai lais
vės, už kurią kiekviena lie
tuvių generacija per pasta
ruosius pusantro šimto metų 
mokėjo upeliais kraujo ir a- 
šarų ir savo kaulais nutrešė 
kelius į Sibirą.

Iš tikro, laisvės idealas at
sispindi daugely lietuviškų 
raštų, prozoj ir poezijoj. Kaip 
šis idealas Lietuvoje buvo su
prantamas — matysime paci
tavę įtakingiausį jos inteli
gentijos žurnalą:

„Galingą iniciatyvą ugdyti 
gali tiktai laisvosios institu
cijos, o ne valstybinės biuro
kratijos priemonės su savo 
įkyria, viską naikinančia po
licijos bei žandarmerijos 
priežiūra. Didžią iniciatyvą 
sukuria laisva mokykla, lais
va spauda, laisva visuomenė 
ir laisva draugija” (K. Pakš
tas, „Židinyj,” Kaunas, 1928 
m.), šitie žodžiai buvo para
šyti 1928 m. turint galvoje 
besiveržiančias Lietuvon to
talitarines policinės santvar
kos idėjas iš Rytų, kurių des
potizme lietuviai matė sau 
didelį pavojų. Greta despotiz
mo, lietuviai kaimyniškuose 
Rytuose prisibijojo planingai 
plečiamos melo kultūros ( ku
ri ten vadinama propaganda, 
mokoma specialiniuose uni
versitetuose) ir visuotiniai 
praplitusios vagystės bei ap
gavystės.

(Bus daugiau)

DHorizontalinis mūsų tautos augimas 
neteko Europoje savo didžiųjų gali
mybių kartu su Vytauto Didžiojo im
perijos smukimu. Visos aplinkybės 
verčia mus galvoti apie augimų ver
tikaline kryptimi, kuri vienintelė pa
siliko mums laisvai prieinama... Bal
tijos rytuosna slenkant civilizacijos 
centrams, mūsų padėtis gali būti tik
resnė tik tuomet, jei mes išmoksime 
būti tuo, kuom buvo senovės Graiki
ja Mediterranoje”. (K. Pakštas “židi
ny”, Kaunas, 1928 m.).

Mano šaliai ir pasaulio 
laisvei, O Dangiškasis Tėve, 
aš atidaviau savo vaikelį. Jis 
yra mano brangusis turtas. 
Saugok jį, Galingasis Dieve. 
Seniau aš jį glaudžiau prie 
savo krūtinės. Sušildyk jį iš 
naujo savo patalpose ir po 
žvaigždėmis.

Nusižeminus ir vieniša 
meldžiu Tavęs, viena iš mili
jono motinų, kurių maldos ei
na dieną ir naktį pas Tave. 
Vesk mus pergalės keliu. 
Vesk mano vaikelį taip pat. 
Stiprink jį, Galingasis Dieve, 
kad jis neatsitrauktų nuo Ta
vęs, šios šalies ir motinos, ku
ri jį pagimdė. Amen.

Taikos Sąlygos
Berno dienraštis „Der 

Bund” (1945 m. vasario 4) 
vedamajame straipsnyje 
gvildena sąlygas, kuriomis 
galėtų būti išlaikyta taika. 
Laikraštis išveda, kad taikos 
garantija galima tikrai At
lanto čarterio pagrindais. 
Tačiau praktika rodo, kad 
Sovietų Rusija nuėjo kitais 
keliais. Tautų teisė apsispręs
ti dėl savo likimo ir iš viso 
tautų laisvė nustoja bet ku
rios vertės ten, kur Maskva 
uždeda savo leteną. Pabalčio 
tautoms nė kiek nepadėjo, 
kad jos turėjo iškilmingai 
suformuluotas sutartis su 
leniniškąja ir staliniškąja 
Rusija, lygiu būdu sutartis 
dėl nepuolimo ir nesikišimo 
į vidaus reikalus. Tos sutar
tys pasirodė turinčios tokią 
pat vertę, kaip vokiečių-da- 
nų nepuolimo paktas ir vo
kiečių-lenkų draugiškumo su
tartis, kuri buvo pasirašyta 
dešimčiai metų, o jau po pen- 
kerių metų pasibaigė užpuo
limu. Sovietų Rusija tuomet 
turėjo glaudžią sąjungą su 
vokiškaisiais fašistais. Ji pa
sidarė „antifašistine” tiktai 
nuo tos akimirkos, kai pati 
buvo užpulta.

Laikraštis prieina išvados, 
kad pastovi taika įsiviešpa
taus tiktai tuomet, kai jėga 
nebus naudojama piktiems 
tikslams siekti.'

Šveicarų socialdemokratų 
partijos leidžiamas dienraš
tis „Volksrecht” (1945 m. 
sausio 15) kreipia skaitytojų 
dėmesį į ypatingai nepavy
dėtiną Pabalčio tautų social
demokratų padėtį. Juos vie
nodai žiauriai persekioja tiek 
vokiškasis „hackenkreuz’as”, 
tiek sovietiškoji žvaigždė. 
Laikraštis klausia, kokiu bū
du Pabalčio profesinių są
jungų ir secialdemokratų 
partijos nariai gali išvengti 
šių abiejų persekiojimų. Ne
tenka abejoti, kad šiuo atve
ju istorija rasianti ypatingai 
liūdną lapą.

Mini Milašių
„Tribune de Geneve” pa

skelbė ilgą straipsnį apie ra
šytojo Milašiaus Šveicarijoje 
leidžiamus raštus. Ta proga 
pastebima, kad Milašius yra 
kilęs iš Lietuvos ir buvo sa
vo gimtojo krašto ministeris. 
Velionis priklausąs prie 20- 
jo amžiaus žymiausiųjų poe
tų. Šveicarija turinti pagrin
do didžiuotis, galinti išleisti 
jo raštus.

„Neue Zuericher Zeitung” 
įdėjo šveicarų rašytojo Ro
bert de Traz straipsnį apie 
Milašių. Autorius pastebėjęs, 
jog kai kas Milašių lygina su 
Shakespeare ir Cervantes, 
nurodo į poeto kilmę. 1919 
m. paskirtas Lietuvos minis- 
teriu Paryžiuje , poetas mirė 
trumpai prieš karą. Tuo bū
du likimas lyg ir nenorėjęs, 
kad jis išgyventų savo tėvy
nės pavergimą.

9

Mirė kardinolas Seredi, 
Vengrijos primatas, sulaukęs 
61 metų amžiaus. Buvo dide
lis priešas komunistų ir fa
šistų.

Rašo M. Kižyte jJ1’’
Gegužės 4 d. prasidėjo ko- mui su Konferencijos 4^^.. 

mitetų posėdžiai. ’ toriatu, įteikti jam Mei^^

(Memorandumas į^o ar- 
vienam iš 3 Konferenci^ ofi- 
kretorių, Lieut. Comn^^ją. 
Flaches ir paskui 
Amerikos Delegacijos^^ 
on pareigūnui. Tokii0; 
Amerikos Lietuvių T.^,®" 
memorandumas įėjo nt^06’ 
į Amerikos atstovų, 
tarptautinės konfeti^0!' 
rekordus. — A. L. T.lįjij* Puo* 

į Lenkiją 
PROGA PASIKALBĖ0OS te-

LAIKRAŠTININIL
Gegužės 4 d. spaudi;#^' 

tovų pasikalbėjime si^W08 
rikos Delegacija, kur-^kras- 
ninkavo Stassen, viena; 
draugas laikraštininkupriver- 
klausė: „Akivaizdoje Lflitaipu- 
milijonai žmonių kenčiu, išsi- 
Amerikos delegatai laikyti 
Rusijos atsisakymą į0esa- 
UNRRA ir kitas šelpi"' 
ganizacijas ir įleisti l^įj. 
Sąjungininkų Komisiją^ nripx 
kiją, Baltijos valsty. 
Balkanus?”

Tokiose konferei^; 
kaip ši, yra progos p 
bėti. P-ia Rozmarek 0dentas 
kiek galėdama Lenkij^W650 
Lietuvai. sau’

-^gramai.Lenkai čia turi dvi i . ■ 
cijas: akredituotus r-T^ 
rius ir Rozmareko 
j amus lenkų atstovus13; ama 
kijos klausimas m0. , 
spaudoje. Bet Lietui*^1 uz‘ 
šiol Konferencija neli*®*10176'

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - |i vokiečiai

Šveicarai Ga***r
Lietuvos į“"

Kiekvieną dieną šią savai- durną, 
tę laukėme, ar bus paminėtos 
Baltijos valstybės Konferen
cijoje, bet nesulaukėme, nors 
spauda pradėjo apie jas ra
šyti.

Buvau visose Konferenci
jos plenumo sesijose ir kiek
vienoje spaudos konferenci
joje. Čia susirinkę apie 2,000 
korespondentų iš visų pasau
lio kampų. Puikūs kamba
riai spaudai, visi patogumai. 
Čia išdiskusuojama visapu
siškai kiekvienos dienos nu
tarimai. Reporteriai žino, 
kad aš esu vienintele lietu
vių spaudos atstovė ir jų 
klausimai liudija apie jų 
„Baltijos Klausimo”! kaip 
jie sako) žinojimą ir susido
mėjimą.

Manoma, kad Molotovas ir 
Edenas gali išvažiuoti, jei ne 
šiandien arba rytoj, tai grei
tu laiku. Edeno reputacija 
pakilo žymiai. Jo pirmoji 
kalba Konferencijoje buvo 
puiki. Juo gali didžiuotis 
Anglija — ir tai parodo, kaip 
rūpestingai Anglija išlavina 
savo valstybės vyrus.

RUSIJA PRAŽUDĖ DAUG 
SIMPATIJŲ

Rusija per vieną savaitę 
čionai pražudė daugiau pa
lankumo, negu buvo jo įgiju
sios rusų armijos savo žygiu 
į Berlyną.

Čia spėliojama, kiek dele
gacijų komisaras Viačeslav 
Molotov yra atsivežęs, ne
skaitant kaviaro ir vodkos. 
Visi mano, kad jisai gali pri
statyti kokią tik reikės dele
gaciją beveik tą pačią valan
dą.

kovą dėl nepri- 
— tik laukė, 

valstybės būtų 
Konferencijoje.

Roosevelt pareiškė, kad 
tuvos nepriklausomybi 
laikinai atidėta į šalį, 
Lietuva vėl bus laisva i 
priklausoma.

Spalių 16 d. Amerikoj 
masai ėmimas kariuon 
vyrų pagal naująjį k a 
prievolės įstatymą.

Spalių 28 d. Italija įsi 
Graikijon.

Gruodžio 15 d. angį 
stūmė italus iš Egipto i 
Libijon.

Gruodžio 17 d. prezid 
Roosevelt pasiūlė duoti 
lijai ginklų mainais ir p 
lon.

1941 METAIS:

Sausio 6 d. savo parei 
Kongresui prezidentas 
sevelt pažymėjo, kad A 
ka nepriims nacių smu 
nurodė, kad taika turi i 
Keturiomis Laisvėmis.

Balandžio 6 d. vokieč 
puolė Jugoslaviją ir G 
JA

Balandžio 10 d. Ar 
paėmė globon Grenlam

Gegužės 27 d. prez. ] 
velt paskelbė nepapras' 
stybės padėtį.

Birželio 13-14 d. bolš 
pradėjo masinį Lietuvo 
nių gabenimą Rusijos g 
na.

Birželio 22 d. Hitler 
mijos pradėjo karo žyg 
Rusijos armijas.

Rugpiūčio 10 d. pa 
kia Lietuvos sukilėlių 
tyta Juozo Ambraze 
vyriausybė, atsisak 
bendradarbiauti su m

Rugpiūčio 14 d. pre 
sevelt ir ministeris 
Churchill paskelbė i 
Čarterį.

Spalių 17 d. Stalino • 
sybė iš Maskvos išsikė 
biševan, kai vokiečia 
30 mylių nuo Maskvo

Spalių 31 d. naciai i 
dino Amerikos karo 
,Reuben”.

Lapkričio 1 d. Amei 
vė bilijono dolerių vei 
galbos Sovietų Sąjun

Lapkričio mėn. gal 
armijos pradėjo pin 
antpuolius Ukrainoje.

Gruodžio 7 d. japon: 
salų puolė Pearl Ha 
tuomi pradėjo karą f 
metiką.

Gruodžio 11 d. Vok 
Italija paskelbė karą 
kai.

Gruodžio gale Wa; 
ne viešėjo Anglijos mi 
pirm. Churchill.

plačiai 
pilnai 
sieki-

(karo
Taikos

RYŠIAI SU SPAUDA
Pereitą savaitę buvo susi

siekta su spaudos ir radijo 
žmonėmis, tarp jų su Londo
no laikraščių atstovais — 
„Times”, „Sketch” ir „Star”.

Žinių agentūra Internatio
nal News Service turėjo pa
ruoštą medžiagą apie mūsų 
delegaciją, mūsų memoran
dumą, mūsų 
kalusomybės 
kad Baltijos 
paminėtos
Numanau, kad tenai jos ne
bus paliestos.

Jeigu Baltijos kraštai bū
tų paliesti Konferencijoje, 
tai mes tuojau sušauksime 
spaudos korespondentus pa
sikalbėti. Viskas yra tam pa
ruošta. Pareiškimą su teisėjo 
Laukaičio parašu įteiksime 
vietinei spaudai.

Vietinė spauda ir 
žinomi komentatoriai 
simpatizuoja mūsų 
mams.

Generolas Pearce 
ekspertas Wilsono
Delegacijoje, Paryžiuje), ku
ris čia yra, vakar man pa
reiškė: „Aš visu šimtu nuo
šimčiu esu su Jumis Balti
jos klausime, esu kalbėjęs 
apie jas daug kartų”.

Aš manau, kad visas šitas 
darbas yra tik dirvos paruo
šimas tam, kas yra priekyje, 
kai bus rengiamasi prie tai
kos konferencijos, čia dar 
nėra taikos konferencija, ką 
žmonės dažnai užmiršta.,

MANO IR DELEGACIJOS 
DARBAS

Turiu užrašus visos Konfe
rencijos, kaip ji ėjo iki šiol. 
Taip pat iškarpas iš vietinių 
laikraščių (kas liečia mus).

Mano darbas tai spauda ir 
rūpintis, kad ji teisingai in
formuotų. Žinau, ką veikia 
mūsų Delegacija, bet tai jos 
reikalas ir mano komentarai 
nereikalingi. Pasakysiu tiek, 
kad Delegacija dirba išsijuo
susi, nepraleisdama nė valan
dėlės, kad nebūtų praleistas 
koks žingsnis.

Šioje valandoje yra laukia
ma patvirtinimo pasimaty-

Šveicarų laikraštis r-iubečiai už- 
te del^yismme” (1945^^28 
sario 1 d.) paskelbė s 
nį apie Lietuvą. Autoila^ka- 
pasakoja Lietuvos istcszriai dali- 
pabrėžia, kad tautinėjfekerque 
nė yra giliai įleidusi 
visuose gyventojų t.Mni pa
ntuose. Lietuvių tautij^tai 
šimtmečio ketvirtį di 
sis laisve, iš pradžių^ įa. 
okupuota sovietų, 
vokiečių, o dabar vėl 
re pirmųjų okupaciją sntar. 
vietai, pagal savo 
metodus, pirmoje eilė;,M 
naikinti šviesuomenę. į 
smo pabaigoje pabre,į K 
kad Lietuva yra patapū' ./ 
viškojo imperializmo *

Dirbtina Savowu-
<r. . ..v,*mo"
Visiems Aisl

_ _ _ _ _ _  ' skiečių a-
Zuericho laikraštis.^ 

Tat” (1945 m. sausio <■ 
nagrinėja Sovietų RusįJ6““??! 
sienių politiką ir prieiP 
vados, kad Stalinas šie"1*12™0' 
pačių revoliucinių tiksli ( 
ir Leninas. Norėdamas'3^03 
dinti rusiškumo galią, 
nas kelią visų slavų 
vienybės šūkius. Tuo 
laimi ne tik rusiškumu yctūvaj ŲgĮ
ir bolševizmas. o

Tas pats laikraštis p<® A®MKOS LIETUVIŲ TAI 
kad Anglijoje dažnai vt FORMACIJOS CENTRĄ, 
ma formulė, pagal -e
voliuciniam bolševizmu 
kergiamas „trockizmo.
das. Tuo būdu kai kas {M ML Ir pasiųskite kartu sav 
skirti maskviškąjį bo?M Tarybos Centrai: 
mą nuo „trockiškojo”. < 
laikraštis pabrėžia, AMERICAN COUNCIL 
dirbtinė sąvoka pradėt Sooth Halsted St 
sinešioti ir nieko neįtiki Cldago 8, Illinois

LAIMĖJO KONTES^ T^Im>s

1942 METAIS
Sausio 2 d. Wasl 

pasirašoma Jungtimi 
sutartis, pagal kurią 
tos pasižada kovoti pi 
drą priešą ir laikyti; 
to čarterio davinių, 
ju pasirašė Rooseve 
rašiusių tarpe buvo ii 
įgaliotinis, Litvinov.

Stanley A. ParnisaL. '
John P. Mountur, kati"*'-)dnni5a Amerikos Lietuv 
kų mokyklų mokiniai, ^paremti lietuvių tautos kovą už 
jo James Monroe iškali 
mo kontestą, kurį st 
Hearst laikraščių bend

— t a

Abu yra 17 metų ant 
gavo po $1,000.00 Karo 
ir turėjo apmokėtą kel 
Meksiką.

(parašas)

(adresas)
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AMERIKA

4 d. prasidėjo ko- 
šdžiai.
ą dieną šią savai- 
ar bus paminėtos 

Istybės Konferen- 
nesulaukėme, nors 
įdėjo apie jas ra-

isose Konferenci- 
o sesijose ir kiek- 
audos konferenci- 
įsirinkę apie 2,000 
sntų iš visų pasau- 
. Puikūs kamba- 
ti, visi patogumai, 
įsuojama visapu- 
ivienos dienos nu- 
Reporteriai žino, 
n vienintele lietu- 
los atstovė ir jų 

liudija apie jų 
Klausimo” ( kaip- 
nnojimą ir susido-

, kad Molotovas ir 
Ii išvažiuoti, jei ne 
rba rytoj, tai grei- 
Edeno reputacija 
miai. Jo pirmoji 
nferencijoje buvo 
o gali didžiuotis 
ir tai parodo, kaip 
i Anglija išlavina 
ybės vyrus.

PRAŽUDĖ DAUG 
HIPATIJŲ
per vieną savaitę 
.žudė daugiau pa- 
legu buvo jo įgiju- 
irmijos savo žygiu

iojama, kiek dele- 
nisaras Viačeslav 
ra atsivežęs, ne- 
caviaro ir vodkos. 
, kad jisai gali pri- 
<ią tik reikės dele- 
eik tą pačią valan-

mui su KoBfe ----------
toriatu,įteiį 1939 METAIS:
durną. gpiūčio 23 d. Hitlerio ir 

(Memory10 draugiškumo sutar- 
vienamišn:uri užtikrino Vokietijai 
kretorių, rytuose.
Flaches ir (8s®J° 1 d- Hitlerio ar- 
AmerikosDį’ užpuolė, be jokio ofi- 
on pareikš paskelbimo, Lenkiją. 
Amerikos lįgsėjo 3 d. Anglija ir 
memoraDdujjCŪzija, pildydamos savo 
į Amerikos įdėjimą kovoti dėl savo 
tarptautinės įgiuinkės Lenkijos, pa- 
rekordus.-fė karą Vokietijai.

gsėjo 17 d., Stalino į- 
PEOGA Plynu, Rusijos armija puo- 

LMKRlĮicių parblokštą Lenkiją 
Gegužės b§mė beveik Pusę j°s te’ 

tovų pasika^0^’
rikos Dd3gsej0 27 d- krit0 Varsu" 
ninkavosį.tuo uzsibai^ Lenkijos 
draugas [Jllzuotas gynimasis kras- 
klausė: .U“3®'
milijonai 10 d- Rusija priver- 
Amerikos ^etuvą pasirašyti tarpu- 
Rusijos aW Pa&alb°s sutartį,- išsi- 
UNRRA įgaudama teisės laikyti 
gaūizaciiajįse vietose Lietuvoje sa- 
Sąjungiilf r0 bazes-
kiją, BaltixPkričio 30 d. Rusijos ka- 
Balkanus’’’nenė pradėjo karą prieš 

ai ją.
Tokiose

kaip ši, yra; 1940 METAIS:
bėti. P-ia t
kiek galėd2E-usio 3 d- prezidentas 
Lietuvai. ieveR paprašė Kongreso 

dintų sumų krašto sau- 
Lenkaiėii’o įr gynimo programai.

cijas: akreį-)VO j. Suomija pri- 
rius ir RoEįa pasirašyti taikos su- 
jamus lenką su Rusija, nustodama 
kijos kluts saVo teritorijos.
spaudoje. Balandžio 9 d. vokiečiai už- 
siol KonferaDaniją ir įsiveržė Norve-

Roosevelt pareiškė, kad Lie
tuvos nepriklausomybė tik 
laikinai atidėta į šalį, kad 
Lietuva vėl bus laisva ir ne
priklausoma.

Spalių 16 d. Amerikoje pir- 
masai ėmimas kariuomenėn 
vyrų pagal naująjį karinės 
prievolės įstatymą.

Spalių 28 d. Italija įsiveržė 
Graikijon.

Gruodžio 15 d. anglai iš
stūmė italus iš Egipto ir įėjo 
Libijon.

Gruodžio 17 d. prezidentas 
Roosevelt pasiūlė duoti Ang
lijai ginklų mainais ir pasko
lom

1941 METAIS:
Sausio 6 d. savo pareiškime 

Kongresui prezidentas Roo
sevelt pažymėjo, kad Ameri
ka nepriims nacių smurto ir 
nurodė, kad taika turi remtis 
Keturiomis Laisvėmis.

Balandžio 6 d. vokiečiai už
puolė Jugoslaviją ir Graiki
ją.

Balandžio 10 d. Amerika 
paėmė globon Grenlandiją.

Gegužės 27 d. prez. Roose
velt paskelbė nepaprastą val
stybės padėtį.

Birželio 13-14 d. bolševikai 
pradėjo masinį Lietuvos žmo
nių gabenimą Rusijos gelmės- 
na.

Birželio 22 d. Hitlerio ar
mijos pradėjo karo žygį prieš 
Rusijos armijas.

Rugpiiičio 
kia Lietuvos 
tyta Juozo 
vyriausybė,
bendradarbiauti su naciais.

Rugpiūčio 14 d. prez. Roo
sevelt ir ministeris pirm. 
Churchill paskelbė Atlanto 
Čarterį.

Spalių 17 d. Stalino vyriau
sybė iš Maskvos išsikėlė Kui- 
biševan, kai vokiečiai buvo 
30 mylių nuo Maskvos.

Spaliii 31 d. naciai nuskan
dino Amerikos karo laivą 
„Reuben”.

Lapkričio 1 d. Amerika da
vė bilijono dolerių vertės pa
galbos Sovietų Sąjungai.

Lapkričio mėn. gale rusų 
armijos pradėjo pirmuosius 
antpuolius Ukrainoje.

Gruodžio 7 d. japonai iš pa
salų puolė Pearl Harbor ir 
tuomi pradėjo karą prieš A- 
meriką.

Gruodžio 11 d. Vokietija ir 
Italija paskelbė karą Ameri
kai.

Gruodžio gale Washingto
ne viešėjo Anglijos ministeris 
pirm. Churchill.

Gegužės 20 d. Anglija ir 
Rusija pasirašė 20 metų tar
pusavio pagalbos sutartį.

Liepos mėnesio pradžioje 
anglai sulaiko Afrikoje vo
kiečių veržimąsi Raudonosios 
Jūros link.

Lapkričio
Eisenhowerio
Sąjungininkų
siveržė Šiaurės Afrikon.

8 d. generolo 
vadovaujama 

kariuomenė i-

sgužčs 10
Šveitė

įcuziją.

d. vokiečiai
Olandiją ir

10 d. pasitrau- 
sukilėlių pasta- 
Ambrazevičiaus 

atsisakydama

I SU SPAUDA
savaitę buvo susi- 
spaudos ir radijo 
tarp jų su Londo- 

.ščių atstovais — 
,Sketch” ir „Star”, 
ęentūra Internatio- 
Service turėjo pa- 
idžiagą apie mūsų 
, mūsų memoran- 
sų 
)ės 
jos

Įjiiegužės 11 d. Winston 
rchill tampa Anglijos mi- 

-eriu pirmininku.
Šveicarą fegužės 14 d. vokiečiai už- 

tedel^avo Olandiją, gegužės 28 
sario ld.)p— Belgiją.
nį apie Liefregužės 31 d. anglų ka- 
pasakoja temenės paskutiniai dali- 
pabrėžia, h išspruko iš Dunkerque

kovą dėl nepri- 
— tik laukė, 

valstybės būtų 
Konferencijoje, 

kad tenai jos ne- 
tos.
raitijos kraštai bū
ti Konferencijoje,, 
uojau sušauksime 
:orespondentus pa- 
Viskas yra tam pa
reiškimą su teisėjo 

parašu įteiksime 
įaudai.
spauda ir 

mentatoriai 
d ja mūsų

1943 METAIS:
Sausio 27 d. Roosevelt 

Churchill užbaigė savo pasi
tarimus Kasablankoje. Čia 
paskelbta, kad iš priešo bus 
reikalaujama besąlyginio pa
sidavimo.

Sausio 2 d. rusai atlaikė še
šių mėnesių kautynes prie 
Stalingrado.

Balandžio 8 d. Amerikos 
ir Anglijos kariuomenės su
sijungė Tunisijoje.

Gegužės 13 d. užbaigtos 
Tunisijos kautynės.

Liepos 10 d. Sąjungininkai 
įsiveržė Sicilijon.

Liepos 26 d. italų karalius 
prašalino Mussolinį ir nauju 
ministeriu pirmininku pasky
rė maršalą Bagdolio.

Rugsėjo 3 d. Sąjungininkai 
įsiveržė Italijon.

Rugsėjo 9 d. Italija pasi
davė be sąlygų, bet šiaurinėj 
jos daly vokiečiai ir fašistai 
pasiliko kovoti.

Lapkričio 6 d. rusai atsi
ėmė Kievą.

Gruodžio 7 d. užsibaigė Te
herane Roosevelto, Churchil- 
lio ir Stalino konferencija, 
kurioje susitarta dėl bendrų 
žygių prieš bendrą priešą.

ir

Balandžio 13 d. rusai įėjo 
į Vieną, austrų sostinę.

Balandžio 21 d. rusų ka
riuomenė pradėjo didįjį Ber
lyno puolimą.

Balandžio 25 d. Amerikos 
ir Rusijos kariuomenės susi
tiko prie Torgau perkirsda- 
mos Vokietiją pusiau.

Balandžio 29 d. paskelbta, 
kad italų partizanų grupė su
ėmė ir sušaudė Mussolinį.

Gegužės 1 d. nacių radijas 
paskelbė, kad Berlyne mirė 
Hitleris, o jo įpėdiniu pasi
skelbė admirolas Doenitz.

Gegužės 2 d. rusų kariuo
menė užbaigė Berlyno paėmi
mą.

Gegužės 2 d. Sąjunginin
kams be sąlygų naciai pasi
davė Italijoje, pietinėje ir 
vakarinėje Austrijoje.

Gegužės 5 d. vokiečiai pa
sidavė Olandijoje, Danijoje ir 
šiaurinėje Vokietijoje.

Gegužės 8 d. prezidentas 
Harry S. Truman paskelbė, 
kad karas Europoje užbaig
tas. Jis paskyrė gegužės 13 
d. maldos diena.

LIETUVIŲ BELAISVIŲ 
REIKALU

plačiai 
pilnai 
sieki-

(karo
Taikos

as Pearce 
Wilsono

•je, Paryžiuje), ku- 
*a, vakar man pa- 
Lš visu šimtu nuo- 
u su Jumis Balti- 
ime, esu kalbėjęs 
aug kartų”.
au, kad visas šitas 
a tik dirvos paruo- 
i, kas yra priekyje, 
engiamasi prie tai- 
jrencijos. Čia dar 
)s konferencija, ką 
įžnai užmiršta.

R DELEGACIJOS 
DARBAS
žrašus visos Konfe- 
<aip ji ėjo iki šiol, 
škarpas iš vietinių 
(kas liečia mus), 

arbas tai spauda ir 
<ad ji teisingai in-

Žinau, ką veikia 
egacija, bet tai jos 
' mano komentarai 
gi. Pasakysiu tiek, 
acija dirba išsijuo- 
įleisdama nė valan- 
. nebūtų praleistas 
snis.
landoje yra laukia-

visuose (jiirželio 10 d. Mussolini pa- 
niuose. Liet?-bė karą visai parblokštai 
šimtmečio tncūzijai.
sis laisve, Iželio 13 d. vokiečių ka- 
okupuota fimenė įžygiavo Paryžiun, 
vokiečių, o darželi ° 15 d. Stalinas, su
re pirmųjų gydamas visą eilę sutar- 
vietai, pagi pasiuntė raudonąją ar- 
metodus, užimti Lietuvos, 
naikinti ®4irželio 22 d- prancūzų 
snio pabai£ršal° Petam vyriausybe 
kad Lietuvafiraše paliaubų sutartį su 
viškojo imps1.eriu-

__ liepos 14 d. bolševikai Lie-
, oje turėjo surengę apgau- 

Uirbtlfciausius ,,liaudies seimo” 
, kimus.

yiglfjjiugpiūčio 8 d. vokiečių a- 
cija pradėjo didįjį Londo- 
' puolimą iš oro.

Zuericho -{.ugpiūčio 20 d. paskelbta, 
Tat” (19454 Amerika davė Anglijai 
nagrinėjaS^iaiVų naikintojų už išnuo- 
sienių poli® jįmą bazių, 
vados, kadSįpaiių 15 d. Amerikos lie- 
pačiųrevolio'yių delegacijai prezidentas 
ir Leninas. ..........
dinti rusiške' 
nas kelią 
vienybės $ 
laimi netiki1 
ir bolševizme

Tas pats l*1 
kad Anglijoj'’ 
ma formulėj 
voliuciniam k Iškirpkite, išpiklę šį lapelį, ir pasiųskite kartu savo au- 
kergiamas J* 
das. Tuo bfc 
skirti masfr 
mą nuo „troli 
laikraštis [į 
dirbtinė są^ 
sinešiotiirn^

1942 METAIS:
Sausio 2 d. Washingtone 

pasirašoma Jungtinių Tautų 
sutartis, pagal kurią 26 tau
tos pasižada kovoti prieš ben
drą priešą ir laikytis Atlan
to čarterio davinių. Pirmuo
ju pasirašė Roosevelt. Pasi
rašiusių tarpe buvo ir Rusijos 
įgaliotinis, Litvinov.

1944 METAIS:
Sausio 20 d. rusai išlaisvi

no Leningradą nuo vokiečių 
apgulimo, kuris tęsėsi 29 mė
nesius.

Vasario 13 d. Sąjunginin
kų puolimas iš oro Vokietijo
je pasiekė aukščiausio laips
nio. Per vieną savaitę ant 
svarbių vietų numesta 17,000 
tonų bombų.

Birželio 4 d. Amerikos ar
mijos išlaisvino Romą.

Birželio 6 d. Sąjungininkai, 
generolo Eisenhowerio vado
vybėje, įsiveržė Prancūzijon.

Liepos 20 d. vokiečių ka
rininkų grupės pasikėsinimas 
prieš Hitlerį.

Liepos 27 d. prasidėjo di
dysis prasilaužimas pro vo
kiečių linijas Prancūzijoje.

Rugpiūčio 25 d. išlaisvin
tas Paryžius.

Rugsėjo 4 d. Suomija pasi
rašė paliaubas su Rusija.

Rugsėjo 9 d. Bulgarija pa
sitraukia iš Hitlerio ašies.

Rugsėjo 12 d. pirmieji A- 
merikos daliniai įsiveržė Vo
kietijos teritorijon.

Gruodžio 16-28 d. vokiečiai 
laikinai sulaikė Sąjungininkų 
veržimąsi Vokietijon.

LAIMĖJO1

Stanley A 
John P. 
kų mokykV 
jo James 
mo kontesU 
Hearst

Abu yra11.1 
gavo po 0',

ididunicr “ j- . 
pasimaty- j Meksiką.

Padėkime Lietuvai Atgauti Laisvę.
REMKIM AUKOM AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBĄ 

IR JOS INFORMACIJOS CENTRĄ,
kuris skleidžia pasaulyje teisingas žinias apie Lietuvą ir 
skelbia tikrus lietuvių tautos troškimus.

ka Amerikos Lietuvių Tarybos Centrui:

LITHUANIAN AMERICAN COUNCIL 
1739 South IlaLsted St 

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

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

(parašas)

(adresas)

1945 METAIS:
Sausio 14 d. Varšuvon įėjo 

rusų kariuomenė.
Sausio 20 d. Roosevelt pri

siekė prezidento pareigose 
ketvirtam terminui.

Vasario 8 d. Jaltoje, Kry
me, susitiko Roosevelt, Chur
chill ir Stalinas galutiniems 
planams prieš priešą priimti. 
Čia buvo priimtas Jaltos su
sitarimas, pagal kurį buvo 
nutarta šaukti Jungtinių 
Tautų konferenciją balandžio 
25 d., sudaryti Lenkijai nau
ją vyriausybę ir 1.1.

Vasario 13 d. Budapeštą, 
vengrų sostinę, užėmė rusai.

Kovo 5 d. amerikiečiai už
ėmė Koelną.

Kovo 24 d. amerikiečiai ir 
anglai perėjo Reino upę šiau
rėje, verždamiesi į Ruhro 
kraštą.

Balandžio 11 d. amerikie
čiai pasiekė Elbos krantus 
prie Magdeburgo ir čia susto
jo.

Balandžio 12 d. mirė pre
zidentas Franklin Delano 
Roosevelt.

Amerikos Lietuvių Taryba 
per savo Informacijos Cent
rą padarė žygių atitinkamo
se, dar 1944 m. gruodžio mė
nesy, dėl lietuvių karo be
laisvių ir prievarta paimtų 
darbininkų karo veiksmų vie
tose. Amerikos įstaigos lai
kosi tam tikro nusistatymo, 
kuris gal ir nevisai atitinka 
lietuvių pageidavimams, bet
gi yra pagrįstas tarptautine 
teise. Atitinkamos įstaigos 
priėmė dėmesin kai kuriuos 
konkrečius LAIC patiektus 
pasiūlymus.

Kiek blogiau yra Europos 
karo veiksmų vietose, kur 
susiduria kelių valstybių ka
riškų ir tarptautinių žinybų 
interesai. Yra buvę atsitiki
mų, kur lietuviai darbininkai 
ir pabėgėliai buvę nugabenti 
į stovyklas pietinėje Prancū
zijoje, iš kur Sovietų parei
gūnai juos, prieš jų valią, iš
vežė į Rusiją. Gegužės 1 d. 
„New York Times” ir kiti 
laikraščių skiltyse paskelb
tas gen. Golikovo nusiskundi
mas (per TASS) dėl kai ku
rių karių ir civilių neperda- 
vimo Sovietų įstaigoms, kaip 
tiktai liečia Baltijos valsty
bių piliečius, kurių didžiuma 
yra Lietuvos piliečiai. Pažy
mėtina, kad rusai nesiskun
dė dėl prancūzų įstaigų elg
senos — priekaištai daromi 
amerikiečiams ir anglams. Iš 
to galima susidaryti tam tik
ras išvadas, ypač turint dė
mesy žinias, gautas laiškais 
iš Prancūzijos.

Kai kurie lietuviai buvo 
lenkų kariškų įstaigų prikal
binti įstoti į lenkų kariuome
nę, vieton gyventi spygliuo
tomis vielomis aptvertose 
stovyklose.

Tenka pastebėti, kad pada
rytų žygių ir gaunamų žinių 
skelbimas spaudoje šiuo metu 
nebūtų teigiamai naudingas. 
Žinios yra renkamos ir tikri
namos, ir suinteresuotos įs
taigos yra informuojamos. 
LAIC pageidauja gauti iš
traukas iš privačiai gaunamij 
laiškų šiuo klausimu, kad su
darytų galimai pilnesnį vaiz
dą.

LAIC.

Siųskite Kariams 
“VYTĮ”

“VYTIS” yra mėgiamas skai
tyt, nes jis paduoda daug žinių, 
lietuviškai ir angliškai, iš Ame
rikos lietuvių gyvenimo, apie 
Lietuvos reikalus, jaunimo veik
lą. Jis turi daug paveikslų. Jis 
primins jus kas mėnuo.

Nusiųskite du doleriu su pil
nais savo ir savo kareivio adre
sais, o jūsų mylimasis gaus VY
TĮ kas mėnuo per aštuonis mė
nesius.

“VYTIS”
366 Wes Broadway,
South Boston, Mass.

. i

Vytautas Didysis“
Paraše SUMAS SUŽIEDĖLIS I Ir Jo Darbai

(Tęsinys)
VYTAUTAS RENGIASI ŽALGIRIO 

KOVAI
Ne vieni žemaičiai kentėjo dėl kryžiuo

čių ir kalavininkų žiaurumo. Nuo aštraus 
jų kardo jau seniai ištuštėjo Sūduva, daug 
neaprašomo vargo patyrė Aukštaičiai. Vi
sa Lietuva, beveik du amžius su jais be
kovodama, nebuvo mačiusi nei šviesesnių 
dienų, nėi ramesnio gyvenimo. Tūkstan
čius kartų degė jos pilys, miestai ir sody
bos, nuolat sklido po visą šalį aimanos, 
sruveno nekaltų žmonių ašaros ir krau
jas. Geriausi Lietuvos sūnūs guldė karo 
laukuose savo galvas, o pagrobtos skais
čios dukros nematė giedresnės dienos kry
žiuočių nelaisvėje.

Argi galėjo ilgai taip būti? Rodos, kad 
ne. Vytautas visa tai matė ir sielojosi. Jo 
gyslose virė karštas jo sentėvių kraujas, 
kuris negalėjo nurimti, kol tėvynė buvo 
taip skriaudžiama. Jau seniai jis būtų mė
ginęs sutriuškinti jos skriaudėjus, smogti 
jiems lemiamą smūgį, bet kiti Lietuvos 
reikalai neleido jam to pamėginti. Dėl ki
tų rūpesčių ir karų su Lietuvos priešais 
Vytautui teko bičiuliautis su kryžiuočiais 
ir, paslėpus širdies skausmą, pavesti jiems 
brangi savo motinos žemė — žemaičiai. 
Bet kur tik jis jojo ar ėjo, galima sakyti, 
neišleido iš akių savo tikslo — kada nors 
visiškai sulamdyti kryžiuočių galybę, pa
daryti jų karams galą. Ir, rodės, jau be
ateinąs laikas su jais atsiskaityti už visas 
Lietuvai padarytas nuoskaudas.

Iš tikro, po antro Žemaičių sukilimo, 
Vytautas su kryžiuočiais gražiuoju nebe- 
susitarė. šie reikalavo, kad jis sudraustų 
sukilusius žemaičius ir grąžintų juos Or
dinui, bet Vytautas apie tai nenorėjo nė 
girdėti. Jis jautėsi esąs toks stiprus ir ga
lingas, kad jam atrodė, jog toliau bičiu
liautis su įkyriais Lietuvos priešais ir vėl 
skriausti žemaičiai nebuvo mažiausio rei
kalo. Visus kryžiuočių priekaištus ir ne
pasotinamus jų įgeidžius Vytautas niekais 
vertė. Kryžiuočiai įniršę dar įsiveržė giliai 
į Lietuvą, sunaikino kaikurias apylinkes, 
bet, smarkiai Vytautui pasipriešinus, nu
leidę galvas sugrįžo atgal į Prūsus.

Taip nieko nepešę, jie įskundė Vytautą 
Jogailai, manydami jį priversiant savo 
pusbrolį nusileisti. Mat, Jogaila buvo ne 
tik Lenkijos, bet ir Lietuvos vyriausias 
valdovas, kurio Vytautas, mažiau ar dau
giau, turėjo klausyti. Tačiau Jogaila, kaip 
ir turėjo būti, užsistojo Vytautą ir dar 
pažadėjo jam padėti, jeigu tektų su vokie
čiais kariauti.

Taip ir čia kryžiuočiai nieko nelaimėjo. 
Jie tik labiau lenkams įsipyko, kadangi be 
tų žemių, kurias jau pirma iš jų buvo atė
mę, dabar jiems keršindami pasigrobė dar 
naujų. Lenkai, gerokai įširdę, ragino Jo
gailą ilgiau nedelsti ir drauge su Vytautu 
mušti kryžiuočius. Vadinasi, prieš juos 
stojo piestu jau dvi valstybės: Lietuva ir 
Lenkija, kurių ateitis priklausė nuo to, 
ar Vytautas kryžiuočius įveiks, ar ne?’ 
Reikėjo rimtai pasiruošti.

Tat tais pačiais metais, kai visa tai įvy
ko, Vytautas ir Jogaila susitiko didelių 
miškų apsuptoje Brastos pilyje, čia, ne
pasiekiami sfhalsių žmonių, jie baigtinai 
susitarė dėl busimojo karo. Svarstyta to
kie slapti reikalai, kad apie tai žinojo tik
tai ištikimas Vytauto raštininkas, mozūrų 
kunigaikštis Jonušis, ir totorių chanas Sa- 
ladinas. Jie ten drauge su Vytautu buvo. 
Abu valdovai po šio pasitarimo išvyko 
kiekvienas į savo kraštą.

Kryžiuočių šnipai, kurie slankiojo po 
Lietuvą kaip jų pirkliai arba pasiuntiniai, 
gaudė kiekvieną slaptą žinelę ir, ką tik nu
girdę, pranešdavo į Prūsus. Vienas iš jų 
netrukus patyrė ir pranešė kryžiuočiams, 
kad „Vytautas drauge su Lenkų karalium 
Jogaila tikrai nutarė kariauti; savo ba
jorams Vytautas uždraudė ir mąstyti apie 
taiką, o Jogailai jau nusiuntė 20 tūkstan
čių kapų grašių, kad už tuos pinigus pa
samdytų svetimos kariuomenės”. Kitas 
kryžiuotis dar sužinojo, kad „Vytautas 
susitaikė su rusais ir visiems savo kraš
tams įsakė būti pasirengusiems karui ir 
turėti pakankamai maisto. Kauno pilyje 
nuolat budi 600 karių, kuriems įsakyta 
kautis tik su nedidele kariuomene, bet jei
gu užgriūtų kiek didesni priešo būriai — 
padegti pilį ir traukti į Trakus”.

Kryžiuočiai, tai suuostę, nesėdėjo rankų 
sunėrę: jie taip pat stengėsi suburti di
desnę kariuomenę ir susirasti gerų talki
ninkų. Tam reikalui lyg kokia neišseka
ma versmė jiems buvo Vakarų Europos 
kraštai, kurie visada ramstė kryžiuočių 
žygius. Šį kartą į tuos kraštus kryžiuočiai

nusiuntė apsukrius savo žmones, kad tie, 
landžiodami po kunigaikščių pilis, kviestų 
visus į karą su Vytautu. Krikščionims jie 
gudriai meluodavo, kad Vytautas, girdi, 
tik dangstąsis kataliko vardu, o iš tikro 
jis pats, kaip ir visi lietuviai, koks buvęs, 
toks tebesąs maldžionis. Subūrę rusus ir 
totorius, jie galį prasiveržti pro kryžiuo
čių žemes ir pasiekti tolimus Vakarų Eu
ropos kraštus, nešdami visiems katali
kams pražūtį. Kad šito neįvyktų, reikią 
tuojau padėti Prūsų ordinui, kol dar Vy
tautas neužklupęs.

Radosi tokių kunigaikščių ir riterių, ku
rie patikėjo suktais kryžiuočių žodžiais. 
Vieni savanoriais, o kiti už saują skam
bančių grašių sutiko vykti į karą. Bet ir 
čia Vytautas pakišo savo priešui koją. Jis 
nurašė žymesniems krikščionių kunigaikš
čiams laiškus, kad kryžiuočiai apie Lietu
vą prasimano nebūtų dalykų. Aukštaičiai 
jau seniai yra krikščionys, kuriuos pats 
popiežius draudžia užpuldinėti, o žemai
čiai, tempę kryžiuočių jungą, tik dėl jų 
kaltės dar nėra priėmę katalikų tikėjimo. 
Tad „visi skundai, — rašė Vytautas vie
name savo laiške, — kuriuos kryžiuočiai 
melagingais žodžiais ir vylingais laiškais 
paskleidė prieš lietuvius, turėtų būti nu
kreipti prieš juos pačius”. Iš tikro, kry
žiuočių žabangos, jų kėslai pamažėl aiškė
jo ir jiems patiems kenkė, nes krikščionių 
kunigaikščiai vis mažiau juos berėmė. Vy
tautas galėjo tikėtis kryžiuočių talkininkų 
nedaug tebusiant. Be to, šiuo sunkiu metu 
kryžiuočius pametė ir ištikimiausi jų drau
gai, kalavininkai. Beveik prieš pat karą 
jie su Lietuva susitaikė, pažadėję kurį lai
ką jos nebeužpuldinėti. Todėl Vytautas vi
są savo kariuomenę galėjo nukreipti tik 
prieš kryžiuočius.

Ilgai nelaukdamas, 1410 metų pavasarį, 
savo vadams Vytautas paliepė šaukti Lie
tuvos karius į nepaprastą mūšį. Karo 
kviesliai pasipylė po kaimus, miestelius ir 
pilis. Skardūs karo trimitai nuskambėjo 
po visą Lietuvą ir po tolimus rusų kraš
tus. Visais Lietuvos keliais išsispietė raiti, 
važiuoti ir pėsti vyrai. Vieni iš miškų gL 
lumų, kiti iš žaliųjų pavasario pievų, treti 
iš stiprių pilių — visi rinkosi į skirtasTVie- 
tas: Kauną, Vilnių, Trakus, Alytų... O iš 
čia būrių būriai, gerai ginkluoti ir smagūs 
telkėsi į Gardiną, kur jų laukė Vytautas 
su savo pulkais. Čia taip pat savo vyrus 
atvedė rusų kunigaikščiai, atvyko į pa- 
gelbą ir keli šimtai totorių. Susidarė dido
ka Vytauto armija, 40 vėliavų, arba pulkų, - 
iš kurių kiekviename galėjo būti po tūks
tantį vyrų. Tik totoriai šiems pulkams ne
priklausė, nes jie turėjo atskirą savo bū
rį, kuriam vadovavo jų chanas Saladinas.

Patį branduolį šios didžios kariuomenės 
sudarė Vytauto rūmų pulkai. Tai buvo 
patys gerieji ir narsieji jo raiteliai, kurie 
dalyvavo visuose mūšiuose ir tolimuose 
žygiuose. Jų buvo apie 10 tūkstančių rink
tinių vyrų.

Kitos Vytauto kariuomenės dalys taip 
pat buvo raiteliai ir pėstininkai. Visi jie 
buvo apsiginklavę daugiausia kirviais, 
kardais, ietimis ir lankais, o apsišarvavę 
— šalmais ir skydais. Turėjo lietuvių ka
riai ir patrankų, bet jos anais laikais dar 
nebuvo įprasta naudoti. Kryžiuočiai, žino
ma, buvo geriau ginkluoti už lietuvius, bet 
mūsiškiai pranoko juos savo drąsa ir nar
sumu. Nuolatiniai karai buvo juos gerai 
užgrūdinę ir įpratę kautis su galingu savo 
priešu.

Apie birželio mėn. vidurį, 1410 metais, 
Vytautas išvedė juos iš Gardino — Balt
stogės apylinkių. Jis buvo jau iš anksto 
paskyręs laiką susitikti su Jogaila prie 
Vislos upės, netoli kryžiuočių sienos. Te
nai su savo kariais ir nužygiavo. Jo veide 
buvo galima išskaityti jau 60 sunkiai gy
ventų ir mūšiuose išvargtų metų. Nebejau
nas tat buvo lietuvių vadas, tačiau gana 
dar vikrus ir judrus! Su savo kariuomene 
jis jojo miškais ir vingiuotais paupiais. Jo 
širdis, gal būt, neramiai plakė, nes jojo į 
patį didįjį mūšį. Vieną didelį mūšį Vorks- 
los šlaituose buvo pralaimėję, o šis už aną 
turėjo būti daug didesnis ir svarbesnis — 
nuo jo parėjo tolesnis visos Lietuvos liki
mas. Jeigu laimės — Lietuva bus laisva ir ' 
galinga, o jo vardą amžinai minės dėkingi 
lietuviai. Jeigu pralaimės — daug nelaimių 
užgrius mylimą šalį, nes vokiečių nagai 
dar giliau įsmigs į Lietuvos kūną.

Tačiau Vytautas buvo įsitikėjęs savimi 
ir tais kariais, kurie, skindamies kelią per 
tankius miškus, ilgomis kirbynėmis žygia
vo paskui narsųjį savo vadą. Jie vis arčiau 
ir arčiau slinko prie kryžiuočių sienos, į 
kur iš Gardino apylinkių buvo mažų ma
žiausia 250 kilometrų varginančio kelio.

(Bus daugiau)
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ŽUVĘS KARYS PIRMOJI KOMUNIJA

Mes Trokštame Nepriklausomos Lietuvos!

LIETUVOS STEIGIAMOJO SEIMO
25 METŲ JUBILIEJINIS

Jau gauta žinia, kad jau
nas karys Jonas Jankeliūnas, 
kuris buvo dingęs karo fron
te, žuvo. Jaunuolis tik dabar 
būtų sulaukęs savo 20 metų 
amžiaus ir jau paaukavo gy
vybę. Jis žuvo Vokietijoj. Jo 
motinėlė ir kiti šeimos nariai 
gyvena 2806 Sbyder Avė. Vi
si skaudžiai pergyveno tą ži
nią, bet ypač motina, kuri ir 
pati nebūdama stiprios svei
katos, dar daugiau susirūpi
no. Kariuomenėj jis išbuvo 
2 metus. Jo brolis Juozas vėl 
kariauja ir laukia, kada jis 
sugrįš pas savo šeimyną, kai 
jo brolis žuvo. Užjaučiame 
visus nelaimės paliestus.

Petroševičius. Jis dar turi 
vilties, kad jo sūnus nėra žu
vęs, ir kad atsiras kur nors 
belaisvėj. Prieš išeidamas 
karan jis dirbo Aldar Rubber 
Co. Užjūryje išbuvo apie 9 
mėnesius, šeimyna meldžiasi 
už jo laimingą likimą.

SUGRĮŽO

3 metus išbuvęs karo fron
te ir daug ko matęs ir pergy
venęs Frank Jankauskas, iš 
N. Philadelphijos sugrįžo 
atostogų ir pabus ilgesnį lai
ką. Jis jau rengia savo per
gyvenimus ir jie bus pareng
ti „Amerikos” laikraščiui. Jo 
brolis šiomis dienomis viešė
jo namie.

DINGO KARYS

Pranešta, kad karys ser
žantas Steponas Petrosevi- 
čius, 2839 E. Ontario St., din
go karo lauke. Jis buvo Vo
kietijos fronte. Tą liūdną ži
nią gavo jo tėvas Adomas

W T E L
LIETUVIU RADIO PROGRAMA j 

Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. | 
Direktorius

ANTANAS DŽEKAS 
3619 East Thompson Street 

Philadelphia, Pa.
Telefonuokite: Regent 2937 j 

>«■*<>«■»< >-«»-<>«»< ♦*«

Tel. DEW. 5136 U

Jos. Kavalauskas | 
:i LIETUVIS GRABORIUS | 

Č Laisniuotas Penna ir New Jersey !;!; 
“I valstijose U
i;___Nuliūdimo valandoje prašau

šauktis prie manes «

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

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

' DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. 

Pakeleivingiems suteikiama 
nakvynė

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ir naktį

PASVEIKO JŪRININKAS

Alekas Karpis, 1818 S. 
Front St., buvo kiek susirgęs 
eidamas pareigas, bet dabar 
jau pasveiko ir vėl pradėjo 
eiti savo pareigas. Gegužės 
5 dieną jis dalyvavo savo dė
dės laidotuvėse. Karys atro
do labai gerai. Jo du broliu 
taip pat tarnauja.

3 KUNIGŲ STANISLOVŲ 
VARDINĖS

Gegužės 7 d. buvo trijų ku
nigų Philadelphijoj vardinės. 
Jie visi yra vikarais visose 
lietuviškose parapijose Phi
ladelphijoj. Kun. Stan. Raila, 
kun. Stan. Venslauskas ir 
kun. Stan. Lukšys. Jie savo 
vardo dieną minėjo rytą mal
domis, o vėliau visi su savo 
draugais vikarais turėjo var
dinių paminėjimą. Tai tikrai 
pagirtinas jų draugiškumas 
ir bendradarbiavimas.

LAUKIA TRETININKŲ 
REKOLEKCIJŲ

Gegugės 17, 18 ir 19 dieno
mis tėvas J. Kidykas, S. J., 
ves rekolekcijas tretinin
kams, bet ir visi kiti laukia 
jo pamokslų, kurie bus vaka
rais ir rytais. Laukiama, kad 
po rekolekcijų bus ir daugiau 
naujų narių tretininkų, ypač 
jaunesnių. Jau šv. Kazimie
ro parapijos kongregacija tu
ri kelius jaunus narius, dar 
žada ir daugiau įstoti į taip 
garbingą Kongregaciją, ku
rioj ir nevienuolyne gyvenant 
galima gauti beveik tiek pat 
malonių. Tai tikrai didelė 
nauda būti tretininku.

Gegužės 6 d. 9 vai. ryte, 
Šv. Kazimiero parapijos baž
nyčioje buvo metinės ir la
bai nuotaikingos iškilmės, 
mat, parapijos vaikučiai pri
ėmė Pirmąją Komuniją. Jau 
išvakarėse jų visas gražus 
pulkelis buvo priimtas į baž
nytines draugijas — Rožan
čiaus ir škaplierių, o sekma
dienį su iškilminga procesi
ja giedant giesmes, jie pra
dėjo savo gyvenimo laimin
giausias valandos apeigas. 
Ne tik tie, kurie priėmė Ko
muniją, bet ir jų draugai, vi
sa parapija, ypač namiškiai 
džiaugėsi tomis iškilmėmis, 
todėl tą dieną daugiau buvo 
žmonių bažnyčioj, daugiau 
ėjo prie šv. Komunijos. Baž
nyčia nuotaikingai papuošta. 
Priimantieji Komuniją buvo 
labai skoningai ir vienodai 
aprengti. Jų palydovai, jau
nesnieji broliukai ir sesutės 
palydėjo laiminguosius su vi
sa savo grožybe. Padarę at
naujinimo Krikšto apžadus, 
jie per šv. Mišias ruošėsi prie 
švenčiausios valandos. Tai ir 
buvo tikrai laimingiausia jų 
gyvenimo valanda.

Štai vardai tų, kurie pri
ėmė pirmąją Komuniją: Ma
rytė Barčytė, Danielis Bena- 
les, William Brosky, Arlina 
Angelaitis, Janeta Angelai
tis, Rozalija Angelaitis, Nan
cy Horney, Eleonora Ciapai- 
tė, Paulina Kusinska, Joan 
Kavaliauskaitė, Elana Kan- 
trissa, Mikolas Lamon, Joan 
Kolojeyskis, Darata Maturo, 
Raimondas Pūkis, Robertas 
Rimkis, Juozas Šeperauskas, 
Robertas Skupeika, Raimon
das Tribulas, Jurgis Sakavi
čius, Diana Stein, Darata We- 
neck.

Po Komunijos jie visi buvo 
apdovanoti gražiais Pirmo
sios Komunijos atminties pa
veikslėliais. Visus sveikino 
draugai ir pažįstami. Mokyk
lai buvo tikrai labai linksma 
ir laiminga diena. Mokytojos 
Seserys labai kruopščiai pri
rengė vaikučius prie tos lai
mingos dienos iškilmių.

VIS DAR SERGA

Alfonsas Rupšys, 119 Mor
ris St., kurs tarnauja preky
biniame laivyne, ilgai ir la
bai sunkiai serga. Jo motinė
lė p. Rupšienė dažnai lanko

MINĖJIMAS
Sekmadienį, GEGUŽES - MAY 20 d., 1945 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJ
Venango ir Salmon Sts., Philadelphia, Pa.

6 valandą vakare

Programoj: žymūs kalbėtojai, “Dainos” choras, tautiškų šo
kių šokikės. Bus gėrimų ir užkandžių.

Auka 50 centų
PELNAS LIETUVOS LAISVEI GINTI

Rengėjai: — AM. LIETUVIŲ TARYBA

jį ir guodžia ir nori, kad ir 
jis dar pasveiktų. Jos kiti du 
sūnūs taip pat jau tarnauja 
užjūryje. Alfonsas yra jau
niausias jos sūnus.

DIDVYRIŠKAI KOVOJO, 
ŽUVO

Ponia Breslauskienė, 2246 
W. Allegheny Ave., neseniai 
gavo smulkesnių žinių iš sa
vo broliuko — seržanto 
Charles Miežio paskutinių ko
vos dienų ir mirties aplinky
bių. Jis buvo drąsus vadas 
visos savo grupės, kad ap
saugotų visą armiją. Nakties 
metu, kai visi kovojo už sa
vo likimą, tai lietuvis karys 
ėjo mirties akivaizdoj labai 
sunkias pareigas, kad apsau
gotų kitus. Jis drąsino savo 
vyrus ir pats kovojo, kur ir 
buvo mirtinai sužeistas. Jo 
drąsumo paraginti kiti vyrai 
kovojo ligi galui, kol atėjo 
pagelba ir jų frontas buvo 
atlaikytas ir jis savo drąsa 
ir mirtimi išgelbėjo kitų gy
vybes. Kapelionas jį palaido
jo su visomis iškilmėmis. Ir 
paminklas yra padėtas ant jo 
kapo ir galės po kiek laiko 
rasti jo laidojimo vietą. Jo 
draugai, išlikę gyvi iš tos 
grupės pasakoja, kad a. a. 
Miežis buvo tikrai pavyzdin
gas jų vadas, kurs nebijojo 
mirti už savo krašto laisvę, 
ir kurs kitus taip karštai 
drąsino.

tas trenksmas, dar niekas ne
žino. Bet įvairių spėjimų pa
daryta. Tarp kitų spėja, kad 
Hitleris skridęs su sprogsta
ma bomba į Washingtoną, 
bet nedaskridęs, jūroj nukri
tęs ir taip smarkiai subildė
jo, kol jis į pragarą nugarmė
jo. Prieš trenksmą buvo ma
tyti labai didžios šviesos. 
Mat, buvo išsigandę, kad jau 
pasaulio pabaigos liuciferius 
atvažiuoja ir visus pasiims 
su savim.

SUSIRENKA JAUNIMAS

Šv. Jurgio Parapijos salė
je kas dvi savaiti susirenka 
visos apylinkės jaunimas, ku
rie ten pasilinksmina, pažai
džia. Vietos klebonas kun. V. 
Martusevičius, rūpestingai 
globoja tą jaunimą, kad jie 
gražiai praleistų vakarą. Tai 
visų ir visos apylinkės jauni
mo bendravimas. Jau rengia
masi, kad ir lietuviškas jau
nimas atskirai turės savo su
sipažinimo vakarus, kur pa
doriai galės pasilinksminti.

VYČIO JŪRININKO 
VARDINĖS

Jūrininkas Juozas Rakštis 
gegužės 5 dieną minėjo savo 
gimtadienį. Jį sveikino jo 
draugai ir draugės vyčiai. Vi
si jie pasilinksmino jo na
muose. Jaunasis jūrininkas 
neseniai išėjo į karo tarnybą.

SPROGIMAS PRIKĖLĖ Iš 
LOVOS

PAAUKŠTINTAS KARYS

Vincas Krėtė

Skerdžius
(Tęsinys)

Čepulis nežinojo, ar Lapinas tiesą pasakoja, ar juo
kiasi iš jo ir meluoja. Visi žinojo, kad Čepulių Juras ir 
Levanarda, du broliu, tik pasidalinusiu, gyvena, kaip 
katė su šunim, o jų sūnūs, Antoskė ir Mackė, dar ar
šiau, nei tėvai, ėdėsi tarpu savęs.

Kaip tik išgirdo tai Levenardienė, melždama savo 
kieme karvę, tuoj ėmė šaukti vyrui.

— Vai, kad jį Perkūnas dievulis nutrenktų, tą galva
žudį! Levanarda, ko stovi, kaip šulas! Ar gal tu kur
čias, ką žmogus pasakoja! Bėk greičiau, gal ten vaiką 
jau užmušė!

Levanarda, girdėdamas tat, pakrapštė galvą, pamąs
tė...

— Ar tu tik nemeluoji, seni? Vai, meluoji!...
— Kam aš meluosiu. Nori tikėk, nori ne, man vis 

tiek, aš pasakiau. Pasiklauski piemenų. — Ir Lapinas 
nusigrįžo į vyrus ir užkalbino juos visai apie kitą, lyg 
jam visai neįdomu, kaip pasielgs Levanarda Čepulis.

— Palauk, aš tam giltinei!... Žinos jisai, kaip kautis.
Ir užsimovęs kepurę giliai ant ausų, nusigrįžo Leva

narda ir nuėjo į daržus.
Tuo tarpu Jurienė, kažin kaip išgirdusi šią naujie

ną ir pamačiusi, kad Levanarda eina per daržus į Mie- 
gakulinę, šaukė vyrą, kad greičiau bėgtų į Valakus gin
ti vaiko, kurį galvažudis brolelis su savo sūneliu nori 
užmušti.

Tasai, kaipo žmogus karštas, jaunesnis, nustvėrė 
sijoną, ir, išsitraukęs iš tvoros straigą, nusivijo brolį.

— Jie, nedraugai, barasi, ėdasi, kaip šunes, o man 
tvorą tik ardo! — prabylojo, matydamas tai, Šlaminis.

O dvi marti, melždami karves gretimuose kiemuose, 
plūdo viena antrą, kaip išmanė, koneveikė nuo raganų 
ir vagilkų.

Gegužės 4 d. Philadelphi
joj ir apylinkėj, anksti rytą, 
buvo girdėti baisus sprogi
mas, kurs sudrebino sienas, 
barškino langus ir ne vieną 
išmetė iš lovos. Iš kur buvo

Ponia Adelė Jotautienė ką 
tik gavo žinią, kad jos vyras, 
karys Antanas Jotautas, 
1709 S. 2nd St., gavo paaukš
tinimą į seržantus. Jis jau 
antri metai tarnauja Pacifi- 
ko krašte. Jaunuolis atsižy-

mėjo savo sumanumu ir ga
bumais, todėl ir paaukštin
tas ir jam sekasi ten gyven
ti ir tarnauti labai gerai. Jis 
paliko namie savo sūnelį ir 
žmoną. Sveikiname karį ir 
linkime dar sėkmingiau baig
ti savo tarnybą.

NAUJAGIMIAI

Balandžio 17 d. gimė duk
relė Mr. ir Mrs. R. Peterson. 
Ji pakrikštyta Karolinos var
du. Motina pirma buvusi Sa
lomėja Jusaitytė. Jie gyvena 
418 S. 4th St., Darby, Pa.

Buvusi Joana Arošius ir 
jos vyras H. Papa susilaukė 
dukrelės bal. 22 d. Jie gyve
na 1210 S. 5th St. Abu nau
jagimiai pakrikštyti šv. Ka
zimiero parapijos bažnyčioj 
gegužės 6 d.

Gegu^-May n, 1945 r^ENTę PRANK
Balandžio 28 d. suei>

giai 10 metų, kai pradėta V T 
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įus Katilius, 
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Lietuvos Pranciškonų 
Šv. Antano Vienuolyne, ^tuyraapie

Mount St. Francis • - -
Greene, Maine
Prasideda

ŠV. ANTANO GARBEI] 
Iškilmingos 13-kos 

Antradienių Pamaldos,
kurios baigsis birželio 4-12>JL. „ ]jk
ŠV. ANTANO NOVENA
Uz visus Sv. Antano pamaldi)1

Kaip teko išgirsti, Ameri- ir novenos dalyvius, už visus1 
kos Lietuvių Tarybos rengia
mame Lietuvos Steigiamojo 
Seimo minėjime, kurs įvyks 
gegužės 20 dieną, šv. Jurgio 
parapijos salėj, bus ir daini
ninkė, kuri dabar dainuoja 
operetėj Oklahoma, Forrest 
teatre. Jei pavyks susitarti, 
tai turėsime progos išgirsti 
naujos lietuvaitės daininin
kės dainų.

gįo ar ma- 
^ij, bet jie 
^išgyti. Ne- 
.įffGuinėjos 

.įvijos grižo, 
’j tiri 3 me-

DAINUOS ŽYMI SOLISTĖ

MIRĖ

Amelia Meskauskas, 51 m., 
mirė bal. 8 d. Gyveno 220 Wa
shington St., Parry, N. J.

Ona Aluzienė, 76 m., gyv. 
313 Titan St., mirė bal. 15 d. 
Palaidota Šv. Kazimiero ka
pinėse.

Pranas Parcival (Emos 
Brazytės vyras), 41 m., gyv. 
Camden, N. J., mirė bal. 21 d.

Teklė Stankienė, 70 metų, 
mirė bal. 28 d. Palaidota šv. 
Kazimiero kapinėse.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Kavaliauskas.

įvijos choro 
^giedojo, vi- 

. jo gražų 
Pranciškonų Fundatorius ir Rė-^ 
mėjus, kas antradienį 7:30 val’j^ sujįejs. 
bus laikomos šv. Mišios; vaka-p0 
re 7 vai. iškilmingos pamaldos -įveikęs ir 
su švenč. Sakramento palaimi-gra- 
nimu. Pamaldų metu bus skai- ,į) partiją 
tomos dalyvių prisiųstos inten-; Dabar il- 
cijos ir karių vardai. Pranciš-ji taisydamas 
konai melsis už juos visus.

Kviečiame Visus 
Šv. Antano Mylėtojus \ 

Jungtis su Pranciškonais maK^03'ne' 
doje, Šv. Komunijoje ir Šv. Mi- ędovanoja- 
šiose, kad per Šv. Antano užtaa^i“3 uz 

rymą išprašius iš Dievo: ^mUS-
. ■ . . .v. ijrinmpara-Laimingo Sugrįžimo musų 
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prašome prisiųsti savo ypatittL’ asmenų į- 
gas intencijas sekančiu adresu®- Paskuti- 
FRANCISCAN FATHERS^“0 

Mount St. Francis 
Greene, Maine.

Tel. Ste 3208

JONAS DAUNIS
Lietuvis Graborius - Balsamuotojas

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

išsigelbėjo 

šij kario 
jį seržanto 
Um tik 20 

1 iimo) rašė 
i u tikrai nuo-

rTel. REgent 8434

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS
Richmond Str,

1 L- J
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Leonas pareiškė, 
nebesijuokė iš jo 
jį labai gerbia ir 
tiki jo pasakojai 
klingam išsigelbė

Leonas po to bi 
notas „Second 
Cluster” prie pir 
Air Medai, taip ] 
vęs „Distinguisl 
Cross”. Kai įteik 
jam dekoraciją, f 
parašyta: „The 
coolness and ski 
by this enlisted 
these occasions r 
credit upon hims 
armed forces of 
States”.

Jo tėveliai gy’ 
ne, yra uolūs mtn 
nariai ir „Ameri] 
tojai. Kai sugrįžę 
pasakojo savo pe 
tėveliai užprašė 
pijoje iškilminga 
nės Šv. Mišias už 
mylimo jų sūnau;

buvo 10 
X kiti su-

Philadelphia, Pa, ' |jUV0

Bayonne.

Senis Lapinas klausė ir juokėsi sau po ūsais. Klau
sys, klausys ir pridės savo žodelį, vis tiek kaip pagalį 
malkos gęstančion krosnim

Moters išsibarė, kiek tik galėjo, pamelžė karves ir 
nuėjo pirkiom

— Tai priviriau, žmoneliai, buizos! — Juokiasi pa
tenkintas senis ir net rankas trina iš džiaugsmo, kad 
jam nusidavė gerai sukirkinti žmones: — o aš jų vai
kų nė nemačiau!...

— Vai, kad tave dievai, seni! — Kvatojasi vyrai, net 
už pilvų susiėmę: — ir pramano gi!

— Čia motinos tik nesusipešė, o ten vyrai gal jau 
pešasi. Nė tėvai skirs vaikus, tik vaikam atseis tėvai 
skirti.

— Tai melagis senis, tai melagis! ir senas ir taip 
diktai sumeluoja, kad nesuprasi!

— Tokio, brol, melagio aplinkui nesurasi. Ir žinai, 
kad meluoja, o patikėsi, ir gana.

Ir vėl juokėsi vyrai, o Lapinas tai linksmas buvo, lyg 
jį už gera gyrė.

— Na, matau, kad tu nemetęs esi dar senų šposų! 
— uždėjęs ranką ant peties Lapino, prabylojo Dum
blis iš Pakelmių, kur seniau dvi ar tris vasaras ganė 
Lapinas. — Koks buvai, toks ir dabar likai. Eiva, seni, 
pirkion, aš tau duosiu alaus, nors ne savo.

Ir nusivedė vyrai Lapiną į Valainį trobon, pripylė 
jam stiklinę alaus; Lapinas išgėrė vienu matu, net jį 
pakratė. Paskum nusišluostęs burną rankove, atsilaužė 
kampą sūrio, kurį į jį patraukė Dumblis, ir užkando; 
čia jam pripylė antrą, jisai išgėrė ir antrą; pripylė 
trečią, jisai ir trečią išgėrė. Pripylė jam degtinės stik- 
linėn, senis išgėrė ir degtinės; prisitraukė mėsos du
benį į save ir puntaroja, net sukaitęs.

Linksmas senis, net akys blizga, juokauja. Visi juo
kiasi, ne tai giria, ne tai peikia Lapiną. Jisai pasako
ja, kaip apgavo vieną, kaip sukirkė kitą, kaip gražiai 
sumelavo trečiam. Juokiasi vyrai, net jų juostos nuo 
pilvų nusmuko. Tik vienas Kačingis nesijuokia.

— O aš manau, vyrai, kad niekus darote, girdami

jį; — kaip iš trimito storu savo balsu kalbėjo: — kad 
man jisai taip sumeluotų, nepaisyčiau aš, kad jisai 
senas: nuraučiau viršugalvį. Kad tu senas, nedaryk, 
kaip mažas vaikas.

Nors labai plėšojosi Kačingis, bet jo niekas neklausė.

Lapinas išporino vyrams, kaip jis su Juzia užura- 
šams vaikščiojo, kaip jį kunigėlis pravarė.

— Na, ir radai sau mergą! — juokėsi vyrai: — ki
tos tokios visame pasauly su balana nerastum. Bet 
kaipgi liks Vanka be jos?

Juzia buvo senmergė, metų penkių dešimčių. Gy
veno ji pas gudą, tokį pat seną berną, Vanką, kuris 
čia atsipainiojo nežinia kada, nežinia iš kur, ir gyveno 
sodžiaus gale dūminėj pirkaitėj, kurią sau nusipirko 
nuo vieno kampininko.

— Kas gi dabar bus? Be katakizmo kunigas ne
priims užrašams, o be kunigo neis už tavęs nė viena 
merga, kad ir Juzia.

— Nieko, aš, žmogeliai, išmoksiu. Jau aš dabar 
daugel žinau. Mykoliukas mane moko.

— Tai, seni, prigyvenai laikų: vaikai senus moko. 
Ar tikėjai, ar laukei to, seni? — klausia jo Dundis, 
patsai gana senas žmogus.

— O, dabai’ vaikai, tai ne mes, mūsų laikų vaikai,
— atsakė jam Dumblis. — Aš dar ne Dievas žino koks 
senis, o kaip atsimenu, kokie mes buvome vaikais, tai 
kur, nė nelygink dabartinių vaikų!

— Atsimenu, — atsiliepė Julius Naujalis: — bū
davo, dėdė pagąsdo mus, kad pilni arielai baloj vilkų, 
kur vaikus nešioja ir vilkinus peni, kelias dienas bai
dėmės iš gatvės išlįsti, tik iš tolo ujome ir kamenais 
arieluosna laidome. Eik, dabar taip pagąsdink vaikus, 
jei nori!

— Vaja, — giriasi Lapinas: — pagąsdinu, ir bijosi
— ir kaip dar.

— Ot, visi mes čia jau nejauni, — įsimaišė Kačingis:
— ne vieno jau ir plaukas žilas. Mes dar štai toki 
vaikai buvome, be kelnių bėginėjome, o tu jau žilas bu

šia, labai

Primici

Gegužės 6 d. 
lietuvių par. baž 
ko kun. Domini) 
primicijos. Nauji 
atlydėtas bažny 
procesija. Asisto 
M. Kemėšis, kui 
ciūnas, subdijakc 
nelis ir A. Kaspai 
lą pasakė vieto 
kun. M. Kemėšis 
nyčioje dar buvo 
St. Stonis iš H 
Masiulis iš Brooi 
iš St. Peter’s Col 
Mai iš St. Franc 
jos, J. Zvarski i

Viskas praėjo 
minga!

1 vai. popiet bi 
mo pietūs. Pro 
kun. M. Kemėšis 
sveikinimo kalbi 
čiau paminėtų a: 
cino kun. kap 
Paniekas, tik ką 
Pacifiko, kur išl 
2 mėn., kun. J. 
kun. Dr. J. Star! 
žančiaus dr. ats 
kauskienė, šv. 
Milvidienė, Soda 
Gaupšytė, L. Vyt 
viekas, vyčių a 
Ketvirtis, Tretin 
Kalantienė, trus 
sulis ir C. Kalant

Puikiai pasiro 
ras, J. Lubinsk 
Buvo daug sveč:

vai. Jau gal daugiau šimto metų turi, ir drūtas. Artelyje iš-vietų — Waterbt 
dabartinio laiko rasi tokį žmogų? fiobangųmė- tho, Harrisono, 1

— Tai gal jau yra šimtas, — valgydamas sūrį su< Kai kiek
duona, sutiko Lapinas. — šimtas jau yra, o net galjn, pradėjo 
daugiau... Kur kas daugiau! Oriškų žuvų

— Kur jau jisai šimtą, gal ir du turi! — pritarė Va->$ prie jo
lainienė, tupinėdama aplink krosnį. — Kas jį jauną pa-5agtyje at
mena? i matė prieš

— Yra dar senesnių, nei aš. Išties valan-
— Kas gi toks gali būti? — Mąsto žmonės. — jėgos pra-

senesnio už tave nėra. Jau tu ne savo, svetimą amžių Rįjopriesa- 
gyveni- . k įteiktą

— Nagi Grainio liepa: ji senesnė, nei aš, — J110*0331’Stojančios
linksmai senis. — Kol ji žaliuoja, aš pirma jos ne-, 
mirsiu- Sikalbė-

— Na, žmogel, ji dar šimtus metų prastovės.
tu ir gaivus, bet jos nepergyvensi. Mą y. pa.

— Pergyvensiu, ot pamatysite. Ko man skubinti,  ̂j širdies,
laiko bus gana. Ar man čia bloga? į Dievo

— Kad taip mano valia, — atsiliepė Valainienė I
Grainį: — aš tavo liepą būčiau senai nukirtusi. Ii' pri- $ praslinkus, 
sikeikiau’aš jos ir tavęs drauge: pusė daržo gaišta Silikūnai ir 
kas metai: nušvokščia, atažalas paleidžia, ir niekasgyvąjj. 
neauga. - paisė-

— Gerai, kad Dievas nedavė kiaulei ragų! — net Šu tęsia __ 
paraudęs atrėžė Lapinas. — Kas matė, kad tokį medį, jtie didžių- 
kaip liepą, kirstų! Ar tu ją sodinai, ar ką?

— O jūs manot, kad iš mano daržo tai didelė nauda?
— kalbėjo Grainis, nepaisydamas Lapino. — Per ge-4kokias jį 
ras varsnas tik dilgėlės ir atažalos auga. - 3 atsiekė

— Nukirščiau ir gana! Kokia gi tau iš jos nauda?
— Kaip nukirsi! Gaila tokio gražaus 

bėjo vyrai.
— Ko klausote jos! — surėkė Lapinas. — žmonės 

medžius sodina aplink namus, o ji, matai, “nukirščiau! 
nukirščiau!” Kas tau medis toks, tai musė! Paėmiau, 
sugnybau — ir nėra! Pasigėdytum, sene!...

(Bus daugiau)

sey City ir kitur.
Primicijantą 

tėveliai, sesutė, t 
(jūrininkas) ir 1

Primici j antas 
pasveikino ir p 
siems už sveiku: 
kėjimus.

Jo pasveikinti 
kę kun. L. Ve 
kun. J. šėmius, 
kus ir keli kitat 
gai.

Gegužės 13-1? 
vai. atlaidai. Pi 
minga suma, 1
kun. Dom. Pociv 
vakarais bus 7 
mokslus sakys 
Bružas, lasalieti

sa-

reiškė, 
kurio-

medžio, kai- 
jp jo juok
avęs ro- 

bučiuo- 
dabar Jri- 

ligo
ms to vi- 

Leono 
H jam nors

Paterson,

Bal. 29 d. kt 
pakrikštijo polic 
St. Dutkų dūkti 
Ann vardais. K: 
buvo J. Mecionii 
M. Dutkus. Tėv 
muose iškėlė did 
nas, kuriose bm 
čių. Dalyvavusii 
kun. J. Kinta, ki 
tis, Dr. Wm. J. 1

Jaunoji lietuv 
kė d»”" ’



sumanumu ir ga- 
>dėl ir paaukštin- 
sekasi ten gyven- 
iti labai gerai. Jis 
aie savo sūnelį ir 
/eikiname karį ir 
r sėkmingiau baig- 
rnybą.

UJAGIMIAI

o 17 d. gimė duk- 
Mrs. R. Peterson.

:yta Karolinos var- 
, pirma buvusi Sa- 
;aitytė. Jie gyvena 
St., Darby, Pa.
Joana Arošius ir 
H. Papa susilaukė 
ai. 22 d. Jie gyve- 
5th St. Abu nau- 

akrikštyti šv. Ka- 
irapijos bažnyčioj 
d.

Gegužės^
"^užės-May 11, 1945

Balandžio ~

^^'RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
AMERIKA

ma.
zabeth, N. J
karių gyvenimo

7sų kolonijos vis dar 
Įfima į karo jėgas. Ne- 
fciijai pašaukti ir po- 

ų buvo iš seniau pa- 
ilj neįtraukti į bendrą

o Gatto, Petras Jur- 
Kovo^is, Albertas Katilius, 

Lietuvos Po Petručionis-Patrick, 
ŠV. Antano i Edvardas Bokienko

' MoW|ilius Norbutas-
• Gre^ūgai atleistų yra apie 

nVistų daugiau ar ma- 
xv ANTwe 20 asmemb bet Jie 
5 iv . , ')° ar baigia gyti. Ne- 

Iskllmingrūrys iš New Guinėjos 
Antradieniij:)inų invazijos grįžo, 

'kurios baigsįižjury po virš 3 me- 
ŠV. ANTAKi-mus poilsiui.
Už visus Šildai svečiavosi Felik- 

ir novenos dienas, parapijos choro 
Pranciškonų Pį Kai sol° gied°j°. vi‘ 
mėjus,ta<bo.Pažin? 1° 8ražų 
ta laitai svelką gr^us!-

„ . ,sas Žvirblis, suzeis- re 7 vaL iškSį - • • • .., ^ncuzijoje, greit po m- 
______jv, sy Svenc' grįžo pasveikęs ir 

)klahoma, Forrest nimu' Pam^niame koncerte gra- 
pavyks susitarti, tomos dalyviu giedojo solo partiją 

le progos išgirsti cijos ir kariijjjKantatoje. Dabar il- 
tuvaitės daininin-kūnai melsisBi:Sni laiką taisydamas 

Kvieti®1 FlOTid°je- Choras 
x . . im geros sveikatos, šv.Antmlsveikti

Jungtis su te, ., . , „ ,.t spaudoje matosi ne- 
doje, Šv. KooEįsmenų, apdovanoja- 
siose, kadperši.Pįais atžymėjimais už 

rymąišprsis ir sugebėjimus.
LaimingoSu^s teks skyrium para- 

Kan
Taikos b’10 ™eneTsio mėnesi- 

pasj urnale „Journal” yra 
r . . . ..“raštas su 18 paveiks- 
Laisves Ir įdėta žinia apie ka_ 

bes Mūsų Ivardą Savicką, gar- 
LietVgrįžusį po rimto su- 

Iki Kovo -Mn Sicilijoje.
prašome prisipol žuvo 12 asmenų į- 
gas intencijas sš16 frontuose. Paskuti- 
FRANCI^ ^«eZasdVard° 

Mounts __
Greenejkl ingai išsigelbėjo 

''•'■‘■‘■‘■'■'.wav.'.'.w.vja'aww vieną mūsų kario 
3208 U nuotykį seržanto

lurkaus, (vos tik 20 
JONAS DAUNIS iauno lakūno) rašė

Nuotykis tikrai nuo-
ivis Graborius ■ Baisa®

, iet praeitų metų rude- 
MT. VERNON ST., PHILADELPHIhardavo su B-17 skrai- 
iwwvvvwwvwvvvvwwwwvww^virtove aštuonioliktą 

dalVYauda- 
upeje kaipo apsaudy- 

' ų lėktuvas priešo bu-
ICHMOND GROCERI ktas Nukrito į labai 

WHOLESALE GKOCEBS avusią didžiam ban- 
e .... T. ... ,...rą. Jų grupėj buvo 10Savininkai Lietumi SteponamL -ų du žuvo, kiti su- 

PERKAME ČIA — REMIAME SAktik nesužeistas buvo 
Richmond Str. PhiX;

lapkričio mėn., labai 
____ _ 1 ■ ■ —^Pasisekė laivelyje iš-
ai. Jau gal daugiau šimto metų t® >aras. Buvo bangų mė- 
abartinio laiko rasi tokį žmogų? kaip šapais. Kai kiek
— Tai gal jau yra šimtas, -<J aptilti jūra; pradėjo 

uona, sutiko Lapinas. — šimtas jau? sukti milžiniškų žuvų 
augiau... Kur kas daugiau! taikydamos _ prie jo
— Kur jau jisai šimtą, gal ir du turi-1' Pietyje ąt-

linienė, tupinėdama aplink krosnį.—^’ a^kiai mate prieš 
iena? rtėjant mirties valan-
— Yra dar senesnių, nei aš. 'st0 nebuvo, jėgos pra-
— Kas gi toks gali būti? - l*ti‘kt1' Jls..tar?P0 P.7e.,sa-

enesnio už tave nėra. Jau tu ne s>V,tlnos ?Tslydln‘ !telktą 
weni. U ir Neperstojancios
— Nagi Grainio liepa: ji senesnė,®;°.s J?.ano?. Marijos pa-
. . . .. . . j4į. Visa širdimi kalbe-nksmai sems. - Kol ji žaliuoja, »^oterius. ds drau. 

U J v..uge rožančių ir pa-
— Na, žmogel, ji dar šimtus metų F prie lūpų ir širdies, 

i ir gaivus, bet jos nepergyvensi. as visas viltis į Dievo
— Pergyvensiu, ot pamatysite. K® Ją.

tiko bus gana. Ar man čia bloga? is paroms praslinkus,
— Kad taip mano valia, — ats®'®j° jį savi lakūnai ir
rainį: — aš tavo liepą būčiausenai^ sąmonės, vos gyvą iš
keikiau’aš jos ir tavęs drauge: P° kiek laiko pailsė- 
as metai: nušvokščia, atažalas pal^igav0 ir dabar tęsia sa- 
aaUga iybą toliau prie didžių-
— Gerai, kad Dievas nedavė pareiškė,

, ’ T . „ t tokios padėties, kurio-įraudęs atreze Lapinas, -ten. stebuklag
|up liepų, kirstų! Ar tu ją sodinantį kurio
— O jus manot, kad iš manoda®14 malda.

— kalbėjo Grainis, nepaisydamas 1^ kurie buvę jo draugai, 
is varsnas tik dilgėlės ir atažalosa#da anksčiau iš jo juok-
— Nukirščiau ir gana! Kokia gi , kai jis kalbėdavęs ro-
— Kaip nukirsi! Gaila tokio gn^ ir paveikslėlį bučiuo
to vyrai. P° nelaimės, dabar ki-
— Ko klausote jos! - surėkė I***ėsi; Kai atsidūrė ligo- 
ėdžius sodina aplink namus, o j,* t Pat.s aršiausias to vi
lkinčiau!" Kas tau medis toks, fii^epejas prase Leono 
.gnybau - ir nėra! Pasigėdytum,s uz « ir duotl Jam ™ra

► ŽYMI SOLISTĖ

:o išgirsti, Ameri- 
ių Tarybos rengia- 
tuvos Steigiamojo 
ėjime, kurs įvyks 

i dieną, šv. Jurgio 
salėj, bus ir daini- 
i dabar dainuoja

MIRĖ

leskauskas, 51 m., 
d. Gyveno 220 Wa- 
t., Parry, N. J.

zienė, 76 m., gyv. 
5t., mirė bal. 15 d. 
Šv. Kazimiero ka-

Parcival (Emos 
yrąs), 41 m., gyv. 
. J., mirė bal. 21 d.

ankienė, 70 metų, 
8 d. Palaidota šv. 
kapinėse.

ėse patarnavo 
ivaliauskas.

palytėti paveikslėlį. Vėliau, 
Leonas pareiškė, jo draugai 
nebesijuokė iš jo maldų, bet 
jį labai gerbia ir su pagarba 
tiki jo pasakojamam stebu
klingam išsigelbėjimui.

Leonas po to buvo apdova
notas „Second Oak Leaf 
Cluster” prie pirmiau gauto 
Air Medai, taip pat yra ga
vęs „Distinguished Flying 
Cross”. Kai įteikė paskutinę 
jam dekoraciją, palydraštyje 
parašyta: „The courage, 
coolness and skill displayed 
by this enlisted man upon 
these occasions reflect great 
credit upon himself and the 
armed forces of the United 
States”.

Jo tėveliai gyvena Linde- 
ne, yra uolūs mūsų parapijos 
nariai ir „Amerikos” skaity
tojai. Kai sugrįžęs sūnus pa
pasakojo savo pergyvenimus, 
tėveliai užprašė mūsų para
pijoje iškilmingas padėkavo- 
nės Šv. Mišias už išgelbėjimą 

- Įmylimo jų sūnaus Leono.
JR-is.

Bayonne, N. J,
Primicijos

Gegužės 6 d. šv. Mykolo 
lietuvių par. bažnyčioje įvy
ko kun. Domininko Pociaus 
primicijos. Naujasai kunigas 
atlydėtas bažnyčion didele 
procesija. Asistoje buvo kun. 
M. Kemėžis, kun. Pr. Igna- 
ciūnas, subdijakonai V. Svir
nelis ir A. Kasparas. Pamoks
lą pasakė vietos klebonas, 
kun. M. Kemėžis. Be jų baž
nyčioje dar buvo šie kunigai: 
St. Stonis iš Harrison, W. 
Masiulis iš Brooklyn, Shalve 
iš St. Peter’s College, Gilbert 
Mai iš St. Francis Seminari
jos, J. Zvarski iš Bayonne.

Viskas praėjo labai iškil
mingai.

1 vai. popiet buvo pagerbi
mo pietūs. Programą vedė 
kun. M. Kemėžis. Buvo daug 
sveikinimo kalbų. Be anks
čiau paminėtų asmenų, svei
kino kun. kapitonas Alf. 
Paulėkas, tik ką sugrįžęs iš 
Pacifiko, kur išbuvo 3 met. 
2 mėn., kun. J. Simonaitis, 
kun. Dr. J. Starkus, Šv. Ro
žančiaus dr. atst. V. Kviet- 
kauskienė, Šv. Onos — U. 
Milvidienė, Sodaliečių — O. 
Gaupšytė, L. Vyčių — J. Na
vickas, vyčių apskr. — L. 
Ketvirtis, Tretininkų — Pr. 
Kalantienė, trustistai J. Je- 
sulis ir C. Kalanta.

Puikiai pasirodė par. cho
ras, J. Lubinsko vedamas. 
Buvo daug svečių iš daugel 
vietų — Waterburio, Elizabe
th©, Harrisono, Kearny, Jer
sey City ir kitur.

Primicijantą sveikino jo 
tėveliai, sesutė, brolis Vincas 
(jūrininkas) ir kiti giminės.

Primicijantas nuoširdžiai 
pasveikino ir padėkojo vi
siems už sveikinimus ir lin
kėjimus.

Jo pasveikinti buvo atvy
kę kun. L. Voisiekauskas, 
kun. J. Šernius, kun. J. Bar- 
kus ir keli kitataučiai kuni
gai.

Gegužės 13-15 d. bus 40 
vai. atlaidai. Prasidės iškil
minga suma, kurią laikys 
kun. Dom. Pocius. Pamaldos 
vakarais bus 7:30 vai. Pa
mokslus sakys kun. Dr. A. 
Bružas, lasalietis.

Paterson, N. J
Bal. 29 d. kun. J. Kinta 

pakrikštijo policininko ii' p. 
St. Dutkų dukterį Virginia 
Ann vardais. Krikšto tėvais 
buvo J. Mecionis ir Dorothy 
M. Dutkus. Tėvai savo na
muose iškėlė dideles krikšty
nas, kuriose buvo daug sve
čių. Dalyvavusių tarpe buvo 
kun. J. Kinta, kun. J. Stašai
tis, Dr. Wm. J. Burokus ir k.

Jaunoji lietuvaitė susilau
kė daug dovanų.

' Brooklyno Jaunamečių Tautinių šokių grupė, kuriai vadovauja Bronė Brundzienė. 
Ši grupė dažnai pasirodo įvairiuose parengimuose, kur reikia parodyti lietuviški šokiai. 
Gegužės 13 d., sekmadienį, 6 vai. vak., ši grupė šv. Jurgio par. salėje, 207 York St., Brook
lyn©, rengia labai įdomų vakarą, kurin kviečia visus atsilankyti.

Laiškas Molinai

Newark, N. J.
Švč. Trejybės lietuvių baž

nyčioje gegužės 14 dieną pra
sideda vienos savaitės Misi
jos, kurios baigsis su 40 Va
landų atlaidais gegužės 22 d. 
vakare. Misijas ves Tėvas Ju
venalis, pranciškonas, iš 
Greene, Maine, labai atsižy
mėjęs pamokslais ir kitais 
dvasiniais darbais.

Kviečiu visus savo parapi
jiečius ir kaimynus atsilan
kyti į Misijas, naudotis Die
vo malonėmis ir atlikti Vely
kinę išpažintį, nes kiekvie
nam katalikui yra brangu ir 
šventa gyventi su Dievu.

Kleb. kun. I. Kelmelis

New Haven, Conn.
Pavyko Vakaras

Bal 29 d. par. salėje Ame
rikos Lietuvių Tarybos komi
sija surengė vakarą mūsų 
lietuvaičių Raudonojo Kry
žiaus vienetui paremti.

Pirm. M. Vokietaitis pa
sakė kalbą, kviesdamas visus 
prisidėti. Pakvietė Oną Alf, 
mūsų vieneto pirmininkę ir 
vedėją, kalbėti. Ji kvietė vi
sas kolonijos moteris ir mer
ginas prisidėti prie vieneto 
ir bendrai dirbti Raudonojo 
Kryžiaus gerovei ir, jei gali
ma, aukoti savo kraują mū
sų karių gyvybėms išgelbė
ti. Taipgi kalbėjo M. Joku- 
baitė, aiškindama, kaip Rau
donasis Kryžius savo gailes
tingą ranką ištiesia kiekvie
nam ir kodėl mes turėtumėm 
pasistengti paremti šią taip 
naudingą organizaciją.

Buvo rodomi krutami pa
veikslai iš karo lauko ir mū
sų karių gyvenimo.

R. K. Karo Fondui aukojo: 
po $10.00 Lietuvaičių Moterų 
Apšvietos Draugija, Susivieny- 
mo Lietuvių Amerikoj 142 kuo
pa, Amerikos Lietuvių Tarybos 
Skyrius, Jurigis ir Sofija Trečio
kai; $7.00 — Pijus ir Marijona 
Januškai, Juozas ir Ona Mes- 
kins; $5.00 — M. Masiulis, L. 
Sadauskienė, Mr. & Mrs. John 
Alf, J. Moomjean, S. Cvirka; 
$4.00 — O. Norkuniūtė; $3.00 — 
J. Končius, Z. Markūnienė, A. 
Pilvelienė, P. Mačiulaitienė, K. 
ir M. Ramanauskai; $2.00 — A. 
ir B. Vizniai iš Bridgeport, 
Conn.; E. Kazokienė, J. Tamu
lis, M. Vokietaitis, T. Mickus, J. 
Dičkiene, J. Šilkas, J. Kazlaus
kienė, K. Medelienė, J. Žimkus, 
M. Jokubaitė; $1.50 — D. Ba- 
kaitienė.

Po $1.00 — O. Pikeliene, A. 
Morkus, B. Januška, G. Norku- 
nienė, M. Bakšienė, M. Tara- 
gauskienė, A. Dičkus, Jr., S. Me
delienė, V. Norkūnas, J. Mišei
kis, P. Chapels, A. Mačienė, B. 
Paulauskas, A. Kvaratiejienė. V. 
Kripaitis, O. čirvinskienė, J. Pi

kelis, J. Miller, P. Valentis, I. 
Gvildis, P. Švarca, K. Valičkie- 
nė, J. Jankauskas, P. Luža.

Viso aukų surinkta $145.50.
Visiems aukotojams ir atsi

lankiusiems rengimo komisija ir 
Raudonojo Kryžiaus vienetas ir 
vedėja širdingai taria ačiū.

Raudonojo Kryžiaus viene
tas ir Nutrition Class, į ku
rią mūsų lietuvaitės yra su- 
sibūrusios, surengė lietuviš
kus pietus Raudonojo Kry
žiaus Centre. Dalyvavo vi
sos centro darbininkės ir 
kiek lietuvių, iš. viso apie 150 
asmenų. Visos kitatautės gė
rėjosi skoniu ir gyrė mūsų 
šeimininkes ir prašė išrašy
ti, kaip valgiai yra gaminami. 
Dalyvavo klebonas, atkalbė
jo maldą ir pasakė trumpą 
kalbą apie rūkštų pieną ir 
grietinę. Ponios B. Balcher, 
A. Balcher ir Madelienė, pa
sipuošusios tautiškais rūbais, 
patarnavo prie stalų. J. Šil- 
kienė pasiuvo naujas gražias 
lietuviškas vėliavukes, J. Šil
kas padarė gražius kotelius 
ir medinius rankinukus, ku
riuose buvo sustatytos po lie
tuvišką ir amerikonišką vė- 
liavukę, kas darė labai malo
nų vaizdą.

Šių pietų tikslas yra visų 
tautų tarpe palaikyti glau
džius ryšius. Iš šio parengi
mo mūsų vienetas pelnė karo 
fondui $60.77.

niausių draugijos narių, 
Pranas Eimutis ir naujausias 
narys, Edmundas Markevi
čius, vietos graborius. Sukal
bėta malda už visus draugi
jos mirusius narius, ir pir
mutinius jos steigėjus. Pri
siminta a. a. kun. žebrio dar
buotė ir paskatinimas prie 
šios draugijos įsteigimo ir 
jos palaikymo.

Automobiliams susitren
kus skaudžiai buvo sužeistos 
sesutės Ona ir Betty Šidlaus
kaitės. Iš ligoninės parvežta 
į .savo namus Ona, sesutė 
Betty, kuri yra karo tarny
boj, išvežta į karo ligoninę to
limesniam gydymui.

Prie darbo praeitą savaitę 
sužeistas mūsų geras para
pijietis Pranas čičirka. Ligo
nių tarpe yra Pranas Meižis, 
Marijona Riškienė ir Marijo
na Drišienė. Visiems linkime 
veikiai pasveikti. a M.

Baltimore, Md.

Minėjo sukaktį
Šv. Pranciškaus draugija 

surengė turiningą savo 50 
metų gyvavimo minėjimą ge
gužės 5 d. Kazys Dėkas pa
aiškino vakaro tikslą. Para
pijos choras sugiedojo Ame
rikos ir Lietuvos himnus.

Miesto mayoras John W. 
Murphy pasveikino lietuvius, 
susibūrusius į katalikišką 
draugiją ir linkėjo, jai su
traukti visus šios parapijos 
vyrus po savo vėliava. Taip
gi linkėjo, kad Lietuva atgau
tų savo nepriklausomybę.

Mayoro kalbą palydėjo 
gausūs aplodismentai.

Sveikino kleb. kun. E. Gra- 
deckas. Šv. Onos dr. P. Ši- 
linskienė sveikino draugijos 
vardu ir įteikė $25.00. Mo
terų Sąjungos 33 kp. sveiki
no M. Jokubaitė, įteikdama 
dovaną $10.00. Didžiojo Ku
nigaikščio Vytauto Draugi
jos vardu sveikino J. Kunca 
su dovana $10.00. Gyv. Ro
žančiaus Draugija sveikino 
per savo rašt. M. Ramanaus
kienę su dovana $5.00. Svei
kinimo kalbą pasakė draugi
jos vėliavos „kūma” bei 
krikšto motina Marijona Ra
manauskienė, įteikdama $5.

Pagerbtas vienas iš se

V-E Diena
Kai tik gauta žinia, kad 

vokiečiai pasidavė alijantam, 
mūsų bažnyčioje pradėta Pa
dėkos pamaldos už pergalę. 
Geg. 7 d. dar prieš 11 vai. ry
te Švč. Sakramentas išstaty
tas viešam garbinimui.

Pamaldos Vidurdienį
Kasdien Šv. mišios yra at

našaujamos 12:10 vai. vidur
dienį už mūsų karius. Gegu
žės 7 ir 8 d. į mišias suplau
kė minia žmonių. Ne tik baž
nyčia buvo pilna, bet daug 
maldininkų stovėjo prieme- 
nyje ir ant bažnyčios laiptų 
lauke. Kun. Dr. Mendelis va
dovavo maldininkams. Karš
tos padėkos maldos buvo 
siunčiamos Aukščiausiajam 
kiekvieną dieną. Šimtai, tūks
tančiai lempelių žibėjo visur. 
Kun. Dr. Mendelis po mišių 
pirmadienį ragino visus vi
są šią savaitę padaryti V-E 
Padėkos savaitę.

Pirmoji Komunija
Pirma Komunija įvyko 

geg. 6 d. Kun. Dr. Mendelis 
atliko šios linksmos dienos 
apeigas. Prieš mišias krikš
to įžadai buvo atnaujinti, o 
per mišias celebrantas pasa
kė ugningą pamokslėlį, šįmet 
16 mažyčių priėmė Jėzų pir
mą kartą į savo širdį.

Brooks-Višniauskaitė
Geg. 6 d. per mišias kun. 

Ant. Dubinskas suteikė mote
rystės sakramentą jaunuo
liui Brooks ir Albinai Viš- 
niauskaitei. Kun. Dubinskas

Brangi Mamyte,
Artinasi penkta Motinos 

Diena, kai ją švenčiu negalė
dama Tavęs net pasveikinti. 
Jau greit sueis penkeri me
tai, kai mes atsisveikinom 
Kauno stotyje — Tu likai, o 
aš išvažiavau į platų pasau
lį ieškoti šviesesnės dienos. 
Galvojau, kad jei pakliūsiu 
net į laukinių kraštą, ten ne
bus blogiau, negu pasilikus 
po pavergėjo letena.

Artinantis Motinos Dienai 
prisimenu Tave ir daug, mo
tiną su dukterim rišančių 
pergyvenimų. Prisimenu, 
kaip Tu mus mylėjai, auginai 
ir auklėjai, visai negalvoda
ma, ar mes Tau kada nors 
atsilyginsim. Tu niekad ne
klausei, ar mes užaugę Ta
vęs neužmiršim. Savo moti
niška širdimi Tu gal ir daug 
nujautei, bet Tavo veidas vi
sada buvo ramus ir malonus, 
nors jau gerokai išvagotas 
raukšlių. Tavęs niekada ne
galima buvo supykinti tiek, 
kad, trumpam laikui, praė
jus, Tavo veidą nenušviestų 
maloni šypsena.

Tu mums viską atleisdavai 
greičiau, negu mes spėdavom 
Tavęs atsiprašyti. Ir tas į- 
vykdavo dėl to, kad Tu esi 
Motina. Tu negyveni sau, bet 
savo vaikams. O vaikai kar
tais esti tokie išdykę ir ne
klaužados!...

išmokė p. Brooks katalikų ti
kėjimo tiesų ir jį apkrikštino.

Misijos
Motinų Dienai tinkamai 

pasiruošti, mūsų rūpestinga
sis klebonas kun. Dr. Mende
lis pakvietė kun. Kidyką, ge
rai žinomą misijonierių, ves
ti savaitės misijas. Klebonas 
pasiuntė visiems laiškus, pra
nešdamas apie Misijas ir tu
ri vilties kad sekmadienį, 
Motinų Dienoje, visi geros 
valios lietuviai pagerbs savo 
gyvas ir mirusias mamytes 
priimdami Šv. Komuniją. 
Misijos baigsis Motinų Die
noje su gegužine procesija 4 
vai. po pietų.

NAUJA KOLEGIJA

Šiemet Wilkes-Barre, Pa., 
atidaroma vyrams katalikų 
kolegija „Kristaus Karaliaus 
vardu. Po kelerių metų ši ko
legija bus perkelta į Kings
ton, Pa., kur bus pastatyti 
nauji rūmai.

Dabar — gal jau netekus 
Tavęs — nes nežinau ar Tu 
gyva besi — prisimenu daug 
malonių, bet dar daugiau ne
malonių dalykų, kuriais mes, 
Tavo vaikai, Tave labai ir la
bai įžeisdavom. Bet Tavo ge
rumas ir motiniška meilė 
mus visada pateisindavo, ži
nau, kad dažnai Tu mus bar
davai ir, rodos, būdavai tik
rai supykusi, bet rytojaus 
diena vėl prašvisdavo saulė
ta. Nes po audros visada sau
lė sušvinta daug skaisčiau. 
Taip ir Tu mus išbarus pasi
darydavai mums dar geresnė, 
lyg norėdama už tą kuo nors 
atsilyginti. Tik, gaila, kad 
mes, būdami vaikai, to nesu- 
prasdavom, o kartais gal ir 
nenorėjom suprasti.

Dabar, kai pati esu moti
na, suprantu daug dalykų, 
kurių pirmiau negalėdavau 
suprasti.

Prisimenu, kai mes laukda
vom Motinos Dienos, kad 
nors tą dieną galėtume Tau 
parodyti daugiau meilės ir 
pagarbos. Visada stengdavo
mės tą dieną anksčiau atsi
kelti ir padaryti daug mažų 
dalykėlių, kurie Tau parody
tų, kad mes Tave tikrai my
lim, gerbiam ir įvertinam.

Motinos Diena Lietuvoj vi
sada būdavo graži, nes gegu
žės mėnuo ten yra pats gra
žiausias metų laikas. Visi 
medžiai būna jau pasipuošę 
žaliom lapų skraistėm. Dau
gelis medžių lyg padėdami 
švęsti Motinos Dieną, pražys
ta puikiausiais žiedais. Visos 
gatvės atrodo pasipuošę ža
lumynais ir įvairių spalvų 
gėlėmis. Oras tyras ir malo
naus vėjelio kutenamas pri
pildo gamtą maloniu ir švel
niu pavasario kvapsniu. Vi
sur jauti pavasario gamtos 
grožį ir pajunti, kad žiemos 
sustingimas skubiai palieka 
tave.

Visi parkai, sodai ir darže
liai prisipildo krykštaujan
čiais mažų vaikų balseliais. 
O tuos vaikučius visur lydi 
jų motinos. Ir vėl žodis „Mo
tina”. Rodos, toks paprastas 
žodis, o tiek daug reiškian
tis! Tuo vienu žodžiu gali iš
reikšti viską: meilę, prisiri
šimą, pasiaukojimą.

Ir todėl Tau, Mano Brangi 
Mamyte, skiriu šiuos kelis 
žodžius. Nors jie gal ir neiš
reiškia tikrai to ką aš širdyj 
jaučiu, bet noriu, kad žino
tum, jog ir aš dabar supran
tu ką reiškia žodis: „Motina”.

Tavęs pasiilgusi
Elena

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVer green 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499
F. W. Shalins 

(Šalinskas)
Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

------------------------------------------------------- -—--------------------------------------------- -------------------- •----------

Tel. NEwtown 9 - 4464
Estate of A. J. Valantiejus

VERONICA R. VALANTIEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Penktadieniais uždaryta

Gegužės 4 d. „Amerikos” 
numery buvo įdėtas praneši
mas, kad šiemet New Yorko 
Apylinkės Lietuvių Diena bus 
liepos 8 d. Maspethe, Klas- 
čiaus parke ir salėje. Šis pra
nešimas jau turi atgarsių.

Pirmasai į tai atsiliepė 
nuoširdusis „Amerikos” rė
mėjas, vienas artimiausių 
„Amerikos” bičiulių — Al
fonsas Stankevičius iš Bronx, 
N. Y. Jis prisiuntė sveikini
mo laiškutį su 10 dolerių do
vana, linkėdamas Lietuvių 
Dienai gražiausio pasiseki
mo. Štai Alf. Stankevičiaus 
laiško ištrauka:

„Radau „Amerikoje” žinu
tę, kad Lietuvių Diena bus 
liepos 8 d. Klasčiaus parke, 
Maspethe. šis pranešimas

privertė mane galvoti, ką 
šiandie lietuviui reiškia to
kia iškilmė, kaip Lietuvių 
Diena. Tai juk gero lietuvio 
atsiminimai, tai pagarbos 
jausmai Lietuvai ir jos var
dui.

„Visa tai atjausdamas, 
siunčiu 10 dol. Lietuvių Die
nos Fondui ir linkiu gražiau
sio pasisekimo”.
- Alf. Stankevičius nuolat 
remia naudingus darbus. Jis 
visad pirmųjų
veiklos rėmėjų eilėse. Tai 
gražus pavyzdys visiems ge
ros valios lietuviams.

Lietuvių Dienos Komitetas 
yra nuoširdžiai dėkingas p. 
Alf. Stankevičiui už taip gra
žią pradžią.

Apreiškimo 
Parapija

I Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

lietuviškos

SVARBUSIS SUSIRINKI
MAS GEGUŽĖS 20 D.

ŠV. VARDO DRAUGIJOS 
ŠVENTĖ

New Yorko-New Jersey 
lietuvių draugijų konferenci
ja įvyks sekmadienį, gegužės 
20 d., Pennsylvania viešbuty
je, New Yorke. Joje bus pa
minėta Lietuvos Steigiamojo 
Seimo 25 metų sukaktis. Ten 
bus įdomūs pranešimai apie 
svarbiausius kiekvienam lie
tuviui amerikiečiui klausi
mus.

Konferencijon kviečiamos 
visos draugijos, kurioms rū
pi visiška Amerikos pergalė 
ir laisva, nepriklausoma Lie
tuva. Kviečiami ir atskiri as
mens, draugijų veikėjai, lie
tuviškos veiklos darbuotojai.

Posėdžiai prasidės 2 vai. 
popiet, o dalyvių registracija 
bus pradėta nuo 1 vai. popiet.

Šiemet Šv. Vardo Draugi
jos Brooklyne parado nebus. 
Šventė bus minima, kaip kas
met, Ebbets Field darže, bir
želio 3 d., sekmadienį. Para
pijų skyriai su savo vėliavo
mis susirinks į parką ir ten 
bus pildoma dienos progra
ma. Parko durys atsidarys 2 
vai. popiet. Gi pati programa 
— pamaldos prasidės 3:30 
vai. p. p. Šv. Vardo draugi
jos vyrai ir apskritai katali
kai yra kviečiami dalyvauti.

SODALIEČIŲ KONFEREN
CIJA

KARO PASKOLOS 
NAUJAS VAJUS

Gegužės 14 d. bus pradėtas 
Septintosios Karo Paskolos 
vajus. Jis tęsis iki birželio 
mėnesio galo.

Visi Amerikos gyventojai 
prašomi atlikti savo pareigą 
šiame vajuje. Karas Europo
je baigtas, bet dideli ir svar
būs uždaviniai lieka Pacifi- 
ke. Ten reikia visų paramos.

Lietuvaičių sodaliečių me
tinė konferencija įvyks gegu
žės 27 d., sekmadienį, Apreiš
kimo parapijos bažnyčioje ir 
salėje. Prasidės 2 vai. popiet. 
Kalbėtoju bus kun. E. L. 
Curran.

VYČIŲ ŽINIAI

IŠ BALF 65 SKYRIAUS

L. Vyčių 41 kuopos susi
rinkimas bus ketvirtadienį, 
gegužės 17 d., 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. salėje. Visi na
riai kviečiami atsilankyti.

Vyčiai kviečia atsilankyti 
visus, kuriems rūpi ir įdomu 
veikti jaunimo draugijoje.

Bendrojo Amerikos Lietu
vių šalpos Fondo 75 skyriaus 
susirinkimas įvyko gegužes 4 
d. Angelų Karalienės par. sa-

MIRĖ

Prisirašė 10 naujų narių. 
Prisirašė prie skyriaus Šv. 
Vardo draugija.

Nutarta paraginti visas 
parapijos draugijas ir pavie
nius prie šio skyriaus prisi
dėti. Draugijos prisirašyda- 
mos moka 5 dol. metams, pa
vieniai — 1 dol. metams.

Išrinkta 2 delegatai į aps
krities susirinkimą — B. 
Wallace ir M. Vizbarienė. Ap
skrities susirinkimas bus ge
gužės 14 d., 101 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Jonas Kartavičius, 49 me
tų, gyv. 285 Linden St., mi
rė balandžio 30 d. Palaidotas 
gegužės 4 d. karo veteranų 
kapinėse iš Apreiškimo par. 
bažnyčios. Liko žmona Ade
lė.

Pamaldos už kareivius 
Žuvusius kare

Gegužės 8 dieną, kada ofi
cialiai mūsų Prezidentas pa
skelbė įvykusią taiką Euro
poje, 7:30 vai. vak. mūsų baž
nyčioje įvyko pamaldos. Pri
taikytą pamaldoms pamoks
lą pasakė kun. Norbertas Pa
kalnis. Po pamokslo buvo pa
skelbtos žuvusiųjų kare pa
rapijos jaunuolių pavardės. 
Iš 730 parapijos jaunuolių, 
esančių kariuomenėje visuo
se pasaulio kraštuose, dvide
šimt parapijos kareivių ati
davė viską ką turėjo — sa
vo gyvybę, kad įvyktų pasau
lyje pastovi taika, Kristaus 
ramybė, kad būtų visur leis
ta išpažinti savo tikėjimą, 
kad nebūtų baimės, bei skur
do, kad būtų spaudos ir žo
džio laisvė...

Vardai ir diena žuvusių ka
re jaunuolių:

S. Sgt. Victoras Adams, sau
sio 21, 1944.

Pvt. Vincentas Avizenis, gruo
džio 1, 1942.

Sgt. Adolfas Bazaras, liepos
9, 1944

Pvt. Adolfas Baskus, kovo 5, 
1945.

S. 2c. Juozas Butti, birželio 
16, 1945.

Pvt. Raymundas Chase, lapkr. 
5, 1944.

Pvt. Pranas Deinikis, spalių 
15, 1942.

Pvt. Charles Gagas, birž. 29, 
1944.

Pvt. Alfonsas Juodzevich, lie
pos 19, 1944.

Pvt. Jonas Kalvinas, lapkr.
10, 1943.

Pvt. Pranas Krasauskas, gruo
džio 12, 1944.

S. Sgt. Mykolas La Medica, 
vasario 4, 1943.

Pfc. Edvardas Lukas, lapkr. 
29, 1944.

Pvt. Bernardas Malloy, 1945
Pvt. Jonas Pazniokas, gruo

džio 25, 1943.
Pvt. Pilypas Petronis, sausio 

1, 1945.
Pfc. Albertas Romanskas, 

birž. 9, 1944.
Cpl. Algirdas šalaviejus, gruo

džio 8, 1944.
Pvt. Petras Shefulskis, lapkr.

1943.
Cpl. Aleksas Thomas, birž. 18,

1944.
Už šiuos žuvusius kare 

jaunuolius buvo sukalbėtas 
Šv. Rožančius prie išstatyto 
Švč. Sakramento. Užsibaigus 
karui su japonais, atminčiai 
žuvusiųjų kareivių bus pada
rytas tam tikras pastovus 
paminklas bažnyčioje.

• Dr. Leit. J. S. Naujokai
tis buvo atvykęs trumpų 
atostogų. Būna Minneapolis, 
Minn., karo ligoninėje.

• Adv. A. O. Šalna, Lietu
vos garbės konsulas Bostone, 
buvo atvykęs dalyvauti Ame
rikos Tarptautinių Institutų 
Federacijos valdybos posėdy
je.

• Pirm. Serž. Vincas Trai- 
nis dabar yra Okinawos sa
loje, kur vyko didžiosios kau
tynės. Vincas savo namų ne
matė jau nuo 1941 metų.

• Kun. kapit. A. Paniekas 
yra parvykęs poilsio. Pacifi- 
ke jis išbuvo apie 3 metus.

® Nicholas Granese, karys 
(Uršulės Starkiūtės vyras), 
žuvo karo fronte. Liko jauna 
našlė ir kelių mėnesių duk
relė.

® Al. ir Suzana Šmulkščiai 
(Smith) gegužės 4 d. susilau
kė sūnaus. Motina ir nauja
gimis jaučiasi gerai.

Žuvo A. Bieliūnas
Ką tik gauta žinia, kad Pa- 

cifiko fronte žuvo jūrininkas 
Antanas Bieliūnas, 
tis Bieliūnų sūnus, 
Graham Ave.

Žuvęs jūrininkas
buvo įstojęs 1941 m. bal. 22 
d. Pradžioje buvo Great 
Lakes mokykloj, prie Chica
go. Netrukus buvo paskirtas 
į S. S. Henley laivą, kurs vė
liau buvo nuskandintas.

Velionis Antanas dalyvavo 
pernai įsiveržime Prancūzi- 
jon, o rudenį jau buvo Fili
pinuose. Prieš išeidamas lai
vynan, Antanas dirbo Wat
son Flagg Machine Shop. Pri
klausė prie Šv. Kazimiero 
par., choro, vyčių 61 kuopos, 
CYO ir Šv. Kazimiero draugi
jos, kurioje buvo f in. sekre
torium.

Visi patersoniečiai reiškia 
Bieliūnams gilios užuojautos.

Gedulo pamaldos
Bal. 23 d. buvo trejos ge

dulo mišios už žuvusį jūri-

Brooklyn© Lietuviai Gydytojai;

Tel. EVergreen 4 - 7142
SALDAINIŲ PATOGIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE. <

Angelų Karalienes 
Parapija Šv. Jurgio Parapija

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA 

likV visuomeninio ir 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENI

ARK. STRITCH 1
KOVAI UŽ L

Geriausias pasirinkinC įįi

Chicago. — Tūkstanc 
Chicagos ir apielinkės lie 
vių geg. 13 d. po pietų d? 

^tas vavo pamaldose už Lietu 
z ■ laisvę ir teisingą taiką 
'^ėvi-džioje Šv. Vardo Katedr 

J. E. Arkivyskupas 
muel A. Stritch sakė pameX x pi mutl A. OUJIXU sane Į.

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš f1’, : , b • narmškp- 
riausix bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITftU^ ** Kunduie

Juozas Ginkus
495 Gr and Street, Brooklyn, N. ■ '

prie 
pra-

bus

Mirė
Adomas Gudukas palaido

tas gegužės 7 d. Paliko žmo
ną, du sūnus, dukterį ir žen
tą.

Ieva Stungienė mirė gegu
žės 5 d. Palaidota geg. 9 d. 
Paliko 4 dukteris.

ninką. Kleb. kun. J. Kinta pa
sakė įspūdingą pamokslą ir 
pareiškė visos parapijos už
uojautą liūdintiems Bieliū
nams ir giminėms.

Velionies jūrininko tėve
liai Bieliūnai nuoširdžiai dė
koja už užuojautą, už gau
sias mišių intencijas (40) ir 
visiems už atsilankymą pa
maldose.

Joseph E. Jacobus

Bridgeport, Conn.

demonstracija, įvyk-

Šv. Vardo draugija šį sek
madienį, gegužės 13 d., 9 vai. 
mišių metu eis bendrai 
Komunijos. Visi vyrai 
šomi dalyvauti

Tuoj aus po mišių
trumpas, bet svarbus susirin
kimas. Bus apkalbamas busi
moji Šv. Vardo Draugijos 
vyrų
sianti sekmadienį, birželio 3 
dieną, Ebbets Field Brookly
ne.

Ateikite visi nariai ir savo 
draugus atsiveskite prie šios 
draugijos prisirašyti.

Padėkos pamaldos
Karo Europoje pergalės 

padėkos pamaldos bus šį sek
madienį, gegužės 13 d. Po su
mos bus išstatytas Švč. sa
kramentas iki 6 vai., kada 
bus suteiktas palaiminimas.

Šį sekmadienį, geg. 13 d. 
yra Motinų Diena. Parapijos 
choras rengia gražų koncer
tą pagerbimui motinėlių. 
Choras išpildys daug gražių 
lietuviškų liaudies dainelių, 
bus gražių solo, duetų, kvar
tetų ir smuiko solo.

Visi turi atminti šį sekma
dienį ir atsilankyti į gražų 
muzikos — dainos darbą ir 
kartu savo parapiją.

vietoje rudens bus daboja pa- 
gūžės mėnesį. Parapij^pas 
turi remti savo parapijoj bu
tinį parengimą ir skaitL oapie 
lankytis.

„Lietuva žymiai prisit 
prie Krikščioniškos Kultu 

’įa ir tačiau visuomet turėjo k< 
ti už savo nepriklausomy 

Pabrėždamas, jog Liet 
nori savistoviai vystyti s 
kultūrą, Jo Ekscelencija 
kė lietuviai visuomet į 
ruošę pasiaukoti, kaip į]

Juozas Samalionis, 72 me
tų gvy. 1154 Glenmore Avė. 
mirė gegužės 2 d. Palaidotas 
gegužės 5 d. Šv. Jono kapinė
se iš Apreiškimo par. bažny
čios. Liko žmona Magdalena, 
sūnus Edvardas ir duktė So
fija ir Stella Paulonienė.

Abiejose laidotuvėse pa
tarnavo grab. St. Aromiskis.

NOVENA
Šeštadienį, gegužės 12 die

ną 9 vai. ryto prasidės padė
kos septynių šeštadienių no
vena ir kartu prašymas, kad 
ir rytuose sustotų karo bai
senybės, kad įvyktų mūsų 
pergalė kuo greičiausia, kad 
grįžtų pas savuosius jaunuo
liai sveiki kūnu ir siela.

Rep.

MEMORIES of LITHUANIA

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

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

TeL MArket 2-5360

Lie tu vių Radijo Draugijos Vakarines

Sekmadienio pamaldos
Sekmadienį, geg. 13 d. vi

si parapijiečiai turės progos 
padėkoti Dievui už įvykusią 
pergalę Europoje, už ten jau 
įvykusią taiką ir taipogi pa
simelsti, kad kuo greičiau
siai įvyktų pergalė ir Rytuo
se, kad žiaurūs japonai būtų 
Dievo suklupdyti, kad įvyk
tų visose pasaulio tautose 
pastovi Kristaus ramybė. 
Dėlto per visas mišias ir per 
visą dieną bus išstatytas 
Švč. Sakramentas.

Vakare 7:30 vai. bus ge
gužinės pamaldos taipgi prie 
išstatyto švč. Sakramento.

7:30 PROGRAMOS 7:30
• J. P. GINKUS, Direktorius 

KETVIRTADIENIAIS 7:30 WWRL 1600 kc.

BALF APSKRITIES 
SUSIRINKIMAS

Gyvuoja virš 12 metų oro bangomis, transliuojama 
visuomenes įvairūs pranešimai, naujienos, muzika.

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

J. P. GINKUS VIOLETA PRANOKUS
495 Grand St AD- J®ZAVITAS4 J0 , ,anu.Tsį Muzikos Vedeja

EV. 7-7142 ’ Praneši,nų Dire,rtorius EVergreen 8-3626

Gegužės 14 d., pirmadie
nį, BALF sandėlyje, 101 
Grand St., Brooklyne, įvyks 
BALF New Yorko apskrities 
susirinkimas. Pradžia 8 vai. 
vak.

Visi New Yorko, Brookly- 
no ir Maspetho skyriai yra 
prašomi atsiusti savo atsto
vus. šiame susirinkime bus 
renkama apskrities valdyba.

Laikinoji valdyba

Novena prie šv. Dvasios 
prasidės geg. 11 d. ir baig
sis pirmą Sekminių dieną. 
Pamaldos bus rytais po 8 vai. 
Šv. Mišių.

Gegužinės pamaldos mūsų 
bažnyčioje būna: pirmadie
niais, trečiadieniais ir penk
tadieniais 7:30 vai. vakare; 
gi antradieniais, ketvirtadie
niais ir šeštadieniais — 8 vai. 
ryto po mišių. Sekmadieniais 
— 4 vai. popiet. Parapijie
čiai raginami melstis prie 
Dievo Motinos gegužės mė
nesy, prašant taikos pasau
ly ir laisvės ir nepriklauso
mybės Lietuvai.

Vaidinimas -balius
Motinų Dienoje, gegužės 

13 d., po 6 vai. pamaldų, par. 
salėje įvyks teatras, koncer
tas ir šokiai. Rengia tautinių 
šokių šokėjų grupė, pagelbs- 
tint vietos chorui.

Bus vaidinimas — ,,Nepai
syto j a”. Po to seks koncerti
nė dalis ir tautiški šokiai. 
Bus svečių artistų. Po pro
gramos bus šokiai prie gero 
orkestro. Bilietai tik po 50 
centų.

Geg. 17 d. prasidės parapi
jos metinis bazaras, kuris

MUrray Hill 4-9561

National Alcala 
Industries

Sales and promotion in greater 
Metropolitan area 
309-11 Fifth Ave. 

New York 16, N. Y.

IŠ KRIAUČIŲ GYVENIMO

Maspetho Žinios
Minėjo vardines

Geg. 5 d. kun. Pijus Leke- 
šis gražiai minėjo savo var
dadienį. Šv. Mišios buvo 8 ir 
8:30 vai. Jas užprašė Alto
riaus ir Tretininkų draugi
jos. Altoriai buvo išpuošti se
sučių pranciškiečių rūpesčiu.

Sveikiname kun. P. Lekešį 
ir linkime sulaukti dar daug 
tokių gražių vardadienių.

Paskutinis pakvietimas
Gegužės 13 d., Motinos die

noje, Mot. Sąjungos 30 kuopa 
maloniai prašo dalyvauti 
bažnyčioje Šv. Mišiose 9 vai. 
ne tik Sąjungietes, bet kar
tu visas motinėles ir jų duk
reles, o vakare jubiliejinėje 
vakarienėj, par. salėje.

Serga
Draugijų veikėja Ona Os- 

teikienė išėjo Šv. Luko ligo
ninėn, New Yorke. Mylimai 
veikėjai linkime ko greičiau
siai sustiprėti ir grįžt į savo 
namus.

Julius Laurinaitis po sun
kios operacijos gerėja.

Rožančiaus dr-jos susirin
kime išrinktos delegatės į 
draugijų konferenciją gegu
žės 20 d. Pennsylvania vieš
buty.

O. P.

Balandžio 30 d. prasidėjo 
Didžiojo New Yorko Fondo 
vajus ligoninių naudai.

Kai tik renkamas kriau
šiams delegatas, tie metai vi
sada būna audringi.

Šįmet pripuola delegato 
rinkimas. Komunistai repeti
cijas daro, ruošiasi, kaip ga
lint kelti suirutes darbinin
kų organizacijose.

Komunistai, visai nusiban
krutavę, neturi savo tarpe 
tinkamo žmogaus delegato 
vietai, tai rankioja iš viso
kių pakampių savo partijai 
kandidatą.

Tik pamanykite! Siekė vi
są pasauli užvaldyti, o neturi 
žmogaus delegato vietai.

Jau atlaikė vienas repeti
cijas, kuriose dalyvavo ko
misaras su instrukcijomis.

Komisaras tarė vienam as
meniui: Aš tau užtikrinu vi
sus komunistų balsus, bet tu
ri suprasti, kad tai mažai. 
Turi prisiplakti prie katali
kų, kurių didelė didžiuma 
kriaušiuose. Kiek mes turė
jome laimėjimų praeity, tai 
vis su kitų pagelba. Dabar 
sekmadieniais turi vaikščioti 
į bažnyčią, pasirodyti kaipo 
tikybinis žmogus. Gegužės 
mėnesy prasideda ekskursi
jos įvairių draugijų ir para
pijų, jose turi dalyvauti, su
sipažinti, išsigerti ir bus vis
kas gerai. Bet ir mūsų neturi 
užmiršti, turėsi aukoti į 
„Laisvės” fondą kokią dešim
tinę, pardavinėti bilietus mū
sų parengimui”...

Tai tokia pirmutinė repe
ticija. Ką tik pradeda, tai 
vis su melagyste, veidmai
nyste, apgaule.

A. Z

Geg. 20 d., bus mūs'^oa 
rapijos mergaičių rengi; 
iškilminga procesija, ta 
vainikavimas Panelės ^ir 
Stovylos. Manau, kad-,.^ 
parapijos mergaitės daboti, 
procesijoje. ;

įžsados ]
Tėvai ir motinėlės 1;^ 

savo grįžtančių jaunuo^’ 
Europos. Taipgi ir parr1 
choras laukia savo grįžti 
dainininkų, kurie jau keP8“’" 
tai kariauja anapus v#6’®' 
nyno. Jaunimas linki, kaWle 
mingai sveiki sugrįžtų,

'jįavys- 
_ _ _ _ _ _ _ T-To-

PARDUODAM * RUSAI NORI V
■ .-(fatomaGeri, pigus, patogu^ 

mai. Gerose vietose. P" 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską,

Jei jūsų namo stogas prakiu
ręs, reikia pataisymo, mes esa
me pasiruošę patarnauti. Joks 
darbas nėra per mažas. Mes pa
tys atliekame darbą, turime mo
dernius įrankius. Mūsų darbi
ninkai yra patyrę mechanikai.

Kurie patys nori taisyti sto
gus, mes gaminame ALCALA 
GUM ROOF COATING. Tam 
nereikia šildymo. Jūs patys už- 
sidėsite. Apsaugos nuo vandens, 
bus labai pastovus.

Šaukite: MUrray Hill 4-9561 
arba rašykite: Mr. Kriaucunas, 
309-11 5 Ave., New York 16, 
New York.

Dešimties metų garantija.

Atrado Hitlerit 
Turtus

Iš Londono praneša, 
šiomis dienomis Ame: 
kareiviai Bavarijos kaln 
druskos kasyklose užtik 
slėptus Hitlerio turtus.

Giliai kasyklose, sp 
liuose urvuose atrasti 1 
gus paveikslai, dėžės su 
giomis knygomis ir dar 

, kitų brangenybių ir mu 
. nes vertės daiktų.

San Francisco. — či: 
vyksta pasaulinė sai 
konferencija, Sovietų J 

^saulinės jtal 
rinu) ir žmones. M ne^ va^0V^^S'

WISH*
Kreipkitės: ifataa-l ^ur^e ^Lmerl^os

Vastnn^pniz-Fos žm°nės P”Pažist 
J osepn V asiunp^ konferencijos uzl 

Real Estate Insurant Įje laimėjo keletą punkt
496 Grand St., Brooklyn, lw melą,------

Tel. EVergreen 7-1670 nWini-m0 išlaikyme. Jis atėj 
. -ad Rusi- Anglijos vairo prieš 

ris metus, kai jo taut

Clement Voketaiį‘3j Saimi
™ šiandie, Churchillio va

Advokatas anereiš- jama, anglų tauta išėj 
sulaiko- son ir pergalėm 

41-40 — 74th SfretamlDe- ggį cKurchill perga 

Jackson Heights, N. ^pasakė į
& > giniau hj d ( ne dzmgavimo

NEwtown 9 - 5972 Tj™.3^™10 J1S 
H . na tuos didžiuosius

— • „4roti- dėl kurių Anglija iš

-- ran. Tai Europos la
todėl Churchill nuro 

Saugok Savo AkOviskas būtų perniek,
D ™ T sė ir teisingumas m

t ;>• . u tautų, jei užpuolikų 1Teikiamas geriausias a?,J *• / . 7 , 
patikrinimas, prižiūrėjimu ^^4 to a
AKINIAI nrieinamiausiori^T?. I" P°llcmes valdz103

Tenka tik palinki 
šio įspėjimo Churchi 
[tusi tokiuo pat griež 
ryškumu, kuriuo jis 
ir laimėjo prieš naci

Namai — Apdrauda
Jeigu norite pirkti ar par

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

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

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

STagg 2-1454 |

F. GRAŽYS ir SŪNUS |
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namu sienų iš- $ 
lyginimu, plasteriavimų, šaligat- 
vių cementavirnų ir kt. darbus. $

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

I
9

U

patikrinimas, prižiūrėjimu į^. i 
AKINIAI prieinamiausioiįjjįj ^.į 
kainomis pagal jų rūšis.

Si Įstaiga Įsteigta prieš 40 me^pidČ- 
^pagrin- 

Stenger & Steng^wl 
° odinius

OPTOMETRIST AS — OPTIKF. ų - ;

894-398 Broadway, Brooklyn, NJ politinis, Paskutinė Church 
ba tuojau susilaukt

-'-ui k; atgarsių. Ne vienas 
1___ ____ J“ 1--

išlaikė'.— . ---------------------------------tininkas nurodė, ka 

LIETUVIŠKA imi.c™ s*’0 įspėjimą t 
sijai. Juk niekas ki 
die Europoje nepra 
diktatūrinės (totai 
valdžios, kaip tik B 

Be to, Rusija vis 
si vienašališkai, ne 1 
buvo susitarta Tel 

i Jaltoje.
> Sibiro Amerikos atstov; 

lliom --|0.T meta nijoje ir Bulgarijoj 
JU&amo AtluAI siskai suvaržyti.

ALUDE •Ujamojo1
Karšti Užkandžiai 5,”: 

KASDIEN
Patogi Vieta Užejlmui

Su MOTERIMS hininkas
DIDELIS PASIRINKIMAS jei

VISOKIŲ GĖRIMŲ

411 Grand Street 't Grinius
Brooklyn, N. Y. $Ntik

Mūšiai
Lietu- 
bau-HAvemeyer 8-0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND A 

Maspeth, N. Y

Čekoslovakijon, 
Latvijon, Estijon j 
rikiečio neįsileidžie 
kijos pogrindžio h 
votojai, kurie pri 
kovojo nuo pat 
džios, šiandie atsi 
kvos kalėjime. Juį 
vykdomi katalikų 1 
dymai.

mi-
Chur-

* ii savoj štai kokia laisvė
itsparU’|laisvini’y',’~ ,v

F
-
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