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l. Petriką
J GYDYTOJAS) 

o. 4th Street

metų liepos 4 d. Phi- 
ijoje paskelbta Jung- 
jnerikos Valstybių lai- 
nepriklausomybė. Tai 
)ė J.V. Kontinentalinis 
sas. Nuo tų metų 
S KETVIRTOJI šven- 
kaip laisvės ir nepri- 
tnybės šventė.
iklausomybės paskel- 
itirtai pažymėta, kad 
onės yra lygūs, kad

VOKIEČIŲ MIESTAI VIS NAIKINAMI Kons. Dan vardžiui

>2-7177

Alfred J. Wenlz
(Vendus)

ADVOKATAS

■h S%1. v w Sutvėrėjo apdovanoti
( 1 įamsburgh Bridge Raj neperduodamomis tei 

tūrių tarpe yra Gyve- 
Laisvė ir Siekimas 
, šios svarbiosios tei- 
idaro Nepriklausomy- 
akelbimo dokumento 
įą.

ie mūsų šalis kaip tik 
MiCfty >iusi i kovą, kad žmo- voru. Farengimanu prtlnium uBttjn

etų gyventi, kad jie 
isvi, kad jie galėtų 
limes. Mūsų šalis ko- 
1 šių teisių ne tik sau, 
tisam pasauliui.

green 4 - 7142
SALDAINIŲ PALOcį

GERIAUSIOS ROSE k 
^engvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hitį 
I—PIETŪS—VAKARIENĖ G*.

Juozas Cinkus
id Street,

SŪNŲ KARIUO- 
VIENEN

19 d. kariuomenėn' 
nas Sijevičius. Iš-i 
> motina, Ona Sije- 
Angelų Karalienės 
io Rožančiaus dr- 
inkė, artima „A- 
bičiulė, suruošė 

.eistuves. Atsilan- 
pe buvo parapijos 
,uno kario draugai, 
brolis su šeima ir 

palinkėjo kariui
abai daug laimės 
lės gyvenime.

jevičius buvo pa- 
, rimtas jaunuolis, 
įėjo ir gerbė savo

NAUJI
s >s Ketvirtoje dar la- 

ŠiaisnifL stiprinkime savo pa- 
Vytautaa '■ r meilę savo šaliai, 
sausio < 
parašęstę °Ja 
jas. Pianri 
Imprompt;

isada garbingiausiai
‘ daugiažvaigždė 

os vėliava. Tegu šalia 
įdi vos, neprik- 

veikalas't )s Lietuvos trispalvė!

Klumpakc; 
Imdamas 
šokius, V. & 
artistinėj i 
nius šofe 
sytas vė 
Sonata N 
dalių, kuri: 
nučių.

Bėk!

MINIS PI

Londonas. — Anglijos lėk
tuvų šimtai dešimt naktų iš 
eilės bombardavo Vokietijos 
karo industrijos centrus, jų 
tarpe ir garsųjį Koelno mies
tą. Nukentėjo ir didžiulis 
Hamburgo uostas ir miestas. 
Paskutinę bombardavimo na 
ktį 25 anglų bombonešiai ne
grįžo.

Vokiečių radijas skelbia, 
kad bombardavimai palietę ir 
garsiąją Koelno katedrą, ku
ri esanti sunaikinta. Anglai 
šiuo klausimu nieko neatsa
ko, laukdami savo lakūnų 
nuotraukų išaiškinimo. Ka
tedra esanti labai arti didžiu
lės geležinkelių stoties, kuri 
labai svarbi militariniu atž
vilgiu. Bombarduojant gele
žinkelių mazgą, galėjo tekti 
ir katedrai.

Koelno miestą bombardavo 
anglų ir kanadiečių lėktuvai. 
Jiems vokiečiai parodė di
džiausio pasipriešinimo. Dau- vokiečių didžiųjų miestų la- 
gelyje vietų Koelnas buvo pa- bai silpnina vokiečių moralę.

liktas liepsnose. Švedijos lai
kraščių korespondentams iš 
Vokietijos buvo leista praneš 
ti, kad labai skaudžiai nuken
tėjo civiliniai gyventojai, ku
rie buvo įpratę Koelne visiš
kai ramiai praleisti anglų la
kūnų skridimą, nes iki šiol 
Koelnas nebuvo bombarduo
jamas.

Garsioji Koelno katedra bu 
vo 600 metų senumo. Aplink 
ją ir arti esančią geležinke
lių stotį gyventojai gyveno 
labai tirštai, todėl ir aukų su
sidarė daug. Kaip sako švedų 
korespondentai, Koelnas bu
vo daugiausiai bombarduotas 
miestas per vieną puolimo na 
ktį.

Wuppertalio miestą anglai 
praeitą savaitę puolė du kar
tu. Pranešama, kad jame 22, 
000 civilių asmenų užmušta 
ar sužeista.

Nuolatinis bombardavimas

apsius
Šių mokslo n 

je, apgynęs disJ 
Marshall teisių 
konsulas P. _ _____~
Master of Patent latv laipsnį.

Kon. P. DaužVardis teisių 
bakalauro laipsnį- yra gavęs 
Georgetown universitete, o 
pereitais metais jam buvo su 
teiktas ir teisių mdkslo dak
taro laipsnis.

Sveikindami-Ur. TP. Dauž- 
vardį su tokia pažanga mok
slo srityje, linkime atsiektus 
laimėjimus panaudoti Lietu
vos gerovei.

tų pabaigo- 
taciją, John 

isių universitete, 
Daūžvardis gavo

LIETUVIS SKINA NACIŲ LĖKTUVUS  ♦--------

Anglija Kovos Be Nuolaidu
33 Bil. Laivynui

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pasirašė laivy
no reikalams didžiausią pini
kų paskyrimą, kokio dar ne
buvo Amerikos istorijoje.

Per sekančius 12 mėnesių 
nuo liepos 1 d. laivynas galės 
išleisti 33 bilijonus dolerių.

Apie penki bilijonai dole
rių paskirti 27,000 naujų lai
vyno lėktuvų gamybai.

. -------------------------------------------------- ■

JAPONAI VEJAMI IŠ PACIFIKO
 *-----------------------

lenkis mėnesius New 
gyveno prof. Kazys 

1, ir jau tenka su juo 
kinti. Carleton kole- 
innesotos valstybėje) 
ė jį geografijos pro- 
n, kurio pareigas jis 
eiti liepos 12 d.
Pakšto apsigyveni- 

|w Yorke buvo labai 
was lietuviškai': veik- 
fltinamiška asmenybė

Seržantas lakūnas Pr. Ja- 
nuškaitis (jis kitaip dar vadi
nasi Frank Campbell), Ško
tijos lietuvis lakūnas, apdo
vanotas medaliu už narsumą. 
Jis tėra tik 22 metų amžiaus, 
bet jau jam pavyko nušauti 
7 nacių lėktuvus, o kitus 7 jis 
yra gerokai apdeginęs. Dau
giausia jis pasižymėjo kau
tynėse Šiaurės Afrikoje.

Jis prieš porą metų yra 
stojęs savanoriu į aviaciją

Vandenyno Kovos
Geri Daviniai

Washington. — Sujungtos 
Amerikos karinės pajėgos su
davė naują smūgį japonams 
Ramiajame vandenyne. Sa
liamono salyne amerikiečiai 
išlaipino savo dalinius Ren- 
dovos saloje.

Rendovos sala yra tik pen
kios mylios nuo japonų ba
zės Mundoje. Jon amerikie
čiai įsiveržė birželio 29 d.

Sikorskis Gavo 
Slaptą Laišką

Siekia Vienybes gir>te-
* I Pro

Kairas. — Čia lankosi len
kų ministeris pirmininkas ir 
jų kariuomenės vyr. vadas 
Sikorskis. Jis turėjo pasima
tymus su anglų kariuomenės 
aukštaisiais vadais. Aplankė 
ir graikų karalių Jurgį, kurs 
su vyriausybe dabar būna E-

Londonas. — Ministeris 
pirmininkas Churchill pasa
kė kalbą, kurios svarbiausiais 
punktais pažymėtini šie:

1. Sąjungininkai nepriims 
jokių nuolaidų priešui. Bus 
siekiama tik besąlyginio pa
sidavimo.

2. Kol rudens lapai iškris, 
Viduržemyje ir kitur gali bū
ti didelių mūšių.

3. Naktims einant ilgyn ir 
Amerikos aviacijai vis stip
rėjant, Vokietijoje neliks nė 
vieno industrinio ar karinio 
taikinio, kurio neaplankytų 
Sąjungininkų naikinančios 
jėgos.

4. Anglija kovos prieš ja
ponus „per degančius metus”, 
nusiųsdama ten visas galimas 
jėgas, kad būtų užtikrintas 
visiškas japonų sutriuškini
mas.

5. Pokariniame laikotarpy
je turi būti artimas Anglijos 
ir Jungtinių Amerikos Val
stybių bendradarbiavimas - !mui.’

nurodo Churchill. Jo įsitiki
nimu, britų imperija ir britų 
vadovaujama kolonijų ir do
minijų sąjunga turi tvirtą 
ateitį.

6. Sąjungininkų laivų sta
tyba birželio mėnesį buvo be
veik dešimt kartų didesnė nei 
nuostoliai vandenyse.

7. Per paskutinius šešis mė 
nesiūs Anglijos aviacija nu
metė Vokietijoje 50,000 tonų 
bombų, kai tuo tarpu vokie
čių lėktuvai Anglijoje nume
tė tik 1500 tonų bombų.

Savo kalboje Churchill ryž 
tingai ir tvirtai pareiškė:

„Mes nesiekiame jokio pel
no. Mes nenorime svetimų te
ritorijų. Mes nelaukiame jo
kio atlyginimo ir nepriimsi
me kompromisų. Mes, Jungti 
nės Tautos, reikalaujame, 
kad nacių, fašistų ir japonų 
tironai pasiduotų be jokių są
lygų. Jie turi pasiduoti mūsų 
teisingumui ir pasigailėji-

PRAMATO ARTIMĄ KARO PERGALĘ
000 karių. Kariuomenės sie
kinys yra turėti 8,200,000 ka
rių, gerai paruoštų.

Aviacijos viršininkas ge
nerolas Arnold senato komi
sijai pažymėjo, kad ateinantį 
pavasarį Amerikos aviacija 
bus galingiausia ir didžiausia 
pasaulyje ir turės pirmeny
bę bet kuriame karo fronte.

Ateinančiais metais bus

Washington. — Senato 
skirstymo komisijos posėdy
je Karo Departamento var
du kalbėjo generolas McNar- 
ney, štabo viršininko pava
duotojas. Komisija rekomen
davo senatui armijos reika
lams, sekantiems metams, 
paskirti 71 bil. 500 mil. do
lerių.

Generolas McNarney pa-

Į Pranešta, kad šiomis die- 
Įnomis Sikorskiui įteiktas slap 
tas prezidento Roosevelto 
laiškas. Spėjama, kad prezi-

Ottawa. — Anglijos Auk
štasis Komisijonierius Mal
colm MacDonald čia pareiš
kė, kad netrukus ašies val
domos teritorijos gali susi
laukti Sąjungininkų puolimo. 
Jis taip pat pažymėjo, kad 

u 10 pučą tjuiq, ixiccu •y.ia’jper paskutines dvi savaites 
1 ‘ ----- - L nu.

timus/HiKi dalyvavo Dieppes 1 , . . F F
atakoje Atvykęs į Afriką ir j vandenin; laivą.
pirmą kartą išskridęs į kau
tynes, jis nušovė vieną vokie
čių lėktuvą ir pašovė kitus 
du. Jo vyresnysis brolis jau 
pusantrų metų, kai Afrikoje.

mentu tBau? nro?u ir asmenų ,, u [Sąjungininkai kasdien™f^aug progų ir ^menųjVos baigęs paskųtgųus kvo-iJ  ̂J^
Šiuo IK *

o 26 d. šv. Jurgio 
draugija turės savo 
Jubiliejaus pikniką, 

tį Dexter Parke, 
zen, N. Y.

rgio draugijos pikni- 
da būna gausūs ir 5 narnai,’^ 
Šis, kaip jubiliejinis 
j, bus už visus iki 
įsius svarbesnis. Kie- 
New Yorko apylin- 
ivis kviečiamas jame 
ti.

.vidžio orkestras gros 
kus ir amerikoniškus 
Įžanga 50 centų, į- 
t taksus.

ikas prasidės 2 vai. po

tūrių dat

r-psmTTir*
įstojęs į visą eilę 

inių draugijų, kur 
;uvos vardą. Jam čia 
r Lietuvių Tautinė 

Jfalėjo apčiuopiamiau 
radėjo eiti „Lithua- 
letin”. Buvo visa ei- 
(rojektų.

Graaoseu 
ti parkų te 
stočių

gaila, kad prof. K. 
tenka pasitraukti iš 
io lietuviškos veik- 
rio. Tikėkime, kad

nuosavyte-r ipam laikui. Jis ir to- 
gerosprop

Rengimo Komisija.

linnesotoje būdamas 
labai artimus san- 

U u lietuvišku gyveni- 
496 Gnu!!■ tam tik dalį savo lai- 

Telf f paskirti. Bet ką gi 
tad Lietuvos gynimo 

F—imo valstybinis dar- 
~ I ‘ganizuotas, kad tvir- 

egios, kūrybinės as- 
1 J atiduodamos ne ten, 

šiuo metu daugiau
ĖMESIUI

ybė suskirstė savo 
estus į įvairias zo- 
i patarnauti laiškų 
1 adrese šalia savo 
numerį. Pavyzdžiui,

reet,

y to jų tuojau praneš- 
id laikraštis būtų

išsikirpti žemiau at- 
į, užklijuoti ant at- 
” ir išsiųsti. (Jeigu 
), malonėkit paklaus-

Teikt®

AKINIAI
kaino®

Londonas. — Jugoslavijos 
karalius Petras sudarė nau
ją vyriausybę, kurios minis-
teriu pirmininku paskirtas ?.entas galėjo ką nors parašy- 

x v x -f-i onio Wttcjtt/icj ir I on Lri'i/'NC?
Milos Trifunovic.

19 metų karalius savo kal
boje pareiškė, kad Jugoslavi
jos ateities santvarką nusta-

ti apie Rusijos ir Lenkijos 
santykius.

Naciu Pataikūnas

redakcijoje įvyko permainų. 
Žurnalo ketvirtas numeris iš
ėjo pavėluotai, bet užtad as
tuoniais puslapiais didesnis.

rys pacys-zinui^-,
gininkai juos išvaduos iš na-

Jis nurodė, kad iš viso pa- cių ir fašistų vergijos. Jis nu 
gerėjo padėtis vandenynuose, 
kur Sąjungininkai turi daug 
mažiau nuostolių, nei anks
čiau.

rodė, kad jam visi Jugosla
vijos gyventojai yra lygūs: 
ir serbai, ir kroatai ir slovė
nai.

JAPONŲ LAIVAI SKANDINAMI
Washington. — Amerikos 

_ . _ povandeniniai laivai nuskan-
dino dar aštuonis japonų lai- 

ivus, kurių tarpe vieną nai
kintuvą, o tris sugadino. Nuo 
Perlų Uosto užpuolimo iki 
šiol 190 japonų 
kandinti, 29 gal 
ir 50 sugadintų.

Kariuomenės 
lėktuvai nuolat puola japonų 
aviacijos bazes Ramiajame 
vandenyne. Paskutiniu laiku

je” rašo Ant. Vaičiulaitis 
(apie Vydūną), kun. Dr. J. B. 
Končius (apie Vytauto san
tykius su Lenkija), Anicetas 
Simutis, J. Žilevičius, K. Dr. 
J. Bogušas, K. Verax (duoda 
labai įdomų pasikalbėjimą su 
dailininku Jonu Rimša), ku
nigas St. Raila (apie Lietu
vos jaunimą), kun. J. Kidy
kas ir kt. Sės. Felicija rašo 
apie savo pergyvenimus bom I 
barduotame Berlyne. Velio
nis J. Baniulis paminimas jo 
paties didžiuliu kūriniu „Nuo

Yra ir 
daugiau eilėraščių.

Lietuvių visuomenė, ypač 
jos vadai, turėtų daugiau do
mėtis „Studentų žodžiu”. 
Juk tai vienintelis šiandie 
lietuviškas žurnalas.

)rof. K. Pakštas išsi-
tolimus „vidurio va- gyvenimo aušros”, 

a tačiau Lietuvių Kul- 
hstitutas ir toliau

Ste^ o direktorium pasi-
, of. K. Pakštas. Įstai- 

0FW> ,įnė bus £U0 ĮarpU 
sshmP rke, o nuo liepos 15

z ks prie „Amerikos ’

|ji įsi, kad dar šiemet 
is išleis dvi anglų 

l| lygas apie Lietuvą.
. baigiamos ruošti.
Bisti lėšų turima, bet

F 1 veiklai padidinti, jo 
iam gyvenimui užti- 
uktina didesnės vi- 
s paramos.
ite dar galima gauti 
liais kiekiais Ant. 
ičio įdomiai parašy- 
line History of Lith- 
Jterature”. ši kny- 
i tinkama dovana 
Ji kario parašyta, 

kario dovana ka-

Bolševikų spauda paskuti
niu laiku turi nemažai palec- 
kinių asmenų straipsnių apie 
gyvenimą Rusijoje, apie ta
riamus raudonosios armijos 
lietuviškus dalinius ir pan. 
Tai propaganda raštu. Bet 
įdomu, kodėl buvę Lietuvos 
pavergėjai nedrįsta vesti pro 
pagandos gyvu žodžiu?

Gyvam žodžiui skelbti jie 
galėtų lengvai atsiųsti iš Ru
sijos kad ir patį Paleckį, ar 
Girą, ar Cvirką, ar Venclovą. 
Jie to nedaro, nes... bijo. Jie 
nepasitiki, kad šie asmens, 
atsidūrę laisvės krašte, išlik
tų tokiais, kokiais jie šiandie 
skelbiasi ar yra skelbiami. 
Todėl čia yra atsiųstas toks 
Rotomskis, kurs Lietuvos gy 
venime jokios reikšmės ne
turėjo.

im

laivai nus- 
nuskandinti

ir laivyno

septynis kartus iš eilės pulta 
Kiskos sala Aleutuose.

Povandeninių laivų padi
dėjusi veikla sudaro Ramio
jo vandenyno karo teatre vie-! 
ną šviesiausių paveikslų. Jie 1 
nuolat kenkia japonams su
sisiekti tarp įvairių salų, 
kur jų bazės. Su nuskandin
tais laivais žuvo daug japonų 
karių ir įvairių siuntinių, y- 
pač ginklų.

Berne. — Vokiečių patai
kūnas, prancūzų Vichy vy
riausybės vadas Lavai birže
lio 28 d. sulaukė 60 metų am
žiaus. Jį sveikino maršalas 
Petain, vokiečių užsienio rei
kalų ministeris Ribbentrop 
ir artimiausi bendradarbiai.

Lavai prancūzų politinia
me gyvenime daug kartų 
keitė savo įsitikinimus.

Armi jos Reikalui 
72 Bil. Dolerių

NAUJA PAJAMŲ MOKESČIŲ TVARKA
Liepos 1 dieną pradeda I Naujos tvarkos patogumas 

veikti naujas pajamų mokes- yra toks, kad kiekvienas tar-1 
čių išrinkimo įstatymas, pa- nautojas bei darbininkas ga
gai kurį pajamų mokesčiai iš- lės nesirūpinti, kiek jam už 
renkami prie tiesioginio jų iš
mokėjimo šaltinio-juos ats- 
kaitys algų bei atlyginimo iš
mokėtoj as.

Nuo liepos 1 d., kaip visi 
žinome, iš algų bus atskaito
ma 20 nuošimčių. Bet nerei
kia užmiršti, kad penktada
lis algos bus išskaitomas ne 
nuo visos gaunamos sumos, 
bet tik nuo tos dalies, už ku
rią mokėtini mokesčiai. Ne
vedusieji mokės daugiau, ve
dusieji mažiau; vedusieji vėl

metų reikės mokesčių mokė
ti-j is kiekvieną savaitę sa
vo dalį sumokės. Jeigu per 
metus jis sumokėtų valdžiai 
daugiau negu jis privalėtų 
sumokėti pajamų ir pergalės 
mokesčių, tai iždas skirtumą 
jam grąžins; jeigu mokėto
jas nauja tvarka sumokėtų 
mažiau, tai tada jis skirtumą 
turės sumokėti valdžiai.

Nauja mokesčių mokėji
mo tvarka neturėtų nė kiek 

škfr‘stomi“pagli šetaoŠ”dydj\ sumažinti karo bonų pirkimo, 
tie, kurie turi daugiau vaikų, Priešingai, tektų tik padidin- 
mokės mažiau. ti bonų pirkime

Washington. — Senatas be 
jokio pasipriešinimo priėmė 
sekantiems metams armijai 
pasiūlytą sumą-71 bil. 508 
mil. dolerių. Tai didžiausia 
suma karui vesti, kurios Žmo 
nijos istorija dar nežinojo, 
kaip pareiškė kai kurie sena
toriai.

Senatoriai nesigilino į pri
imtos sumos smulkmenas, į 
atskiras sąmatos dalis, kiek 
kuriems reikalams skiriama.

tos jau artinasi prie pergalės, vų, kurių 36,000 bombonešių, 
kad karas prieš Japoniją bus Ateinančių metų pradžioje, 

1 vedamas visu griežtumu ir sakė Arnold, Amerikos avia- 
žiaurumu. Jis nurodė, kad cijos daliniai turės pirmeny- 
šiuo metu kariuomenėje yra bę ir kiekiu ir kokybe prieš 
6,800,000 vyrų - karininkų ir kiekvieną priešą, kurį tik 
karių. Pernai turėta 2,500,- sutiks.

ARGENTINA NORI ARTIMŲ SANTYKIŲ
Washington. — Naujoji Ar 

gentinos karinė vyriausybė 
pasisiūlė atsiųsti Amerikon 
savo delegaciją, kuri stengtų 
si pagerinti Argentinos ir A- 
merikos santykius. Spėjama, 
kad jos atsilankymo metu bū 
tų svarstomi politiniai, eko
nominiai ir kariniai klausi
mai. Kiek patirta, Amerikos 
vyriausybė šiam pasisiūly
mui nepareiškė pritarimo.

Argentina nori iš Ameri
kos tokios paramos, kurią 
gauna jos kaimynė Brazili
ja, bet kadangi Argentina ir 
toliau lieka artimuose santy
kiuose su Amerikos priešais, 
todėl Argentinos vyriausybei 
aiškiai leista suprasti, kad jo-

kia parama jai neįmanoma, 
kol jos užsienio politika pa
silieka nepakeista.

Atvyksta Giraud
Washington. — Preziden

to sekretorius Early paskel
bė, kad netrukus Washingto- 
nan atvyks generolas Giraud, 
prancūzų kariuomenės Afri
koje vyriausias vadas. Jis 
atvyksta prezidento Roose- 
velto kviečiamas, su kuriuo 
tarsis karo vedimo reikalais.

De Valera Pasiliks
Airijos Priešaky?

ĮSTATYMAI PRIEŠ STREIKUS
Washington. — Kongresas 

buvo priėmęs kovai prieš ne
reikalingus streikus bilių, 
kuriame nepritarė organi
zuotų darbininkų vadai. Bir
želio 25 d. prezidentas atsi
sakė bilių pasirašyti, jis pa
reiškė savo veto.

Kongresas į prezidento ne
sutikimą labai greitai atsa
kė: abiejuose rūmuose pre
zidento protesto balsas buvo

per 2 vai. 15 min. palaidotas 
dviem trečdaliais balsų, ir bi- 
lius tapo įstatymu.

Naujasis įstatymas numa
to pinigines ir kalėjimo baus
mes tiems, kurie ruoštų strei
kus valdžios vadovaujamose 
dirbtuvėse. Darbo Santykių 
Taryba gali pareikalauti dar
bininkų slapto balsavimo 30 
dienų prieš numatyto streiko 
laiką.

Dublinas. — Airija turėjo 
savo tautos atstovybės rin
kimus. Per paskutinius 11 
metų vyriausybės priešakyje 
buvo Eamon de Valera, bet 
šį kartą jo partija nesurinko 
atstovų daugumos. Jo vestai 
politikai priešinosi keturios 
partijos, bet šios tarp savęs 
nesusitaria, tad manoma, 
kad de Valera ir vėl gali 
būti pakviestas ministeriu 
pirmininku.

De Valera nepritaria koa- 
i licinei, kelių partijų vyriau- 
I sybei.

nistracijai

toks:

Maspeth ir Bett Avės.

n šu Ant. Vaičiulai- 
u kariuomenėn, jo 
„Studentų žodžio”

ETINIU DIENA Liep°s ju|yn’43™ ™ “ ■ ■ X HFlfaiin KLASČIAUS - CLINTON PARKE
Maspeth, L. I., N. Y.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklu.Dr. PAKŠTAS SVARBIAIS KLAUSIMAIS
Artinantis 50 m. amžiaus 

sukakčiai mūsų žymiajam ko
votojui dėl Lietuvos laisvės, 
žinomam mokslininkui prof. 
K. Pakštui, LKFSB kreipėsi 
į jį prašydamas biografinių 
žinių. Profesorius tuo reika
lu teparašė kelias eilutes; ti
kimės, kad garbingasai su
kaktuvininkas atleis, jei čia 
mes jas suminėsime, nors jos 
gal nebuvo skirtos spaudai:

„Klausiate biografinių ži
nių...Jos labai paprastos :atsi 
radau 1893 m. birž. 29 d. prie 
Alaušo ežero, arti Užpalių. 
Dirbau visokių darbų: dvejus 
metus svetimas kiaules ga
niau, dvejis metus slaptą lie
tuvišką mokyklą lankiau, bu
vau Užpalių žydų bendruo
menės sekretorium, ritau iš 
miško upės medžius, buvau 
Banaičio spaustuvės raidžių 
rinkėju, spaudos platintoju, 
pirmos marijonų spautuvėlės 
„direktorium” Chicagoje, 
Illinois farmų artojum, ap- 
tiekos praktikantu, „Vyčio” 
redaktorium, tuom pačiu lai
ku ir studentu, Tautos Fondo 
sekretorium. Vargau ir ko
vojau panašiau kaip ir kiti 
trys milijonai lietuvių ir labai 
esu patenkintas savo vargais 
ir savo reliatyviu skurdu.”

Šiemet sueina ir kita prof.

o 
tos dienos, kai Friburgo uni
versitete, Šveicarijoje, gavo 
geografijos mokslų daktaro 
laipsnį.

Jau nuo pat Didžiojo karo 
laikų profesorius buvo ener
gingas visuomeniniame vei
kime ir plunksnos darbe:

1918-19 m. buvo sekretorių 
mi diplomatinės lietuvių mi
sijos Šveicarijoje, vėliau da
lyvavo, kaip Lietuvos delega
tas, įvairiuose taptautiniuo- 
se kongresuose: Tarpparla- 
mentariniame Komercijos 
kongrese Rio de Janeiro 
(1927 m.), Tarptautiniame 
Geografų Kongr. Paryžiuje 
ir Amsterdame Baltijos Hid
rologų konfer., Leningrade 
(1933) ir Helsinforse (1936).

Platesnį bendradarbiavi
mą spaudoje išvystė nuo 1914 
metų; politikos, visuomenės, 
geografijos klausimais jo 
straipsniai buvo spausdina
mi Lietuvos, prancūzų,anglų, 
latvių, švedų, estų ir kt. spau 
do j e. Yra apkeliavęs Europą, 
Afriką, šiaurės ir Pietų Ame
riką, dalį Azijos. Nuo 1925m. 
profesoriavo Kauno universi 
tete, o nuo 1928 m.-ir Rygos 
univ. Kviečiamas Kaliforni
jos universiteto, 1939 m. 
atvyko į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Čia įvairiuose uni- 
versitetose bei susirinkimuo
se yra laikęs kelis šimtus pas
kaitų. Nuo šių metų pradžios 
buvo persikėlęs į New Yorką.

Žinodamas profesoriaus di
delį patyrimą tarptautiniuo
se klausimuose, LKFSB krei
pėsi į garbingąjį sukaktuvi
ninką su keletą klausimų. Čia 
ir patiekiama prof. K. Pakšto 
išreikšti atsakymai:

— Kokia Tamstos nuomonė
— kada ir kaip baigsis šis 
karas?

— Ne tuom pačiu laiku ir ne 
vienodais tikslais didžiosios 
valstybės šin karan įsitrau
kė. Interesų skirtumai ka
ro pabaigoje dar labiau pa
didės... Vokietijos imperia
lizmas suklups 1944 m. Bet

^orr

tuomi karas dar nesibaigs. 
Tuomet anglo-amerikiečių 
pajėgos turės būti sutrauk
tos į Tolimuosius Rytus ja
ponų imperializmui sutriuš
kinti. Nelengva numanyti, 
kaip ilgai tęsis karas prieš 
tautą, kuri nervų neturi ir 
kadien įsistiprina užkariau
toje Pietų Azijoj. Tačiau per 
metus ar kitus ir Japonija 
turės nusilenkti techniškai 
anglo-amerikiečių galybei.

Vokietijos galybei žuvus — 
Centrinei Europai dar neteks 
ant laurų ilsėtis, nes jai greit 
grės kasdien augantis Rusi
jos nacionalizmas. Iš oficia- 
linių Maskvos pareiškimų ir 
iš įvairių diplomatinių vers
mių žinome, kad jau dabar 
Rusija netaiko Atlanto Čar- 
terio nei vienam savo vaka
riniam kaimynui. Ji ruošiasi 
atimti laisvę Suomijai, Esti
jai, Latvijai, Lietuvai, Len
kijai ir Rumunijai. Taipgi ji 
turi apetitą Persijos šiauri
nei daliai ir Afganistanui. 
Prie geros progos, ji neaplen
ktų ir Turkijos „strateginių” 
dalių.

Kadangi nei viena čia pa
minėtų tautų nenorės būti ru 
sų imperializmo sovietizuota
— tai reikės tai daryti Rau
donosios Armijos pagalba. 
Sunku dabar jjasakyti, kaip ii 

 

gal tęstųsi karas prieš tif še- 
šių ar aštuonių valstybių ne
priklausomybę: gal šešis mė
nesius, o gal net trejis metus. 
Nes juk nežinom, iš kur ir 
kaip tos tautos gautų ginklų 
savo laisvei ir demokratijai 
apginti. Gal bus panašumų į 
1918-1920 metų laisvės ka
rus.

2. Kokios viltys dėl Nepri
klausomos Lietuvos?

— Respublikai, kuriai nesi
randa niekus pasauly vietos 
tuojau sudaryti savo valdžią, 
iškelti savo laisvą vėliavą, 
pasinaudoti už herojišką pa
sipriešinimą nacizmui nor
maline „Lend-Lease” parama
— laisvės viltys nėra didelės. 
Bet jeigu ir visai vilčių nebū
tų tai geriau neviltyje mirti 
kovose su laisvės šauksmu 
lūpose, negu vergu svetimųjų 
koncentracijos stovyklose, 
visų paniekintam ir užmirš
tam.

Mūsų tautos padėtis ypa
tingai tragiška. Nežinau, ar 
šį tragizmą sugebės atvaiz
duoti ateities Šekspyrai. Da
bartiniai pasaulio rašytojai 
dar bejėgiai suprasti tragiz
mą tautos, kurios žodį vokie 
čiai bando sudeginti, kurios 
dainą ir raudą bando į kur
čius pelenus paversti, kurios 
teises net pati demokratija 
bando „padoriai” nutylėti. 
Lietuvos laisvės viltys nėra 
didelės. Bet mes einame prieš 
visas viltis. Mūsų valia ir 
troškimas laisvai gyventi pa
niekina pačią mirtį. O lais
vais mirti norinčių bus ir 
daugiau greta mūs; jų bus 
mažiausia šešios tautos, vi
sos šešios dešimtys milijonų 
gyvų esybių, nuo Arktikos iki 
Juodųjų jūrų.

Pats svarbiausias uždavi
nys — išlaikyti pakenčiamą 
vieningumą ir draugystę tarp 
šitų šešių dešimtų milijonų, 
vienybę mirtinose laisvės ko
vose. Tuomet mūsų kruviną 
auką supras ir parems dar ne
maža eilė mūsų laisve gyvai 
suinteresuotų tautų: milijo-

gi aiškiai parodo, kad lietu
viai ir nelaimėje ištikimi sa
vo tradicijomis. Tas atremia 
ir mestą mūsų tautai apkal
tinimą, esą lietuviai perse
kioja žydus ir lenkus.

1942 m. spalių 13 d. Lie
tuvos vyskupai įteikė oku
pantų atstovui savo memo
randumą. Garbė tiems civi
liams ir dvasiškiams drą
siems vadams — juos palai
kys visa liaudis savo veiks
mais. Ir dabar jau palaiko ir 
patvirtina jų žodžius — kad 
be laisvės ramybės nebus. O- 
kupantai apsiriks taikinda
mi represijas. Kuo daugiau 
persekiojimo, tuo daugiau pa
sipriešinimo.

J. A. V. rodomos keletą fil- 
t apie įvairių okupuotų

Tokiu vardu įdėjo Philadel- 
phijos arkiv. laikraštis „The 
Catholic Standard and Tim

es” straipsnį, kurį čia pa
duodame :

„Pasibaigus mokyklose 
mokslui ir prasidėjus atosto
goms, yra didelis pavojus, 
kad kai kurie gali pradėti 
mąstyti, kad galima pasiimti 
atostogas ir nuo religijos. 
Liūdna praeitis parodo, kad 
didelis skaičius jaunų ir su
augusių kaip tik taip ir galvo 
ja.

„Kai vaikų nebegloboja 
mokytojos, tai didesnė atsa
komybė krinta tėvams ir mo
tinoms, kad jie prižiūrėtų sa
vo vaikus atostogų metu, kad 
jie lankytų bažnyčią, eitų iš
pažinties ir komunijos daž
niau, kad taip uoliai atliktų 
savo pareigas. Panašiai te- — - - — c----------- xxxxxxcxo, m^x xxvj^j<xxcllxzjx<xxxxcxo xo-

vams turi rūpėti, su kuo jų šią pareigą: išklausyti šven- silaisvinimo troškimas. Mes, 
vaikai draugauja, kur jie ei- tų mišių. Sunkūs darbai ir ne agi sav0 kaltės, neįskaito- 
na ir ką jie daro. Juk kele- nuovargis per dieną gali kai mį į sąjungininkų eiles. Mes 

’rių metų gerųjų seserų mo- kuriems atrodyti, kad Jie ga-1 • ...
kymas ir auklėjimas gali nu- H būti pateisinti nuo šv. Mi- 
eiti niekais, jei tėvai pamirš- šių. Tačiau tai yra tik netei
tų savo pareigas. Dabartinis singas galvojimas ir parody- 
gimdytojų susirūpinimas iš- mas savo apsileidimo.
saugos juos nuo vėlesnio rū- Į „Užmiršti Dievą šiuose sun- 
pesčio ir gailesčio. kiuose laikuose, tikra pras-

„Gali būti, šiais metais me, yra sabotažas ir išdavi- 
vaikai bus palikti vieni dau- mas geriausių mūsų šalies rei 
giau, kaip kitais metais, nes kalų. Tauta nelaimės karo 
gimdytojai dirba karo darbą, vien turėdama darbininkus; 
Jei motina dirba ir vaikai pa- jai reikia ir maldų. Pilnų fa- 
liekami be priežiūros dieną j brikų neužtenka, dar reikia ir 
iš dienos, tai problema pasi-, pilnų bažnyčių. Dėl savo sie- 
daro labai rimta ir sunki. Tai ,los gėrio, dėl šalies gero, šie 
yra klaidingas tokių motinų tai metai yra atsimintini, kad 
supratimas tikro patrijotiz- nėra atostogų nuo religijos”.

mo, nes jos daugiau rūpinasi 
pilnu konvertu pinigėlių, kaip 
tikra šalies gerove, ir tas at
neš nepataisomos skriaudos. 
Juk pirmiausia tai reiškia ap
leidimą savo pirmaeilės pa- 
reigos-auklėti vaikus, čia ga
lima būtų pritaikyti pasaky
mą: „Penny wise, pound 
foolish”.

„Jokia pinigų suma nepa
keisi vaiki] auklėjimo. Auklė
dami savo vaikus Gimdyto
jai atlieka tikrą, patriotišką 
darbą, o gerai išauklėti, Die
vo biją vaikai yra neįvertina
ma gėrybė. ....

S
„Suaugę turi atsiminti, kad

ir jie nėra atleidžiami vasarą mų apįe įvairių okupuotų 
nuo mišių šventadieniais ir kraštų gyvenimą. Vaizduoja- 
sekmadieniais. Jei rengiesi iš mas okupantų žiaurumas ir 
važiuoti poilsio, tai visada tu pavergtųjų tautų pasiprieši- 

! ri turėti galvoje ir tą didžiau- nįmas> bei nepalaužiamas iš-

LAISVĖS IDĖJA NEIŠRAUNAMA
(Ištraukos iš Lietuvos gen. 

konsulo Jono Budrio kalbos, 
pasakytos birželio 27 d. Wa- 
terburio Lietuvių Tarybos su
ruoštame Lietuvos okupaci
jos minėjime).

., met.TaitĮaajustos
vaus gyvenimo tiek sustipri
no lietuvių tautoje laisvės i- 
dėją, kad dabar jokiems oku
pantams jos nebeišrauti. O- 
kupantų klaidos — geriau
sias Lietuvos laisvės sąjungi
ninkas. Abu okupantai savo 
žiaurumu ir priespauda davė

žmonėms progą palyginti su 
tuo, kas buvo nepriklausomy
bės laikais. Tas palyginimas 
dar daugiau įtikino žmones, 
kad lietuviai patys sugeba ge 
riau tvarkytis. Žiaurumas gi 
abiems okupantams sukėlė di

'sekantą. Jei So-

Liepos - July 2 d. Ii LAIMINGIAUSI ŽIV KARO ŽINIŲ APŽVALGA I
Aš pirmiau sakiau, kad bus 

momentų kare — ilgų ir trum 
pų — kada atrodys, kad visai 
nieko neveikiama, nors daug 
bus gaminama. Kada bus ma
žai žinių ir daug gandų. Kaip 
tik dabar yra toks laikas.

Atrodo, kad vokiečių va
dai negali pradėti svarbių žy
gių Rusijoj, kol nesužinos, 
kur britai ir amerikiečiai kirs 
ašiai smūgius Vakarų Euro
poje — kur, kada ir kaip sun
kiai. Hitleris neturi tokių sti
prių jėgų Rusijoj, kokias tu
rėjo pernai ir mažiau, negu 
turėjo prieš dvejus metus, ir 
jam tada nepasisekė. Bet jei
gu jis nekirs Rusijai smarkiai 
šįmet, jis prisipažįsta savo 
žmonėms, kad jie negali tikė
tis įveikti priešą, kad jų vie
nintelė proga bus ko ilgiau
siai išsilaikyti, kad mus nu
silpnintų. Abejotina, kad na
cių vadai gali savo žmonėms 
taip kalbėti. Kalbos apie gy
nimosi karą Vokietijos žmo
nėms nepatinka. Bet jeigu jie 
ketina kirsti Rusijoj, jie tu
rės tuoj pradėti, nes su kiek
viena praėjusia diena žiema 
vis arčiau, o žiemoj rusai du 
kartu įrodė, kad jie stipresni.

Todėl galime suprasti, ko
dėl Hitleris nori žinoti, kur 
ir kada mes ir britai ketina
me atakuoti Vakarų Europo
je. Daug žmonių manė, kad 
po Pantelerijos pasidavimo 
mes tuoj pradėsime kitą žygį. 
Bet didelės skalės militari- 
niai veiksmai ne taip leng
vai organizuojami, ypač tokie 
kuriuos Churchill pavadino

Jeigu taip bus, ko mes visi „milžiniškais veiksmais nepa- 
tikimės, tai visos tautos at- prasto painumo”. Nebūkite 
gaus savo teises. Tarp jų ir nekantrūs, jeigu invazija ne- 
Lietuva atgaus teisę savo ke- įvyks šį vakarą arba rytoj. Ji 
lių tūkstančių metų apgyven- įvyks. Bet kada ir kur, tai tik 
toje žemėje laisvai gyventi gandai. Daug iš jų yra 
ir savistoviai tvarkytis. 'priešo skleidžiami, nes

■įkarštis mes klodai, ne uolc 
Jonu gal- dų masė. Į tokius k] 

įvyks"O U.ptj neistengia ne1
dieną, kad tik britai,w ^a’ jūrininkai, nes jie ;

jis bando sudar 
monę, kad i

kiečiai ir okupuotų ša;i>e^reū' 
ventojai nesuprastų a ^pasaulyje 
jimo.

Kai kurie Ašies p: $ 136.518 
mai per radiją sakė, 1 didumo, 
želio 22 d. bus invazijo Euro- 
Jeigu neįvyksią tą di j šiaurės 
sako tai aišku, kad A .ros ir A- 
bus priversti atidėti ii ' 
Bet tai ašies pasaka, 
sų. Nekreipkite rimti $iDetik sa- 
sio į gandus; kada v 
prasidės, Amerikos 2 
žinos apie tai.

Elmer Davis, Dire 
Office of War Infoi 

Washington, D.

einami ne vien tik 
mo, bet ir dėl aukšl 
gelyje vietų krant; 
pusantros mylios a 

Esant visam sa 
šiui apklotam led 
čia tenka ieškoti ] 
augalo. Grenlandij 
nei medžiai, nei žol 
tik kai kuriuos vis 
plotelius pietuose 

jjmta ir se. Tačiau ir čia ai 
pje gyvena. tos samanos, ne j a 

žiemai ir šalčiam: 
sas kraštas tušči 
ūžauna tiktai vėj? 
mas iš vietos į v: 
ir stūkso tiktai k 
plotai.

Taip Grenlandi 
žmonės. Jie gyvei 
stantį metų, jie g 
bar. Tai tie didž

.didumo.
^os Euro- 

šiaurės

yjnaunau- 
, patys di- 

bet kartu 
nulyje sū

visoms pavergtoms tautoms 
giliai užjaučiame; linkime 
joms kuo greičiau tą laisvę 
atgauti. Tačiau giliai esame 
įsitikinę, kad okupantų rėži
mas Lietuvoje niekuo nesis
kiria nuo kitų vokiečių oku
pacijoje esamų kraštų ir kad 
tautinis susipratimas ir lais
vės troškimas Lietuvoje pasi
reiškia lygiai taip pat karš
tai, kaip ir amuose kraštuose. 
Ir Lietuvoje žmonės kenčia, 
lygiai taip pat kovoja prieš 
okupantus. Ir ten žmonės 
trokšta alientų laimėjimo ir 
tikisi, jog po šio karo pasau
lis gerbs teisėtumą, o jėga 
bus vartojama tik prieš smur 
tininkus — teisei apginti.

įoiėskraš- 
$ kad tai 
įras. Gren 
*įli pačioje 
į ir ledų tu- 
įgalima ją lyje skurdžiai, 1 
giro provin- kartu ir laimingi:

(Savanoris) ir „Zaria 
ra). To paties ,,Afton 
žiniomis... „šaukimas 
džiau eina tarpe ukra 
baltgudžių, lenkų, ne * 
Pabalčio gyventojų. I 
sant propagandos ir Ų - . ,
riopų pažadų, tik lai $D&tasV1 Bet kas jie .^.Tai 
žas skaičius Pabalčio iPavl^slUS• 
tojų sutiko stoti froi ^e.
Įnybon. Nedaug tepa šnose pieti- 
paskutinis Himlerio j SG°S 
kymas Pabaltyje, kur Ak tai tik 
buvo uždaryta eilė m 
ir universitetų, bei da 
nų vyrų išdeportuota 
tijon. Raudonarmiečia
viai rodo daugiau norTT™ Argi jie gyventi 
lisruotis. Vlasovo viene čiaveidžiai, 1
tu laiku bus naudojau žmonių giminės
te”- į, prideng- dienas tau

žas skaičius Pabalčio jfOTSlUS.

žagia ledo 
keliolikos pė 
aurę vienos

Eskimų, šių 1 
rėš sričių gyvei 
Grenlandijoje 
apie 16,000.

Eskimai iš sa 
turi nė menkiau

Gyventi krašt 
neauga, atrodo, 
Bet kaip gi gyv

nto tokio už-
te”.

Vienkart mus pasi io storumo re Jau ne vienei 
nios, kurios patvirtin Bet kurio gi gyvena čia nuc 
ukrainiečiai-galicijona 
muojasi atskirai nuo į 
E. Pavlenko. Čia ve 
naudoja savo laiku Pa 
nepavykusį bandytą i “T*. jT baį geras' “jie 
SS formacijas. Konst eao --------- ■*
„SS Galizia Divizija’ 
šium su tuo, minimos c

vje tokie mil
to susidarė?

: tūkstančius
•tokiam pro-

laikų. O jeigu g 
tyt, gyventi įsi

Tačiau nen 
kad tas jų gyv

i langiau my- 
šium su tuo, minimos ( ^Ga

licijos veikėjų pavardė

kiai, gyvena 1 
stangų dėka ii 
diena, neprisų 
to. Bet jų gyvi

nai švedų, norvegų, vengrų, 
jugoslavų, bulgarų ir turkų. 
Gal ant galo ir didžiosios de
mokratinės valstybės išties 
mums pagalbos ranką, kai 
matys mūsų visų kraujo upė
se gimstančią vienybę. Betgi 
būkime realistai: mums gre
sia patys didžiausi pavojai, 
kokių dar niekad nebuvo tūk
stančio metų herojiškose Lie
tuvos kovose: jei dabar lais
vės neatgautume, tai būtume 
fiziškai išnaikinti puikiai or
ganizuotos modernios barba- 
rijos,-kurios dar nesupranta 
labai sotus ir išglebęs pasau
lis. Iš knygų daugelis mokosi 
protingi ir glušai. Lietuva gi 
mokosi iš koncentracijos sto
vyklų, kurios įrengtos daž
niausia herojams ir kanki
niams.

3. Kaip USA lietuviai ga
lėtų prisidėti prie demokrati
jų pergalės ir Lietuvos atsta
tymo?

— Jeigu dar yra apie 50,000 
patriotiškai nusiteikusių lie
tuvių šioj šaly, tai jie, duoda
mi po vieną dolerį į metus po
litiniam laisvės darbui, galė
tų to darbo našumą padidin
ti beveik dešimtį kartų. Iš- 
dyktų tikras informacijų biu
ras ir vietoj kuklaus biulete 
nio eitų neblogas angliškas 
žurnalas.

Bet mes nebeturime jėgų 
savo pačių didelio turto tru
pinius naudingam darbui pa
kreipti, nors kai pašaukia — 
tai mes savo kraują lie j ame 
visuose žemės kampuose. Ir 
čia mūsų tragedija, tik dėl 
jos nesididžiuoju, bet akis že
myn nuleidžiu: gėda man ir 
visiems, kurie dosnumą lai
ko dar šiokia tokia dorybe.

vietai nebūtų demoralizavę 
ir išnaikinę trijų Baltijos 
kraštų kariuomenės, nebūtų 
įsimaišę ir suardę tų šalių 
vidaus tvarkos, — pusė mili
jono geros kariuomenės būtų 
stojus į kovą Hitleriui užpuo
lus. Bet vietoje draugų Sovie
tai norėjo vergų ir per tai su
silaukė sukilimo. Naujieji o- 
kupantai neabejotinai susi
lauks to paties.

įžengdami į Lietuvą, jie pa
neigė jos nepriklausomybę. 
Ignoruodami susidariusią Lie 
tuvių vyriausybę, susilaukė 
pirmo lietuvių protesto iš lai
kinosios vyriausybės su prof. 
Ambrazevičium priešakyje. 
Toliau jie uždraudė žmonėms 
minėti Vasario 16 d., Tautos 
šventę. Tačiau žmonės to ne
paisė ir ta diena virto pirma 
lietuvių laimėjimo diena. Nau 
jieji okupantai bando silpnin
ti ir užgniažti tautinį susipra
timą. Iš tų sumetimų jie nelei 
džia grįžti į savo tėvynę su- 
virš trisdešimt penkiems tūk
stančiams anksčiau į Vokie
tiją pabėgusiems lietuviams.

Nežiūrint tų 35,000, išga
bentų į Vokietiją; nežiūrint 
tų 50,000, ištremtųjų Sibiran 
— Lietuva vis dar turi vadų. 
Čia tai ir matome nepriklau
somo laikotarpio tautinio at
gimimo rezultatus. Laisvę 
atgavę — vergais nebūsime! 
Visa Lietuva kaip vienas prie 
šinasi okupantams. Nei liau
dis, nei jos pasitikėjimą įgiję 
vadai, nesibijo kiekviena pro
ga tarti okupantams tiesos 
žodį. Nesidavė migdomi pa
siūlymais nei prof. Jurgutis, 
nei kiti, atsisakydami savo 
vardais dengti vokišką dar
bą bei stačiai pareikšdami 
vokiečiams lietuvių norus. 
Gana aiškiai ir drąsiai išdės
tė savo pažiūras į padėtį kiti 
trys žymūs vyrai — Dr. K. 
Grinius, kun. M. Krupavičius 
ir buvęs žemes ūkio ministe- 
ris J. Aleksa, įteikdami raš
tą su savo parašais. Tarp ko 
kito tame pareiškime užsisto
ta ir už žydus bei lenkus. Tas

Šiuo metu, kai Maskvos 
imperialistai nenustoja ban
dę pasaulį įtikinti, kad Pa
balčio valstybės savo noru 
„prisijungusios” ir nori pasi
likti Sovietų Rusijos ribose, 
o tautos išgamos — komuni
stėliai įtikinėja lietuvius, kad 
keliosdešimt tūkstančių Lie
tuvos žmonių savo noru atsi
dūrė Sibire; čia paduodame 
dar vien ątrumpą žinutę, ku- juos pasirašė; ir tai turėjo 
ri yra labai būdinga. dar nueiti 32 viorstu; taigi,

Viena senutė, šiaurinės ne be reikalo ji už laiškus 
Lietuvos ūkininkė, bolševikų daugiau dėkoja, negu už ,,pi- 
išvežta į Sibirą, rašo savo sū- n^us ’.... Bet už kokius gi 
nui, dabartiniam Amerikos laiškus ji dėkoja, jei ji jų

šai? Argi negauni mano laiš
kų, kuriuos aš siunčiu man 
seniau su pinigais atsiųstu 
Tavo adresu. Mums galima 
viską atvirai rašyti...”

Šis atvirukas išsiųstas iš 
Sibiro š. m. kovo 3 d. ir rašy
tas rusiškai. Atviruko auto
rė beveik atvirai pasako, kad 
ji pinigų negavo, o tik už

negauna? Matomai ji įtaria 
cenzūrą ir todėl „pasigiria”, 
kad tremtiniams viską gali
ma atvirai rašyti...

Skaitytojams galima pri
minti, kad rašanti moteris ne

kariuomenes savanoriui. Ji 
sako:

„Vėl atėjo Tavo išsiųsti pi
nigai — 200 rublių. Aš už 
pinigus pasirašyti buvau nu
ėjus į.... paštą, kuris randa
si nuo mūsų stovyklos už 32 savo noru atsidūrė Sibire, o 
viorstų. Labai Tau dėkoju už 
pinigus ir dar daugiau už lai
škus, kurių aš taip nuo Ta
vęs laukiu... Aš nesergu ir 
dirbu. Šiemet čia žiema ge
ra, šalčiai tik apie 50 laips
nių... Kodėl gi Tu man nera-

buvo bolševikų ištremta 1940 
m. birželio mėnesį. Ji gyveno 
šiaurės Lietuvoj ir valdė ma
žą ūkį. Jos pavardė buvo A- 
merikos lietuvių spaudoj pa
skelbtame tremtinių sąraše.

PauliusNACIŲ KOMBINACIJOS UKRAINOJE
L. K. F. S. B. bendradarbis, 

karinių ir politinių klausimų 
specialistas, papildydamas 
pereitą savaitę duotas infor
macijas apie padėtį nacių o- 
kupuotuose kraštuose, rašo:

„Pasiremiant švedų lai
kraščio ’Aftonblade’t žinio
mis, atrodo, kad didrusio A. 
Vlasovo formacijose šian
dien priskaitoma jau apie 10 
divizijų (150,000). kovotojų. 
Greta jau minėto „Zemlia i 
Volia ’ (Žemė ir Laisvė) šū
kio, vokiečiai pradėjo ir vėl 
plačiai propaguoti mintį apie 
brolišką germanų ir slavų tau 
tų sugyvenimą. Vokiškos ta 
kryptimi propogandos tonas 
nuostabiai pradeda priminti 
ne taip jau tolimus 1939 me-

tus, kai visokiais balsais 
Berlyne ir Maskvoje buvo 
triūbijama apie krauju suce
mentuotą abiejų tautų drau
gystę:

„Ryšium su Vlasovo judė
jimu, dažnai minimos pavar
dės Malyškino ir prof. Ivano- 
vo-dviejų didrusių emigran
tų. „Aftonbladet” žiniomis, 
Vlasovo vadovietė yra Smo
lenske. Tas tik patvirtina, 
kad Ukrainos plotai jam ne
priklauso. Ten šeimininkauja 
kitas vokiečių samdinys-gen- 
nerolas M. E. Pavlenko. „Vla
sovo judėjimui paremti šian
dien eina net 3 laikraščiai: 
ankščiau Berlyne leistas „No
voje Slovo” (Naujas Žodis) 
ir du nauji: „ Dobrovolec”

p*

____________ __ s nestovi vie- _
Mėti yra lin- nei apie valdi 

NAMINIS FRONT Ta- n,s. £ei apie 

—~—.. . jie iš au

Eskimą? n<

kovoja už reil 
simetę gimini 
riausybė yra 
nes žmogus, 
nerašyti pap 
džiausiąs jų į 
stenkis gyve 
pinkis, kad k 
visur, taip i 
sias rūpestis 
gaudami niel 
mai visa sav 
kreipę į jūra

Prašo priimti darbinii idakaįžemeg 
namus

Gyventojai karo dar 
truose prašomi valdžk 
imti į savo namus ( 
darbininkų ir taip padi '^iaibūna pil 
ro produkcijai greičia 
ti. Valdžios butų progĮ) pasiekę pa
naudodama privačių 
ir visuomenės fondų ifenlandijos 
gas, bus vykdoma kie 
ma, turint dėmesy, ka __
ksta darbininkų ir reik^mdaro ne že- svarbiausias 
Problema negali būti i 
sta be namų savinin 
dradarbiavimo.

Dauguma 1,100,000 
ninku, kurie paskutinil 
ku vyko į karo indu 
centrus, turi būti ap 
dinti namuose, kurie 
yra laisvi. Apie 200,000^ 
darbininkų, šeimų ir 4 
nevedusių darbininkų, 
būti panašiai apgyven

Nevažinėti bereika
Ryšium su kariuo 

dalinių perkėlimais ir 
kariniais judėjimais, b 
reikalinga civilių ke

nepas- 
įjo kelis cen- 
M Tačiau 
iki jie užpildo

-i iki salos

įkrenta ga-

i ir vakari-
> tarytum

Stepas Zob;

iiMi Našle
ir kirminais, visa šlapi 

Prieš akis vėl buvo ly 
! keliasdešimts žing! 
kaip lengvas rūkas 

^Nme miškai ir sodybos

w atsikvėpė. Dešinė ra 
. kūdikį, kuris kiuri 

ysto, perkėlė iš deši 
R- Sijono priešakys vis 

. .. ,. .. . . . užkištas. Įsitikinusi,
laikyti ligi minimumo, IMštdai, ji‘nuleido st( 
pataria.

Office of Defense T 
portation sako, kad sek 
kelionės yra ne būtinos

1. Kelionė atlankyti 
gus.

2. Kelionės į namus 
savaitės.

3. Apylinkių apvaž 
mai.

4. Važinėjimai į te 
rungtynes ir kitas pasi 
minimo vietas.

5. Važinėjimai pasil 
minti.

6. Kelionė be jokios 
mes.

Yra sakoma, kad 
Island ir States Island, 
yra apie 8,000 nesiregi 
vusių į kariuomenę. 20 
jau kalėjime.

OWI

A

'^ip klūktas, — suniūri 
^.Prižiūrėjusi į sterbles

vaikas.
. ii skara ir prisispa 

greit namučiuos bū: 
vsiu tave minkšton

vedėsi iš glėbio, sp 
Judėjo bliauti.
• 7* sušuko nebetekus 
S neW — Drybsai a 
^griovin, tai žinosi i 

^_hbiau susiraukė, 
.. Rainis, Iš akių pabii 
^Mvirks kaip skerdž 
l.M jo klyksmas m 

tik lietus dulkė 
i kad šitas neramu 
hįgJi Prisiglaudė a 

J’J’įdok. Jau tuoj būsi 
J; jau žiburėli) 

smilium mostelėję 
Skverbė iš po skar
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žinių ir daug gaudę jis U 
menę, į 
dieną, 
kiečiai į,,; 
ventojai^ 
jimo. '

Kai biį 
maiperrv 
želio22įk 
Jeigu 
sako tai į 
busprų 
Bet tai &

YVENA LAIMINGIAUSI ŽMONES Be to,užklysta į Grenlandiją 'yra pyktis. Jie tarp savęs ne- 
nemazai baltųjų lokių ir į jos sibara ir nesikolioja. Jų kal- 

--------  pietinius pakraščius atskren- 
mės klodai, ne uolos, bet le- da paukščių. Lokiai ir paukš-kai smarkus karštis------------------------------------------ _ pcLUIYO_

a, labai malonu gal- dų masė. Į tokius krantus už- čiai juk taip pat tinka maistui 
| kraštą, kur dideli...........................
kur ir dabar šalta, 
nesyje turime Gren- 
iidžiausią pasaulyje

ndija yra 736,518 
lių mylių didumo.
tadalis visos Euro- 
tūkso netoli šiaurės 

$ tarp Europos ir A-

nniau sakiau, kad bus 
:ų kare — ilgų ir tram 
ida atrodys, kad visai 
eveikiama, nors daug 
linama. Kada bus ma- 
iį ir daug gandų. Kaip 
ar yra toks laikas.
lo, kad vokiečių va- 
ali pradėti svarbių žy- 
sijoj, kol nesužinos, 
tai ir amerikiečiai kirs 
nūgius Vakarų Euro- 
kur, kada ir kaip sun-
itleris neturi tokių sti- 
gų Rusijoj, kokias tu- 
;mai ir mažiau, negu 
prieš dvejus metus, ir 
lą nepasisekė. Bet jei- 
ekirs Rusijai smarkiai 
jis prisipažįsta savo 
ns, kad jie negali tikė- 
kti priešą, kad jų vie- 
proga bus ko ilgiau- 

dlaikyti, kad mus mi
tų. Abejotina, kad na- 
lai gali savo žmonėms

prasit^! 
žinos aį

yra įdomi ne tik sa
lų, kiek gamta ir 

S, kurie joje gyvena.
I ;a yra pati žiauriau- 
nonės — patys di- 
kurdžiai, bet kartu

(Savaną
ral;)limus šiaurės kraš- 
ziniomii ;ama sakyti, kad tai 

edų pragaras. Gren 
nors neguli pačioje i V 1 V • • -i 1 .

džiau jį
baltgo^j

iPabalQQ? bet šalčio
SATlt ori ai ai

lipti neįstengia net geriausi ir eskimai skiria jų medžio- 
jūrininkai, nes jie yra nepri- klei nemažiau laiko, kaip žve- 
einami ne vien tik dėl statu-r"1—: 
mo, bet ir dėl aukštumo (dau 
gelyje vietų krantai yra net 
pusantros mylios aukštumo).

Esant visam salos pavir
šiui apklotam ledais, veltui 
čia tenka ieškoti kokio nors 
augalo. Grenlandijoje neauga 
nei medžiai, nei žolė, išskyrus 
tik kai kuriuos visai menkus 
plotelius pietuose ir vakaruo 
se. Tačiau ir čia auga tik kie
tos samanos, nejautrios ilgai 
žiemai ir šalčiams. Šiaip vi
sas kraštas tuščias. Čia te- 
ūžauna tiktai vėjas, nešioda
mas iš vietos į vietą sniegą, 
ir stūkso tiktai klaikūs ledų 
plotai.

Taip Grenlandijoje gyvena 
žmonės. Jie gyveno prieš tūk- 

. stantį metų, jie gyvena ir da-JT v J pivaiįvf vvna ii uu-

ilbėti. Kalbos apie ir Tai tie didžiausi pasau-
karą Vokietijos žmo-“l"? sku,rdziai' kurie. taci.au

epatinka. Bet Jeigu jie 
Lrivai-i Piiohai no H1- . , 

itoję 
nybon J> 
paskirtį 
kymasRį

kirsti Rusijoj, jie tu-, 
>j pradėti, nes su kiek- 
praėjusia diena žiema 
iau, o žiemoj rusai du 
rodė, kad jie stipresni, 

ii galime suprasti, ko- 
tleris nori žinoti, kur 
i mes ir britai ketina- 
.kuoti Vakarų Europo- 
ug žmonių manė, kad 
ntelerijos pasidavimo 
o j pradėsime kitą žygį, 
idelės skalės militari- 
eiksmai ne taip leng- 
;anizuojami, ypač tokie 
s Churchill pavadino 
liškais veiksmais nepa-

painumo”. Nebūkite 
:rūs, jeigu invazija nė
šį vakarą arba rytoj. Ji 
Bet kada ir kur, tai tik 
i. Daug iš jų yra

s k 1 e i d ž i a m i, nes

į to pragaro provin- j kartu ir laimingiausi žmonės, 
lis yra apdengtas vi 
andijos paviršius.
yra amžini. Jie te
tik pačiuose pieti- 
vakariniuose salos 

iose, bet ir tai tik 
ruože.

Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!

Antanas Vaičiulaitis

TĖVIŠKES VAIZDAIboję nėra žodžių, kurie būtų 
vartojami pasikolioti. Bet to
kie žodžiai jiems ir nereika
lingi, nes neįvyksta nė men
kiausių nesusipratimų. Taip 
pat jie nežino ir vagysčių bei 
melo. Vagystė ir melavimas 
eskimų akimis žiūrint, yra 
toks baisus dalykas, kad a- 
pie tai negalima net ir pagal
voti.

Nors eskimai jau seniai ben 
drauja su europiečiais, tačiau 
nuo savo papročių neatsisako. 
Jie iš svečių nieko nepasisa
vino ir nenori pasisavinti. Jie 
yra patenkinti tuo, ką turi, ir 
jaučiasi visiškai laimingi. Jie 
nežino, kas yra rūpesčiai, su
sikrimtimas, nesantaika, gin
čai, pavydas. Jie nieko neiš
mano apie diplomatiją, notas 
ir blokadas. Ir jie niekaip ne
gali įsivaizduoti, kad žmogus 
žmogų galėtų žudyti vien tik 
dėl to, kad kariaujama.

Paukščiai grįžta gom, jos lakštavimo užliū
liuoti, ir kada gaigystėje 
nubusdavome, ji paskutinę 
giesmelę suokė naujai die
nai.

Kai žalioje girioje suku
kuodavo gegutė, graudu ir 
gūdu būdavo širdyj. Mes, vai
kai, išgirdę jos balsą, norėda
vome bėgti už tų žalių girių, 
už kurių mes svajojom mėly
nas marias liūliuojant. Į toli
mus ir ilgesingus kraštus, į 
neregėtas žemes gegutė mus 
šaukė ir viliojo. Kartais ji 
pati atlėkdavo ir atsitūpdavo 
ant obelies šakos prieš pat 
pirkios duris. Ji kukuodavo 
ir kukuodavo savo gūdžiu bal 
su, lyg iš trobos ką vadinda
ma. Mama sakydavo: „vėl ką 
iš namų iškukuos”... Ir man 
kaip gyvi šiandien akyse sto
vi tie giedrūs rytmečiai, ka
da, raibos gegutės iškukuo
tą, kaimo vyrai ar brolį ar 
seserį išnešdavo iš namų — 
mėlynam grabe į smiltėtą kai 
nelį...

Aš dabar vis klausausi, gal 
išgirsiu vyturėlį čirenant, 
gal kregždė sukrykš, gūžiu 
atsimušdama į vilnį, gal nak
čia laukinės žąsys pragagens, 
lėkdamos į žiemius.

Aš noriu grįžti į tėviškės 
laukus ir, atsigulęs tirštoje 
pievų žolėje, nuo aušros ligi 
vakaro klausytis vyturėlio 
trilenant pačioje dangaus vir 
šūnėje. Aš ten gulėčiau die
ną ir nakčia, ir jausčiau, kaip 
iš tos juodos žemės, iš tėviš
kės balsų ir gietsmių į mane 
grįžta tikrumas, džiaugsmas 
ir ramybė — darbui ir gyve
nimui.

Ir aš nežinau, kas mane 
beatskirtų nuo tų laukų ir 
pievų, kur mažas bėginėjai 
ir avių kaimines
kada aš beatsiklausyčiau vy- 
i%crt eli o^a Ak 
kada beatsižiūrėčiau į mėly
nas seserų akis.

Iš tolimos žemės, kur aud
rų debesys tvenkiasi, ir kur 
nuo marių krašto, kuriose pil 
ki laivai plaukia, aš savo 
mintyse grįžtu į gimtą pirkią 
ir mažas dienas.

Savo sapnuose aš išgirstu 
mamos balsą tariant:

— Jau vyturėlis parlėkė...

Vedybos kaltos
— Tamsta, kiek gerai at

simenu, dainuodavai bosu, o 
dabar pasirinkai sau tenoro 
ariją?

— Matai, aš neseniai ve
džiau, todėl nenoroms turiu 
ne savo balsu šaukti.

Nereikės kavos kuponų
Kupstienė: — Vakar pir

kau miltelių nuo girtuoklia
vimo ir įdėjau, kaip sakei, į 
kavą, kurią jis gėrė.

Vaistininkas: — Na, ir 
gelbėjo?

Kupstienė. — Taip. Jis da
bar visai negeria kavos...

Stebuklingas išgydymas
Daktaras: — Jeigu šie vai

stai neišgydys tamstos, tam
sta ir vėl ateik, aš duosiu to
kių, kurie išgydys.

Protinga logika
Daktaras: —Kada pietus 

valgai ?
Jonas: — Antrą valandą.
Daktras: — Ką veikiate po 

piet?
Jonas: — Laukiu vakarie

nės.
Pildo gydytojo patarimą
Karsokas: — Kašėta, ko

dėl tu gerdamas alų užmerki 
akis?

Kašėta: — Mat, gydytojas 
man uždraudė žiūrėti į alko
holį.

Mielaširdinga žmona
—Mona žmona yra nepap

rasta. Vakarais ji man nuo
latos batus nuauna.

— Kai tu namo girtas grįž
ti?

— Ne, kai rengiuos eiti į 
aludę.

Paskutinis testamentas
Vyras, mirdamas, prašo 

savo jaunąją žmoną:
— Mano mieloji, kai aš nu-

man bus negeraTKai tu ateisi 
su kitu vyru pas mane į dan-

Kovo pradžioje mama vie
ną rytą tardavo mums: „Jau 
vyturėlis parlėkė”...

Mes, mažieji vaikai, pasi
gėrėdami klausydavomės šios 
pavasario žinios. Mūsų šir
dys sudrebėdavo iš džiaugs
mo: tuoj vėl basi lakstysime 
po žydinčias pievas, tuoj vėl 
ganykloje šokinės ir bliaus 
ėriukai, tuoj sodai ir girios 
skambės nuo paukščių gies
mės.

Mes bėgom į lauką, ar ne- 
išgirsim čirenant vyturėlį. 
Nuo kalnelių jau tirpo snie
gas. Linksmai ir giedriai 
gurgėjo upeliukas.

Už grumsto, nepakildamas 
jį dangų, aure, vyturėlis su- 
j čireno ir« nutilo. Trumpa bu- 

Todėl jie argi ne laimin- vo jo daina. Bet ji mums pa
sakė, kad tuoj ’gluosniai su
sprogs, kad sula varvės iš 
klevų ir beržų, kad sodai pa
bals nuo vyšnių ir obelų žie
dų.

Kartais vėl žiemių vėjai pa 
pūsdavo, ir sniegas 
ant žemės.

Aš tada mąsčiau 
turelį už grumsto, 
nesušaltų!

Vos tik pragiedrėdavo ir 
drungni vėjai padvelkdavo, 
rugių lauke vėl sučirendavo 
vyturėlis. Jis jau nenutilda
vo nuo ryto ligi vakaro, nuo 
pirmų pavasario spindulių li
gi rudens darganų. Jis buvo 
mūsų ištikimiausias drau
gas, brolio artojo nepailsta
mas dainininkas.

Paskui suskrisdavo jie vi
si, mūsų girių, laukų ir liūnų 
dainininkai.

Grįždavo kregždė ir, pasi
ėmus dumblo į snapą, lipdė- 
si lizdą tvarte prie sparo. Ap- 
sųkes rr^„garpys. ^J^leįs-

jybai.
Kiekvienas eskimas svajo

ja kaip galint daugiau nudėti 
banginių ir ruonių. Banginiai 
ir ruoniai duoda daug riebalų, 
kurie reikalingi ne tik mais
tui, bet ir šviesai. Be to, iš 
šių gyvūnų odų išeina geri 
drabužiai ir laiveliams ap- 
traukalai, o iš kaulų — gin
klai, adatos, meškerės ir daug 
kitų reikmenų. Eskimai yra 
labai įgudę ir labai kantrūs 
žvejai. Eskimas gali prasė
dėti prie eketės dieną ir nak
tį, belaukdamas ruonio. O kai 
tas, nieko bloga nejausdamas 
kyšteli iš eketės galvą, būna 
taip mikliai užkabinamas kau 
liniu kabliu ir taip greitai su- 
dorojamas, kad net nespėja 
suvokti, kas čia darosi. Jei
gu ruoniai neateina į užšąlu- 
sius pakraščius, tuomet es
kimai leidžiasi savo menkais 
laiveliais į atvirą jūrą ir re
tai kada grįžta tuščiomis ran
komis.

Nors Grenlandijos pakraš
čiai yra gausūs ruoniais, ban
giniais ir įvairiomis žuvimis, 
tačiau jų žvejyba yra sunki. 
Sunki dėl to, kad eskimai ne
turi gerų žvejybos ir medžio
klės priemonių, žinoma, jie 
galėtų jų įsigyti, iš europie
čių, bet nenori. Jie vargsta

Įgiausi žmonės pasaulyje? 
j Be abejo nė vienas euro
pietis nesutiktų, gyventi to
kiose sąlygose, kokiose gyve
na eskimai. Tos sąlygos, žiū
rint europiečių akimis, yra 
per daug žiaurios. Tačiau es
kimams Grenlandija yra 
miela ir jie jos neapleistų net 
už aukso kalnus.

Per eilę metų eskimams pa 
vyko išvengti per didelės eu
ropiečių globos. Grenlandija 
buvo danų žinioje. Danai ten 
neturėjo ką veikti. Pietiniuo
se salos pakraščiuose jie į- 
rengė pora uostų žvejams pri 
siglausti. O į eskimų gyveni
mą nesikišo. Tačiau eina kal
ba, kad Grenlandijoj slepiasi 
dideli žemės turtai. Sako, kad 
po ledų klodu yra apsčiai ak
mens anglių ir net aukso. Jei
gu šios žinios pasitvirtins, 
tuomet Grenlandija virs kitu 
pragaru — žemės turtų eks
ploatavimo pragaru. Teisybė, 
prie tų turtų per^lędų klodą 
prieiti nebūtų lengva. Bet 
žmogus, norėdamas pratur
tėti, įstengia nugalėti di
džiausias kliūtis. Tuomet ir 
tiems laimingiesiems pasau
lyje skurdžiams eskimams, 
ateitų liūdnos dienos, kaip 
atėjo Amerikos indėnams ar
ba Afrikos negrams.

Šiuo metu Grenlandija, pa
gal susitarimą su Danija, yra 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių žinioje. Amerika turi 
svarbias jūrų ir aviacijos ba
zes, kurios reikalingos karo 
pergalei užtikrinti.

Bet kas jie? Tai eskimai.
Eskimų, šių tolimų šiau

rės sričių gyventojų, dabar 
Grenlandijoje priskaitoma 
apie 16,000.

Eskimai iš savo žemės ne
turi nė menkiausio pelno.

Gyventi krašte kur niekas 
neauga, atrodo, neįmanoma. 
Bet kaip gi gyvena eskimai? 

kai kur net pusan-j Argi jie gyventi gali ? Šie pla- 
iejų mylių storumo, čiaveidžiai, plokščianosiai vare-o iu seneliai
j nėra kito tokio uz-!zmoniu gimines atstovai lei npf naa-alvoti kad
turis būtu nrideng- džia dienas tame ledų praga- . J v
r .„.Lų FIluen& | _ ._ ___ .____galima butų naudotis kuo ki

tu.
I Viskas ką eskimai sužve- 
joja ir sumedžioja, yra visos 
giminės nuosavybė. Medžioti, 
.pasislėpus nuo kitų ir nepa
sisakyti kas sumedžiota, lai
koma dideliu nusikaltimu. 
Grobis būna padalinamas vi
siems lygiai. Pirmiausia savo 
dalį gauna seniai, paskui vai
kai ir moterys ir tik į galą pa 
tvs medžiotpiai. Seniais, in- 
validais ir nebegalinčiais dirb 
ti kitais žmonėmis rūpinasi 
visi bendrai, lyg jie būtų arti 
miausi giminės. Nors ir dir
bant bendrai, bet pasitaiko 
liūdnų dienų, kai nepavyksta 
sugriebti net menkos žuvelės. 
Tuomet eskimams tenka pa
badauti. Bet ir badaudamas, 
eskimas palieka eskimu. Jis 
dėl to nenusimena ir nedejuo
ja. Jis moka pasitenkinti tuo 
kas yra, ir tikėti, kad bus ge
riau.

Tarp savęs ir su kitais es
kimais sugyvena labai gra
žiai. Jie visiškai nežino kas

idiją dengia ledo 
tijon.Hk etomis keliolikos pė 
viai rotoj )įau į šiaurę vienos 
liMU IJ 
tu laiknh 
te”.

M milžiniško storumo re jau ne vienerius metus. Jie 
ksniu. Bet kurio gi gyvena čia nuo neatmenamų 
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įlandijoje tokie mil- laikų. O jeigu gyvena, tai 
ių klodai susidarė? tyt, gyventi įstengia.
Jo, per tūkstančius , Tačiau nereikia man>;li' 

Zt katant tokiam pro- kad tas « gyvenimas yra la- 
St ėjo susidaryti ledo bal. ®eras' Jla,ve™aaI sun‘

9 Ha,, mv- kiai, gyvena tik didelių pa-

rgi negauni mano laiš- 
iriuos aš siunčiu man 
. su pinigais atsiųstu 
adresu. Mums galima 
atvirai rašyti...”

atvirukas išsiųstas iš 
i š. m. kovo 3 d. ir rašy- 
įsiškai. Atviruko auto- 
reik atvirai pasako, kad 
.igų negavo, o tik už 
pasirašė; ir tai turėjo 
ueiti 32 viorstu; taigi, 
; reikalo ji už laiškus 
au dėkoja, negu už „pi- 
”.... Bet už kokius gi 
is ji dėkoja, jei ji jų 
ma? Matomai ji įtaria 
irą ir todėl „pasigiria”, 
tremtiniams viską gali- 
.tvirai rašyti...

aitytojams galima pri- 
i, kad rašanti moteris ne 
noru atsidūrė Sibire, o 
bolševikų ištremta 1940 

irželio mėnesį. Ji gyveno 
rėš Lietuvoj ir valdė ma- 
kį. Jos pavardė buvo A- 
kos lietuvių spaudoj pa
lotame tremtinių sąraše.

Paulius

e 2 bet daugiau my- 
no. Ir būtų susida- 
et dabar susidary- 
ne ledų judėjimas, 
ūt^žinome, kad di- 
I masės nestovi vie- 
uda. Judėti yra lin- 
landijos ledai. Ta- 

šta košė, jie iš au- 
Prašopi rietu slenka į žemes 

ka pamažu, nepas- 
l vos po kelis cen- 
per dieną. Tačiau 

ruošės uo būdu jie užpildo 
kai slėniai būna pil 
ia toliau, iki salos 
jių. O pasiekę pa
lūžta ir krenta ga
urą. Grenlandijos 
siauriniai ir vakari
ai stūkso, tarytum 
juos sudaro ne že-

stangų dėka ir gyvena tik ta 
diena, neprisigyvendami tur
to. Bet jų gyvenimas yra įdo
mus. \

krisdavo

apie vy-
Kad jis

giniau, ir

Gyvatę

imti j s: 
darbini^

naudoto

;as, 
ma, tto 
kstate; 
Problem’ 
sta be 
dradto

ku vyk 
centrus-' 
dintito 
yra iš
darbiu?? 
nevedus?
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Eskim2? neturi supratimo 
nei apie valdžią, nei apie ka
rus, nei apie mokesčius. Jie 
kovoja už reikalą gyventi, su
simetę giminėmis. Visa jų vy 
riausybė yra seniausias gimi 
nes žmogus, o įstatymai — 
nerašyti papročiai. Pats di
džiausias jų įstatymas yra — 
stenkis gyventi pats ir rū
pinkis, kad kiti gyventų.Kaip 
visur, taip ir čia, svarbiau
sias rūpestis yra maistas. Ne
gaudami nieko iš žemės, eski
mai visa savo dėmesį yra nu
kreipę į jūrą. Jūra yra jiems 
svarbiausias maisto teikėjas.

davo ant kluono ir snapu tai
sė savo namelio žabus. Pievo
se ir kimsynuose klykdavo 
pempės. Ar gulant, ar ke
liant, ar vidurdienio kaitroje 
prie sugulusių avių kaiminės 
stovint, mus kas nors vis pri
simindavo savo čiulbėjimu: 
varnėnas, išlindęs iš inkilo 
ąžuole, ar kielė, straksėda
ma arimuose, ar volungė, sa
vo ulbėjimu pranašaudama 
lietų.

Metai iš metų į mūsų sodą 
atlėkdavo lakštingala ir, aly
vų žiedams kvepiant kiaurą 
naktį čiauškėdavo. Mes mi-

Karo fronte mūsų vyrams 
daug padeda Raudonasis 
Kryžius. Padekime jiems au
komis Raudonajam Kryžiui.

— Nebijok, mano mielasis 
vyreli. Aš ištekėsiu už kito 
nedorėlio arba girtuoklio; jis 
numiręs nueis į pragarą, o aš 
pas tavę į dangų.

Perėjo mokyklą
Klimienė (savo vyrui): — 

Tu sakydavai, kad aš tau 
brangesnė už visą pasaulį.

Klimas: — Taip, bet aš per 
tą laiką išmokau daug geo
grafijos.

Pranas Bekampis.

Stepas Zobarskas.

moji Našle
įsi lapais ir kirminais, visa šlapia, išlin- 
s iš krūmų. Prieš akis vėl buvo lygumos, 
■blyškios, už keliasdešimts žingsnių vi- 
siliejančios, kaip lengvas rūkas plaukė 
ime pilkšvume miškai ir sodybos atrodė 
^os kalvos.

būti F iengVįau atsikvėpė. Dešinė ranka bu-
įsi. Miegūstą kūdikį, kuris kiurksojo at- 
lotinos skruosto, perkėlė iš dešinės ran- 
iosios glėbį. Sijono priešakys vis dar te- 
Į juosmens užkištas. Įsitikinusi, kad tik- 
likė krūmokšniai, ji nuleido sterblę že-

daliui??' 
karini 
reikale?

patari1

kai visokiais balsais 
lyne ir Maskvoje buvo 
bijama apie krauju suce- 
įtuotą abiejų tautų drau-

portal 
kėlioj 
1>

gus. , 
2>

savaip
Ryšium su Vlasovo judė- 
u, dažnai minimos pavar-1 
Malyškino ir prof. Ivano- 

dviejų didrusių emigran- 
„Aftonbladet” žiniomis, 

.sovo vadovietė yra Smo- 
ske. Tas tik patvirtina, 
i Ukrainos plotai jam ne
klauso. Ten šeimininkauja 
as vokiečių samdinys-gen- 
'olas M. E. Pavlenko. „Vla- 
ro judėjimui paremti šian- 
n eina net 3 laikraščiai: 
kščiau Berlyne leistas „No- 
je Slovo” (Naujas Žodis 
du nauji; „ Dobrovolec”

mai. , 

mintoj

škiniai kaip žluktas, — suniurnėjo pati 
iukais, pasižiūrėjusi į sterbles, kurios 
plakėsi tarp blauzdų.

pu sujudėjo vaikas.
i apsupo jį skara ir prisispaudė prie 
I — Jau greit namučiuos būsim. Bus 
a. Paguldysiu tave minkšton lovytėn, 
liu-
nesiliovė: veržėsi is glėbio, spurdėjo, o 
visiškai pradėjo bliauti.
u zirzia! — sušuko nebetekusi kantry- 
įai sukratė nešulį. — Drybsai ant rankų 
uni. Sviesiu griovin, tai žinosi man! Nu-

nirna dar labiau susiraukė, pasidarė 
lustas riestainis. Iš akių pabiro ašaros. 
Hi, kad pravirks kaip skerdžiamas. Ir 
gąsdinta, kad jo klyksmas nepasklistų 
ūke, kuriame tik lietus dulkė smulkiais 
bijodama, kad šitas neramus sutvėri- 
,ug neįsirėktų, ji prisiglaudė arčiau prie 
adė j o raminti.
rk gi, neraudok. Jau tuoj būsime namu- 
>j, tuoj. Žiūrėk, jau žiburėlis nebetoli. 

' lė ranką ir smilium mostelėjo į tolumą, 
yfl’fj įputį prasiskverbė iš po skaros. Jis žiū-

minti'

mes.

r
Isl^;'

jau

rėjo ne tiek į blyškų žiburėlį,kažin kur mirgantį, 
kiek į motinos pirštą. Susidomėjimas buvo sulai
kęs sekundei kitai verksmą, bet paskui vaikas vėl 
įsitraukė skaron ir paleido burną.

— Ar nutilsi, pagaliau! — sušuko jau visiškai 
kantrybės nebetekusi. Ir kai vaikas vis nenutilo, 
ji taip stipriai sukratė, kad tas, jau išgąsčio pa
imtas, dar labiau subliuvo, rodės, kad ausies būg
neliai sprogs.

— Nutilk, parše! Nutilk!
Ji nejuokais sušėrė vaikui per tą vietą, kuri 

paprastai atsako už visas kaltes. Tik ketvirtą ar 
penktą'kartą bešeriant, staiga jos širdį apėmė 
pasigailėjimas. Juk jis našlaitis!

— Na, nutilk jau, nutilk, gana, — pradėjo mal
dyti tokiu švelniu ir mielu balsu, į kokį pasikeičia 
ir po didžiausio pykčio tik mamyčių balsai. — 
Nutilk, mano brangus katinėli, mano mieliau
sias žvirbliuk. Tave mamytė labai myli. Taip my
li, kad oi!

Ir lūpomis susiieškojusi vaiko lūpas, pradėjo 
jas karštai bučiuoti. Išbučiavo kaktytę, skruos- 
tukus, pakuteliojo pasmakrę, pakuteno kaklą, ir 
vaikas staiga pradėjo kikenti.

— Matai, koks geras mano berniukas. Matai, 
koks mielas.

Nudžiugusi, kad vaikas pagaliau liovėsi gadi
nęs nervus, ji tauškėjo ir tauškėjo, norėdama gra
žiausiais žodžiais ir pasakom atitraukti jį nuo 
raudojimo. Juk vaikas vėl gali prisiminti, kad ne
seniai verkė. Jiems kartais patinka paerzinti tuos, 
kurie jais rūpinasi. Bet dabar greit nebepravirks: 
jis klausosi motinos pasakojimo:

— Kai pareisim namo, — sako ji, — parodysiu 
tau gražią mažutę pelytę. Dabar tamsu. Ji pradės 
bėginėti pasieniu. Tu matysi, kaip ji pasieniukais 
pasieniukais prisėlina prie džiovinto sūrio ir 
grikš grikš ima'dantukais griaužti. Oi, kokia iš
dykėlė! Ji tuoj sugraužtų visą sūriuką, bet mes 
jai neduosim. •

— O jeigu duosim? — suvepleno vaikas.
— Sues viską ir tau nieko nebeliks.
— O jeigu nesuės?
— Jeigu nesuės, tai ir tu gausi.
— O jeigu mes neduosim?

— Jeigu neduosim, tai nesuės.
— Tada tavo katiniukas gaus pagraužti?
— Tada gaus pagraužti mano katiniukas, — 

atsakė ji, dar stipriau priglausdama kūdikį prie 
širdies. Koks jis dabar buvo mielas, pavadinęs 
save katiniuku! Jį iš visų pusių apkamšė skara, 
kad neperpūstų vėjas, priglaudė savo skruostą 
prie jo skruostuko ir pasileido didžiuliais žin
gsniais į žiburėlio pusę.

Temstant lietus pradėjo smarkiau pilti. Vilnys 
tėškė tiesiai į akis, vos bebuvo galima eit neužsi
merkus. Šlapios marškinių padelkos sunkiai pla
kėsi tarp blauzdų ir brūžavo jas iki kraujo. Ei
nant paežiais, vietomis įdurdavo žolės, įlįsdavo į 
iššutusius tarpupirščius, ir net pašokėdavo iš 
skausmo. Tačiau ji nenusiminė. Našta, kurią ne
šėsi apglobusi rankom, jai lengvino žingsnius ir 
mažino skausmą. — Tu pamatysi, kokia juo
kinga balta peliukė...

Vaikas pradėjo snausti. Jo šiltos lūputės dar 
labiau prigludo prie motinos skruosto. Nosikės 
ėmė šnopšti. Pirščiukai prisiglaudė prie jos au
sies, ir švelnus jų krutėjimas — kūdikis tikriau
siai sapnavo — jai priminė ilgas nemigo naktis, 
praleistas su juo svetimuose namuose. Ji tada 
buvo apsigyvenusi kaimyno kamaroje, nes, vyrui 
staiga mirus, naujoji pirkia dar nebuvo pradėta 
statyti, o senoji sudegė. Kiek daug nelaimių vie
nais metais! Trejetą metų tepagyveno su vyru 
čia atitekėjusi. Ar ji manė kada, išeidama iš ge
ros ūkininko šeimos, kad jau trečiais metais po 
vedybų jos pečius prislėgs toks sunkus kryžius! 
Jai kartais dabar ateina keista mintis: gal ir 
gerai, kad senoji pirkia sudegė. Perdaug tuščia 
ji atrodė po to, kai jos vyras iškeliavo anapus 
ribos. Ji negalėdavo žiūrėti į kampinį langą, ties 
kuriuo sėdėdavo jos vyras, valgydamas pietus. 
Tuščia atrodė lova, aptiesta baltom marškom. 
Tuščias slenkstis, ant kurio vasaros vakarais 
mėgdavo pasilsėti. Ji vogčiom grožėdavosi jo au
kšta kakta, net į rusvumą pasinešusio geltonu
mo plaukais. Po sunkių dienos darbų jie palydė
davo saulę naktigulto ir išsėdėdavo abudu ant 
slenksčio, ligi patekėdavo vakarinė žvaigždė. Ir 
šnekėt daug nereikėjo, nes jie tebebuvo jauni, ir

tyloje jų širdys pasidarydavo dar pilnesnės. Sun
kiai plakdamos, jos vos beįstengdavo pakelti šitą 
tylią ir romią meilę...

Vaikas kažką susapnavęs riktelėjo. Moteris tik 
neparslydo, netikėto šauksmo išbudinta. Ji buvo 
užmiršusi savo kojas; lyg sapnuodama perėjo 
paskutinius kaimynijos pievokšlius ir pasuko į 
savo šešių hektarų žemės plotą.

Žiburėlis jau čia pat, už kelių šimtų žingsnių!

— Dukrele! — sušuko senyva moterėlė, ats- 
klendusi durų velkę. Visa peršlapus, sušalus ir 
išvargus. Ak tu Dieve brangus, ir oras gi pasitai
kė tokiai kelionei su vaiku. Palikus geriau būtum 
namuose.

— Tyliau, — atsakė jaunoji moteris, žengdama 
per slenkstį.
— Tik ką užmigo.

Senutė, sulinkusi į kuprą, išbalusi, liesa, su 
smakru, atsikišusiu į priešakį, ir žilais plaukais, 
užrakino duris ir, bėgte pribėgusi prie savo duk
ters, paėmė iš jos rankų kūdikį. Vaikas nesulytas. 
Tik priešakinis plaukų kuokštas ir nosies galiu
kas buvo truputį rasoti.

Atsargiai nušluosčiusi vaiko galvą, senutė pa
guldė jį i nedidelę lovelę, panašią į lovį. Pačiupi
nėjo rankas ir kojas; įsitikinusi, kad jos šiltos, 
kaip virtiniai, apklojo kaldra, apkamšė iš visų pu
sių ir priėjo prie dukters

— Tai parplaukei kaip antelė per lietų.
— Parplaukiau, mama.
— O mes čia laukėm laukėm, manėm, kad an

ksčiau pareisi.
— Kas jūs? — paklausė nusistebėjusi.
— Buvo atėjės svečias, neseniai tik išėjo.
— Koks svečias?
— Nugi piršlys!
Ir senutė, dar arčiau prislinko. Lyg norėdama, 

kad kas neišgirstų, ji pasistiepė prie ausies_ —- 
buvo gerokai mažesnė už savo dukterį — ir ėmė 
pašnybždom pasakoti:

— Sako, esąs erana pasiturįs. Valakas žemės, ir 
visa dirbama. Turis kuliamąją, mainą, trejetą 
arklių. Ir trobos neblogos.

taci.au
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Philadelphijos Žinios
PATRIOTINGAS KLUBAS

VASARINE MOKYKLA

Šv. Kazimiero parapijos 
mokykloj liepos mėn. 6 die
ną, atidaroma vasarinė mo
kykla. Tą dieną tokios vasa
rinės mokyklos pradės veik
ti visoj Philadelphijos arki- 
vyskupjoj. Vasarinė moky
kla veikia jau treti metai, ją 
turi lankyti vaikučiai, kurie 
lankė viešąsias mokyklas. Tai 
Krikščioniškojo Mokslo Bro
lijos programos vykdymas.

Vaikučiai mokomi religi
jos, dorovės, katalikiškų pa
pročių bei darbelių. Seserys 
mokytojos ir kunigai lanko 
parapijiečius, renka vaiku
čius, kad tik daugiau daly
vautų toje mokykloje ir kad 
visi gautų religinį išsiauklė
jimą. 1111

Praeitą sekmadienį, birže
lio mėn. 27 dieną, lietuvių Pa- 
šelpinis Klubas Lithuanian 
Music Hall, Allegheny Av., 
turėjo savo metinį balių, o 
Raud. Kryžiaus ir Karo per
galės Komitetas varė Karo 
bonų pardavinėjimo vajų bom 
bonešiui pirkti.

Nors neskaitlingas būrelis 
buvo susirinkę (dėl didžių 
karščių), bet visi pasirodė 
tiek patriotingi, kad tie pa
tys susirinkę vietoje išpirko 
karo bonų už $22.000

Garbė tokiems patriotin- 
giems lietuviams. Toje pa
čioje vietoje parduota karo 
bonų jau už $60,000. Jei ir 
kiti klubai tiek pasidarbuos, 
tai tuoj ir bombonešis bus nu
pirktas ir galės nešioti Lietu
vos laisvės vardą, čia daug 
darbuojasi K. Žadeikis, klu
bo gaspadorius ir kiti. Pasise 
kimo.

savo Fordukui pagirdyti ir;verta, ar ji negeres -— 
tiek. O jei ir norėčiau išva- tas vagonas... Nebeįli 
žiuoti su savo Motina ir drau daugiau čia rūkyti

— Kiek galvos skausmų gaiš, tai tuoj kokia tai OPA Eik sau, kur nori, pa 
. . • ■—n «i 4-^. XrJrn 4- ToxT/xr. C? 11 7-11-i i v‘i’1 Ir x r m Izamknri Ir *turi dabar pergyventi Phila

delphijos gyventojai? — Ko
dėl, — paklausiu gerą pažįs
tamą?

— Ko dar ir klausi, miela
sis prieteliau. Ar nežinai, kad 
mano „arkliukas” jau kelios 
savaitės nebeišeina iš „Stal- 
do.” Kai Lietuvoj gyvenau, 
turėjau gerus ir narsius bė
rius, tai su jais visur nuva
žiuodavau, visus atpuskus ap
lankydavau, po kelias dešim
tis mylių apsukdavau. Niekas 
manęs neklausė, nei kur aš 
važiuoju, nei kaip savo arkliu 
kus ganau, nei kuo šeriu, nei 
kodėl važiuoju... O dabar... 
dabar negaunu skystymėlio

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Lalsniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

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

Agnietė Mažeikaitė
Šiemet sėkmingai baigusi 

katalikišką aukštesnę moky
klą. Ši jaunuolė pasiryžusi 
veikti su jaunimu, nes yra vy 
tė, sodalietė. Ji pasižymi sa
vo švelniu ir maloniu būdu, 
todėl visų draugių mylima. 
Sveikiname ir linkime ir to- 
liau sėkmingai darbuotis tarp sa(jos esame užsiėmę savo

Mykolas Bigenis
Šiomis dienomis karys My

kolas Bigenis parašė savo tė
veliams laišką iš tolimųjų Ry
tų. Čia ir paduosime jo laiš
ką:

„Esu sveikas, to linkiu 
jums visiems namiškiams. 
Čia naujienų daug nėra. Vi-

MOKYSIS LIETUVIŠKŲ 
DAINŲ.

L. Vyčių 3-os kuopos narių.

GRAŽUS SKELBIMAI

Baltimore,

LIETUVIU RADIO PROGRAMA !
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m. ■

Direktorius !
ANTANAS DŽEKAS f

8019 East Thompson Street 1
Philadelphia, Pa. 1

Philadelphijos Lietuvių 
Raud. Kryžiaus ir Karo Per
galės Komitetas šiomis die
nomis atspausdino labai gra
žius skelbimus-posters -, kur 
atvaizduota didelis bombone
šis, kurį jie rengiasi nupirkti 
ir pavadinti lietuvišku vardu.

Skelbimas didžiulis, labai 
gražiai atspaustas, su dide
lėm raidėmis skaitai, kad lie
tuviai perka bombonešį už 
$400,000 ir pavadins išrink
tu vardu—-

darbais, taip kad nežinome 
kaip greit tas laikas praeina.

Iš tikrųjų čia yra labai gra
žu. Oras šiltas. Aš jau kelis 
kartus ėjau paplaukyti po ne
tolimą čia esantį ežerą. Van
duo toks tyras, kad galima 
matyti patį dugną, net ir žu
vis plaukiančias ežere. Čia 
vanduo gražesnis ir geresnis, 
negu turime Atltantic City.

„Turime progos čia taipgi 
pamatyti vėliausius krutu
mus paveikslus. Negalime rū- 
goti, turime kur praleisti sa
vo laisvą laiką.

Philadelphijoj veikiąs In- 
ternacionalis Institutas suor
ganizavo savo chorą, kuris tu 
ri tikslu išmokyti įvairių tau
tų liaudies dainų.

Vienai lietuvaitei uoliai ten 
dalyvaujant, dabar bus pa
rinkta lietuviška liaudies dai 
nelė ir ją visi išmoks ir visi 
dainuos, kaip ir visų kitų tau
tų dainas tas pats choras dai 
nuoja.

Gražu, kad vis plačiau ir 
plačiau keliamos lietuvių mu
zikos meno grožybės.

terbugging, crazy fun and ’... 
galybė bernužėlių, pasakytu- 
mėm lietuviškai. Ir savo sesu 
tei pataria nesirūpinti bernu
žėliais, nes dar anksti, ir ma
žai jaunos mergaitės tesu
pranta apie gyvenimą. „Pir
ma reikia suaugti, pažinti gy
venimą, tada rimtai pasirin
kti gyvenimo draugą”... Ar 
ne rimtų minčių ir patarimų 
jaunuolio laiškas...

Jonas Navickas išėjo tar
nauti Dėdei Šamui birželio 
22 dieną. Jis jau buvo sukū
ręs šeimyninį gyvenimą, ve
dęs Veroniką Areskevičiutę, 
įsigijo savo
Cros St.). Jei reikia, tai tu
rime eiti ir gelbėti savo šalį 
ir atnešti pasauliui taikos ir 
ramybės, dėl kurios mes ne
sigailime kariauti ir kentėti.

Edvardas Laukagalis išė
jo kariuomenėn, taipgi palik
damas žmoną ir jauną sūnelį. 
Nors tėvus dar tik žada imti, 
bet kai kurie tėvai jau dabar 
šaukiami kariuomenėn ir jie 
narsiai gina šalį, nes jie ko
voja ir už savo šeimynų ge
resnę ateitį. Edvardo žmona 
persikėlė gyventi pas savo se

* aw.fcn .įr ■nv/xrirfr.PJO. Ra.r

namus, (304

ir šoka ant Tavęs. Su arkliu- rūkymo kambarį, kl ' ’ 
ku bent pajodinėti galėčiau, bet ne mano namely; Gg labai 
o su ta mašina tai nė žodžio ™>voikdoi <rroS.-,o i,» 
negali pasikalbėti, nei ko, sun 
kios dienelės...

— Neturime ramybės nei 
miestiška PTC keliaudami. 
Seniau ir čia dar buvo neblo
gai. Jei atsisėdi į kokį „gat- 
vekarį”, nors ir daužo šonus, 
cypina ausis, bet viską pa
miršti, nors nedrąsiomis pyp
kelę traukdamas. Bet dabar 
susimislino nebeleisti rūkyti.
Kai tik pamato dūmą tuoj ir|v~.~~ ----- -
atpuola koks nematytas „dik Petrulio. Jis buvo gil 
tyvas,” ir ieško, iš kur tie dū
mai rūksta. Ir neduoda ra
mybės, kol suranda.
— Aną sykį įsikišau papiro- 
sėlį į kišenį, slėpdamas nuo 
tų kepurėčių, bet ir čia nelai
mė, tik pajutau, kad pradedu 
svilti... nagi, manau, ar jau 
gaisrininkus reiks šaukti... 
—Bet dar negalas su tomis 
bėdomis. Dabar ir manoji bo- 
belka pasidarė narsesnė ko
voje su mano pypkele. Štai, 
sako, Baltrau, burgermeis- 
teris neleidžia tau dūminti 
gatvekario, kurs tiek daug 
purvo ir visko pasitaiko, o 
mano trobelė čysta kaip skle- 
nyčia, keliais vaikščiodama 
išmazguoju, išvalau, o tu čia 
ir vėl prismilkini, pelenų pri- 
barstai... ar mano trobelė to

paveikslai gražūs kt 
valgiai sudėti, kur ii 
krauti, kur viskas n< 
mų...
—Ar tai ne rūpestėli 
man pasidėti, atsakį

Dalyvavo

įsnaujai 
įaugėsi. 
įsifLie- 
įmišiasbu- 
ijčiai Lie- 

15 METŲ NUO MĮ Jjį. L 
įaitė Ne-

Birželio 28 d. suein 
tų nuo mirties Liet' 
priklausomybės skeli 
tuvos Tarybos nario'

jsmos Lie
jas mūsų 
j sušelpti 
į per miš 

prisidėjo.Vabalninko par.
Būdamas kunigu < 

sidarbavo Vilniaus jjogmėne- 
grąžindamas lietuvi ' ’ 
maldas, steigdamas 
kas mokyklas ir dėl 
veiklos daug turėjo 
ti nuo lenkų. Jis bui 
iš organizatorių , 
Sargo”, „Vilties”, ,, 
nės Apžvalgos” laik

Drąsiai su lietuvi: 
okupacijos metu ir 
Lietuvos nepriklau 
paskelbimo aktą. E 
buvo lenkų žandarų 
Daug sveikatos padi ;”~ 
vybės darbui, drau 
mas uolus kunigas,*' 
vargęs dėl vokiečių 
persekiojimo, jis m 
metais.

į vadova
utis. Drau 
į J. Sta- 
įokie dar- 
įkad ruo- 
į paminėti 
iii Ameri
kos nepri-

į sukanka 
irta šią su
sinėti pa-

Birželio 24 d. mir 
nielienė, našlė, „j 
skaitytoja.Per Sel 
man linksmai prane 
tusi „Amerikai” sa 
meratos mokestį. 1 
kad mūsų brangioj 
kos” skaitytoja jai 
nį kartą kalbėjo, 
kartą savo mėgiair 
tį prenumeravosi. ’ 
„Amerikos” skaity 
mels už velionės (

Ona Danielienė < 
prieš 46 metus. M 
ganizacijas, mylėje 
mylėjo Lietuvą. Rė 
kišką spaudą, daly 
loję. Prieš karą p 
ir giminėms užsaką 
tinį”, „Spindulį”, 
kūrimosi metu davi 
ko bonų. Mariana 
vari jos stotims auk 
Rėmė visą eilę įst: 
jos pasidarbavimu; 
gą straipsnį paraš; 
si pas Viešpatį.

jįaipaves-

į kad su
dėčių sky 
išelioŽO d. 
Mpavei-

TAI BENT KARŠČIAI

MŪSŲ KARIAI.

Albertas Balčaitis (1613 S. 
2nd St.) yra karys, kurs ra
šo laiškus pilnus gilių ir pa
mokinančių minčių laiškus 
savo sesutėms, o daug pa
guodos savo tėveliams, štai 
kelios ištraukos iš jo įdomių 
laiškų:

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

97 laipsniai karščio kepi
no Philadelphijiečius birže
lio 26 dieną. Tai buvo karš
čiausia birželio mėn. diena. 
Kepino kaip pirtyje.

Bet ir čia žmonės atrado 
išeitį. Kai naktį negalėjo iš 
karščio miegoti, tai atsikėlė, 
išėjo į gatvę, atsidarė gais
rui gesinti vandentiekį, pa
leido vandenį, ir su didžiau
siu malonumu ir klegesiu 
maudėsi ir vėdinosi nuo ryto 
4 vai. lig 5.

gūžės 30 d., turėjome tai die
nai pritaikintas iškilmes. Vi
siems mums ta diena ypatin
gai priminė namus ir tuos ge
rus laikus kuriuos turėdavom 
piknikuose tą dieną. Visi tro
kštame, kad sekančią gegu
žės 30 galėtumėm švęsti na
mie.

„Baigdamas prašau jūsų 
manęs nepamiršti savo laiš
kučiais. Tegul Dievas jus vi
sus laimina, o mes irgi mel
džiamės, kad tik greičiau lai- 
mėtumėm taiką ir laisvę vi
soms tautoms pasaulyje.”

„Brangus "tėveliai, mėL- 
džiuos už jus, kad Dievas lai
mintų ir lengvintų Tamstų 
gyvenimą. Neseniai priėjau 
išpažinties ir priėmiau Ko
muniją, todėl tikiu, kad ma
no maldos bus naudingesnės 
Tamstų gyvenimui. Aš tikiu 
į Dievą ir pasitikiu, kad greit 
visi vargai pasibaigs geron 
pusėn.” Savo sesutei parašo 
gilų pamokymą, kokio retai 
galima išgirsti iš karių jau
nuolių: „Nusivyliau mergai
tėmis dėl to, kad jos nežino 
•savo svarbiausio uždavinio. 
Visa kuo jos rūpinasi, tai jit-

ailvę ii ovugcų pp. udi 
Earp St. Ji pati dirba ir taip 
pelnosi pragyvenimą sau ir 
savo sūneliui.

Albertas Rinius, tarnaująs 
laivyne, vėl buvo parvykęs a- 
tostogų kelių dienų. Jis tikrai 
simpatiškai ir gražiai atrodo. 
Jis ir savo paveikslų atsiuntė 
visiems pažįstamiems, ypač 
vyčių nepamiršta, mat jis ža
da sugrįžęs su vyčiais dirbti 
daug uoliau ir geriau. Tikrai 
linkėtina jaunuoliams to: lai
mingai sugrįžti pas savus ir 
vėl su savais organizuotai 
veikti. Pasisekimo...

EMILIJOS GROŽIO SALONA įi. Vardo 
i lietuvių

Plaukus garbiniuojame; -ūkimas 
vėliausios mados reikali

įvairūs GALVOS m; » ir

jį Lietu-Atauginami plauka .(]j
pašalinamos pleiškai

VEIDO MASAŽAI

Plauki} spalvos mūsų s]

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMJ
1201 GREEN STREET PHILADELF

Telefonas: POplar 3307

jįaip pat

Pas mus visą eik 
vo dideli karščiai, 
saulė įkaitina ply 
naktį prakaitas i 
Niekur nemalonu, 
Devintinių mišpan 
mažai lankėsi. Bei 
senyvo amžiaus lie 
tienienė 81 metų, 
čius 81 metų ir žo 
metų-dažnai lanke 
dose, nors ir reii 
paeiti. Jiems nerei 
dėlės pasiremti. I 
tikti tokius parapi

Šv. Alfonso lietu 
čioje nuolat būna d 
dų, ypač pirmadiei 
tradieniais. Susirei 
dininkai iš viso n 
Sir vargonir 

daug darbe 
t laikui čia

raspau- 
Lviostebu- 
hkreipki- 
p 5 Davis 
[1; telefo-

hpyDėdė

pageių (luim. r>. i 
Kun.’Sodelis iš' 
lekcijų;

Newark,

Tel. REgent 8434. I” J'

RICHMOND GROCERY CO.Lta
j Juškienė, 
Į MtĮ Pa- 
i 5 metus, 
jpierolie- 
j- šv. Onos

WHOLESALE GROCERS
Savininkai Lietuviai Staponavičiai 

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
3304 - 16 Richmond Street Philadelpl

— Jeigu toks turtingas, tai gaus jauną, kam 
jam reikalinga našlė, ir dar su vaiku, — nepaten
kinta atsakė duktė ir pradėjo segtis sijoną. Pas
kui priėjo prie skrynios, kuri stovėjo kampe, išsi- 

^■-ėmė marškinius, nusivilko šlapiuosius, apsišluos
tė rankšluosčiu, persivilko sausais. Nuo skubaus 
ėjimo buvo išraudusi, išvargusi, tačiau nuovar
gis neįstengė nugalėti jaunystės jėgos. Ji tebe
buvo stamantri, vikri, ir kai šluostėsi kaklą ir 
krūtinę, būdama visa iškaitusi, senutė su pasi
gėrėjimu ir drauge su baime žiūrėjo į savo duk
terį.

—Matyt, kad ir tu patinki, jeigu siunčia pir
šlius. Kuo gi tu nejauna? Duok, Dieve, kad kiek
viena jaunamartė taip atrodytų, kaip atrodai tu, 
tiek iškentėjusi.

— Ką čia niekus plepi, mama! — ir norėdama 
nutraukti kalbą, ištraukliojo iš kasų segtukus, 
įsikando baltais sveikais dantimis ir ėmė šukuo
tis. Nors ir sudrėkę, bet stori tamsūs plaukai 
čirškėjo nuo grebenių. Vos galima buvo išvežti 
šukas — tokios storos kasos. Šitie plaukai labai 
tiko jos aukštai kaktai ir rudoms akims. Bėdinoj 
trobelėj, pastatytoj iš senos jaujos ir dar neį- 

rengtoj trobelėj, iš kurios tik vakar teišnešė skie
dras ir kur tik užvakar baigė dėti stiklus, ji sto
vėjo prieš nedidelį veidrodį, pakabintą ant sie
nos, ir nieko daugiau nenorėjo, kad tik būtų pa
valgyti. Dirstelėjusi į sūnų, kuris miegojo apsi
vertęs ant dešiniojo šono, nusikapstęs, apklojo jį, 
o pati atsisėdo ant lovutės krašto ir vėl tylėda
ma šukavosi.

Senutė jautė ne laiku prasitarus apie piršlius.
— Vis dar negali užmiršti savo vyro, — mąs

tė ji. — Vargšė mergaitė. Tai tau juokai išmisti 
trims be stiprios rankos. Ateis pavasaris. Kas jai 
laukus įdirbs, iš ko ji pasisamdys darbininkus? 
Ištekėtų, kol dar jauna, kad ir už negražaus. Iš 
akių gi varškės nesunksi. Su senesniu žmogum ir 
gyventi būtų geriau. Tokie labiau užjaučia.

Bet balsiai pasakyti savo minčių ji nedrįso. Iš- 
gręžus drabužius, padžiovė ant gembės, paskui 
atidarė stalčių, išėmė šaukštą, peilį, padėjo drus
kos su duona, atnešė truputį pieno. Namuose ne
buvo pertekliaus, bet alkanam ir sausa duona

kaip medus. Pajutusi kepalo kvapą, duktė pasi
kėlė nuo lovos, pačiupinėjo vaiko skruostukus, 
patapšnojo švelniai, vos prisilytėdama pirštų ga
lais, ir atsisėdo už stalo.

— Nebijok, mama, nemirsim badu, — tarė pu
siau juokais, lyg atsiprašydama už šiurkštų at
sakymą. Ištekėt bet kada suspėsiu. Ne tokia 
jau didelė laimė.

— Laimės gal didelės ir nėra, bet gyvenimas 
dviese daug lengvesnis, — prieštaravo senutė. — 
Apsigalvok, kol dar atsiranda norinčių tave vesti. 
Rytoj vakare užeis pasišnekėti.

Tik pradėjus aušti, išbudino berniuko riksmas. 
Jis blaškėsi lovutėje visas iškaitęs. Lūputė išber
ta spuogais, akys išraudusios.

— Kas tau pasidarė, mano paukšteli ? — klau
sė motina, pridėjusi ranką prie kaktos, kuri de
gė karščiu ir tvinksėjo.

— Gal peršalo, — atsakė senelė, nemažiau su
sirūpinusi už savo dukterį.

— Bet aš jį taip rūpestingai buvau susupus ska
ra.

— Daug čia reikia tokiam pipirui. Užlijo kiek, 
perpūtė vėjas.

— Ak tu, Dieve, kad tik smarkiai nesusirgtų!
Ji šokinėjo aplink lovą, visa persigandusi, čiu

pinėdama berniuko rankas, tai vėl glausdama del
ną prie kaktos, prie skruostų.

— Tik jau nesijaudink taip, — ramino senelė, 
kaisdama vandenį su liepos žiedais. Išnešiojusi 
ant rankų septynius vaikus, ji apsiprato su ma
žais kūdikių negalavimais, be kurių nėra užau
gęs joks žmogus. Ir pyko ant dukters, kad ji to
kia neprityrusi, kad kraustos iš galvos dėl kiek
vieno vaiko aiktelėjimo. Pyko, nors pati buvo ne
mažiau už ją išsigandusi.

— Būtum užauginus tiek, kiek aš, — murmė
jo ji, išgirdusi, kaip duktė bara, esą ji nesugeban
ti su vaistais. Dabar vieną išperėjo... Bet balsiai 
ji to nepasakė. Kasdien vis labiau linkdama prie 
žemės, ji ir bambėjo dusliu, lyg iš po žemių aidin
čiu balsu. Kai pristigdavo kalbos su žmonėmis, 
griebdavos maldos. Ir dabar, matydama, kad duk
tė, pasinėrusi berniuko slaugyman, persižegnojo,

priėjo prie puodo ir, maišydama samčiu jau pra
dėjusius virti vaistus, pradėjo kalbėti Tėve Mūsų.

Apie pietus vaikas nusiramino. Jo alsavimas 
dar tebebuvo sunkus, veide pasirodė dar daugiau 
spuogų, bet kakta nebeatrodė tokia karšta, ir jis 
palengvėl užsnūdo.

Miegojo ligi pavakario, ir dar ilgiau. Motina ne
bežinojo, ar budinti iš miego šilto pieno gerti, ar 
palaukti, kol jis pats pabus.

— Geriau palauk, — sakė senelė. — Jeigu jau 
užmigo, tai jam, matyt, geriau pasidarė. Tegu 
pailsi. Kai įsinorės valgyti, pats pabus. O tu pati 
dabar apsiprausk ir apsisek geresniu sijonu.

— Vėl man kvaršini galvą! — sušuko piktu 
balsu. — Vaikas serga, o aš čia rūpinsiuos kaž
kokiais senberniais.

— Tekėti niekas tavęs neverčia. Jeigu dar ne- 
atkandai danties į vargus, gyvenk ir toliau, kaip 
išmanai. Bet jeigu žmonės iš toli atvažiuoja, rei
kia juos kaip pridera priimti.

— Kaip gi aš juos priimsiu, kad ligonis na
muos?

— Būčiau žinojus, kad susirgs, negi būčiau lie
pus šiandie atvažiuoti. Dabar nei šis nei tas. Ne
patogu žmones už nosies vedžioti.

— Tai ką aš turiu daryti? — jau visai niršda- 
ma, sušuko berniuko motina.

— Sakiau, kad žmoniškiau apsirengtum. Atva
žiuos, pakalbėsi, nepatiks — ir vėl tegu keliauja 
iš kur atvykęs. Tau gi ne pirmas kartas.

Duktė norėjo kažką pasakyti, bet jos žodžius 
nutraukė staiga pasigirdęs žvangulių skambėji
mas. Ji pribėgo prie lango. Nuo pamiškės, kiek 
ikerta, lėkė du žmonės. Gerai prišertas, tvirtas 
kumelys išdidžiai kabino priešakinėmis kojomis 
žemę, o šokinėdama lineika tėškė į šalis purvą. 
Kai įsuko tiesiai į kiemą, jaunoji moteris atsišlie
jo nuošaliau lango, kad pravažiuojantieji nepas
tebėtų. Tačiau ji pati puikiai matė piršlį, matyt, 
gerokai nusigėrusį, kuris mosikavo rankomis pa
lei jaunikio nosį ir kažką įtikinėjo. Piršlys buvo 
visai apylinkei gerai pažįstamas. Daugelį mer
ginu jis įtraukė į neišbrendamas klampynes, iš
aukštinęs peršamuosius vyrus. Pasitaikydavo vie
nos kitos ir pakankamai laimingos vestuvės. Bet

daugiausia merginos krimsdavo pirštus,!..' 
sios į girtuoklių šeimas, kur po dvejų ti W0 
tų dingdavo visas kraitis, žvalumas ir a‘,;amo^s’ 
Jis, žinoma, dėl to nesisielojo. Varu jukl ^S. J. 
dinci. Kiekviena turi savo galvą. Jis gyO ir lie

ta bus pir 
valais ir 
Al ryte.

išvyko 
«kole-

kį, kaip giria pirklys savo prekę: juo į 
parduosi, juo daugiau pats pelnysi. Jeig 
mos dienos atitekėjusiai moteriškei prasic 
gija... ne piršlio reikalas mokyti žmones 
mo.

Iš lineikos pirmasis išsirito jaunikis. ] 
storas, truputį susikūprinęs. Nedideli ūse 
karę ant lūpų, ant ausų uždribę plaukai, 
iš padilbų — viskas rodė, kad šitas žmoĮ 7 .’ 
ka sugriebti pinigą ir greit iš saujos nei J' 
Jau buvo girdėjusi apie jį. Pavasarį duoĮy1™^ 
stigę ūkininkai keliaudavo pinigų pasisko 
jo gera širdis beveik niekam neatsakydai 
bar prašau penkias dešimtis litų, rudei 
javus iškūlus, grąžinsi šimtą. Juk aš patsj 
lą su galu suduriu, ir kitam jokiu būdu nį 
čiau, bet kaip tamstai, geram pažįstami

Mintyse ji palygino šitą žmogų, turint; 
žus plotus žemės, bandas galvijų, keletą’ 
su anuo, kuris gimė ir mirė vargšas. Kc 
buvo geros akys, kokia protinga aukštai 
Pakakdavo jo vieno žodžio, ir visai dieni 
darydavo šviesiau ant širdies.

Pastebėjo svečius ir senutė.
— Tai ko dabar spoksai čia susitraukusiu 

šuko ji. — Matai, kad jie jau kieme. Skuto 
sivilkti, o tai užklups visai nepasiruošusia

Duktė tylėjo, atsišliejusi sienos ir vis t 
rėjo į atvažiavėlius.

__ Tu tik pažvelk, koks jo kumelys. Ši 
bet kas gali išlaikyti. Tu dar vis stovi. G 
še imk viską ir dumk kamaron! Ko lauki

Pripuolė prie skrynios, griebė pirmą ] 
kiusį sijoną, 
vis šaukė:

— Skubėk 
Greičiau!

bliuzę, mete dukteriai ant

gi tu, maita! Nedaryk ma:

(Bus daugiau)

^istraci-

Švč. Trejybės p 
vai. atlaidai Sekm 
jo didžiausiu j 
Pamokslus sakė 
rius Tėvas Gerali 
savo galingu ir a 
patraukė žmones 
sijas ir 40 vai. i 
Žilevičiaus parašy 
buvo labai vykusi 
ti, nes visais vak 
vavo talkininkai ’ 
kai J. Jankus, A. J 
A. Stankevičius i 
dolskis. Varg. P. 
solistės A. Kizien 
saite, P. Starkiūt 
girdaitė, p. Stanč 
Dulkienė ir sūnų 
Taipgi varg. P. 
Harrisono su žm 
liais savo rinktin 
dalyvavo kas vak 
Newarko choras j 
dvigubai padidėjo 
iš visų miesto č 
kurie buvo seniai 
Visi stengėsi tvai 
doti. Varg. Pranu: 
vo malonu groti.1 
kai atskirai solo į 
mes, visi vyrai a 
choras. Klebonas 
Kelmelis, girdėda 
giedojimą, kas vs 
gonininkams ir 
negailėjo vaišių.

Dieve, duok, ka 
visada taip sektų 
metais. Priklauso 
dėka visiems daly

T

Pilietybes 1

Gražiai išleisi 
„Pilietybes Pam 
ma gauti „Amer 
nistracijoje, 222 
Brooklyn, N. Y.
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pagirdyti ir verta, ar j 
lorėčiau išva-x-----
lotina ir drau 
okia tai OPA 
ęs. Su arkliu- 
nėti galėčiau, 
tai nė žodžio 

iti, nei ko, sun

ramybės nei 
keliaudami.

ir buvo neblo- 
i į kokį „gat- 
' daužo šonus, 
bet viską pa
irusiomis pyp-

taMORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
EiksaųkuiT 
rūkymo J 
bet ne 
paveikslai J 
valgiai J 
krauti, km J 

mų...
—Ar tai m J 

man pasidėti

Waterbury, Conn

AMERIKA 5

15 METę

Birželio

rison-Kearny, Baltimore, Md

LIETUVIŲ DIENA BUS VĖLIAU NAUJA ŽINIA APIE NUOSAVYBES

iro Kūno šventė labai 
ingai praėjo. Dalyvavo 
draugijos su vėliavomis 
fcios vidus buvo naujai 
kas, tad visi džiaugėsi, 
javo ir Amerikos ir Lie- 
vėliavos. Per mišias bu- 
pkliava kenčiančiai Lie- 
ijušelpti. Kleb. kun. Las. Bet dabar tų nuo mid, 7 ^7 * - *

jeleisti rūkyti. prikla1w,Piaus,kas Pakaite Ne-
) dūmą tuoj ir 
ematytas „dik 
i, iš kur tie dū- 
r neduoda ra- 
randa.
sikišau papiro- 
slėpdamas nuo 
)et ir čia nelai- 
u, kad pradedu 
manau, ar jau 
reiks šaukti... 
?alas su tomis 
,r ir manoji bo- 
ė narsesnė ko- 
pypkele. štai, 
, burgermeis-

tau dūminti 
urs tiek daug 
:o pasitaiko, o 
eysta kaip skle- 
vaikščiodama 

švalau, o tu čia 
tini, pelenų pri
gano trobelė to

tuvos Tanki ar^ivyskupo laišką, PAtniliS I Prašyta paramos Lie-
Petrulio B & _
Vabalninko mi"ias ^3;1o]e Lietuvai sušelpti

Būdamas į >ta $397,29, bet per miš 
sidarbavo Vį dar daugiau prisidėjo.

maldas, stįs Vardo draugijos mėne- 
susirinkimui vadova- 

veiklos daug* n- S. Baurušaitis. Drau 
ti nuo lenį; iryšio atstovas J. Sta- 
iš organiį s pranešė, kokie dar-

kas moky^'

ti nuo lenb'

Sargo", ,yL- ikti. Pranešė, kad ruo- 
nės Api liepos 27 d. paminėti

Drąsiai p sukakth kai Ameri- 
okupaciją Pažino Lietuvos nePri- 
Lietuvw! ... v .
paskelta,,draugia1 sukanka 
buvo kntat nutarta -s? su‘
Daug svebPsklhningai mmetl Pa’ 
vybės daifej 
mas uolus t

pranešė kad su

mybę.
let draugijai sukanka
;ai, tad nutarta šią su-

Birželio 24 d. mirė Ona Da
nielienė, našlė, „Amerikos” 
skaitytoja.Per Sekmines ji 
man linksmai pranešė nusiun
tusi „Amerikai” savo prenu
meratos mokestį. Nežinojau, 
kad mūsų brangioji „Ameri
kos” skaitytoja jau paskuti
nį kartą kalbėjo, paskutinį 
kartą savo mėgiamą laikraš
tį prenumeravosi. Tikiu, kad 
„Amerikos” skaitytojai pasi
mels už velionės Onos vėlę.

Ona Danielienė čia atvyko 
prieš 46 metus. Mėgo ji or
ganizacijas, mylėjo bažnyčią 
mylėjo Lietuvą. Rėmė katali
kišką spaudą, dalyvavo veik
loje. Prieš karą pati skaitė 
ir giminėms užsakydavo „Šal 
tinį”, „Spindulį”. Lietuvos 
kūrimosi metu davė aukų, pir 
ko bonų. Marianapolio Kal
varijos stotims aukojo 50 dol. 
Rėmė visą eilę įstaigų. Apie 
jos pasidarbavimus reiktų il
gą straipsnį parašyti. Teilsi- 
si pas Viešpatį.

nis, bendra komunija 
iriene. Valdybai paves- 
uošti planus. Pirm. S.

persekiojins 
metais.

UOS GROŽIO S

ĮVAIRŪS

JA IR KRISTUPAS
EN STREET I

Telefonas: POplar

V®

ekmadienį šv. Vardo 
salėje įvyks lietuvių 

teniškas susirinkimas.
Plaukas mb 

vėliausios mfe

Ataugina

zuotas jaunamečių sky 
50 narių. Birželio 20 d. 
ų skyriui rodyti pavei- 
urie visiems labai pa-

s Stasilionis, nuošir- 
merikos” bičiulis ir 

darbis, daug rūpinasi 
orko Apylinkės Lietu- 
na, kuri bus liepos 11 
pethe, Klaščiaus par- 
alėje. Ruošiasi didelės 
atvykti. Jis taip pat

Plauku sw inko” ruošiamą spau
gą apie Liurdo stebu- 
ais reikalais kreipki- 
J. Stasilionį, 6 Davis 
earny, N. J.; telefo- 
irny 2-6164.

Pupų Dėdė

erson, N. J.

Minėjo okupaciją
Birželio 27 d. Waterburio 

Lietuvių Taryba suruošė Lie
tuvos okupacijos minėjimą, 
kurio susirinkimas įvyko Bu
ckingham salėje, miesto cen
tre. Susirinkimas atidarytas 
Amerikos himnu. Chorui ir 
orkestrui vadovavo komp. Al 
Aleksis. Įžangos žodį pasakė 
kun. Dr. J. Bogušas, o prog
ramos vedėju buvo adv. Kl. 
Balanda.

Pagrindiniais kalbėtojais 
buvo kun. Jonas Balkūnas, 
gen. konsulas J. Budrys ir 
adv. F. J. Bagočius. Guber
natoriaus pareiškimą perskai 
tė jo atsiųstas atstovas. Mie
sto mayoras Monagan pats 
atsilankė ir pasakė kalbą, iš
reikšdamas viltį, kad Lietuva 
vėl bus laisva. Senatorius 
Maloney, kongresmanas Mon 
kevicz atsiuntė savo pareiš
kimus, kurie pilni simpatijų ^štis taip'rašo? 
Lietuvai ir jos žmonėms. I cgZllol,UUJ<luvll4 LttXCJtta

Atvykusių iš kitur svečių bloką įeisime tiktai per ko-j atsišaukimai 4-n T ▼ z-x viv>z>] I A ' f • • _ __ *1 •  A 1 • • 1 1

Per 13 metų New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena bu- 
liepos 4 d., vis toje pačioje vietoje — Klasčiaus parke 

ir salėje, Maspethe. Šiemet liepos 4 d. neturėsime šios svar
biausios apylinkėje šventės — Lietuvių Dienos. Parko sa
vininkai tai dienai parką atidavė kitiems...

Šiemet New Yorko Apylinkės Lietuvių Diena bus lie
pos 11 d., sekmadienį, Klasčiaus salėje. Apie tai praneša
me visiems „Amerikos” skaitytojams, visiems gausiems 
Lietuvių Dienos lankytojams. Iš anksto kviečiame visus 
tinkamai pasiruošti šiai iškilmei ir drauge atsiminti, kad 
šiemet liepos 4 d. neturėsime Lietuvių Dienos.

Rengimo Komitetas.

vo

Pas mus visą eilę dienų bu
vo dideli karščiai. Kai dieną 
saulė įkaitina plytas, tai ir 
naktį prakaitas viduj pila. 
Niekur nemalonu, net ir per 
Devintinių mišparus lietuvių 
mažai lankėsi. Bet štai trys 
senyvo amžiaus lietuviai-Pau 
tienienė 81 metų, A. Sakevi- 
čius 81 metų ir žolynienė 80 
metų-dažnai lankosi pamal
dose, nors ir reikia tolokai 
paeiti. Jiems nereikia nė laz
delės pasiremti. Džiugu su
tikti tokius parapijiečius.

nt 8434.

UCHMOND GROfflĘ
si per 80 metų. Pa- 
.išgyveno 55 metus, 
ena šv. Kazimiero lie- 
>arapijos ir šv. Onos 
os steigėjų.
) vai. atlaidai, nežiū- 
ielių karščių, praėjo 
pasisekimu. Pamoks- 
i kun. A. Mėšlis, S. J. 
įsarinė tikybos ir lie- 
ilbos mokykla bus pir 

kt kaip'^ria'piW wr ®is’. trečiadieniais ir 
parduosi, juo daugiau Rėmais 10 vai. ryte, 
mos dienos atitekėjusiaiJokubauskas išvyko 
gija... ne piršlio reikalasrfji Marianapolio kole- 
mo.

Iš lineikos pirmasis iš^|s Maspethe,
storas, truputi susikupnnj:i ir nqrvP ;kar, ant ^Vp^s

•III Diena. Ar jau pasi-

WHOLESALE GBO® 

Savininkai Lietuviai 8 
PERKAME ČIA — REMIAME^ 

L6 Richmond Street

daugiausia merginos krimsi? 
sios į girtuoklių šeimas, to? 
tų dingdavo visas kraitis, 
Jis, žinoma, dėl to nesisielojo* 
dinei. Kiekviena turi savo

3
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s

3-
t,
1-
70
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Vienas lietuvių laikraštis 
yra atspausdinęs Al. Rosen- 
bergo įsakymo vertimą, kurį 
čia patiekiame:

„Generalinėse Estijos, Lat
vijos ir Lietuvos srityse šiuo 
sudaromos sąlygos Sovietų 
Sąjungos pavartotoms ūkiš
koms smurto priemonėms pa
šalinti.

„Privatinės nuosavybės 
grąžinimas įvyksta laukiant 
kad savininkai atliks iš nuo
savybės kylančias pareigas, 
ypač vokiečių karo ūkio at
žvilgiu.

Pasirėmęs Fiurerio įsaky
mu apie administraciją nau
jai užimtose Rytų srityse iš 
1941 m. liepos 17 d. ir potvar
kio 2, abs. 2 apie ypatingą 
ūkio turtą užimtose Rytų sri
tyse iš 1942 m. gegužės m. 
28 d. (VBL. RM Ost pusi. 21) 
ir susitaręs su keturių metų 
plano Įgaliotiniu įsakau:

„1. Generalinėse Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos srityse 
privatinė nuosavybė bendrai 
vėl leidžiama.

„Atidarydamos žemės 
hipotekos knygas, žemės 
lypų tvarkymo įstaigos 
pradeda savo veikimą.

„2. Vietiniams gyvento
jams, kurie Sovietų vyriau
sybės smurto priemonėmis 
buvo palikti be nuosavybės, 
pagal prašymą grąžinama 
dirbamų ir nedirbamų žemės 
sklypų ir įmonių nuosavybė.

„Nuosavybės perdavimas 
vyksta administraciniu keliu, 
jis įsigalioja su savininko do- 
kumetų įteikimu.

3. Prašytojams, kurie po
litiškai ir ekonomiškai yra į- 
rodę savo tinkamumą, proce
dūroje duodama pirmenybė.

„4. Nuosavybė negrąžina
ma, jei ir kol tam prieštarau
ja viešieji interesai, ypač ka
ro ūkio interesai. Dėl tų pa
čių priežasčių nuosavybės 
perkėlimą^ gali būti sujung-

„5. Jei ankstyvesnysis sa
vininkas miręs, tai nuosavy
bė perkeliama įpėdiniams.

„6. Daiktinės teisės į skly
pus atgyja su nuosavybės 
grąžinimu turinčia] am teisę 
(įteisėtajam) ar jo įpėdiniui.

„7. Dėl nacionalizuotų tur
to vertybių, kurios priklausė 
privačiosios ar viešosios tei
sės juridiniams asmenims, 
vokiečių repatrijantams, ki
tiems Vokietijos piliečiams 
ar pargrįžusiems repatrijan
tams, bus išleista atskiri nuo
statai.

„8. Reicho Komisaras Ry
tų Kraštui išleis reikalingas 
teisines ir administracines 
taisykles šiam potvarkiui vy
kdyti.

„9. Šis potvarkis įsigalioja 
nuo jo paskelbimo dienos.

Berlynas, 1943 m. vasario 
mėn. 18 d.
Reicho Ministeris užimtoms 

Rytų sritims
A. Rosenberg”.

LIETUVOS PATRIJOTŲ SIEKIAI - 
LAISVA, NEPRIKLAUSOMA LIETUVA  &- - - -- - - -

I

Kasdien žiūrėdami mirčiai stoti į sudaromą „Lietuvos 
į akis patrijotai lietuviai tė- Legioną”, tačiau legionas ne- 
vynėje leidžia slaptą laikraš- susidarė-nebuvo savanorių, 
tį: „Nepriklausoma Lietu-Į Atsišaukimus taip pat pas- 

Apie slaptojo lietuvių kelbė pirmasis ir vidaus rei- 
sąjūdžio siekimus tas laik- i kalų generalinis tarėjas P.

: i Kubiliūnas ir žemės ūkio gen.
I Į egzistuojančių tautų tarėjas Ramanauskas, bet jų 

i skirtingi ne 
vien tonu, bet ir turiniu nuo 
vokiečių atsišaukimo. Lietu
viškieji tarėjai visai nekvie
čia į legionus dėtis, o tik siū
lo „aktyviau prisidėti prie 
kovos”, „suprasti momento 
svarbą” ir tt.

Matyt ir jie patys „supran
ta momentą” ir žino, kad lie
tuviai geruoju nesikinkys į 
nacių vežimą..

va.

tarpe buvo prel. J. Ambotas, ; Vas, kraują ir plieną. Atsie- 
1 T « vaisįus galėsime skirti

tiktai turėdami rankose gin
klus. Kaip bus sudaryta busi
mosios Europos pusiausvyra, 
dar nežinome, bet mes pasi
ryžę joje dalyvaut kaip suve
rene valstybė, kuri turi savo 
ribose visus lietuvius ir vi
sas žemes, vis viena, ar ank
sčiau jos buvo nepriklauso
mos, ar buvo svetimų valdo
mos.

„Būsima Lietuvos teritori
ja turės apimti visus lietu
vius: lietuvius iš kalbos ir iš 
kraujo, ir iš kilmės, nežiūrint 
to, kokia kalba dabar jie kal
ba. Todėl mes siekiame ne
priklausomos Lietuvos su 
lietuvišku pajūriu vakaruo
se, su lietuvišku Vilniaus 
kraštu rytuose, Lietuvos su 
sostine Vilniumi. Už šią Lie
tuvą visi lietuviai, be pažiū
rų skirtumo, kovos ligi pas
kutinio”.

kun. J. Švagždys, „Darbinin- 
ir” ir „Amerikos” redakto
riai.

Vakare Elton viešbutyje į- 
vyko vakarienė, kurioje pa
sakyta daug kalbų.

DAUGIAU TIKYBININKŲ

Neseniai išleista nauja i 
knyga „The Yearbook of : 
American Churches” paduo- : 
da daug žinių apie Amerikoje 
gyvuojančias tikybines orga- ' 
nizacijas ir joms priklausan
čius narius. Pagal tas žinias 
šiuo metu Amerikoje veikia 
256 įvairių tikybų bažnytinės 
bendruomenės, kurioms prik
lauso 67,327,719 asmenų. 
1941 metais įvairioms bažny
čioms priklausė 64,501,594, 
tad tikybininkų skaičius per 
šį trumpą laiką padidėjo 2, 
826,125.

Daugiausia narių turi Ka-

° ' Is protestantų gausingiausi j
yra metodistai —
nariai su 42,206 bažnyčiomis, j nių, kad, pagal naujus pat- 
Po to šio seka šios tikybinės varkymus, Lietuvoje vyrai ir 
grupės: Pietų Baptistų — moterys tarp 18 ir 45 metų 
5,367,129; žydų — 4,641,184 
su 3,738 sinagogomis: Tauti
nių Baptistų — 3,911,612: 
Protestantų Episkopalų — 
2,074,178; Presbyterijonų — 
1,986,257; Liuteronų — 1,709 
290; Ortodoksų — 1,158,635.

Arti pusės Amerikos gy
ventojų nepriklauso jokiai ti
kybinei bendruomenei. Bet 
jų skaičius palaipsniui vis ma 
žėja.

Šv. Alfonso lietuvių bažny
čioje nuolat būna daug pamal 
dų, ypač pirmadieniais ir an
tradieniais. Susirenka čia mal 
dininkai iš viso miesto. Ku
nigams ir vargonininkei (Ru
dienei) daug darbo. Dabar il
gesniam laikui čia kunigams

Kun. Bnėhdelis išvyko reko
lekcijų.

LKFSB. Londono kores-
6,640,424 pondentas praneša gavęs ži-

J. K.

Newark, N. J

ir 
sk- 
vėl

Kovo 10 „Kauener Zeitung” 
rašo, kad vokiečių vyriausy
bė paskelbė kai kurių maistų 
produktų išdalinimą laiko
tarpiui nuo kovo 8 dienos ligi 
balandžio 4 dienos:

Vaikams: 250 gramų (apie 
pusę svaro ) ■ marmalado ar
ba medaus erzaco, 2 kiauši
niu, 200 gramų saldumynų, 
šiek tiek sviesto;

Visiems kitiems: vienas 
ketvirtis litro (pusė paintės) 
svaiginamų gėralų, 200 gra
mų druskos, vieton riebalų—

Kovo 1 d. vokiečių reicho 
komisaras „Ostlandui” išlei
do vykdomąsias taisykles dėl 
namų nuosavybės grąžinimo. 
Pagal taisykles, prašymą ga
li įteikti savininkai, kurie į- 
traukti į hipotekos knygas. 
Už išvežtuosius ar dingusius 
savininkus prašymus gali į- 
teikti jų įpėdiniai bei turto 
globėjai. Prašymai įteikiami 
tam vokiečių apygardos ko
misarui, kurio ribose yra na
mas ar žemės sklypas. Prašy
mo nereikia paduoti tiems na
mų savininkams, kurie jau 
anksčiau buvo paskirti savo 
namų valdytojais. Jeigu ku
ris namų savininkas prašėsi 
būti paskirtas valdytoju, bet 
jo prašymas buvo atmestas, 
tai dabar jam suteikiama tei
sė atnaujinti prašymą namui 
atgauti.

Kelias Į pergalę yra nu

iš padilbų—'-------
ka sugriebti pinigą

stigę ūkininkai keliaudavo p| 
jo gera širdis beveik niekaM 
bar prašau penkias desnm 
javus iškūlus, grąžinsi 
lą su galu suduria, ir kitantjl 
čiau, bet kaip tamstai,

Mintyse ji palygino SU 
žus plotus žemės, bandas £ 
su anuo, kuris gimė ir 
buvo geros akys, kokia J
Pakakdavo jo vieno z ^|įna 40 cenfų 
darydavo šviesiau ant E __________

Pastebėjo svečius ir ^BroS” administraci-
— Tai ko dabar spoksai^ |e gaufj A. Vaičiulai- 

šuko ji. — Matai, kad

smlkti, o taiHISTORY OF
LITHUANIAN 
LITERATURE
t gausiai iliustruota, 
pusi, ir yra Lietuvių 
iio Instituto leidinys.
| egzemplioriaus kai-

lauja Knyga
5 LITHUANIAN 
LANGUAGE
i prof. Alfred Senn 
dima įsigyti 
brikos” Įstaigoje 
(So. Ninth Street 
Ina tik 40 centų

Švč. Trejybės parapijoj 40 
vai. atlaidai Sekminėse praė
jo didžiausiu pasisekimu. 
Pamokslus sakė misijonie- 
rius Tėvas Geraldas, kuris 
savo galingu ir aiškiu balsu 
patraukė žmones lankyti mi
sijas ir 40 vai. atlaidus. J. 
Žilevičiaus parašyti mišparai 
buvo labai vykusiai sugiedo
ti, nes visais vakarais daly
vavo talkininkai vargoninin
kai J. Jankus, A. Kaminskas, 
A. Stankevičius ir S. Saka- 
dolskis. Varg. P. A. Dulkės 
solistės A. Kizienė, Ieva La- 
šaitė, P. Starkiūtė, S. Len- 
girdaitė, p. Stančaitytė, M. 
Dulkienė ir sūnus Povilas. 
Taipgi varg. P. Hodelis iš 
Harrisono su žmona ir ke
liais savo rinktiniais vyrais 
dalyvavo kas vakaras. Na, o 
Newarko choras per atlaidus 
dvigubai padidėjo. Susirinko 
iš visų miesto dalių ir tie, 
kurie buvo seniaus giedoję. 
Visi stengėsi tvarkingai gie
doti. Varg. Pranui Dulkei bu
vo malonu groti. Vargoninin
kai atskirai solo giedojo psal 
mes, visi vyrai antifonus ir 
choras. Klebonas kun. Ig. 
Kelmelis, girdėdamas gražų 
giedojimą, kas vakaras var
gonininkams ir choristams 
negailėjo vaišių.

Dieve, duok, kad Newarkui 
visada taip sektųsi, kai šiais 
metais. Priklauso didelė pa
dėka visiems dalyviams.

Ten Buvęs.

Raudonojo Kryžiaus tar
nyba niekada nesustoja. Pri
sidėk pire jos, skirdamas sa
vo auką Karo Fondui. Auko
ki tuojau. Dabar.

?

Vokiečių ministeris okupuo 
tiems „Rytų” kraštams išlei
do įsakymą, pagal kurį vi
siems „Ostlando”, taigi ir Lie 
tuvos, gyventojams įvedama 
darbo prievolė. Vyrai ir mo
terys tarp 18 ir 45 metų am
žiaus turi dirbti, kur jiems 
paskirta. Už pasipriešinimą 
gresia sunkiųjų darbų kalė
jimas.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Duktė tylėjo, atsišlieja I 
rėjo į atvažiavėlius. ,|

— Tu tik pažvelk, Rd 
bet kas gali išlaikyti, y 
še imk viską ir dumk

Pripuolė prie skrydį 
kiusį sijoną, bliuzę, ' 
vis šaukė: i(Ą

— Skubėk gi tu, 
Greičiau!

(Busda^'l

Pilietybes Pamokos
Gražiai išleista knygutė 

Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi- 

o užsisakant 50 eg- 'nistracijoje, 222 So. 9th St., 
ių ar daugiau—30c. Brooklyn, N. Y.

turi atlikti darbo prievolę ten, 
kur vokiečiai paskirs. Laikas 
neribotas, atlyginimas neaiš
kus. šiemet Lietuvoje, didi
namas linų ir ankštinių javų 
sėjos plotas. Gen. komisaria
to žemės ūkio tarėjas Froe
lich,straipsnyje apie Lietu
vos gyvulių ūkį sako: „geri
nant” ūkį turėsiąs gyvulių 
skaičius sumažėti... Iš Lietu
vos vokiečiai gabena miškus 
sprogstamai medžiagai ga
minti, celiuliozinei vilnai ir 
kasyklų reikalams. Lietuvos juž „Ostlando” ribų. Prievolės 
laikraščiuose buvo paskelbta 
Reicho Komisaro Rytų kraš
tams Lohsės atsišaukimas

Vokiečių reicho komisaras 
„Ostlande” paskelbė vykdo
mąsias taisykles, kurios pla
čiau nusako darbo prievolės 
pobūdį. Jose pasakyta, kad 
darbas gali būti paskirtas ir

Tel. EVer green 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Atliksi tikro apaštalavimo darbą, jei pats skaitysi 
ir kitus raginsi užsisakyti mėnesinį laikraštį

„ŽVAIGŽDĘ”
„ŽVAIGŽDE, tai pats tinkamiausias mūsų žmonėms 

dvasinio turinio laikraštis, pašvęstas šven
čiausiai Jėzaus širdžiai.

„ŽVAIGŽDĖ” trokšta aplankyti kiekvieną lietuvių 
šeimyną ir ją gaivinti krikščioniškų dory
bių spinduliais.

„ŽVAIGŽDĘ” skaitykite ir būsite MALDOS APAŠ- 
LAVIMO SĄJUNGOS nariais-ėmis

„ŽVAIGŽDĖJE” surasite, kaip MALDOS APAŠTA
LAVIMAS veikia ir vystosi.

TAIGI
Jei norite tyro džiaugsmo ir tikros Kristaus ra

mybės įsileisti į Jūsų šeimynas,
Jei trokštate, kad Dievo palaima įžengtų per 

Jūsų namų slenkstį.
Jei norite būti šviesos ir meilės skleidėjais, pla

tinkite patys saviškių tarpe ir raginkite kitus skai
tyti bei platinti „ŽVAIGŽDĘ”.

Kaina metams 50 centų. Kas pridės dar 50 centų 
gaus didelį spalvotą Jėzaus Širdies paveikslą.

Užsakymams adresas:

„ŽVAIGŽDE”
488 E. Seventh St., So. Boston, Mass.

laikas neapribotas, o kai dėl 
atlyginimo, tai jis būsiąs mo
kamas toks, koks darbo vie
toje esąs priimtas. Darbo 
prievolė netaikoma toms sri
tims, kurios laikomos svar
biomis, kaip antai žemės ūkis, 
valstybinė tarnyba ir t.t. Ki
tose srityse dirbantieji žmo
nės gali būti priversti išmok
ti kitokio darbo, negu jie lig- 
šiol dirbo.

Vokiečių generalinis komi
sariatas buvo sušaukęs Lie
tuvos agronomus. Komisaria
to valdininkas pareiškė, kad 
šiais metais „būtinai” turįs 
būti padidintas linų ir ankš
tinių sėjos plotas. Be to, rude 
nį, irgi „būtinai”, reikia bent 
25 % visos dirbamos žemės 
skirti žieminiams javams.

Lietuvos žemės ūkis pirmo
je eilėje turįs tarnauti fron
tui. Pasak kito kalbėtojo, ūki
ninkams Stingą daug reikme
nų, net drabužių ir avalinės; 
paramos iš Vokietijos esą ga
lima laukti tiktai „labai ma
žam kiekyje”.

J. A. V. pradėjo nagrinėti 
150 korporacijų, kurios turė
jo kokį nors sąrišį su W. P. A. 
Įtariamos apgavystėse.

— Kas išsižadėjo mūsų kal
bos, tegu išsižada ir mūsų 

, duonos!

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVer green 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(PrleS pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Lalsniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Lalsniuotas 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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KETURIOLIKTA

Lietuvių Diena
SEKMADIENĮ

Liepos-July 11,1943
KLASCIAUS PARKE IR SALĖJE

Maspeth ir Bett Avės. Masepth, N. Y.

PARKAS ATDARAS NUO 12 VAL.

ŠOKIAMS GROS J. AVIŽONIO ORKESTRAS

SUĖMĖ DU STAMBIUS ŠNIPUS
 *------------------- :---------------------------------------------------------------------------------------------

Ar Jau Žinai?Federalinio Investigacijos 
_ Biuro agentai suėmė vokie

čių kilmės Amerikos pilietį 
Ernest Frederich Lehmitz, 
57 metų amžiaus, gyvenusį 
Tompkinsville, Staten Island. 
Brooklyno teisme jis prisipa
žino kaltu-siuntinėjęs žinias 
priešui apie kariuomenės ju
dėjimą, apie laivų išplauki
mus, laivų statybą, ginklų ga- 

. benimą ir t.t. Jam paskirta 
50,000 dol. užstato. Už šnipi
nėjimą gresia 30 metų kalė
jimas arba mirties bausmė.

Federalinis prokuroras 
spaudos atstovams paskelbė, įprastos, tradicinės dienos

Ar jau gerai įsidėmėjai, 
kad New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Diena šiemet bus ne 
liepos 4 d., o liepos 11 d.? ši 
didžiausia apylinkės vasari
nė pramoga įvyks toje pat 
vietoje, kaip ir visada-KIaš- 
čiaus parke ir salėje, Mas
peth.

Per trylika metų Lietuvių 
Diena būdavo liepos 4 d., bet 
šiemet taip susidarė sąlygos, 
kad rengėjai turėjo atsisaky-

kad tai vienas svarbi ausų a-

^l?4fitavimų šio' karo metu. Leh 
mitz naudojosi apylinkės gy
ventojų pasitikėjimu, nes jis 
buvo vienas pirmųjų orinio 
puolimo savanorių sargų, uo
liai eidavo tas pareigas ori
nio puolimo bandymo metu. 
Augino jis ir „pergalės” dar
žą.

Slaptoji policija išaiškino, 
kad jis 1938-41 metais Vokie
tijoje baigė šnipinėjimo mo
kyklą. Jo gyvenamas namas 
labai patogioje vietoje, iš ku
rio pastogės puikiai matyti 
New Yorko uostai ir laivų 
judėjimas. Jo namuose kam
bariai buvo išnuomuojami jū
rininkams ir kariams, tad 
jam buvo lengva nugirsti vie
ną kitą neatsargų žodį. Jis 
vakarais lankydavo kelias 

-<=--karčiamas, kur rinkdavosi 
jūrininkai, kariai, uostų dar
bininkai.

Savo pranešimus priešui 
Lehmitz siųsdavo laiškais, 
vartodamas nematomą raša
lą, o mašinėle rašytose eilutė
se jis rašydavo savo „drau
gams”, kad Amerika laimi 
prieš japonus, kad laimės 
prieš Vokietiją ir pan. Jo laiš 
kus kelis mėnesius sekė slap
toji policija, kol galų gale ty
rinėjimų siūlas atvedė į tiks
lą.

Už dienos į slaptosios poli
cijos rankas pateko ir kita 
stambi „žuvelė”. Tai inžinie
rius Erwin Harry De Spreter, 
vokiečių kilmės Uragvajaus 
pilietis. Teismo parengiama
jame tardyme ir jis prisipa
žino kaltu. Jis buvo kelių ka
rinių dirbtuvių patarėjas, y- 
pač šilimos spinduliavimo sri 
tyje. Inžinieriaus mokslus jis 
buvo baigęs Vokietijoje. Di
džiojo karo metu tarnavo vo
kiečių armijoje. Dabar yra 
52 metų amžiaus.

Inž. Spretter bendradarbia
vo Lehmitzui, kuriam jis per
duodavo žinias apie įvairius 
technikos dalykus, o šis, savo 
keliu, gautas žinias persiųs
davo. Turėjo savo Aetna Heat 
Treating and Brazing Corp, 
dirbtuvėlę New Yorke.

w

AMERIKA

LIETUVIŲ DIENOS GARBĖS RĖMĖJAI

Liepos - July 2 d, (iff

*

Brooklyno Lietuviai Gydytoji

AMERIKOS LIETUVI 

ŪKŲ VISUOMENI 
KULTŪRINIO GYV 

SAVAITRAŠT

EINA KAS PENKI

Apreiškimo
Parapija

Lankėsi vyskupas
Birželio 27 d. Apreiškimo 

par. bažnyčioje lankėsi J. E. 
vyskupas Kearny, Brooklyno 
vyskupo padėjėjas. Nors die
na buvo labai karšta, bet ba
žnyčia buvo pilna tikinčiųjų. 
Vyskupas atvyko 12 vai. Jį 
sutiko graži procesija.

Iškilmės didingumui labai 
tiko naujai, skoningai išpuo
šta bažnyiča. Tai atliko sese
rys domininkietės.

Vyskupas suteikė Sutvirti
nimo sakramentą 170 asme-

Keturioliktos New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienos 
proga visa eilė „Amerikos” skaitytojų stoja Lietuvių Die
nos Garbės Rėmėjais, atsiųsdami savo auką. Malonu mums 
paskelbti jų vardus, išreiškiant jiems nuoširdžiausio dėkin
gumo žodį. Savo parama stiprina „Ameriką”, kurios reika
lams paremti New Yorko Apylinkės Lietuvių Dienos ren
gėjai visada buvo palankūs.

„Amerikos” nuoširdi padėka skiriama šiems Lietuvių 
Dienos Garbės Rėmėjams:

Pranė Lapienė, Babylon, L. I„ N. Y.
Kun. A. J. Dubinskas, Baltimore, Md.
A. J. Apanavičius, Elizabeth, N .J.
Vladas ir Izabelė Diliai, E. Orange, N. J.
Magd. Karinauskienė, Waterbury, Conn.
Uršulė Varneckienė, Brooklyn, N. Y.
Kun. V. Puidokas, Westfield, Mass.
Kun. J. A. Karalius, Shenandoah, Pa.
Jonas Stasilionis, Kearny, N. J.
A. Gerulis, Kearny, N. J.
Kun. J. V. Skripkus, Pittsburgh, Pa.
Jonas Morkūnas, Brooklyn, N. Y.
Juozas Boley, New York, N. Y.
St. Miltenis, Brooklyn, N. Y.
Seserys Domininkietės, Brooklyn, N. Y.
Jurgis B. Puidokas, Hartford, Conn.
Kaz. Balčiūnas, Hillside, N. J.
Em. Burba, Philadelphia, Pa.
P. Jokubauskas, Waterbury, Conn.
Pranas Pūkas, Philadelphia, Pa.
B. Šilkauskas, Waterbury, Conn.
S. Dumšienė, Waterbury, Conn.
Ant. Vyšniauskas, Brooklyn, N. Y.
Ant. šambaris, Waterbury, Conn.
M. Paltanavičienė, Brooklyn, N. Y.
M. Ramanauckas, Reading, Pa.
Ona Šarkaitė, Daytona Beach, Fla.
Z. Žekienė, Waukegan, Ill.
J. B. Šečkus, Philadelphia, Pa.
Charles J. Roman, Philadelphia, Pa.
V. Lukas, Newark, N. J.
A. Stanišauskas, Bridgeport, Conn.
A. Dutkus, Maywood, N. J.
Kun. Stasys Raila, Philadelphia, Pa.

(Bus daugiau)

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 91
VALANDOS: 1

8 — Ii) ryto
1 — 2 po piety
6 — 8 vakare 

Šventadieniais susi tai

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

metu mūsų bažnyčioje mišpa
rų nėra, tai nei susirinkimo, 
nei procesijos nebus.

atQjio-oH shmmlOJT. Tyftio-itciuj ------
nų. Po to pasakė turiningą 
pamokslą. Džiaugėsi lietuvių 
prisirišimu prie tikybos, jų 
dideliais nuopelnais ir žy
giais savo tėvų tikėjimui iš
laikyti. Labai pagyrė gražią 
parapijos tvarką, vertingai

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus lietuvių skyrius para
pijos salėje kiekvieną antra
dienio vakarą turi susirinki
mus ir dirba bandažus kariuo 
rnęneL inerginosjpri-

-—p—_
si, ki . Įsi gausūs Lietuvių
Dienos ilgamečiai lankytojai
supras rengėjų padėtį ir dar
gausiau atsilankys- liepos 11

Jaunuomenei ir šokius mė
gstančiai „senuomenei” džiu
gu pranešti, kad bus geras or paminėjo kleboną kun. N. Pa- 
kestras-lietuviškus ir ameri- kalnį, seseles dominikietes.

Linkėjo visada taip tvarkin
gai ir garbingai gyventi.

koniškus šokius gros Juozo 
Avižonio orkestras, kurs jau 
yra pasiruošęs.

KARŠČIAI PRANYKO

Aštuoniolika dienų New 
Yorko ir apylinkės gyvento
jus varginęs karštis birželio 
29 d. susilaukė galo. Popiet iš 
krito lietus; nors ir nedide
lis buvo, bet užteko karščiui 
sumažinti.

Didžiausias karštis buvo 
birželio 25 d. — 96 laipsniai; 
birželio 26 d. ir 27 d. buvo 
94 laipsniai, birželio 28 d. — 
89 1.

Angelų Karalienės 
Parapija

sidėkite.

Kadangi rugpjūčio 15 d. 
yra Į Dangų Ėmimo švč. Pa
nelės šventė, tai tikimasi, kad 
parapijos piknike Klaščiaus 
parkas bus kupinas dalyvių. 
Lauksime.

Maspetho Žinios

NUOŠIRDI PADĖKA

irDėkojame draugėms 
draugams, surengusiems 
mums vaišes ir apdovanoju
siems, mums persikėlus į nau 
ją vietą. Dėkojame N. Civin- 
skienei, P. Strevinskienei, O. 
Digrienei, M. Navitskienei ir 
anksčiau atsilankiusioms K. 
Dumblienei ir Kirvelienei.

Norim padėkoti ir toms 
draugėms, kurios prisidėjo 
prie gražių dovanų, nors ir 
negalėjo atsilankyti. To mes 
ilgai neužmiršim.

Avižoniai ir Adomaičiai.

Dievo Kūno šventės minė
jimas mūsų parapijoje buvo 
birželio 27 d. sekmadienį, po 
9 vai. mišių. Mišias atnašavo 
kun. Masaitis. Po mišių išsta
tytas švč. Sakramentas..

Procesijoje dalyvavo visi 
trys parapijos kunigai, būrys 
baltai apsitaisiusių mergai
čių ir juodai su baltomis apy
kaklėmis, apsirėdžiusių ber
niukų. Procesiją vedė alto
riaus patarnautojai su kryžių 
mi. Evangelijos giedotos prie 
didžiojo ir šoninių altorių. 
Procesijos metu giedojo cho
ras. Po viso buvo duotas Pa
laiminimas.

Parapijiečiai, atsiminkite, 
kad rugpjūčio 15 d., sekma
dienį, mūsų parapija turės 
metinį pikniką. Bus renkama 
karališka šeima. Išrinktoji 
šeima bus karališkai pagerb
ta. Kurie jaučiate esate tos 
garbės verti, dabar laikas pra 
dėti rinkti balsus.

BAIGĖ MOKYKLĄ

Bishop McDonnell aukštes
nę mokyklą,baigė 420 mergai
čių, kurių tarpe ir viena lie
tuvaitė — Ona Plaktonyte.

Kings ir Queens apskričių 
tėvai ir policija susirūpino 
dėl dingstančių kiekvieną 
mėnesį apie 1,600 mergaičių. 
Daugumoje jos seka karius 
po įvairias Amerikos vietas.

Sekančią savaitę kiekvie
nas parapijietis gaus klebo
no pakvietimą į pikniką. Laiš 
ke bus įdėta ir lapeliai kara
liškos šeimos balsavimui. Ku
rie norės balsuoti už kokį kan 
didatą.tai galės jo vardą pra
nešti į kleboniją. Jis bus prieš 
pikniką paskelbtas laikrašty.

Šį sekmadienį Gyvojo Ro
žančiaus Draugija, 9 vai. mi
šių metu, eis bendrai prie šv. 
Komunijos. Kadangi vasaros

$10.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.20 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00 
1.00

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

Tel. EVergreen 7 - (JI 
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždari z .

U labai 
kuštanti- 

kiicesterio 
Uos kle- 

'sukanka

AMERIKOS 1
ŠAUKIA

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn,
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Doroty Verosky, Gloria Ros- 
ky, Dorotea šlapikaitė, Vir
ginija Vidikaitė, C. Masiulis, 
Ona Plaugaitė, Rob. Osteika. 
Vakarui vadovavo J. Zem- 
brauskaitė.

Visi džiaugėsi gražiu vaidi
nimu ir dėkojo seserims pran 
ciškietėms. Kun. J. Balkūnas

Birželio 24 d. Altoriaus 
draugija gražiai minėjo savo 
metinę šventę. Kun. P. Leke- 
šis atlaikė mišias, kurių me
tu visos narės ėjo prie komu
nijos. Parapijos salėje įvyko 
bendri pusryčiai, kuriuose da
lyvavo ir visi trys parapijos 
kunigai. Kun. J. Balkūnas 
pasakė kalbą apie draugijos 
garbingumą ir jos naudingu
mą. V. Vyšniauskienė paau
kojo gražią dovaną, kuri ati
teko V. Valantiejienei. Pus
ryčių surengimu daugiausia 
rūpinosi pirm. P. Šimkienė, 
jai pagelbėjo V. Vyšniauskie
nė, J. Kunickienė, A. Galčiu- 
vienė, M. Laurinaitienė, M. 
Valaitienė.

Birželio 25 d. kun. Jonas 
Balkūnas ir kun. Jonas Karta 
vičius minėjo savo vardadie
nį bažnyčioje mišiomis, ku
rias užprašė" par. draugijos.

Birželio 27 d. salėje įvyko 
mokyklos užbaigimo progra
mėlė, kuri drauge buvo skir
ta kleb. kun. Balkūnui ir kun. 
J. Kartavičiui pagerbti, mi
nint jų vardines. Pastatytas 
trijų veiksmų vaidinimas, su 
dainomis, „Stebuklingoji Ra
dasta’ . Vaidinime dalyvavo 
daug berniukų ir mergaičių. 
Buvo ir dainų ir šokių. Visi 
turėjo pritaikintus kostiu
mus. Darbščiosios seselės 
pranciškietės turėjo daug 
darbo įdėti, kol paruošė tokį 
gražų vaidinimą ir visą pro
gramą. Svarbiausias roles 
vaidinime turėjo Teresė Ra- 
žiekaitė, Loreta Kazlauskai
tė, Elena Marcinkevičiūtė,

U

Amerikos Lietu1 
nutarė šaukti api 
vasaros draugijų, 
kolonijų atstovų 
ją karo rėmimo r 
Lietuvos pagalb 
mams apsvarstyt 

Jau gerokas lai 
tuvių spaudoje b 
visuotinio Ameril

■ Seimo arba Kong 
Amerikos Lietuv 
Vykdomasis Kc 
klausimą svarstė 

^ųme- džiuose ir birželit 
šė konferencijos 
patiekdamas kai 
ruožais jos plan; 
damas vietą ir 1;

Šis projektas 
tinėtas visiems 
Lietuvių Taryb< 
prašant juos pi 
nuomones ir du 
bei sugestijų.

jjžnycios 
įKiin. K. 
jojo karo

Lietu
sią reda- 
. .Katali-

buvo Ku-

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

Tel. jis ir veik-

laimingai rudenį sugrįžti į 
Maspethą.

Veronika Baltrūnienė jau 
grįžo iš ligoninės, kur jai pa
daryta sunki operacija. Lin
kime jai sėkmingai ir veikiai 
išsveikti.

O. P.

Vincento draugijos pusme
tinis susirinkimas bus šį šeš
tadienį, liepos 3 d., VI. Zabel- 
skio salėj, 61-38 56 Rd., 8 vai. 
vakare.

Visi nariai prašomi atsilan
kyti. Bus renkama dalis nau
jos valdybos.

Metinės mišios bus V. J. 
Atsimainymo bažnyčioje, lie
pos 18 d. 11 vai. ryte.

Po Mišių bus duodaipA pus- 
“”£iaL______ ,____—

lems už vaikučių mokymą ir 
auklėjimą, palinkėjo joms la
bai smagių atostogų ir vėl

P. J. šlapgęįt^rašt.

Parduoda Namus

Visose Didžiojo New Yorko 
—Brooklyno apylinkėse. Ap

draudžia nuosavybę ir 
žmonių gyvybę.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y.

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

įlifomijoje, 
sr gėlės mie- 
įu Macie- 
; į minės sa- 

gyveni-
kojo kraujo, šiomis d jįįKai dau 
davė kraujo Amelija ?įukę pa
kaitė, Amelija Ra: į negalavi- 
Marg. Koslow, Mary įaaciejau- 
Neseniai Welfare salt , 
gių padėjėjomis pi 
Gen. Cerebiejūtė, Ona 
skaitė ir St. Vasalka

Kviečiame visas 
paraginti savo dukrel 
į Raudonojo Kryžiau abnvolabai* Įdomu, kok 
vių skyrių. Laukiam ' ’ 
giau bendradarbių.

EI. Matulii

išlaukę pa- 
s negalavi-

įjj atrodo 
sulaukęs.

visomis 
į Angeles 
.Tas lietuvių

šo talkininkais, 
pagandos „šin 
kitokiais skani 
bai ubagiškais 
tiesos žodis — 
po kaklu.

Vardinių Vakar
Šeštadienį, birželio 

Lietuvių Piliečių klub darbais 
60-39 56 Rd„ Klubo I 
skyrius surengė Jonų 
ir Povilų vakarą. Be t 
konėtas Junevičienės,

R. Kryžiaus veikla
Mūsų parapijos R. Kry-

žiaus vienetas daro nuolati
nę pažangą. Bet žodžių ne
užtenka — reikia ir darbų. 
Todėl kriepiamės į Maspetho 
moteris, ypač į jaunas vedu
sias moteris, kurios turi kiek 
laisvo laiko. Ateikite savo 
noru padirbėti prie „surgi
cal dressing” antradieniais 
1 — 4 vai. popiet arba 7 — 10 
vai. vak..

Darbas labai paprastas — 
kiekvienam įmanomas, o la
bai garbingas. Turime atsi
minti, kad vienas bandažas 
gali išgelbėti vieną gyvybę.

Džiaugiamės, kad daug 
mūsų skyriaus merginų au-

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Įvairių miestų pašto vadovybė suskirstė savo 
aptarnavimų ribose esančius miestus į įvairias zo
nas. Tai padaryta norint tiksliau patarnauti laiškų 
bei siuntinių gavėjams. Nuo šiol adrese šalia savo 
miesto reikia pažymėti ir zonos numerį. Pavyzdžiui, 
„Amerikos” adresas nuo šiol bus:

222 So. Ninth Street,
Brooklyn 11, N. Y.

Maloniai prašome visų skaitytojų tuojau praneš
ti savo pašto zonų numerius, kad laikraštis būtų 
gaunamas laiku.

Jūsų patogumui, prašome išsikirpti žemiau at
spausdintą lakštelį, ušpildyti jį, užklijuoti ant at
viruko, užadresuoti „Amerikai” ir išsiųsti. (Jeigu 
dar nežinote savo zonos numerio, malonėkit paklaus
ti savo laiškininko).

Amerikos” Administracijai

Mano tikslus adresas yra toks:

Vardas

Gatve

Miestas

Valstybė

*

nr.

' < -i#'' '

■ ■■.

ipasiaukoju- Eastmaną apši 
i Dieve, kad, taį įr jų patail 
etinės am- „Readers Digei 
i sulaukęs, jonai žmonių, 
i tor daugelį suranda keliuiir daugelį 
■sra sveikata

skaks lygiai 
s drąsaus,

Jonų, Petrų ir Povi sdešimtmetų 
prisirinkę apie 25. Ji statos sūnūs 
no visus susirinkusiii Atlantą, 
mais, o moterų grupė 1 vardas

ik Atlantą,

— ------------- d ims, kad avi

PARDUODA] 2M108 Lietu- 
±os ryžtųsi 
^liems dar-

Tamsūs darbi 
ten, tad be n 
jc” Bimba ne 
karščiuodama 
Pakšto^areiš] 
viai,1nęsrs 
miaiJBrūs'tos 

1 žos^Vbiat k< 
savo"^ P7ęir 
bę.

Gali nuo lie 
sitraukę, sui 
šūkauti kiek 
Prof. Pakšta 
pavojų jau k 
daugelis to į 
tyti nenorėję 
nes pažiūros 

• Ii pramatan 
i kiai žinomos 

linga.
Gali tie

5 namai, labai pigiai ir 
Gražiose ir patogiose viel 
ti parkų, krautuvių ir „s 
stočių.

Kas nori pigiai jsigy 
nuosavybę, patartina nep -LĮyiaiis ir 
geros progos šiam pirkin

Kreipkitės:
J. VASTUNAS

496 Grand St., Brooklyn
Tel. EVergreen 7-16 

_____________ _________ I 'toro perga-pripažinti. J

Virtinio meto

.’mirties suka-
ii atitinkamai
sinėjimas tu 
si patriotiškų
iečių pasiry- jam ir profes

Saugok Savo
Lietuvai lais- jam visiška 
^mybę lai- tai sprendžia 

kurių viena 
koje šiomis 

tao laidoje Pakštą pasi 

prižiūrėj *■ turi lubai
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, į
AKINIAI prieinamiaui 3 Max East-
kainomis pagal jų rūš
ši įstaiga įsteigta prieš 40

mokslo dal;

-apie bendra- Sovietų k< 
‘ Mja. Max laipsnio tai 
-keliolika me- skis komun 
cistinius ek- Jar skelbia: 
?aęs komu- 

optometrištas — opt $ dvejis me- 
’i’ta Rusijos 
'takiai pasisa- 
^albos teiki- 

nepritaria
iai Rusijos niką. Ten k 

įtikai, kurią Rotomskis. 
mbaaadorius 
■tai panašūs

394-398 Broadway, Broo

V o
$

$I

a

<> ei

9

Sovietų k<

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDZ1 
KASDIEN

Patogi vieta užėjim
su MOTERIMS |iį, kokį norė- 

RHEINGOLD Extra Dry 
— Didelis pasirinkimas 

garimų

Juozas Zeida
411 GRAND STR

BROOKLYN, N. Y

dies atstov 
nių nuomon 
jis yra lieti 
kiai įsitikii 
rie buvo a 
būrio komu

iai pareiškia, 
i apie tikrą

HAvemeyer 8 - 0259

fe primena, 
įniršti Lie- 

Jii Estijos už- 
'taolimo sutar 
"įšalas dar ne- 

Rusijos val- 
jis vadina 
irusia dik-

_ _ spaudoje 
FOTOGRAFAI Įdėlis kriti- 

65 - 23 GRAND AVE tomu- 
Maspeth, N. Y. ^džiausią

pa- 
^toviusprie-

‘v

Ar mane 
vių tautos 
lietuviškai 
nes ten bu 

Ne. Tas 
rusiškai. 
Bimba pr; 
paklusniu! 
rusų kalb 
tautos išs:

■ kančiam ii 
- išsižadėt

Nepavy 
naujame 
jiems net 
tos laisvė 
gali keliai 
tinų kapt 
jie gali 1 
ribos sav 
trėmėjus 
kalbėti ii
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