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Buenos Aires.—Dr. K. Grau
žinis, Lietuvos Atstovas Ar
gentinoje, atrėmė Sovietų 
propagandos išsišokimą vie
tos spaudoje. Jis per La Na
tion dienraštį taip išdėstė 
Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių poziciją:

„Šio pasaulinio karo nekal
tomis aukomis tapo trys ma
žos pažangios valstybės — 
Lietuva, Latvija ir Estija. Jų 
nelaimių priežastis glūdi jų 
geografinėje padėtyje. Kai 
karo pradžioje Vokietija ben
dradarbiavo su Rusija, tai 
tas valstybes ji atidavė So
vietų įtakai. Tuomet Raudo
noji Armija galėjo be jokios 
rizikos okupuoti tuos kraštus 
ir prijungti prie Sovietų Są
jungos. Vėliau, užpuolus Ru
siją, Vokietija okupavo tas 
valstybes, bet neleido joms 
atsistatyti, 
„Ostlandą.’

Dėl šių 
rungtynės
pantų, kurie abu pretenduoja 
turį Pabaltijo gyventojų pri- 
tairmą. štai prieš kurį laiką 
teko skaityti kai kuriuose 
Buenos Aires laikraščiuose 
keistą naujieną apie tai, kad 
ryšium su trejų metų sukak-
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kraštų tebeina 
tarp abiejų oku-
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tųvėmis nuo šių kraštų pri
jungimo prie Sovietų Sąjun
gos tų kraštų vyriausybės 
susirinkusios Maskvoje ir pa- 
reiškusios savo „prisidėjimą 
prie Rusijos.” Tikrenybėje gi 
Maskvoje jokių Pabaltijo 
valstybių vyriausybių nėra. 
Jas Maskva jau 1940 metais 
likvidavo ir jų narius ištrė
mė į Rusijos koncentracijos 
stovyklas. Maskvoje yra tik 
keli pačių bolševikų paskirti 
komisarai Pabaltijo kraš
tams, kuriuos tų kraštų gy
ventojai laiko išdavikais. Tai 
tik tie komisarai reiškia savo 
prisidėjimą prie Rusijos.

Pabaltijo kraštų gyvento
jams lygiai nepriimtinas yra 
Sovietų „rojus” kaip ir nacių 
„naujoji tvarka”. Nei iš bol
ševikų nei iš nacių jokios 
laisvės jie nelaukia ir atme
ta jų teorijas ir pretenzijas 
į savo kraštus.

Pabaltijo tautos laukia 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių, Didžiosios Britanijos ir 
kitų Suvienytų Tautų laimė
jimo ir Atlanto pažadų rea
lizavimo, pagal kuriuos visos 
valstybės, taigi ir Pabaltijo 
kraštai, turi būti atstatyti.”

BERLYNIEČIAI BĖGA Į LIETUVĄ
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įgpiūčio 28 dienos nume- 
T. Jėzuitų „America” į- 
j prel. Sturzo svarbų 
Ipsnį apie Baltijos vals-

straipsnį suminime pla- 
nūsų skiltyse kitoje vie-

Konferencija Pittsburghe
KADA BAIGSIS KARAS

SAKO CHURCHILIS

Londonas. — Sąjungininkų, kraštus, tiek į Lietuvą Hit
leris vokiečius siunčia ne tik 
laikinai apsisaugoti nuo pa
vojų, bet nori ten juos amži
nai palikti.

Kad Lietuvoje vokiečių nie
kas nelaukia, yra žinoma ne 
nuo šiandien. Net senovės lie
tuvių pasakose velnias vadi
namas „vokietuku”.

Dabar gi lietuviai prieši
nasi naciams, kiek bepajėg
dami. Pranešama, kad parti
zanų eilėse kovoja ir kunigai, 
kuriuos nae;ai norėtų į savo 
nagus nutverti dėl to, kad 
tie kunigai stoja už laisvą 
Lietuvą.

Naciams priešinasi lietu
viai įvairiais būdais. Kai ėjo 
garsusis legijonų organizavi
mas, kuris taip nepasisekė, 
vokiečiai nesigailėjo rekla

mos nė triukšmo. Prisirašy
mo į legionus dieną jie pasta
tė orkestrus, kad tik daugiau 
žmonių priviliotų į tuos legi- 
jonus. Kaip jiems sekėsi, ma
tyti iš šio pavyzdžio. Viena
me miestelyje Utenos apskri
ty užsirašymo dieną atvyko 
tik trys vyrai. Bet vienas jų 
buvo džiovininkas, antras 
— vienakojis, o trečias — 
nesveiko proto.

lėktuvams pradėjus smarkiai 
daužyti Berlyną, to miesto 
gyventojai ištisomis minio
mis pradėjo bėgti. Apie pusė 
milijono berlyniečių atsidū
rė Lenki j oje. Su gyventoj ais 
yra iš Berlyno issikėlusios ir 
nacių ministerijos. Sakoma, 
kad baisusis Gestapo virši
ninkas Himmleris su savo 
vidaus reikalų ministerija 
persikraustė į Pragą, Čeko
slovakijoje, užsienių reikalų 
ministerija esanti Vienoje, o 
švietimo Krokuvoje.

Per britų radiją iš Londo
no buvo pranešta, kad iš Ber
lyno ir kitų smarkiai bom
barduojamų miestų vokiečiai 
nešdinasi į Austriją ir į Bal
tijos Valstybes. Todėl reikia 
manyti, kad dabar Lietuvą 
yra užplūdę civiliniai vokie
čiai, moterys ir vaikai.

Esama žinių, kad į Lenkiją 
civiliniai vokiečių gyventojai 
eina prisibijodami, nes jų gy
vybė būsianti pavojuje, kai 
Lenkija bus išvaduota.

Iš to pranešimo reikėtų 
spręsti, kad tiek į Baltijos

Quebec 
teris 
rugpjūčio 31 
iš Quebeco 
vyko 
tarp 
lio.

Churchillio 
buvo bendro 
žvelgiant visą 
dėtį.

Pirmiausia ministeris iš
reiškė palankumą prancūzų 
tautai ir kanadiečiams, ku
rie patys savo valia taip daug 
prisidėjo prie karo pastangų.

Svarbi kalbos vieta buvo 
toji, kuri lietė Sovietų Rusi
ją. Anglijos ministeris pir
mininkas priminė britų su
tartį su Rusija, padarytą 30 
metų, ir apsidžiaugė tomis 
pergalėmis, kurias dabar lai
mi Sovietų kariuomenė, šia 
proga nurodė, kad maršalas 
Stalinas, tiesioginiai vado
vaudamas kariuomenei, ne
galėjo palikti karo lauką ir 
dalyvauti Quebeco konferen
cijoje.

Tuo tarpu geriau būtų su- 
sivažiavus Amerikos, Angli
jos ir Rusijos užsienių reika
lų ministeriams ir apsvars
čius artimesnius klausimus, 
paliekant nuošaly viso pasau
lio problemas. Drauge bus 
stengiamasi pasiekti marša
lą Staliną ir drauge su juo 
visoms trims didžiosioms val
stybėms apspręsti svarbiau
sius ateities reikalus.

Tuo būdu Churchillis nuro
dė, kad konferencija su Stali
nu yra galima ir net siekiama 
bent kiek tolesnėj ateity.

Antra svarbi Churchillio 
tema buvo antras frontas. 
Kada ir kur jis bus atidary
tas, britų ministeris pirmi
ninkas negalėjo pasakyti, bet 
prisipažino jis žvelgiąs į tas 
dienas, kai iš Anglijos ka- bus 
riuomenė visoje stiprybėje prasidėjo dideli neramumai.

pirmini:
minis- 

antradienį, 
kalbėjo 
kurioje 

a 
Churchil-

tebeco tvirtoves, kurioj 
garsioji ikonferencij 

Rooseveltog ir Churchr

kalba daugiau 
pobūdžio, ap- 
dabartinę pa-

persikels per kanalą ir pa
greitins šio karo galą tikro
mis savo pergalėmis.

Trečia reikšminga vieta 
Churchillio kalboje buvo už
siminimas apie karo pabai
gą. Jisai neprižadėjo greitos 
pabaigos ir iš viso nepalan
kiai išsireiškė apie spėlioji
mus, kada šioji žmonijos ryk
štė liausis: „Visi samprotavi
mai, kada karas baigsis, yra 
tušti ir nepelningi.” Karui pa
sibaigus, Churchillis prižadė
jo pasauliui — patvarią tai
ką.

Bulgarijos Karalius 
Borisas Mirė

Bernas. — Nežinia dėl ko
kios priežasties mirė Bulga
rijos karalius Borisas, kuris 
buvo 49 metų amžiaus. Apie j 
jo mirtį buvo pranešta sek
madienį Bulgarijos gyvento
jams.

Karalius Borisas grįžo pe
reitą savaitę iš pasimatymo 
su Hitleriu. Vieni tvirtina, 
kad karalių labai paveikę 
nauji nacių reikalavimai, jog 
karalius Borisas gavęs šir
dies smūgį ir dėl to miręs. 
Hitleris norėjęs gauti visą 
Bulgarijos kariuomenę karui 
prieš Sovietus ir dar reikala
vo, kad Bulgarija“ viešai pas
kelbtų karą prieš Rusiją.

Tačiau kiti praneša, kad 
karalius Borisas buvęs nu
šautas. Esą, jam grįžtant iš 
Vokietijos, vienoje bulgarų 
stotyje vienas bulgarų poli
cininkas pašovęs karalių, ku
ris nuo žaizdų miręs.

Nauju Bulgarijos karaliu
mi buvo paskelbtas velionies 
sūnus Simeonas.

Visoje Bulgarijoje, paskel- 
apie karaliaus mirtį

Pittsburgh, Pa. — Ameri
kos Lietuvių Konferencija, 
kurią šaukė Amerikos Lietu
vių Taryba, iškilmingai ati
daryta rugsėjo 2 d. William 
Penn viešbutyje. Vietinės 
rengimo komisijos vardu žo
dį pasakė Povilas Dargis, a- 
tidarymo kalbą pasakė Ame
rikos Lietuvių Tarybos pir- 
min. Leonardas Šimutis.

Pradžioje dalyvių buvo 
per 400. Atstovų yra iš įvai
rių Amerikos vietų. Yra at
važiavusių net iš Los Ange
les. Yra svečių ir iš Kanados. 
Illinois valstybė stipriai at
stovaujama. Daug atstovų iš 
Pennsylvanijos, ypač iš Pitts
burgh© apylinkės.

Atstovų yra iš New Yorko, 
New Jersey Connecticut, 
Massachusetts, Maryland, 
Ohio, Wisconsin, Michigan 
valstybių. Atstovaujama di
džiausioms organizacijoms L. 
K. Federacijai, abiem Susi
vienijimams, L. T. Sandarai, 
Moterų Sąjungai, L. Vyčių 
Sąjungai, Socialistų Sąjun
gai, įvairiems klubams, mies
tų draugijų Taryboms, lietu
vių legijonierių postams.

Pittsburgh© spauda rodo 
didelio susidomėjimo konfe
rencija. Dalyvių nuotaika 
gera.

Generalinis Lietuvos kon
sulas Jonas Budrys, sveikin
damas konferenciją, savo 
kalboje pabrėžė, kad Lietuva

nuo pat šio karo pradžios ėjo 
su demokratijomis ir paskui 
pažymėjo:

„Oficialiai Lietuva neį
traukta į Jungtinių Tautų 
tarpą ir net vienos didžiosios 
sąjungininkių valstybių gra
soma dėl savo laisvės. Vie
nok Lietuva ir šią valandą 
atkakliai kaunasi visais bū
dais, kokie tik galimi nacių 
ir gestapo priespaudoje. Mū
sų broliai senoje savo tėvy
nėje yra šaudomi, persekio
jami, išmetami iš ūkių, į ku
riuos atsikrausto vokiečiai; 
mūsų tautiečiai yra privers
ti slapstytis giriose, kad ne
pakliūtų į vokiečių „legijo
nus”. Argi tai nėra kova dėl 
tų pačių laisvės idealų, ku
riuos gina didžioji laisvių ša
lis Amerika ir kilnusis jos 
prezidentas Rooseveltas, ku
ris yra pavergtųjų tautų vil
tis ir jų galingiausios rams
tis?...

Lietuva nenori sau jokių iš
imtinių teisių. Ji pasitiki di
džiojo prezidento Roosevel- 
to žodžiais, kad Atlanto Čarr 
terio laisvės bus pritaikintos 
ir jai, ir kad ateis valanda, 
kada su demokratinio fronto 
pergale mūsų tautos kančios 
baigsis, ir Lietuva vėl išvys 
laisvės ir šviesos dienas.”

(Platus konferencijos ap
rašymas bus rugsėjo 10 d. 
„Amerikoje”.).

LUIGI STURZO GINA LIETUVI

lijonus, kuriuos Rusija su
dėjusi į Lietuvą. Visi žino, 
kad Rusija po ano karo buvo 
Lietuvai skolinga milijonus, 
o po 1940 metų okupacijos 
taip nualino' Lietuvos kraštą, 
kad reikės daugelio milijonų 
žaizdoms užgydyti.

Tik prašom „Herald-Tri- 
bune” skaitytojus nesirūpin
ti — lietuviai patys tuos mi
lijonus susiras.

Skaudu, kad Amerikoj at
siranda tokių dvasios palie
gėlių, kaip pastaruoju laiku 
susirgo „Herald-Tribune” 
kai kurie skaitytojai.

Naciai Išžudė Žydus
Lietuvoje

few Yorko „Herald-Tribu- 
Irugpiūčio 30 dieną įsidė- 
Bkaitvtojo An gars laiš- 
Įšmeižianti Baltijos kraš- 
|ir atrandantį dyvinu da
lį: Baltijos kraštai Rusi- 
lesa. priklausą istoriškai, 
raiškai ir ekonomiškai.
Herald-Tribune” skaityto 
įgali nežinoti, kad Lietu- 
puvo galinga valstvbė jau 
■ laikais, kada Rusija mo- 
p duokle totoriams: gali 
I nežinoti, kad Rusija net 
Jomis sutartimis patvir- 
o gerbsianti Lietuvos ne- 
Klausomybę ir kad tuos 
[o pažadus sulaužė. — o 
Į „Herald-Tribune” skaity
ba tik tokį supratimą tu- 
frpie teisę ir kitus juridi- 
Įs klausimus? 
set jis neturėtu juokinti 
Saulio ir kalbėti apie mi- knyga šioje šalyje...

Šią vasarą mirė didelis lie
tuviškos knygos darbininkas 
šiame krašte — kun. A. Milu
kas.

Jam lygių mūsų knygos 
darbe gal nebuvo ir nebus 
Amerikoje.

Teko girdėti, kad jo leistos 
knygos, buvusios sandėliuo
se, dabar parduodamos po
pieriaus fabrikams pagal 
svorį.

Sunku tikėti! Argi to jau 
susilauktų mūsų lietuviškoji1

Šiomis dienomis buvo pas
kelbtas 310 puslapių prane
šimas, kaip persekiojami ir 
naikinami žydai Hitlerio už
imtuose kraštuose.

Iš pranešimo matyti, kad 
ašies užimtose žemėse žydų 
skaičius iš 8,300,000 sunyko 
ligi 3,300,000. Iš tų 5 su vir
šum milijonų dingusių žydų 
3,030,050 žuvo nuo karo pra
džios, 1,800,000 buvo nuga
benti į Sovietų Rusiją ir apie 
180,000 emigravo.

Pačioje Vokietijoje beliko 
tik apie 5000 
prieš Hitlerio 
džion ten būta 
pusės milijono.

Prieš karą Lenkijoje žydų 
buvo 3,300,000, gi dabar jų 
ten beliko 1,200,000. Jie gy
vena baisiose sąlygose ir sis
temingai badu marinami. Ga
limas daiktas, kad apie 1,600, 
000 Lenkijos žydų buvo išžu-

žydų, kurių 
atėjimą val- 

daugiau kaip

Labai teisingą Baltijos tarp savęs susitars ateityje 
kraštų supratimą ir jų atei- užkirsti kelią agresoriams. 

O šiuo atžvilgiu Vokietijos 
problema liečia ne tik Rusiją, 
bet lygiai Austriją, Prancūzi
ją ir visą pasaulį, neišski
riant nė Amerikos.

„Jeigu duoti laisvas ran
kas Rusijai, tai kodėl ne Ki
nijai? Kodėl ne Didžiajai Bri
tanijai? Kodėl ne Amerikai” 
— klausia autorius ir taip 
straipsnį baigia:

„Jeigu trečias pasaulinis 
karas kils po kokios trisde
šimt metų dėl nebuvimo pas
tovios tarptautinės tvarkos, 
tai gal bus atsiminta, kad 
pirmoji klaida, tarp daugelio 
kitų, bus buvusi, jog buvo 
leista panaikinti Estiją, Lat
viją ir Lietuvą. Tada tai pasi
rodys buvusi „pirmapradė 
nuodėmė” naujojoj santvar
koj arba, geriau tarus, pir
moji nuolaida „jėgai prieš 
teisę”.

Tarp kitų dalykų, Luigi 
Sturzo primina, kad viena iš 
tarptautinės tvarkos neteisy
bių buvo Vilniaus atėmimas 
iš Lietuvos.

ties įvertinimą bei gynimą 
parodė Luigi Struzo „Ameri
ca” laikrašty, T. Jėzuitų lei
džiamame.

Monsinjoras Luigi Sturzo 
buvo žymus katalikų politi
kas priešfašistinėje Italijoje, 
Dabar jis gyvena šiame kraš
te.

Autorius įrodo, kad Estija, 
Latvija ir Lietuva valstybi
niu ir politiniu požiūriu buvo 
aukštai išsivystę kraštai, 
kad jų atidavimas Rusijai 
dėl tariamų strateginių mo
tyvų yra nepateisinamas ir 
kad panašaus strateginio ap
skaičiavimo sumetimais rei
kėtų kitiems atiduoti Belgi
ją, Olandiją ar net Šveicariją.

Toliau straipsnyje nurodo
ma, kad pokarinis pasaulis 
turi būti sutvarkytas be ma
žųjų valstybių paaukojimo ir 
kad tai gali būti pasiekta ta
da, jei didžiosios valstybės

Stockholmas. — Paskuti- se. Daug jūrininkų ir karei- 
nėmis dienomis Europoje na- vių žuvo. Danijos kareiviai 
ciai didžiausių sunkumų su
silaukė Danijoje. Šiaip vokie
čiai mėgdavo danais pasigir
ti, kadangi tie atrodę ramūs: 
Danija buvusi lyg ir pavyz
dys vokiečių „naujosios san
tvarkos” sugyvenimui.

Netikėtai danų patriotai 
pereitą savaitę išėjo į gatves 
su Anglijos ir Amerikos vė
liavomis. Fabrikai, kuriuose 
buvo dirbami visokį reik- 
mens vokiečių kariuomenei, 
paskelbė streikus. Vokie
čiams paskelbus griežtesnę 
tvarką, kilo kautynės tarp 
nacių ir pačių danų kariuo
menės ir šiaip gyventojų.

Įvedę karo stovį Danijoj, 
vokiečiai mėgino užimti da
nų laivus. Tai jiems nepasi
sekė, kadangi danų jūrinin
kai ėmė ginti laivus, o kai 
pamatė, kad neatsilaikys 
prieš nacių veržimąsi, nus
kandino apie 45 laivus. Tarp 
jų buvo 9 povandeniniai lai
vai ir du nauji naikintuvai. 
Bet 10 laivų dar spėjo pas
prukti iš uosto ir nuplaukė 
į Švediją. Bėgančius laivus 
vokiečiai puolė iš lėktuvų o 
taip pat ir tuos jūrininkus, 
kurie mėgino ištrūkti valty-

bijodami, kad jų ginklai ir 
karo medžiaga nepatektų į 
vokiečių rankas, susprogdino 
visame krašte ginklų ir karo 
medžiagos sandėlius.

Keršydami, vokiečiai suė
mė Danijos karalių Kristijo
ną, 73 metų amžiaus, ir jį už
darė vienoje pilyje Kopenha
goj. Beveik visi danų minis
terial taip pat buvo suimti, 
kaip belaisviai. Tarp suimtų
jų yra ir ministeris pirminin
kas Scavenius. Vokiečiai į ka
lėjimus sumetė daugybę danų 
politiku, mokytojų, žurnalis
tų ir kitų žymesnių asmenų. 
Gaudomi ir žydai.

Paskutinėmis žiniomis, vo
kiečiai areštavo visus danų 
armijos ir laivyno karinin
kus.

Naciai į savo rankas su
griebė Danijos teismus ir ci
vilinę valdžią.

Pirmadienį tik vienoje vie
toje, Svendborgo uoste, mū
šiuose su vokiečiais žuvo 450 
danu. Visame krašte žuvo jų 
tūkstančiai.

Vokiečiams panaikinus da
nų vyriausybę, Londone ren
giamasi sudaryti naują da
nų valdžią tęsti kovai su na
ciais prispaudėjais.

TRAUKINIO NELAIMĖJE ŽUVO 30

* ,,

dyta ar mirė nuo sunkaus gy
venimo.

Minėtas pranešimas paduo
da, kad Lietuvoje karo pra-l 
džioje būta 145,000 žydų, o 
dabar jų yra ne daugiau kaip 
30,000. Apie 10 nuošimčių jų 
yra patekę į Sovietų Rusiją, 
o likusieji buvOi nacių išžu
dyti (100,000) ir mirė nuo 
kitų priežasčių (5,000).

Stokholmas. — Į Švediją 
atvykęs Suomių Darbo Fede
racijos pirmininkas pareiš
kęs, kad Suomija norinti tai
kintis su Sovietų Rusija. 
Tam, esą, pritarianti suomių 
vyriausybė.

New Yorkas. — Pirmadie
nio vakare už pusmylio nuo 
Waylando stoties, 40 mylių 
nuo Rochesterio, N. Y. įvyko 
didelė traukinio katastrofa.

Iš New Yorko į Buffalo 
važiavęs ekspresas susidūrė 
su prekinio traukinio garve
žiu. Smūgis buvo toks stip
rus, kad 30 asmenų žuvo, dau
giausia penktame vagone, ku
ris atsimušė į garvežį. Iš jo 
garai ir verdantis vanduo pa
sipylė į vagoną ir taip mirti
nai nuplikino daugelį kelei
vių. Vagono viduje buvusieji, 
užpilti vandens, negalėjo iš

sigelbėti, o iš lauko pusės 
prie jų ilgai negalima prieiti.

Ištikus katastrofai, sumi
šimas ilgą laiką buvo toks di
delis, jog tiksliai sunku buvo 
nustatyti, kiek keleivių žuvo 
ir kiek buvo sužeistų. Vietos 
valdininkai nakčia nurodė, 
kad žuvo apie 20 žmonių, bet 
antradienio rytą aukų skai
čius pakilo ligi 30.

Iš Rochesterio į nelaimės 
vietą tuojau buvo nusiųsta 
kraujo plazmos gelbėti su
žeistiesiems.

Visame traukinyje buvo a- 
pie 300 keleivių.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklų.

NEPRIKLAUSOMYBĖS SUPRATIMAS

Nepriklausomu kraštu vadiname tą, kuris turi suvere
nines teises. Tuo suprantama teisė būti lygiam ir laisvam 
kitų valstybių šeimoje su savo vyriausybe, su nepažeista te
ritorija ir be jokios pašalinės prievartos tvarkytis vidaus 
dalykuose pagal gyventojų ir jų pastatytos vyriausybės 
valią — administracijoje, finansuose, kultūrinėje, militari- 
nėje ir kitose srityse.

Dėl tų suvereninių teisių praeityje Lietuva ilgai kovo
jo, kol galop laimėjo pilną suvereninės valstybės padėtį ir 
kol jos piliečiai susilaukė valandos, kada galėjo gyventi 
laisvi ir nepriklausomi.

Didžiausia nelaimė, kuri gali žmogų šiandien ištikti, 
yra svetimųjų priespauda. Tą priespaudą dabar žino beveik 
visi Europos kraštai. Norvegai, lenkai, estai, graikai, lietu
viai ir daugelis kitų šiandien jaučia, kokia skaudi rykštė 
yra laisvės ir suvereninių teisių praradimas. Jie visomis jė
gomis kovoja dėl tos laisvės, dėl savo valstybės atstatymo.

Tai laisvės kovai susilpninti, įvairūs diktatorių ideo
logai išrado savotiškių iliuzijų, kuriomis nori pavaduot vi
sišką nepriklausomybę, ir tas iliuzijas reklamuoja, kaip 
kokią gėrybę ir retą dovaną pavergtai tautai.

Štai vokiečiai praktikuoja tas šiaudines nepriklauso
mybes Slovakijoj, Kroatijoj ir net kituose kraštuose. Jie 
net ir Lietuvai buvo žadėję duoti savotišką „laisvę” su teise 
turėti atstovą Berlyne, žinoma, paliekant patiems vokie
čiams „teisę” šeimininkauti Lietuvoje. Lietuviai tokios lais
vės nepanoro: jie gerai žino, kas yra tikra, nepriklausoma 
valstybė, ir jie tos tikros nepriklausomybės siekia, atmetę 
klastingus vokiečių miražus. Už tai lietuvis šiandien yra 
persekiojamas senojoje savo tėvynėje.

Mūsų tėvų žemės laisvę ir suverenumą sumindė ne vie
ni vokiečiai. Ryšium sū Rusijos atgijusiu imperializmu, 
Lietuva buvo bolševikų sunaikinta, nepaisant visų tarptau
tinių pasižadėjimų, kuriuos raštu ir žodžiu buvo davę Krem
liaus valdovai. Kaip tik dėl šio sovietiškojoje imperializmo 
Lietuvos ateities sprendimas yra sunkus, painus ir didžiai 
trągjškas, Ajy^-k^vir Anglijos sąjungiiųn^fi Rusija, eida
ma prieš Atlanto čarterį ir keturias laisves, kurios turėtų 
pasauliui šviesti, kaip tik nori primesti vergiją kraštams, 
kurie pasauliui parodė, kad jie puikiai moka gyventi kaip 
suvereninės valstybės. Niekas nežino šią valandą, ar Rusi
jos planai nesiekia dar ir toliau.

Bet grįžtant prie Lietuvos tragiškos padėties, kai ku
rie pamiršta tikrąją šio karo prasmę, kuri yra kova dėl tau
tų laisvės — didelių ir mažų valstybių. Tie nuostatai buvo 
iškilmingai paskelbti pasauliui prieš porą metų Atlanto Čar- 
teryje ir šiomis dienomis su nepalaužiamu tvirtumu primin
ti prezidento Roosevelto, kada jis kalbėjo Ottawoje. Prezi
dentas Rooseveltas „nepalaujamai niršta” ant visų tų, ku
rie mano, kad Atlanto čarteris yra taip sau gražūs žodžiai, 
kurie nebus įvykdyti.

Nepaisant tokių tvirtų pažadų, Lietuvos padėtis, kiek 
tai liečia jos ateitį, yra labai komplikuota ir skaudi. Atsi
žvelgdamas į tą padėtį, vienas kitas, iš savo širdies gerumo 
ar kombinatoriaus talento pastūmėtas, nori Lietuvai padėti 
keistu būdu: esą, atsisakykite šio to iš savo suvereninių 
teisių.

Viena tokių ideologų mokykla išeitį rastų, duodant tei
sę rusams pasilikti įgulas Lietuvoje. Toki pamiršta, kad 
jeigu suvereninėje valstybėje stovi keno įgulos, tas suvere
numas yra iliuzija, kuri pirma proga neišvengiamai subyrės.

Antroji mokykla kalba apie visokias tarptautines fe
deracijas, o kai kas iš Lietuvos kaimynų svajoja net apie 
unijas, kurios istorijoje Lietuvą jau kartą yra pražudžiu- 
sios. Ne vienas čia mėgsta nurodyti Jungtinių Valstybių 
padėtį: čia esama net 48 susidėjusių valstybių. Bet jie už
miršta, kad suverenumo požiūriu čia esama tik vienos vals
tybės su viena valstybine kalba, su viena valiuta, su viena 
kariuomene, su viena užsienių politika, su viena vyriausybe.

Mes žinome, kad šią valandą mūsų tėvų žemėje Lietu
voje kiekvienas taurus tautietis iš paskutinių jėgų kovoja 
dėl didžiojo idealo — visiškos laisvės ir nepriklausomybės 
savo kraštui. Jų tikslas ir viltis yra laisva suvereninė Lie
tuva laisvojo pasaulio tautų šeimoje. Jie ten nieko nežino 
apie kokias susiaurintas nepriklausomybes ir „gudrias po
litikas”, kaip to nežino nei olandai, nei prancūzai, nei ju
goslavai, nei graikai, nei čekai, nei lenkai ar latviai: jų visų 
troškimas po šių visų karo nelaimių ir viso išlieto kraujo 
vėl matyti savo žemę laisvą, būti pilnu ponu savo šalyje ir 
tvarkytis suvereninės šalies teisėmis.

Kaip asmens, taip ir tautų bei valstybių gyvenime turi 
būti nuolaidų ir gero bendravimo politikos. Bet toji politika 
neturi būti laimėta susiaurinto suverenumo sąskaita, nes 
suverenumas yra vienalytis, nedalomas ir neiškeičiamas 
principas ir reiškinys valstybės būčiai, ir to principo pa
žeidimas ar suskaldymas savaime žudo kraštą, kaip vals
tybinį vienetą, kaip laisvą tautą ir kaip garbingą pasaulio 
šeimos narį.

Vienintelis lietuvių tautos troškimas yra atkovoti savo 
kraštui nepriklausomybę — pilną, o ne šiaudinę, šiaudinės 
laisves Lietuvai ir vokiečiai siūlo, — ir niekas mūsų tėvų 
žemėje jų nenori. Kai laisvė ir nepriklausomybė bus abso
liučiai grąžinta, antras lietuvių troškimas bus atstatyti iš
griautą kraštą, eiti pažangos keliu ir kuo geriausiai sugy
venti su visais laisvojo pasaulio tautų nariais.

T. B.

AMERIKAGIEDRUSIS VAIŽGANTAS
 *---------------------------------

10 metų nuo jo mirties minint
Kan. Juozas Tumas Vaiž

gantas buvo vienas iš didžių
jų Lietuvos rašytojų, šviesi 
ir vaizdinga asmenybė, nenu
ilstamas veikėjas.

Nors šiemet suėjo 10 metų 
nuo jo mirties, bet jo atmi
nimas, jo darbai ir asmuo te
bėra toki gyvi, lyg jis dar te
bebūtų su mumis, kurie jį pa
žinojome?

Kan. Juozas Tumas buvo 
gimęs 1869 m. Svėdasų para
pijoje. Išėjęs gimnaziją, jisai 
stojo į Kauno kunigų semi
nariją, pildydamas savo mo
tinos įžadą — išleisti savo
sūnų kuniguosna, kadangi 
jis buvo gimęs šv. Panelės 
šventėje.

Jau seminarijoje jaunas, 
be galo gyvas klierikas iš
kilo į pirmaeilius veikėjus sa
vo aplinkoje. Nesitenkinda
mas seminarijos sienomis, ji
sai netrukus ėmė rašinėti į 
lietuvių laikraščius Prūsuose 
iš pradžių korespondencijas, 
o vėliau pereidamas į vaizde
lius. ‘

Taip visam gyvenimui ji
sai pritapo prie spaudos dar
bo. Baigusį seminariją ir į- 
šventintą į kunigus mes jį 
matome iš parapijos, kur jis 
vikaravo, organizuojant kny
gų ir laikraščių kontrabandą 
ir dar labiau pasineriant į 
spaudą: jisai jau „Tėvynės 
Sargo” redaktorius. Savo am
žiuje jisai yra redagavęs ne
maža kitų laikraščių, kurių 
tarpe ir mokslinių žurnalų.

Bedirbant laikraščiuose,

3,1943
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Kun. Dr.

gai neatstoja nuo mūsų, kai 
užverčiame knygos lapus. Ne 
be reikalo Vaižgantas taip di
džiai mylėjo gamtą. Mes ten 
neužmirštamai susiduriame 
su ištisa virtine žmonių, ats
tovaujančių bemaž visus ne 
taip sudėtingos mūsų ano me
to visuomenės sluoksnius: 
ten rasim ir daktarų, ir ku
nigų, ir vaistininką, ir studen 
tą, ir kaimiečius, ir dvaro po
nus, ir vaikus. Ir visi jie to
ki ryškūs, toki gyvi, pasaky
tume — vaižgantiški, saulės 
spindulio nuskaidrinti. Kas 
begalės užmiršti anų dviejų 
žydų paveikslus, arba tėvelio, 
arba motutės, kuri su tokia
pagarba melsdamosi puola 
prie tos juodos žemės.

Gražias knygos vietas pats 
Vaižgantas vadindavo dei
mančiukais. Tokių deiman
čiukų iš jo „Pragiedrulių” 
galėtum semtis rieškučio
mis, — ir jų čia visų nesumi-

kun. Juozui Tumui atsirado nėši, lygiai kaip neapsakysi 
nemaža publicistikos straips- tos šilumos, tos didelės šir- 
nių. Vėliau iš jų sudarė jisai ries, to skaidraus gyvumo, 
4 pirmuosius savo raštų to- kurio pilna „Pragiedrulių”
mus.

Kan. Juozo Tumo gyveni
mas buvo margas ir judrus. 
Jisai dalyvavo visose draugi
jose, kurių tikslai buvo nau
dingi, ir visuose susivažiavi
muose, kurie galėjo padėti 
mūsų tautos, visuomenės ir 
kultūros aukštesniam pakei
timui. Drauge jisai buvo ku
nigas be priekaištų, vienas iš 
mėgstamiausių visame kraš-

lapuose.
„Dėdės ir dėdienės” mus 

veda dar į tolesnes dienas, 
jau bemaž prieš šimtą metų, 
kada mūsų krašte dar buvo 
baudžiava. Tais paskutiniais 
baudžiavos metais Vaižgan
tas parodo tokį gražų ir gilų 
gamtos, meilės ir kasdieni
nės buities paveikslą, kad vi
sa apysaka yra vienas iš gra

žiausių kūrinių lietuvių lite
ratūroje, o kompozicijos at
žvilgiu — patsai suglausčiau- 
sias, geriausiai sudarytas 
Vaižganto veikalas. Kai ku
rie gamtos paveikslai „Dėdės 
ir dėdienės” yra toki stip- j 
rūs, jog jie net pralenkia vie-Į 
ną ar kitą pasaulinio garso 
aprašymą panašia tema. Čia 
turime galvoje artojo paveik- Į 
slą, kada jisai su galingu 
šauksmu, varydamas jaučius, 
paskui žagrę pasirodo iš a- 
napus kalvos, arba tą „gam
tos žiogą” Mykoliuką, kuris 
sprunka į vienatvę savo ne
nusisekusios meilės apdai
nuoti, čirpindamas smuiku 
vis tą pačią melodiją.

„Rimai ir Nerimai” yra 
trumpesnė apysaka iš perei
to karo dienų, vaizduojanti 
dvi lietuvių šeimas, tų šeimų 
narius, jų panašumus ir iš
siskyrimus, pagaliau bendrą 
nelaimę, kuri šeimas vėl su
vienija. Vaižgantas karo au
drų šešėlyje „Rimuose ir Ne
rimuose” papasakoja ir ne- i 
paprastai komiškų scenų, ši 
apysaka įsidėmėtina dar tuo, 
kad parašyta labai suglaus
tai, nekrypstant į pašalinius 
atsitikimus, kaip tai Vaiž
gantas mėgsta daryti „Pra
giedruliuose”. Kompozicijos 
požiūriu yra tai tobuliausias 
jo kūrinys.

Vaižgantas yra parašęs 
dar eilę stambesnių apysakų 
kaip „Šeimos vėžiai”, „Neby
lys”, „Žemaičių Robinzonas”. 
Be to, yra palikęs kelionių ap
rašymų, smulkesnių vaizdų, 
alegorijų, kalbų, iš kurių ke
letas yra su didžiu dvasios 
pakilimu pasakytų, kaip 
„Vaikai eina tėvynės gintų”. 
Tai viena iš gražiausių kalbų 
lietuviškuose raštuose.

Iš viso Vaižganto palikta 
apie 20 tomų raštų.

Jisai mirė 1933 m. ir palai
dotas Kaune.

Bet jo asmuo, darbai ir 
saulės šviesos nužerti jo kū
riniai šiandien mums tebėra 
toki gyvi, nepamainomi ir 
širdžiai artimi, kaip ir ano
mis dienomis, kada žavintis 
Vaižganto asmuo buvo mūsų 
tarpe.

Aug. Raginis

te. Žmonės iš tolimų parapijų, 
iš visos Lietuvos važiuodavo
į Vytauto Didžiojo bažnyčią 
Kaune, kad galėtų pasižiūrė
ti į tą baltaplaukį, raudon
veidį ir amžinai gyvą, gie
drų kunigą, kuris traukė vi
sų širdis.

Nemaža kan. Juozas Tu
mas buvo atsidėjęs mokslui 
— lietuvių literatūros istori
jai. Kauno universitetas bu
vo jį pakvietęs dėstyti lietu
vių literatūros. Jisai buvo 
studentų labai mėgstamas, 
per jo paskaitas auditorija 
visados būdavo prisigrūdus. 
Tų paskaitų vaisius, tarp ki
tų, buvo ir eilė knygų apie 
lietuvių rašytojus. Iš šių vei
kalų stambesnės yra kan. J. 
Tumo studijos apie Maironį, 
Baranauską, Vienažindį ir 
būrį kitų lietuvių rašytojų ar 
veikėjų.

Lietuvių literatūroje kan. 
Juozas Tumas Vaižgantas 
yra minimas kaip „Pragie
drulių”, „Dėdžių ir dėdienių” 
ir kitų apysakų autorius. 
Taip pat labai branginamas 
jo trumpesnis apsakymas 
„Rimai ir Nerimai”.

„Pragiedruliuose” Vaiž
gantas mums parodo, kaip 
mūsų tauta kovojo dėl kul
tūros rusų priespaudos lai
kais, kada spauda buvo už
drausta. Aplink tą kultūros 
kovą rašytojas sutelkia eilę 
nepaprastai gyvų asmenų ir 
šviesių gamtos vaizdų. Taip 
„Pragiedruliai” išeina ne tik 
kultūrinės kovos, bet bemaž 
viso Lietuvos gyvenimo pa
veikslas anomis dienomis.
Tame paveiksle mes matome 
Lietuvą ir mistišką, dainų ir 
pasakų kraštą, bet drauge ir 
praktišką, pritapusią prie 
kasdieninės realybės. Iš kny
gos lapų prieš mus iškyla 
šaunūs gamtos vaizdai, ku
rie, nei koks kerėjimas, il-

KUN. J. NAVICKO MIRTIES META D. VAINIKAVIMOS
*-------------------------w 

(1895-1941 m. rugsėjo 2 d.)
Tautų ir valstybių gyveni

mą puošia ir įamžina didieji 
vyrai. Be didžiųjų vadų, me
nininkų, šventųjų — tautos 
istorija būtų pilka ir nepras
minga.

Tų įžymiųjų asmenų reikia 
ir paskiroms grupėms, orga
nizacijoms, vienuolijoms, jei 
norima, kad jų gyvenimas 
klestėtų, eitų pažangos keliu, 
neštų garbės ne tik siaures
niam ratui, kuriam tos gru
pės skirtos, bet taip pat visai 
šaliai ir žmonijai.

Visi, kuriems teko pažinti 
kunigą Joną Navicką, sutin
ka, kad jo būta nepaprasto 
žmogaus TT. Marijonų vie
nuolijoj. Visi yra vienos nuo
monės, kad jo būta pačio pir-

mojo lietuvių katalik] 
į šioje šalyje.

Tad su kun. J. Nį 
mirtimi ne tik TT. Ma 
nustojo savo tvirčiau! 
lo, bet ir lietuviai ka 
neteko savo pirmaeilių 
tojo, organizatoriaus;: 
tojo, patarėjo ir rami

Žymesniems žmonėr 
tomi paminklai miešti 
tėse, apie juos rašome 
gos.

Kun. Jonas Navicką 
tartum vienuolijos ai, kryžiuočių 
lietuvių katalikų gyT paskelbtas 
širdis šiame krašte. IL gis pa- 
audrų neįveikiamą pan .^turėjo le-l 

jisai pats sau pasistatė]",sanaisiai. 
vienuolijai, Bažnyčiai!; vaįnikUs 
tuvių Tautai jo paliktidį^. Vy. 
bai. Tai — jo išauklėta^Euro.

ko ir teisin- 

feliaus titu- 
L imperato- 
įįesmarko su- 
hytauto vaini- 

k Šis pasiu
ko įvykdytas,

U Kum- 

WISH“®- 
t karaliaus 
L išsižadėjus 
L ŠV„T5:

Ls Klemen
so pasiūlęs 

L jei jis būtų 

B
L 1398 m. 

Ldalyvau- 
| Rusijos ku-

nigai, vienuoliai, visuon 
veikėjai, spaudos dari 
kai. Tai — jo rūpesčio 
radusi Kolegija, pastai 
Kryžiaus Keliai, parj 
knygos ir daugel straid 
vairiuose laikraščiuose 
—toji jo meilė, kurią I 
rodė kiekvienam ir kur 
dien tebetraukia graži] 
minimais jį prie mūsų š: 
Tai — jo lakios minty 
rūs darbai, parama ki 
nam, kuris buvo nelain 
tiktas. Ir tai yra dar i 
jo proto ir širdies 
bruožų, kurių galią ja 
visi mes, kurie jį pažii

tuva, pagal anų 
matijos ir tarpt 
sės dėsnius, būt 
gia Lenkijos kai 
rodlės sutartis t; 
tekusi savo verti

Austrijos 
Zigmantas, kurs 
Romos imperate 
pasiūlė Vytautu 
mosi reikalu suk 
mieste seimą. 
Rusijos provin 
miestelis tuoj j 
sus visoj Europe

Vytautas, gs 
čių magistro p? 
sivainikuoti kar 
ko suvažiavimu: 
atitinkamus žyj

■ mams su savo t 
• la. Juodu susii
■ Gardine, iš kut 

lankiai aptarę, 
ko į Lucką.

Į Lucko suve 
m. pradžioje s 
gybė Lietuvos i

jdėtis tuo lai- nigaikščių, di< 
fea. Žemaitija Maskvos Didys 
M valdžią- įįs y0SyHus, 
p labiau rū- Konstantinopo]
$ ir teritori- 
pincijoje pra
iro vaimkuo-

stirnai, ekono- 
hrijlį praplėti-

Tai yra jo paminklaj ^togenijaus 
’ įteigiamai is- 

- -------- j 1424 m. drą-
jis pats sau pasistatė

AMERIKOS LIETUVIAI KATALIKAI KOVOJE DEL LIETUVOS
(Tęsinys)

Prašome įsidėmėti, kad nuo 
šios datos prasidėjo platus ir 
visuotinis lietuvių tautos są
jūdis už visai atskirą Lietu
vos valstybę. Lietuvos emi
gracija puikiai jautė Lietu
vos politinį pulsą; po metų 
tą pat padarė Lietuvos Tary
ba Vilniuje. Abi Tarybos tai 
darė be jokio susitarimo ir 
net be susižinojimo. Tai ro
do, kad visuose žemės kam
puose lietuvių tautos dalys 
nujautė epochos svarbumą 
ir pajuto savo jėgas ir pri
brendimą atstatyti senąją 
garsios praeities valstybę. 
Sausi ir trumpi šių dviejų 
tarybų nutarimai turėjo 
magnetinės galios visai lietu
vių tautai: po metų kitų pra
dėjo burtis savanoriai į mir
ties laukus, kur gimė krau
juose šviesioji Lietuvos lai
svė, kur senosios valstybės 
apdulėję kaulai apsidengė 
raumenimis ir nauju, pilnu 
gyvenimu sutvaskėjo Lietu
vos širdis. Didingi tai buvo 
laikai.. .
~Tą pačią 1917 m. žiemą 
(vasario mėn.) kun. Dr. V. 
Bartuška vėl buvo deleguo
tas į Šveicariją prisidėti ten 
prie politinių Lietuvos reika
lų propagandos ir atstovauti 
Amerikos Lietuvių Tarybai.

1918 m. pradžioje dar la
biau sustiprėjo Amerikos lie
tuvių akcija dėl Lietuvos ne
priklausomybės. Nieko dar 
nežinant apie vasario 16 d. 
deklaraciją Vilniuje, Tautos 
Fondas paskelbė „laisvės sa
vaitę” kovo 3-19 d. d. kuri la
bai papildė to Fondo ištek

lius, skiriamus nepriklauso
mybės propagandai. Ogi tais 
laikais propaganda dar buvo 
labai švarus žodis. Vėliau 
trys didžiosios diktatūros 
Europoje padarė propagan
dą melo sinonimu.

1918 m. kovo 13 d. susirin
ko Didysis Lietuvių Seimas 
New Yorke, šį kartą katali
kų veikėjams pavyko susitar
ti ir su liberalų organizaci
jomis. Į tą Seimą suvažiavo 
tikrai impozantiškas delega
tų skaičius: apie 900 nuo ka
talikų organizacijų ir apie 
400 nuo liberalų, iš viso apie 
1300 delegatų. Seimą atidarė 
p. Julius Kaupas, vėliau di
rektorius Lietuvos Banke. 
Didysis Seimas vėl pakartojo 
nepriklausomybės deklaraci- 
jė ir atkreipė į ją dėmesį di
džiosios spaudos, diplomati
jos ir aukštųjų valdžios pa
reigūnų, taipgi sukėlė didelio 
entuziazmo pačių lietuvių 
tarpe.

1918 metų balandžio pabai- 
boje Amerikos Lietuvių Ta
ryba susirinko posėdžiauti 
Vašingtone, kur jau veikė jos 
informacijos biuras, įsteigtas 
arti prezidento Baltųjų Rū
mų. To biuro svarbiausias 
veikėjas kurį laiką buvo adv. 
Balys Mastauskas, turėjęs 
daugelį vertingų pažinčių ir 
išrūpinęs pas prezidentą Wil- 
soną Amer. Liet. Tarybai au
dienciją. Prezidentas mus 
priėmė gegužės 3 d., išklausė 
mūsų memorandumo ir paža
dėjo mūsų krašto reikalais 
pasirūpinti, pavesdamas juos 
išstudijuoti keliems profeso
riams. Tai irgi buvo ne men
kas laimėjimas. Ir iš tikrųjų

tokia studijų komisija greit 
buvo paskirta. Jos pirminin
ku buvo Rytų Europos istori
jos profesorius Dr. Frank A. 
Golder. 1918 m. vasarą man 
teko pora kartų nuvažiuoti į 
Harvardo Un-tą pas tą profe
sorių, pamatyti, kaip daug jis 
turi knygų ir žemėlapių apie 
Lietuvą ir teikti jam papil
domų informacijų, kurias jis 
uoliai rinko.

d. Vyčių Seimas su dideliu 
entuziazmu priėmė rezoliuci
ją organizuoti atskirus lietu
vių legionus iš Amerikos ka
reivių (lietuviškos kilmės) ir 
jų ginklu paremti tautos tei
ses į nepriklausomybę. Tikė
tasi suorganizuoti net dvi di
vizijas. Su tokia puikia ir ge
rai ginkluota pajėga būtų bu
vę galima labai greitu laiku 
1918 m. pabaigoje iššluoti iš 
Lietuvos vokiečius, bolševi
kus ir neįleisti lenkų. -Bet 
Amerikos autoritetai nesuti
ko lietuvių kareivių išskirti į 
atskiras dalis.

Diplomatinei akcijai susti
printi Amerikos Lietuvių Ta
ryba atsiuntė Šveicarijon 
(1918 m. rugsėjo pradžioje) 
savo naują misiją iš adv. 
Balio Mastausko, kun. J. 
Dobužio ir K. Pakšto. Adv. 
Mastauskas buvo misijos še
fas, o man teko sekretoriaus 
pareigos. Pradžioje misija 
apsigyveno Lausanne ir ten 
apie tris savaites posėdžia
vo su Lietuvos Tarybos na
riais iš Vilniaus ir su Švei
carijos lietuvių veikėjais. Po
sėdžiai vyko Lausannoje ir 
Berne. Dalintasi įspūdžiais, 
žiniomis ir patyrimais. Kai 
kada tekdavo ir pasiginčyt. 
Atsimenu savo ginčą su kun. 
Dr. Purickiu, kuris tuo metu 
bandė mane įtikinti, kad vo
kiečiai dar gali karą laimėti 
ir todėl aš turįs būti atsar
gesnis savo išsireiškimuose 
prieš vokiečius, kurių milita- 
rizmui, ekspansjai ir net bet 
kuriai jų įtakai dažnai reikš- 
davau pasmerkimą ir ragin
davau kitus tai daryti: tvir
tai ir atvirai.

Amer. Liet. Tarybos misija 
savo politinę veiklą derino su 
bendra Alijantų politika, o 
ypač su Amerikos pažiūro
mis. Ji dažnai atsiklausdavo 
nuomonių ir prašydavo pata
rimų iš Amerikos pasiuntiny
bės Berne, šių eilučių auto
riui gal kas antras ketvirta
dienis tekdavo matytis su U. 
S. pasiuntinybės charge d’af-

faires W. Wilson, kurį ai pradėti a- 
dėl mažo ūgio vadim 
Wilsoniuku. Kai ka 
mums pavaduodavo kr 
siuntinybės valdininką

Šiek tiek susipažinusį0^1111 su‘ 
Alijantų pažiūromis į P™-.t0‘ 
vos reikalus, Amer. Lie 
rybos delegacija priėjo -IP^l Horo- 
dos, kad geriau būtų Ii - —- -- 
tautai turėti vieną 
Tarybą, kuri dėtų visa 
štahgasUsigyti daugiai! 
tikėjimo pas Ali j autus J 
pas tuomet labai įtad 
prancūzus. Mūsų dėlėj 
net siūlė naujos Taryba 
statą bent iš 12 žmonių 
Lietuvos (po vieną nuojjikijos didikai 
stambiausių lietuvių f 
jų, po vieną nuo lojalių 
dų, žydų ir lenkų), 3 iš 
rikos ir 3 iš kitų užsieni 
tuvių, šitos Tarybos pi 
ninku mes siūlėm Dr. į 
Basanavičių. Kai kas tį

dovai, kryžiuo 
Buvo laukiams 
rius Zigmantas 
teko laukti 17 
čia vėlindavos 
kilmes, norėd 
didesnės reikš 
gurno. 1429 m 
Vytautas ir Ji 
dovais už Lucl 
mingai pasitik 
čią, imperator 
jo žmoną ir tr 
sija atlydėjo į 

Iškilmės bu 
didingos; visi 
su ir sidabru 
bė Lietuvos v 

■ turtingumą ii 
• Lucko suv; 
; tyti svarbūs s

Tins Lietuvą 
iyste. Lietuvos 
nykiai žymiai 
jios nenaudai.
^is Jogaila su- 

‘ ^sūnaus, to- 
į( A renkant

■ io visai be nei
lgi neturėjo 
)jo mirties Lie-
•š^ėjo būti lat Pav'yzdžii 
lenkijos kara- simas apie hi 

či sutikimu.

ii didelio susi- 
itsitiks su Lie

ps. Jam buvo

šiuo klausimi 
tas ne tik in 
mantas. Šv. 
atsiuntė sav 
drių, kad p 
Lietuvoje ir 
prieš husitus 
vime buvo s1 
tybinių šiem 
tuvos ir kr^ 
Rytų Euro

?Egas Lietuvos 
frankas pa
po svarbu už- 
•akijos svajo- 
feetuvą. Todėl 
kryti Lietuvą 
havainikuoti Svarbiausias

no, kad Dr. Basanavičiuj Wt Lie. reikalas 
litiniu atžvilgiu nesąs pi 
karnai gudrus. Bet amen 

, čių misija siūlė duoti j ari 
dresnį vicepirmininką, sk 
torių ar vertėją. Kai kali 
kios Tarybos idėjai p riti 
kai kas abejojo. Bet išr 
niaus prašyti žmonės ne|.
atsiųsti ir Taryba nesi 
ganizavo.

1918 m. spalių 9 d. La: 
noje susirinko bendro 
džio Lietuvių Tautinė Te 
Šveicarijoj (p. J. Gabriofe® ir su margais spinduli 
mininkaujama) ir Amen‘.l!saras sekmadienį, per pa1 
Lietuvių Tarybos delegaa^ ^alvų pro žalius ir 
Ir tame posėdy daug kali 
apie reikalą naujos Taryi&’_ w 
turinčios pilną pasitikėjpjisi^nutė lingavo žila sai 
Alijantuose ir galinčios
persikelti Paryžiun ir išdėtos žemės šventos. Ilga 
tyti ten reikalingą polife plačia gimine, su tėveliais 
veiklą. Buvo nutarta orgl 
zuoti Vyriausią Lietuviui 
rybą, bet dėl kai kurių nes 
rimų lietuvių amerikiečiui 
legatai iš tos Tarybos gi 
pasitraukė (1918-XII-10)j 

1918 m. spalių pabaig 
atvyko Šveicarijon prof. 
Voldemaras ir čia keliais 
vėjais tarėsi su amerikie 
misija. Kadangi įvairiu 
kraštuose buvo lietuvių t| 
bų, veikiančių nesuderini 
tai šiuose pasitarimuose diktoriuje, sumurmėjo: 
giausia kalbėta apie įvairdienelė... 
tarybų veiklos suderinimą 
pripažinimą pirmenybės I 
tuvos Valstybės Tarybai ] 
niuje. Šių pasitarimų pro 
Amer. Liet. Tarybos dele] 
ei j a man pavedė suredagd
jos nusistatymą ir įteikti ■^akmenų styrinčius. Paliai 

K save lazda, šlep 
l^tij radęs saulėtą kert 
a ^o. Ant kelių pasidėjc

(Užbaiga 5 pslp.)

Antanas VaiiJIEVUTE
Mė bobinčiuje giliai įmerkė 
r stambūs lašai nuvarvėjo ant 
-pasitrynė kaktą, smakrą ir 
k ilgai bučiavo Dievo kančii 
fe graudumą. Buvo liūdna 
fei ji skirtųsi su šita bažr

ant galvų pro žalius ir

š ilgai. Nuo pat gaigystės, 1

5 vis mušės į krūtinę ir pi

. šule, kurių balti kaulai jau 
Hnr žali beržai šlama ir lin 
felę ji garbstė, jos vard? 
fedešimtį metų ji atgulė s 
p viską taip aiškiai šiandie 
fegintą veidą, tokį ramų, a 
fe bemiegantį, tas ant kri 
fentos Kotrynos paveiksle] 
F ant juodo antvožo. Už g 
feanas atgiedojo mišias, g 
F Pati jau didžiai sena, s 
ly'Ausi šioje žemėj ir tartui 

toli ten, kur jie vis:

pirpro ją nunešė geltonų 1 
Rose tylėdamos tupėjo 
fe lizdai.

l’A žm°nės bū 
fežydoZelmono brikas d 
fe rupšnojo nučiupusius ž(
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SKAUTO d. vainikavimosi byla
Tad su 

mirtimi ne tib tuvos Didžiajam Kuni-ituva, pagal anų laikų diplo- 
nustojo sav?^ Hui Mindaugui 1251 me-i—™ 
lo, bet ir liefr kvo suteiktas karaliaus 
neteko savo Įs
tojo, organi^7 
tojo, patarėjoj 

žymesnieji ■ -
tomi pamink^ 11349 m' buvo Pasiūl?s 
tėse, apie juo.! aus vainiką, jei y~ —: 
gos. •» ’ ‘s pasikrikštyti.

.1fe, kurs, jam išsižadėjus 
sionybės, buvo šv. Te-

LČiui Šv. Tėvas Klemen

sus vainiką, jei jis butų

Kun. Jonas j; 
tartum vienoj' 
lietuvių katalį

igsėjo 2 d.) 
bių gyveni- 
žina didieji 
j vadų, me- 
į — tautos 
a ir nepras-

menų reikia 
)ėms, orga- 
olijoms, jei 
gyvenimas 

ingos keliu, 
tik siaures- 
.m tos gru- 
iip pat visai

:eko pažinti 
icką, sutin- 
nepaprasto 
rijonų vie- 
vienos nuo- 
;a pačio pir-

autas Didysis 1398 m. 
0 suvažiavime, dalyvau- 
ūetuvos ir Rusijos ku- 

širdis šiame b ščiams ir kryžiuočių 
trui, buvo paskelbtas 

jisai pats sau p- ros karaliumi, šis pa- 
vienuolijai, mas tačiau neturėjo le- 
tuviųTautaijdj. reikšmės, nes anais lai- 
v_: «... į karališkus vainikus

vo tik popiežius. Vy- 
galingam Rytų Euro- 

> ir teisin- 
iklausė karaliaus titu- 
odėl Romos imperato- 

knygos ir daugį: igmantas Kesmarko su- 
Vukiuvoę laį* iškėlė Vytauto vaini- 
—toji jo meilėį 0 klausimą, šis pasiū- 

irgi nebuvo įvykdytas, 
ietuvos padėtis tuo lai- 
rbuvo silpna. Žemaitija 
livo kryžiuočių valdžio- 
to, Vytautui labiau rū- 
įsistiprinti ir teritori- 
įsijos provincijoje pra- 
nei karalium vainikuo-

audrų neįveiįjį

bai. Tai-joį 
nigai, vienuolį 
veikėjai, spaį , galingam B 
kai. Tai-joj bldovui, tiko 
radusi Kolegija 
Kryžiaus į

vairiuose laite

rodė kiekvienai 
dieu tebetrauki 
minimais jį pn> 
Tai - jo lai
rds darbai, 
nam, kuris bin? 
tiktas. Ir taip 
jo proto ir į 
bruožų, kurių p 
visi mes, kurie: ;uvos politiniai, ekono- 

Taiyrajopr i ir teritorijų praplėti- 
jis pats sau kz ikalai Vytauto genijaus 

Į. ybėje taip teigiamai iš-

matijos ir tarptautinės tei
sės dėsnius, būtų tapusi ly
gia Lenkijos karalystei; Ho
rodlės sutartis tada būtų ne
tekusi savo vertės.

Austrijos imperatorius 
Zigmantas, kurs turėjo ir šv. 
Romos imperatoriaus titulą, 
pasiūlė Vytautui vainikavi- 
mosi reikalu sukviesti Lucko 
mieste seimą, šis nežymus 
Rusijos provincijos dalyje 
miestelis tuoj pasidarė gar
sus visoj Europoj.

Vytautas, gavęs kryžiuo
čių magistro palankumą ap
sivainikuoti karaliumi ir Luc
ko suvažiavimui, tuoj padarė 
atitinkamus žygius pasitari
mams su savo brolėnu Jogai
la. Juodu susitarė susitikti 
Gardine, iš kuri, reikalus pa
lankiai aptarę, drauge nuvy
ko į Lucką.
Į Lucko suvažiavimą 1429 

m. pradžioje susirinko dau
gybė Lietuvos ir Lenkijos ku
nigaikščių, didikų. Atvyko 
Maskvos Didysis Kunigaikš
tis Vosylius, delegatai iš 
Konstantinopolio, totorių val
dovai, kryžiuočių magistras. 
Buvo laukiamas ir imperato
rius Zigmantas. Jo atvykimo 
teko laukti 17 dienų. Jis ty
čia vėlindavosi į dideles iš
kilmes, norėdamas suteikti 
didesnės reikšmės ir garbin
gumo. 1429 m. sausio 23 d.

aisija greit 
s pirminin- 
’opos istori- 
r. Frank A. 
vasarą man 
luvažiuoti į 
>as tą profe- 
aip daug jis 
lėlapių apie 
jam papil- 

į, kurias jis

čio 27-29 (T 
su dideliu 

lė rezoliuci- 
skirus lietu- 
merikos ka
is kilmės) ir 
i tautos tei- 
mybę. Tikė- 
:i net dvi di- 
puikia ir ge- 
ėga būtų bu- 
greitu laiku 

j e iššluoti iš 
us, bolševi- 
lenkų. Bet

;©, kad po 1424 m. drą- 
iuvo galima pradėti a- 
amus žygius Lietuvą 
Ibti karalyste. Lietuvos 

£ jos _ santykiai žymiai 
t ’xltuvos nenaudai. "LlėVK _ ..

faires W, Hfc 
dėl mažo ūgio 
Wilsoniuku. b 
mums pavadnoi 
siuntinybės vfe gįį

Šiek tiek ss ■J°<?aila su"
Alijantų paijįp ė įpėamio-sūnaus, to- 
vos reikalus,! 
rybos deleg?.?
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Nusišypsok ir — 
Pamiršk Karą!
, Pasikalbėjimas

—Iš kur Grasilda gavo sa
vo gražumą, nežinau... gal 
iš savo motinos?

— Ne... Nuo tėvo.
— Ar jis gražus vyras?
— Ne... jis vaistininkas.

Stipri sveikata
—Tamstos visi važiuojate 

viename vagone su gyvuliais. 
Manau, tai labai nesveika.

—Tai niekis. Mes jau ne 
pirmą kartą važiuojame, ir 
dar nė vienas gyvulys neap- 
sirgo.

Liga ir vaistai
Ligonis: Aš negaliu pasa

kyti, kaip aš jaučiuosi, man 
kažin kas staiga pasidarė. Aš . 
nežinau kaip... man nevisai 
gerai, aš negaliu tamstai pa
sakyti kodėl.

Daktaras: Štai receptas.,., 
nežinau, kokiam vaistininkui, 
imk vaistus nežinau kiek kar
tų per dieną, ir tamsta išgysi.

Diplomas
Mokytoja: Jonuk, ką duo

da mums žąsis?
Jonukas: Mėsą, žąstau- 

kius...
Mokytoja: O ką daugiau?

• Jonukas: Nežinau.
Mokytoja: Na... aš tau pa

gelbėsiu... Ką turite lovoje?
Jonukas: Blakes, panele 

mokytoja.
Pranas Bekampis

Lietuva, pakelta karalyste, 
mirus Vytautui, kuriam trok- 
šau didžiausios garbės, gali 
išsirinkti sau valdovą be 
Lenkijos didikų dalyvavimo. 
Jei taip įvyktų, tai būtų prie
šinga mūsų federacijai ir 
mūsų nutarimams, pagal ku
riuos abi šalys išsirenka sau 
valdovus bendrame didikų 
susirinkime. Didysis Kuni
gaikštis, mūsų brolis (Vy
tautas) turi daug teritorijų 
iki gyvos galvos, bet jei jis 
apsivainikuotų karaliumi, tai 
visos tos žemės gali būti a- 
timtos iš Lenkijos. Todėl, 
mielas Brolau, primenu ir 
prašau, kad atsižvelgtumėte 
į visas mūsų sutartis ir visus 
pavojus, kokie gali susidary
ti, jei Vytautas būtų apvai
nikuotas”.

Vytautas ir Lietuvos didi
kai pareiškė Jogailai ir Len
kijos vadams griežtą protes
tą — prieš jų aspiracijas ir 
jų kėsinimąsi prieš Lietuvos 
suverenumą. Zigmantas, at
sakydamas į Jogailos laišką, 
pareiškė didelio nusistebėji
mo ir nepasitenkinimo dėl 
pakeistos politikos Vytauto 
karūnacijos reikalu. Savo 
laiške imperatorius priminė 
Jogailai jo pažadus rengiant 
Lucko suvažiavimą.

Vytautas savo laiške Zig
mantui pareiškė didelio nusi
stebėjimo dėl savo brolėno 
elgesio, kuris drįso jį paže
minti. Vytautas pareiškė, kad 
Lietuva yra visai lygi Len
kijai ir visada buvo laisva ir 
nepriklausoma ir niekada ne
buvo pavergta svetimai val
stybei.

1429 metų vasario 17 Vy
tautas parašė Jogailai tokį 
laišką:

„Kai mes buvome Lucke 
Jūsų bute, Romos imperato
rius tarėsi su Jumis dėl ma
no karūnacijos. Tuomet Tu 
tuojau pareiškei su džiaugs
mu savo sutikimą, o aš Tau 
lietuviškai pasakiau: apsvar
styk, pasitark su savo didi
kais, aš irgi panašiai padary
siu. Tuomet vėl Jūs pareiš— 
kete, kad esi labai prielankus 
ir pilnai sutinki su imperato
riaus idėja. Už Jūsų prielan
kumą imperatorius buvo dė
kingas, ir su tokiais įsitikini
mais palikome Jus ir vyko
me į susirinkimą. Susirinki
me delegatai pradėjo ginčy
tis. Kai aš pastebėjau karš
tus mūsiškių delegatų ginčus 
su jūsiškiais, aš saviškiams 
patariau tylėti, kad tokiu bū
du būtų sumažinta lenkų de-

nikavimas karaliumi ir Lie
tuvos išaukštinimas į kara
lystę.

Svarbiausias pasitarimas 
tuo reikalu buvo tarp Zig
manto, Vytauto ir Jogailos. 
Jogaila nuoširdžiai pasisakė 
už Vytauto vainikavimą. Ben
drame gi susirinkime Lenki- 
kos delegatai aiškiai prieši
nosi Vytauto vainikavimuisi. 
Gniezno arkivyskupas Alber
tas nepareiškė aiškios nuo
monės, o Krokuvos vyskupas 
Zbignevas Olesnickis visu 
smarkumu pasireiškė prieš 
karūnaciją ir įrodinėjo Krė
vės ir Horodlės sutarčių dės
niais, jungiančiais Lietuvą su 
Lenkija; apvainikavus Vy
tautą, sakė Olesnickis, visi 
ryšiai tarp Lenkijos ir Lie
tuvos būtų nutraukti. Lenki
jos delegatai rėmė vyskupą 
Olesnickį, nes ir jie buvo to
kios pat nuomonės. Vytautas 
ir Lietuvos didikai buvo labai 
tuo nepatenkinti.

Vytautas, neatsižvelgda
mas į lenkų pasipriešinimus, 
pareiškė pasiryžimą vaini
kuotis karaliumi. Jogaila pa
sirodė esąs bejėgis, ir Lenki
jos didikai su jo nuomone ne
siskaitė. Vytautas, apviltas 
Jogailos ir lenkų intrigomis 
paliko Lucko susivažiavimą. 
Grįždamas sustojo Eišiškė
se, kur buvo susirinkę 
Lietuvos senatoriai ir Vil
niaus vyskupas. Jie laukė Vy
tauto. Kadangi Lucke jie ne
dalyvavo, todėl jiems buvo 
įdomu sužinoti, kaip ten vis
kas vyko. Kai pranešta jiems 
apie lenkų žygius, visi pareiš
kė didžiausio nepasitenkini
mo ir griežto protesto.

Į Eišiškes netikėtai atvyko 
imperatoriaus Zigmanto spe
cialus pasiuntinys, kurs įtei
kė Vytautui Jogailos laišką, 
rašytą Zigmantui. Laiško tu
rinys buvo toks:

,, Aš gerai prisimenu mud
viejų pasikalbėjimus Lucke 
dėl mūsų mylimo brolio A- 
leksandro (Vytauto) apvai
nikavimo. Jūs pasiūlėte pa
gerbti Lietuvą karalystės ti
tulu. Tie dalykai man labai 
patiko, bet kai aš pasitariau 
su savo didikais ir sekreto
riais, priėjome išvados, kad 
Vytauto apvainikavimas ne
duos teigiamų rezultatų. 
Priešingai, mes bijome, kad 
dėl to gal kilti nesusipratimų, 
ginčų ir konfliktų, kuriuos 
bus sunku išspręsti. Unija ir 
federacija, kurios yra tarp 
mūsij sudarytos, gali iširti.

VICTORY

BUY
UNITED
STATES

WAR
BONDS

AND
STAMPS

Trečiosios karo bomj pasko
los vajus prasideda rugsėjo 
9 dieną. Visi pirkime karo 
bonus — ko daugiausia jų!

Tave, kad kalboje su Romos 
galio Dievo vardu užtikrinu 
imperatorium niekad neišta
riau neigiamai apie Tave”.

Iš šio laiško ir kitų šalti
nių visai aišku, kad Vytautas 
visas jėgas įdėjo Lietuvos 
saugumui išlaikyti ir jos lais
vei ateityje užtikrinti. Iš jo 
elgesio matome Vytauto bū
do tvirtumą, jo sumanumą ir 
jo tvirtą pasiryžimą tėvynės 
reikalais. Iš kitos pusės aiš
ku, kiek Jogaila buvo silpno 
būdo. Vytauto diplomatija 
karūnacijos reikalu Romos 
imperatoriui Zigmantui ne
buvo visai aiški, nes jis buvo 
pavedęs kryžiuočių magistrui 
ištirti visą reikalą. Gavęs 
magistro pranešimą ir suži
nojęs Vytauto tvirtą pasiry
žimą vainikuotis, imperato
rius dėjo pastangų Vytautui 
padėti.

Tada Zigmantas pasiryžo 
sušaukti specialų susirinkimą 
Torune, kur turėjo pasitarti 
Vytauto karūnacijos ir kito
kiais reikalais. Vytautas per 
kryžiuočių magistrą pranešė 
imperatoriui negalėsiąs pats 
dalyvauti, bet atsiusiąs savo 
atstovus į Toruną (1429 m. 
gegužės 5d.), nes turįs pri
imti svarbius svečius — Mas
kvos kunigaikštį ir kitus.

Lenkai nerimo ir militariš- 
kai ruošėsi. Vytautas, suži
nojęs apie lenkų militarinius 
pasirengimus, nukreiptus 
prieš Lietuvą, griežtai raštu 
įspėjo Jogailą ir lenkų didi
kus, kad visomis jėgomis 
priešinsis Lenkijos aspiraci
joms užgrobti Lietuvą. Šie 
įvykiai Vytautui buvo labai 
nemalonūs, bet Jogailos ir 
Lenkijos sukta politika pri
vertė jį imtis griežtų priemo
nių.

Lenkija, gavusi Vytauto 
griežtą pareiškimą, rimtai 
susirūpino Lietuvos ir Len
kijos santykiais. 1429 m. lie
pos mėnesį buvo sukviestas 
Lenkijos vadų susirinkimai 
tam reikalui aptarti. Į šį su
sirinkimą Vytautas nusiuntė 
savo delegatus: Rumbaudą, 
Giedgaudą ir Maldriką. Jo de
legatai aiškiai ir griežtai rei
kalavo Jogailos pareikšti 
nuomonę Vytauto karūnaci
jos klausimu. Nei Jogaila, nei 
lenkij didikai nenorėjo aiškiai 
pasisakyti, žadėdami tai 
svarstyti ateityje. Tada Lie
tuvos delegatai, nepatenkin
ti lenkų atsakymu, taip pa
reiškė: „Ar jūs sutinkate ar 
nesutinkate, Vytautas vaini-

legatų opozicija. Kai aš pali
kau susirinkimą, atvykau 
pas Tave paaiškinti, kas su
sirinkime įvyko. Tu palaikei 
mano pusę ir nepritarei len
kų delegatams. Už tai buvau 
Tau dėkingas ir nesitikėjau 
susilaukti tokių pasekmių. 
Be to, prieš palikdamas Luc
ką, išreiškei didelį džiaug
smą dėl mano karūnacijos. 
Praeitame sekmadienyje Ro
mos imperatorius prisiuntė 
mums Tavo jam rašytą laiš
ką. Tą laišką aš liepiau pers
kaityti susirinkime, kuriame 
dalyvavo Vilniaus vyskupas, 
vadai ir Lietuvos didikai; jie 
buvo susirinkę manęs pagerb
ti. Mes iš Tavo laiško patyrė
me, kad Tu mus (ir mūsų ša
lį) daug žemiau skaitai ne
gu savo (Lenkiją). Tokioj 
tad šviesoj mus nurodei šv. 
Romos imperatoriui.

„Iš Dievo malonės mums 
visai nėra reikalinga, kad bū
tumėm renkami Jūsų didikų 
ir net man mirus jie nesiva
dovaus pirmiau (su lenkais) 
padarytomis sutartimis, to
dėl, kad mes esame, Dievo 
malone, išrinkti Didžiuoju 
Lietuvos Kunigaikščiu Lietu
vos teritorijoms, kurias mes 
tvirtai ir ramiai valdome. Jei 
mes panorėtumėm visus san
tykius su Jumis pertraukti, 
galime tai padaryti ir net ne
pajėgtų sulaikyti ir tie, ku
rie Jums duoda patarimus. 
Jūs man sakydavot labai daž
nai: „Aš tave myliu ir mel
džiu Dievo už tave, kaip ir 
už save, kad būtumėm gar
bingais, ilgai gyventum ir ge
riausio pasisekimo visame...” 
Dabar man yra nesupranta
ma, keno patarimu vadovau
damas visai pasikeitei mano 
atžvilgiu. Iš savo pusės Visa-

Vytautas ir Jogaila su paly
dovais už Lucko miesto iškil
mingai pasitiko garbingą sve
čią, imperatorių Zigmantą ir 
jo žmoną ir triumfalia proce
sija atlydėjo į miestą.

Iškilmės buvo nepaprastai 
didingos; viskas žibėjo auk
su ir sidabru. Visa tai skel
bė Lietuvos valdovo Vytauto 
turtingumą ir galybę.

Lucko suvažiavime svars
tyti svarbūs anų laikų reika
lai. Pavyzdžiui, iškeltas klau
simas apie husitų sukilimus; 
šiuo klausimu buvo sudomin
tas ne tik imperatorius Zig
mantas. Šv. Tėvas Martinas 
atsiuntė savo delegatą An
drių, kad padarytų įtakos 
Lietuvoje ir Lenkijoje kovai 
prieš husitus. Šiame suvažia
vime buvo svarstomi ir vals
tybinių sienų ribos tarp Lie
tuvos ir kryžiuočių ir kitos 
Rytų Europos problemos. 
Svarbiausias suvažiavimo 
reikalas buvo—Vytauto vai-

kuosis Lietuvos karaliaus 
vainiku.”

Grįžę Lietuvon delegatai 
pranešė Vytautui apie buvusį 
Lenkijos suvažiavimą. Paaiš
kėjo, kad Jogaila buvęs pa
lankus Vytauto karūnacijai, 
bet jis to negalėjęs viešai pa
sakyti, nes jis priklausąs 
Lenkijos senatorių ir jų va- 
•dų niiora™fo,t.t?.

jetuvos įtaka, renkant 
jos karalių pagal Horo- 

dos, kad gerifd liko visai be rei“ 
tautai tureli n ’• Vytautas gi neturėjo 
Tarybą, kurie io-ir P° i° mirties Lie- 
štangay/J^ valdovas turėjo būti 
tikėjimo pasAb nas su Lenkijos kara- 
pas tuomet Iri 
prancūzus. B 
net siūlė naujos’.
statą bent iš 12: 
Lietuvos (pone 
stambiausi!) Ik 
jų, po vieną b 
dų, žydų ir įeik 
rikos ir 3 iš fe 
tuvių, šitos Dr 
ninku mes siik 
Basanavičių. & 
no, kadDr.Bfi

ir senato sutikimu, 
autui buvo didelio susi
mo, kas atsitiks su Lie
jam mirus. Jam buvo

kad Lenkijos didikai 
sas pastangas Lietuvos 
mui į savo rankas pa
jam buvo svarbu už- 

: kelią Lenkijos svajo- 
valdyti Lietuvą. Todėl 
oško padaryti Lietuvą 
yste ir apsivainikuoti 
araliumi. Tuomet Lie-

^"žmonės skundžiasi, kad 
valgomųjų daiktų kainos pa
kilo, kaip niekados nebuvo. 
Štai kokios kainos buvo 1918 
metais ir dabar:

1943 1918
Lašinių svaras .42 .50
Kiaušinių tuz. .59 .61
Sviesto svaras .50 .75
Taukų svaras .19 .36
Duona sv. .09 .10
Ryžiai svar. .12 .17
Cukrus svaras .08 .121/2
Kava svaras .31 .49

tetai nesuti- litiniu atžvilgio 
vių išskirti į karnai gudrus, B Antanas Vaičiulaitis.

ikcijai susti- 
Lietuvių Ta- 

Šveicarijon 
o pradžioje) 
siją iš adv. 
ko, kun. J. 
akšto. Adv. 
o misijos še- 
sekretoriaus 
žioje misija 
sanne ir ten 
:es posėdžia- 
Tarybos na- 
s ir su Švei- 
yeikėjais. Po- 
iausannoje ir 
si įspūdžiais, 
grimais. Kai 
r pasiginčyt, 
ginčą su kun. 
iris tuo metu 
tinti, kad vo- 
karą laimėti 

3 būti atsar- 
ireiškimuose 
kurių milita- 
jai ir net bet 
dažnai reikš-

čių misijasiūlė: 
dresnį vicepfc 
torių ar vertėt 
kios Tarybos t 
kai kas abejoy 
niaus prašyti i 
atsiųsti ir Tr 
ganizavo.

1918 m. se
noje susirinko ■

ŪKININKŲ JIEVUTE
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)kininkų Jievutč bobinčiuje giliai įmerkė pirštus į 
nį, kad net stambūs lašai nuvarvėjo ant grindų, 
ščiu stipriai pasitrynė kaktą, smakrą ir krūtinę, 
i, prilinkusi, ilgai bučiavo Dievo kančios kojas 
tė savo širdyje graudumą. Buvo liūdna ir gailu, 
im jau amžinai ji skirtųsi su šita bažnyčia, su 

uujc ouauuu- jnnčiais altoriais ir su margais spindulių pluoš- 
azio Lietuvių -■ t je gje(jrų vasaros sekmadienį, per pat pakylė- 

muša žmonėms ant galvų pro žalius ir mėlynus 
stiklus.
ytą ji meldėsi ilgai. Nuo pat gaigystės, kol aušra 
sbuvo patekėjusi,senutė lingavo žila savo galva, 
sė visų mišių, vis mušės į krūtinę ir protarpiais 
3 ant grindų, prie tos žemės šventos. Ilgai meldėsi 
kėjosi su savo plačia gimine, su tėveliais, su bro- 
r seseria Uršule, kurių balti kaulai jau seniai po 
i dūlėjo ten, kur žali beržai šlama ir linguoja.

veiklą. Buvo nausiai motinėlę ji garbstė, jos vardą minėjo. 
1 prieš penkiasdešimtį metų ji atgulė ant grabo 
, ir Jievutė viską taip aiškiai šiandien regėjo: 
etą, ligos išvargintą veidą, tokį ramų, ant druož- 

• .... .j iegalvėlio giliai bemiegantį, tas ant krūtinės su- 
s rankas su šventos Kotrynos paveikslėliu ir bliz- 

'■ as žvaigždes ant juodo antvožo. Už gimdytojos 
1918 m. r lūnai pats dekanas atgiedojo mišias, gi Jievutė, 

Jkos amžiaus pati jau didžiai sena, sukunkusi, 
aojosi viena likusi šioje žemėj ir tartum vis ma

Šveicarijoj Ip 
mininkaujams 
Lietuvių Taryt'- 
Ir tame po$!; 
apie reikalą Ei 
turinčios pife 
Alijantuoseir? 
persikelti Pfe 
tyti ten 1

zuoti Vyrife' i 
rybą, betdėlt 
rimų lietuvių Į 
legatai iš t®? 
pasitraukė liū

atvyko 
Voldemare

Imą ir ragin- 
daryti: tvir-

vejais 
misija.

ro išnykusią gentį toli ten, kur jie visi nuėjo ii-

arybos misija 
iklą derino su 
į politika, o 
kos pažiūro- 
itsiklausdavo 
išydavo pata
is pasiuntiny- 
eilučių auto- 
tras ketvirta- 
matytis su U. 
s charge d’af-

kraštuoseIfe 5ižvalSiusi šventoriuje, sumurmėjo: 
, L< 1 * i 'v xtr\ . r i zd z a /—v 1 za

bų, veikiant ' 
tai šiuose 
giausia 
tarybų 
pripažink r 
tuvos Vaistyk 
niuje. ŠĖI 
Amer. 1$ < 
cija 
jos nusistatę
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Kokia graži dienelė...
elėjo vėjas ir pro ją nunešė geltonų klevo lapų 

. Jovarų šakose tylėdamos tupėjo kuosos ir 
jo varnų tušti lizdai.
telyje buvo tylu, lyg visi žmonės būtų nežinia 
aikščioję. Tik žydo Zelmono brikas dardėjo per 

, ir dvi ožkos rupšnojo nuniurusius žolės kuokš- 
koje iš po akmenų styrinčius. Paliai pat švento- 

sėdamas priešais save lazda, šlepseno mies- 
leregys. Prie vartų radęs saulėtą kertę, jis pasis- 

utę ir atsisėdo. Ant kelių pasidėjo kepurę ir

dubenėlį, nusiėmė nuo kaklo rožančių, bet poteriauti 
nepoteriavo: aklus vyzdžius įsmeigęs į tuščią gatvę, 
jis galvojo kažką. Nugirdęs žingsnius, griebė jis savo 
maldą tiesiog nuo „melskis už mus nusidėjėlius,” pas
kui tyliau numykė kelis žodžius ir vėl garsiai ištarė 
Amen.

— Dar nedūlini namučių? — užkalbino Jievutė.
— Pažįstu, pažįstu: tetuliukės balsas, — atsiliepė ne

regys ir nuleido rožančių į kepurę, gal tikėdamasis il
gesnės šnekos. — O pareiti visados spėsiu. Vis miela 
kokį skatiką viršaus... Žmona, mat, nesveikuoja...

— Taigi, tėvai, prasimanei bėdos senatvėje. Reikė
jo tau ženytis! Vis svieto išdykumas! Negalėjai, mat, 
šventai amželį baigti.

Jievutė šnekėjo piktai, kelis kartus atsikrenkšdama. 
O buvo už ką nertėti! Gyveno sau neregys Juozelis 
metų keturiasdešimt, gyveno penkiasdešimt, prie baž
nyčios durų sėdėjo, vasarą gi net per kaimus vienas 
sau gurinėdavo, nuo ūkio lig ūkio išsiklausdamas ke
lio, kartais net geresnių žmonių pavedimas, iš šunų 
amsėjimo, iš dūmų kvapo susivokdamas, kur namo 
stovima. Buvo pavalgęs, nepilkas, dar prie dūšios vie
ną kitą varioką turėjo. Didelio vargo nepažino, tik 
tiek, kad buvo aklas nuo pat gimimo ir kiauras die
nas mąstė, ilgėjosi: „Jei nors truputėlį galėčiau maty
ti! Nors tiek, kad nereikėtų lazda tako grabaliotis”... 
Taip prabėgo daug vasarų, ir daugio žiemų pusnynai 
ištirpo. Ir štai vieną rudenį Juozelis apstulbino visą 
parapiją: jis vedė. Paėmė sau už žmoną tokią pat uba
gę, o drauge su pačia užsikrovė ir didelį vargą: ji buvo 
ligonis, daugiau lovoj gulėjo ir dūsavo, negu prie baž
nyčios poteriavo.

— Vis dar ją daktarai adatomis bado? — kiek nuo
laidžiau klausinėjo Jievutė.

—Kur čia ne! O sveikatos kaip nėra, taip nėra...
— Ak, sakau, reikėjo tau...
— Matai, širdele, maniau, vis tau žmogus po ranka. 

Ir žodį turėsi kam tarstelti, ir tave po svietą pava- 
džios, ir kelnes sulopys ar puodą užkais... Ką, Dievu
lėliau, bepadarysi! Ir žinotum, tetuliuke, šitoki kaštai 
su tais daktarais. Už kiekvieną dūrimą jiems mokėk ir 
mokėk. Kartais neišsikentęs imi ir sakai: tesižinai, vis 
vien tai nieko negelbsti! Bet tada, žiūrėk, kad surems 
senę diegliai! Unkščia susirietus, kaip šunytis, o tar
pais jau tiesiog rėkia, nei koks gyvulėlis šaukia. Neiš
tūri širdis, — ir vėl gydai...

Juozeliui šnekant, Kriokininkų Jievutė ilgai graba- 
liojosi tarp daugybės sijono klosčių, kol išsitraukė

skarelę su užveržtu mazgu. Neregys kostelėjo, pakėlė 
rožančių ir valandėlę dvejojo, ar nesumetus kokią 
Sveikamariją, kai išgirdo moteriškę tariant:

— Še, nabagėli. Pasimelsi už mano tėvelius, už mo
tinėlę amžinatilsį... Šiądien, mat, metinės... Tik neužsi- 
miršk — Katrė buvo ji vardu.

Giliai, giliai atsidūsėjo Jievutė.
Bet elgeta girdėjo tik vienų vieną pinigėlį skamb

teliant į jo dubenį ir lūkuriavo, ar dar sykį necinktels 
koks grašis. Po valandėlės jis suprato, kad jau nė ša
pas nenukris, ir jam nei tai graudu, nei tai liūdna bu
vo širdyje.

Tačiau jis neišsidavė ir nužemintai prabilo:
— Ačiū, Jievute! Kad Dievas tau sveikatėlės nepa

šykštėtų ir gyvą ilgai laikytų.
— Nėr už ką, nėr už ką, — ramiai, bent kiek gai

lingai atsakė ji. — Tegul bus pagarbintas...
Kol buvo girdėti sunkūs jos žingsniai, elgeta garsiai, 

vienodu balsu poteriavo. Paskui, vis nenutraukdamas 
savo maldos, nuleido ranką į dubenėlį ir apčiupinėjo 
pinigą. Juozeliui širdis linksmiau tvakstelėjo, vėl jam ge
ra buvo sėdėti įsaulyje ir klausytis, kaip gaidys pra
gysta klebonijos sode, kaip žvirbliai erzėdami pralekia, 
kaip viskas nutyla, apsnūsta ir kaip toje tyloje krisda
mas lapas sušiulena ore ir, paplevenęs ties galva, nu- 
nukrenta prie kojų. Ne, Kriokininkų Jievutė gera mote
riškė, — ji viso sidabrinio nepaigailėjo.

Jinai gi kiūtino, tūpčiodama ir gumbuota lazda pa
siramsčiuodama. Ir ji pati buvo kaip toji lazda: gruob
lėto, rauplių sugadinto veido, stambia nosimi ii' labai 
žydromis, tartum kokios mergaičiukės, akimis. Jos 
rankos buvo kaulingos, su dideliais krumpliais. Vienoje 
laikė apgniaužusi savo kuoką, antroje nešėsi malda
knyges. Dabar Jievutė jau ne tokia skubri buvo. Nuo 
pernai metų jai vis kojas gėlė ir gyslas pakinkiuose su
traukė: dėl to ji ir gūrino taip lyg tūpčiodama, į kup
rą susimetus. Bet pirmiau kiek ji vieškelių apskriejo, 
kiek rudens purvynų išmaknojo ir vasaras saulėje 
prikaito, net į Čenstakavą su maldininkais sykį nuė
jus, o Aušros Vartuose ir Šiluvoje keliais atvejais lan
kiusis...

— Ak, senatvė jau, vaikeli, senatvė, — palingavo 
Jievutė galva, savo jaunystes dienas prisimindama.

Nusipirkus pas Jankelienę saldainių, pakeliui ji ža
dėjo aplankyti Jovariškių Tomuką, sesers dukters sū
nų. Išdykęs tai buvo vaikiščias, pajodžarga, draska 
pirmutinis. Vienok tetulė jį mylėjo, nors ir apulby- 
dama kada nekada, niuksą kupron jam užteikdama.

Mat, jis buvo meilus, kaip kačiokas, žodį kur_gražesnį 
gebėjo pasakyti jai ar vikriai ranką pabučiuoti. Tad 
senutė skūbrino į miestelio pakraštį pro medinius, pil
kus namus, kur prie ląngo kyšojo ar žydo barzdotas 
veidas, ar žvelgė didelės, mąslingos vaiko akys.

Jovariškienė su savo vienturčiu gyveno tarp daržų, 
kur jau trobų rečiau, kur tvoros labiau išklypusios, — 
gyveno kampininkaudama ir iš adatos misdama.

Jievutė jau buvo besukanti į vartelius, kai iš vir
šaus praskambėjo aiškus, linksmas balsas:

— Vaje, močiutė!
Jinai knystelėjo ir, kad išgąstis kokio priepuolio ne

įvarytų, persižegnojo. Paskui, susigriebus, nusispiovė 
ir atvertė galvą aukštyn. Augo ten prie pirkios kriau
šė, tokia laukinė ir didelė. Styrojo medis jau be lapų, 
ir kaip tik pačioje viršūnėje kyburiavo Tomukas.

Moteriškei toks apmaudas pašoko, jog nė žodžio ne
rado padaužai aprėkti. Valandėlę taip ji stovėjo prasi
vėpus ir savo dvasioj niršdama bei kartodama: „Tai 
šiam balvonui aš savo namelį užrašiau. Tai šiam”...

Atitokus ji sušuko:
— Kokis aitvaras ten tave nešioja! Ar nelipsi tu 

man žemyn! Ir dar žmones gąsdins tas latras!...
— Lipu, lipu, tik..
— Aš tau parodysiu „tik”... še, ar matai!
Ir ji pagrūmojo lazda.
Vaikas varė savo:
— Bet kad tu žinotum: į tą drevę mačiau voverę 

lendant. Tik įkišiu ranką ir pačiupinėsiu, ar nėra čia 
jos gūštos.

Sulig tais žodžiais berniukas taip toli persisvėrė per 
šakas, kad Jievutei net žadą užkando ir visa nugara 
tiesiog tirpte nutirpo: jei imtų ir triokšteltų koks ža
garas ten aukštai ar, neduok Dieve, koja paslystų! Jai 
taip širdį suspaudė, buvo drauge ir pikta ir gaila dėl 
to neklaužados, jog jau buvo bespūdinanti ir betarian
ti rytojaus dieną užeiti pas notarą ir pertaisyti testa
mentą. Bet vaikas tuo metu, kaip vijurkas, burgzte 
nuburzgė iš pat viršūnės ir nuo apatinių šakų liuok
telėjo per kelis žingsnius nuo močiutės.

Atsitiesęs, jisai tarė, visas išraudęs, suveltais plau
kais, guvias savo akis primerkęs ir šniokštuodamas:

— Tai jau, tur būt, gausiu pilti...
Tas pramuštgalvis kalbėjo nei tai juokingai, nei tai 

būkštaudamas, ir muistėsi, lyg tikrai jam kailis jau 
perštėtų nuo viržio. Jievutė kažką suniurzgė sau viena 
ir baksnojo grumstą, svyruodama: ar čia iš tikrųjų nu
ėjus, ar primetus kokį žodį tam bezmėnui. O berniukas,



AMERIKA

3,1943

Rugsėjo - September 3;

Philadelphijos Žinios
MŪSŲ KARIAI lių veiklai varyti visoj šalyj. Ilavimas. Kad geriau supratus

T i HdC IT* onrlm'nn 4-nrviin Y\n olrni

VEIKIAMA DĖL LIETUVOS 
LAISVĖS

Teko sužinoti, kad jau ta
riasi Philadelphijoj surengti 
milžinišką koncertą, kurio 
pelnas būtų paskirtas Lietu
vai Gelbėti Fondui. Jei toks 
sumanymas būtų įvykdytas, 
tai tikrai gražiai philadel- 
phiečiai pasitarnautų lietu
viškos dainos ir giesmės me
nui ir paremtų Lietuvos rei
kalus. Reikia tikėti, kad kon
certe pasirodys įžymūs lie
tuviai daininkai, muzikai. 
Kol bus paskelbta, kas kon
certuos, mes linkime pakvies
ti gerus lietuvių atstovus, 
gražiai pasiruošti ir kaip vi
sur, taip ir čia philadelphie- 
čiams gražiai pasirodyti.

programą per tą laiką aukojo 
vajaus reikalams. Jie ir pa
tys lankė žmones ir ragino 
pirkti karo bonus. Darbavo
si ir kitas lietuvių radijo ve
dėjas, p. Antanas Dzikas, 
kurs nuolat ragino kitus pir
kti ir pats platino bonus. Lie
tuvių Bankas tikrai varė di
delį registravimo ir pardavi
nėjimo darbą.

Dabar galim pasidžiaugti 
nuveiktu žygiu ir jau rengtis

BONŲ UŽ $474,000.

Philadelphijos lietuviai ką 
tik baigė savo didelį bonų 
pardavinėjimo vajų nupirkti 
bomberiui ir jį pavadinti lie-

tuvišku vardu. Dabar tas va
jus jau baigtas. Pasirodė, kad 
lietuviai gražiai remia Ame
rikos valdžią. Jie išpirko per 
tris mėnesius bonų daugiau, 
kaip bomberiui buvo reikalau 
ta. Už tą kaupą-$74,000 — 
gal bus tankas lietuvišku var
du. Kada bus bomberio kri
kštynos ir kokios apeigos, 
bus paskirta iš valdžios, todėl 
dar nežinome.

Vajaus komiteto pirminin
kas p. Juozas Kavaliauskas, naujam vajui, kurį varys pa- 
finansų sekretorė ponia Ra
manauskienė, vicepirm. p. Zo- 
deika daugiausia pasidarba
vo tame vajuje. Atliko savo 
dalį ir kiti. Kiek kas pasidar
bavo ir kiek bonų pardavė 
ar pirko, žadama išleisti spe
cialioj knygoj. Ten pasiro
dys, kaip gausiai lietuviai rė
mė tą vajų.

Tarp pardavėjų ypatingo 
dėmesio nusipelnė ponai An
tanaičiai, kurie pardavė dau
giau kaip už 100,000 dolerių 
.karo bonų ir beveik visą savo

ti valdžia nuo rugsėjo mėn. 
9 dienos, kad sukeltų $15, 
000,000,000. Ir čia lietuviai 
prisidės...

SVARBUS PRANEŠIMAS

Vladas Struskis buvo parvy
kęs iš U. S. laivyno trumpų 
atostogų. Tuo laiku jis susi
tuokė su lietuvaite Darata 
Varnaite rugp. 26 dieną.

Stanislovas Areskevičius 
rašo laiškus iš Illinois, kad 
jam naujas kario gyvenimas 
sekasi. Jis dirba savo amato 
darbą ir turi laiko pailsėti. 
Dažnai parašo laiškus savo 
žmonai, kuri savo laiškeliais 
taipgi atsilygina mielam vy
rui. Be to, jis mano, kad tuoj 
galės parvykti kelioms die
noms pasisvečiuoti.

Vincas Jurgaitis buvo par
vykęs vienai dienai atsisvei
kinti su savo mielu draugu 
a. a. lt. Šalnoriu, kurs nese
niai tragiškai žuvo. Vincas 
dabar pradės toliau mokytis. 
Pasisekimo moksle!

Lt. Elzbieta Jurgaitytė, 
gailestingoji sesuo, rengiasi 
parvykti poros dienų poilsiui, 
nes nori pasimatyti su savo 
sesute vienuole Dovydą.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

VEIDO MASAŽAI

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Šv. Kazimiero parapija šie
met švenčia savo auksinį ju
biliejų. Tą įvykį nori tinka
mai užregistruoti ir palikti 
ateinančioms kartoms. Tuo 
tikslu rengia išleisti jubilie
jinę knygą. Todėl čia viešai 
prašome visų lietuvių, ku
rie tik ką nors žino iš parapi
jos istorijos, parašyti šv. Ka
zimiero parapijos klebonijom 
Prašome atsiliepti ir seniau
sių parapijiečių. Parapijos 
įkūrėjai prašomi atsiųsti sa
vo atsiminimus ir fotografi
jas. Parapijiečiai, kurie gy
vena kur nors toli, prašomi 
atsiųsti savo nuotraukas, gy
venimo aprašymus, kad ir 
jie galėtų būti įtraukti kny
gom Žinias siųsti lig spalių 
mėn. 3 dienos. Tą dieną jau 
bus pats jubiliejaus minėji
mas su didelėmis iškilmėmis. 
Laukiame visų atsilankant.

JAUNIMO VEIKLA

ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

PAGALBA KURČIAMS 
NEBYLIAMS

IR

x Tel. REgent 8434.

I RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

I 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Neseniai Philadelphijoj su
siorganizavo Gildą pagelbėti 
kurčiams ir nebyliams. Jos 
vadovu yra Rev. S. J. Land- 
herr, C. SS. R. Šv. Bonifaco 
parapijoj yra jiems pamokos 
ženklais, ir kartas nuo karto 
jie turi savo pritaikytas pa
maldas. Ne visai kurčiams 
yra įtaisyti garsų padidinto- 
jai. Jiems rengiama ir išva
žiavimai. Pirmas toks buvo

Vėliausiu laiku Philadel
phijos jaunimas pradėjo gra
žiai ir sumaniai veikti. Mat, 
jie supranta, kad tik orga
nizuotas jaunimas gali dau
giau nuveikti ir kad tik orga
nizuotas jaunimas yra ver
tas savęs. Dvi didžiosios jau
nimo organizacijos čia gyvai 
veikia: Mergaičių Sodaliečių 
ir bendra Lietuvos Vyčių.

Sodalės, kaip religinė or
ganizacija, jau suspėjo vyku
siai pasirodyti ir savo dar
bais iškilo ne tik religinėj, 
bet ir tautinėj veikloj. Jos 
dažnai rengia lietuviškus vai
dinimus, gražias pramogas, 
ekskursijas. Praeitais metais 
visos Ph. apylinkės Sodalių 
konferencija verta pagyrimo. 
Tai buvo naujas žygis į gy
vesnį sodalių veikimą. Tiesa, 
jos turi savo klausimų. Vie
nas — tai kalbos vartojimas. 
Daug mergaičių geriau var
toja amerikonišką kalbą, bet 
jos visgi yra lietuvaitės ame- 
rikonės, tai ir čia turėjo su
derinti. Iš šalies žiūrint, ne
matyti didelio reikalo per
daug anglų kalbos vartoti to
kiuose parengimuose, — juk 
jei nebėra lietuviškumo, tai 
ir tokios lietuviškų parapijų 
konferencijos nebeturėtų sa
vo svorio. Be to, amerikoniš
kai vedamų susivažiavimų ir 
susirinkimų pilnai yra soda-

Lietuvaitės ir turėtų kuo pa
sididžiuoti, kad jos daro dau
giau, ko kitos negali daryti, 
jos įneša katalikiškos dva
sios, paįvairintos lietuviška 
giesme, Dievo žodžiu, gražiais 
papročiais, ko kitose kabose 
negali būti padaryta. Juk ir 
nesuprantančių lietuviškai 
maža. Praeityj vartojo abi 
kalbi, manoma, kad ir atei
ties konferencijoj, kuri šiais 
metais jau rengiama Šv. Jur
gio parapijoj, Philadelphijoj, 
spalių mėn. 17 dieną, bus lie
tuviškas žodis. Kaip teko nu
girsti, ši konferencija bus 
tikrai planinga ir atneš so- 
dalėms daug dvasinės ir kito
kios naudos.

Vyčių veikla šiemet čia, ti- j 
kima, vėl pagyvės: mat, du 
jauni ir energingi Dvasios I 
Vadai—kun. S. Lukšys ir kun 
St. Venslauskas pasiryžę vy
čius atgaivinti Šv. Jurgio ir 
Šv. Andriejaus parapijoj. Po 
to ir apskritis bus atgaivin
ta ir bus ieškoma bendros 
veiklos tarp lietuviško jauni
mo... Vyčių 3 kuopa šv. Ka
zimiero parapijoj neblogai gy 
vuoja. Jie jau baigia moder
niškai įrengti savo vytišką 
kambarį, kuriame galės dirb
ti ir praleisti laisvas valandė
les. Linkėtina jaunimui ir to
liau nenuilsti rankų.

■ ir pasinaudojus tomis paskai
tomis, delegatėms bus paves
ta keliolika minučių po kiek
vienos paskaitos klausi
mams.

Nors dar yra daug laiko 
prieš konferenciją, bet jau iš 
kalno kviečiame, ypatingai 
sodalietes, dalyvauti ir pasi
naudoti šia konferencija. De
legatės yra pasiryžusios pa
daryti šią konferenciją įspū
dingesnę, kad kiekviena So- 
dalietė galėtų ko naudinges
nio pasimokyti ir įgyvendin
ti savo sodalicijos veikime.

Prieš baigiant susirinkimą, 
vietos klebonas kun. E. 
Paukštė išreiškė pasitenkini
mą gražiu delegačių veikimu 
ir palinkėjo daug pasisekimo. 

'Delegatės dėkingos kun. E. 
Paukštei ir Chesterio sodalie- 
tėms už malonų priėmimą ir 
svetingumą.

Kitas susirinkimas įvyks 
rugsėjo 19, 2 vai. po pietų, 
Šv. Andriejaus parapijoje 
(North Side, Phila.)

Delegatė.

SLOVAKIŲ MOTEI
SUSIVAŽIAVIMAI

palikai Kovoje Dė

Praeitą sekmadienį, I 
mėn. 22 dieną, PhiladeI 
buvo susivažiavusios s 
kių Moterų Katalikių ' 
gijos narės. Pamaldose 
sodžiuose dalyvavo apie 
Delegačių suvažiavo 50( 
rios atstovauja 75.000 
visoj sąjungoj. Tai frat 
lė organizacija, turinti 
talo $13,000,000 ir apdr 
$50,000,000. Jų organi: 
jau nupirko karo bor 
$1,500,000. Draugystė 
3000 uniformuotų merj 
paradams ir visokioms 
mėms. Tai graži pamo 
mums, kaip ir lietuvės 
rys galėtų susiorgan: * 
ir palaikyti savus papų - 
kalbą ir sykiu materia ; 
stipriai stovėtų. Teko m - 
ti, kad slovakių esą nu 
kaip mūsų, bet kaip st 
jos susiorganizavusios. \ s

4 čia patie- 
tekstas: 

įtffa Tary

bų Taryba 
•joins Euro
pos Vaisty
tus žygius, 
filius visiš- 
.priklausomy- 
fokietijos bei 
tausomybės 
•įkalinti.
Visuotino A- 
jįj Seimo 
*1918-111-13 ir

jify Tarybos 
jįgtone, 1918 
į2ir3 d.) nu- 

‘ nereikalinga

lietuviai, Lie- 
formą palik- 

■ Kuriamajam
Kelias į pergalę yrCJspręati kurs 

tiestas Karo Bonais.
VEDYBOS

SODALIEČIŲ DARBAI

Parapijoje,

delegačių, 
E. Paukštė,

Chester,

dalyvavo
kun. V.

Philadelphijos ir apylinkės 
Sodalietės ruošiasi antrajai 
metinei konferencijai, kuri 
šiemęt bus spalių 17 Šv. Jur
gio parapijoje.

Tam tikslui jau nuo birže
lio mėnesio delegatės iš kiek
vienos parapijos šaukia susi
rinkimus, kad geriau prisi
rengtų šiai konferencijai. 
Trečiasis toks susirinkimas 
įvyko rugpjūčio 22 d. Aušros 
Vartų 
Pa.

Be 
kun.
Martusevičius ir kun. V. Vė- 
žis.

Šiame susirinkime buvo 
maždaug sustatyta konferen
cijos programa. Programoje 
bus atstovaujama kiekvienos 
parapijos sodalicija.

Dalis programos bus skir
ta paskaitoms, kurių temos 
yra šios: 1. Eukaristija ir So- 
dalietė, 2. Pamaldumas į 
Švenč. Panelę Mariją, 3. Ka
talikiškoji Spauda (Literatū
ra) ir 4. Pasauliečių Apašta-

Jis

už- 
ne-

vinguriuote vinguriuodamas, nei koks mažas ir kvai
las šunytis, gretinosi prie močiutės. Jai piktumas ny
ko. Net ir norėdama vaiką pagąsdinti, ilgėliau parūs- 
tauti, nebūtų tesėjusi: širdis neleido, ir daryk ką da
rąs!

Vienok ji suėmė save į rankas ir dar pajėgė subarti:
— Aš tau parodysiu žargstytis po medžius ir kelnes 

plėšyti! Duokše ausį!
— Oi, jei ir užgręši, tai tik neskaudžiai!
Ir jis atkišo ausį, kurią teta dėl visa ko timptelėjo 

ir dar niuksą kupron pridėjo.
Tomukas nė kiek nenusiminė, taip apkultas, 

glaustėsi ir čiauškėjo:
— O kaip kojos, močiute, ar neskauda?... Gal 

suktum pas mus... Teisybė, mama iš bažnyčios dar
grįžo, nes sakė eisianti pas Skarulienę mergų pamie- 
ruoti... Bet aš — oho! Kad užšutinčiau tau arbatos!

— Ne, sūneli, neturiu kada šiandien... Ot, tik pro 
šalį krutėdama, sakau, pasižiūrėsiu... I kapines, mat, 
skubu... Lik sveikas, vaikeli.

Tomukas pabučiavo jai ranką, bet Jievutė vis dar 
stoviniavo. Vaikas unkšdamas zulinosi nosį ir tiesiai 
žiūrėjo močiutei į akis.

— Kas gi tau?
— Kodėl, teta, toks išsipūtęs tavo kišenius?

_ Jinai to ir laukė.
— Tai vanagas! — ji kalbėjo, neva prikaišiodama. 

—Tu nieko nuo jo nepaslėpsi. Na, še jau, še...
Patenkinta išsitraukė saldainius ir padavė berniukui. 

Jisai dar sykį pakštelėjo jai ranką, ir Jievutė, susigrau
dinus, drauge jausdama didelį gerumą, paglostė jo pa
purusią galvą, atsidūsėjo taip giliai ir nuėjo. Ėjo akis 
nunėrus į žemę, susigūžus, lyg kokią laimę, šviesybę ar 
šilumą savyje saugodama. Kas buvo ta jos laimė; toji 
šviesybė? Gal berniuko meilus čiauškėjimas, gal toli
mos, seniai jau, seniai išnykusios dienos, kada ji pati 
buvo tokia vaikas, kaip Tomukas, ir lakstė krykštau
dama tėviškės pievose. Gal buvo tai anos vasaros nak
tys, kada jos, trys seserys dainininkės, užtraukdavo „Už 
jūrių marių” savo švariais, toli nešančiais balsais ir 
kada joms iš kito kaimo atliepdavo bernų galingas ai
das, ir kai abiejų kaimų daina susiliedavo į vieną gau
desį, kuris atsikartodavo Medainės girioje ir nykdavo 
toli, toli, anapus ežero ir šilų.

Seniai jau nuskambėjo tos laukų dainos ir jaunys
tės aidesiai. Tartum ūkana užkrito gimtą kaimą, gluos
nių medžius už kluono ir žilvyčių krūmus pašešupyje

iš anų šviesių metų, kada Jievutė, linksma, guvi ir 
skardžiabalsė, atsiėmė iš brolio dalį ii' nusikėlė į mies
telį, kur visas jos gyvenimėlis taip ir praskriejo, be- 
triūsiant ir bepenint sodžiaus rubuilius, kuriuos ūki
ninkai, ant rugių maišo ir lašinių palties pasisodinę, 
atveždavo „didelių ir sunkių mokslų” gimnazijoje eiti 
ir pas ją ant kampo palikdavo.

Lingavo Jievutė viduriu vieškelio, kumpsėjo, nei tas 
genelis, kurs ten į žievę įsikibęs. Nematė ji nei sody
bų, nei galvijų kaiminės. Vien jos lūpos vapėjo, lyg 
melstųsi. Bet melstis ji nesimeldė, o tik viena sau kaž
ką švagždėjo, svarstė ir graudenos. Dumstelėjęs vėjas 
retkarčiais nunešdavo iš jos lūpų nei tai atodūsius, nei 
tai aimanas ar paguodos žodžius: „Vaikeli, tu mano 
branguolėli... Sengalvėle, tai jau prigulėjai tu aukšta
me kalne”...

Į tą aukštą kalną, kuriame eglės niūksojo ir pušys 
viršūnes kėlė į dangų, žengė Jievutė. Kopė ji ten, 
kur palinkę kryžiai mąstė, kur tik vakar čia buvo supil
tas baltas smilties gūbrelis, o čia vėl buvo jau 
visai užmirštas, velėna apžėlęs kapelis, kuriame giliu 
miegu miegti sau koks našlaitėlis ar koks žilas karšin
čius.

— Tik rudens darganos jus ašarėlėmis aplaisto, — 
kinkavo galvą Jievutė, stoviniuodama tai prie vieno, 
tai prie kito kupstelio, vienur pakrypusį kryžių stip
riau prismeigdama, kitur dagį išraudama, trečiur Svei- 
kamariją sukalbėdama.

Ėjo tylutėliai, atsargiai, tarsi bijodama prižadinti 
tuos, kurie jau amžinus sapnus sapnavo: tuos mažus 
kūdikėlius, tą nelaiku pakirstą jaunamartę ir seną mo
čiutę. Nevieną buvo jų pažinus Jievutė: aną piniguočių 
Didžbalį, kuris trūnijo po paminklu su aukso raidėmis, 
arba tetą Varputienę, kurią vaikai ubagais išvarė, kai 
jiems ūkį užrašė, arba Rudaminą Agotėlę, už kurią 
dailesnės keliose parapijose negalėjai rasti ir kuri, iš 
tokios didelės meilės nutekėjus už mokesčių inspekci
jos raštininko Grybučio, mirė vyro primušta, nė pusei 
metų neprabėgus nuo tų garsių vestuvių ir tos didelės 
meilės.

— Pinigas, meilė, jaunos dienos — visa tai dūlyja 
po tais kryžiais, — mąstė Jievutė, taisydama nutryp
tas gėles ant Agotėlės kapo, tosios Agotėlės, kuria ji, 
būdama negraži, atvejų atvejais gėrėjosi ar tai bažny
čioje per sumą, ar tai sutikusi turguje tokią linksmą,, 
raudonais veideliais, su gėlėta skara ir ilgomis kaso
mis, geltonomis, kaip nunokęs kvietys.

Julius Kvietkus susituokė 
su Lucija Rupšyte. Jie mote
rystės gyveniman palaiminti 
1943 m. rugp. 17 dieną. Abu
du jaunuoliai sudarė lietuviš
ką šeimyną. Jaunosios ma
mytė ir sesutė karštai sielo
josi, kad judviejų naujo gy
venimo pradžia būtų laimin
ga ir gera. j

Steponas Ryzinskis susi
tuokė su Elena Germanavi- 
čiūte. Vedybos atliktos rug- 
piūčio mėn. 21 dieną.

Pranas Gendvilas susituo
kė su Eleonora Prater, kuri 
neseniai priėmė katalikų ti
kėjimą. Sutuoktuvės buvo 
rugp. 29 d.

Visi minėti susituokimai 
buvo šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčioje

Tel. DEW. 5136
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DePena šeimyna, 1230 S. 
4th St., susilaukė sveiko an
tro sūnelio, kuris pakrikšty
tas William ir Joseph var
dais rugp. mėn. 29 dieną. 
Berniukas gimė liepos mėn. 
25 dieną. Jo vyresnis broliu
kas Donald jau lanko parapi
jos vaikų darželį.

Jos. Kavalausk;
LIETUVIS GRABORIfljvietimą į Lie- 

Laisnluotas Penna ir New Je: iškaito netikru 
valstijose

NuUūdlmo valandoje prai 
šauktis prie manes

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

išreiškimu, ka- 
mkiečių okupa
vęs žiaurumais, 
išėjo kuosai pa- 
iraldymosi for- 
ralstybei dau- 
ia, todėl prieš 
ios lietuviai

f------
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Direktorius 
ANTANAS nziKAS 

3619 East Thompson Stn 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 293
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Karo fronte mūsų vyrams 
daug padeda Raudonasis 
Kryžius. Padėkime jiems au
komis Raudonajam Kryžiui. į

------------------------------------ -
Tel. POPlar 4110

Charles J. Rom;
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St.

Philadelphia, Pa. ' 18 m. spalių 25 
Moderniška laidojimo įstaiga, 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė 
keleivingiems suteikiama naln jjosEUTOpon 

Viskas nemokamai. Kreipldi 
diena ar naktį.

s lietuviai stovi 
: nepriklausoma

Kun. J.

Rugpi
Montrea

Tautų Sąjun- silankai 
prezidento Wil- veikėjo

Kazys Pakštas,

Galėjo būti pats vidudienis, kai Jievutė atsistojo dar 
prie vieno kapo. Buvo jis supiltas prie seno kryžiaus ir 
skarotos eglės, kiek aukštėlesnėje vietoje, iš kur buvo 
matyti pro tvorą plati apylinkė su pievomis ir balkšva 
upelio juosta. Kryžius buvo pažaliavęs nuo rudens dar
ganų ii' svirstelėjęs prie tamsių eglės šakų. Aplink kry- 
žiavonę į visas puses ratu buvo prikalta geležinių spin
dulių, kurių viduryje, lyg kokioje saulėje, kabojo Die
vo kančia, išsišovusiais šonkauliais, be galo liūdnu, gy
vo žmogaus žvilgsniu žiūrinti į pušis ir j tą kapą, prie 
kurio moteriškė parymo.

Dailus buvo tai kapas, švariu smėliu nubertas, su 
akmeniniu paminklu, į kurį jinai ilgai, nekrusteldama 
žiūrėjo, maldingai rankas ant lazdos susidėjus. Tame 
akmenyje iš viršaus buvo iškaltos dvi palmių šakutės, 
o tarp jų gulėjo atvožta knyga. Kiek žemėliau buvo iš
tašyta gražiai žibančiomis, naujomis raidėmis:

Čia ilsisi Dievuje 
KRIOKININKŲ JIEVUTĖ 

gimė 1863 metų vasario 7 d., mirė — 
Praeivi, sukalbėk Amžinatilsį už jos vėlę.

Buvo tai Kriokininkų Jievutės namelis, kur ji ilgai 
ilsėsis, vieną kartą atgulus. Kiek rūpesčio būta dėl jo, 
kiek naktų bluosto nesudėta, kiek privargta, kol ak
menį ji išsirinko, kol užrašą sustatė. Iš pradžių ji ma
nė vietoj palmių įrėžti kaukuolę tarp dviejų sukeistų 
stibikaulių, kaip ant katafalio kad matyti. Bet čiaučio- 
nų jaunasis kunigėlis tarė, ar negeriau derėtų dvi pal
mių šakutės, kentėtojų ir mergelių ženklas, o tos at
vožtos knygos tai bus amžinos išminties ir amžino gy
venimo knygos.

Sunkiausia betgi buvo su tuo užrašu. Jai labai būtų 
patikę koki lotyniški žodžiais, kaip: Beati mortui qui 
in Domino moriuntur, kurie yra išmušti Sarmačinų 
klebono akmenyje ir kurie (ji buvo išsiklausinėjus) 
reiškia: Palaiminti mirusieji, kurie miršta Viešpatyje. 
Tačiau dėl šito pasirinkimo ją ištiko viena iš skaudžiau
sių rykščių. Prieš trejetą metų, per švento Izidoriaus 
artojo atlaidus Vilkaviškyje priėjo išpažinties ji prie 
paties praloto ir, nužeminta dvasioje, paklausė, ar tik
tų antkapyje ištašius „Beati”... Pralotas minutėlę pa
tylėjo ir paskui sukuždėjo: „Palaiminti, palaiminti! O 
kas tave, Jieva, palaimino, a?... Puikybė, puikybė! Ar 
neganėtų paprasto amžinatilsį, kaip doram krikščio
niui katalikui”... Kai ji pasitraukė nuo klausyklos,

sekretorius.” 
ikimis žiūrint, 
pasižymėjo pil- 
syklingumu ir

Lietuvių Tary-

skruostai degte jai degė, o kojos linko prie žemės ~- 
klupo ji kamputyje ir tik po mišparų pakilo...

Gerą valandą taip dabar ji stovėjo. Pagaliau pril 
pė, šen ten sulygino smėlį, pastūmėjo baltus akm Wų spaudoje 
kus, kurie buvo kryžiumi sudėlioti, ir pakėlė pon ims palankią 
garelių. Bemetant pavytusį stagarėlį, susyk lyg šai galvojo ir su 
durstelėjo Jievutei širdį.

— Viskas vysta, baigia savo amželį, — pamąstė $į pradėti sava- 
kad dar labiau nesugrustų, delnu ji glostė ir gi nasįprie. 
'sx 71 rrvni nl i 11 o “r U

veikėjo 
šešta 
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Staiga jai, taip nulinkusiai, pasiregėjo, lyg po a] 

gūbreliu ji save pačią mato jau gulint, su knyga 
ir rožančiumi sunertose rankose. Tik iš pradžių! 
rodėsi, kad ji čia ilsisi jauna, baltu velenu ir balta s 
nele, bemaž tokia, kaip Rudaminą Agotėlę paskil 
kartą ji matė.

— Prabėgo, prabėgo jaunystė, visas amželis, o į 
ne vieną paliko, — guodėsi Jievutė ir dar labiau J 
kniubo prie žemės.

Pati ji nejuto, kaip stambi ašara, per veido rali 
les nuriedėjus, ant smėlio nukrito. Ir pro. tą didį i 
lestį jai pasivaideno, kad ne jauna, skaisčiais skrti 
tais ji miegti giliai žemėj, o susenus, gruoblėto vėl 
kaulingomis rankomis ir tokia be atminimo, tokia] 
nų viena, kaip jokia našlaitėlė nėra dar buvusi.

— O aklių Juozelį bus kam apgarbstyti, — nu 
kundė Jievutė.

Sulig tais žodžiais jai taip širdį sugniaužė, kad lt 
krito ji prie žemės, veidu prisiglaudė ir garsiai praw. j > f ; 

ko. Pro savo raudą ji tartum matė, kad Tomukas la . 
to ir krykščia kažkur, kad žmonės keliais eina ir betuvon daug; 
žiuoja, kad bažnyčios bokšte varpas vidudienio n j 11 sanitarinių 
dai dandi, — ir kad nei vienas vaikas, nei vienas Melegacijon ir | 
nelis, netgi joks žvėrelis neužsuka prie jos namelio t 
aukštam kalne, kad niekas, o niekas neatmena to 
Kriokininkų Jievutę kada nors gyvenus.

Ji verkė taip, kaip niekad nebuvo dar verkus r 
mažumės dienų, kada motušė atėjus glostė jos ga 
ir guodė, ir prajuokdyti bandė. ^HISTORY OF

Nebuvo dabai' žilagalvės gimdyvės, kad JievU 
nlsHib-iic nū crl net vii i rnnVn ont nanin I avIvIj

vokiečių okupa- - 
[i nepasibaigus. 
| galui buvau 
bojau vykti Lie- 
iiganizuoti mili- 
I vokiečių konsu- 
įpisakė duoti vi- 
feją, o kito ke- 
| tuomet dar ne- 
C gruodžio 10 d.

Ameriką, dės- 
Jfe milicijos rei
kiamas to darbo 

Tačiau Vo- 
Jinegalėjau gauti! 
jk balandžio pra- 
l'aavo iš Ameri-

Amer. Rau-

* administraci
ni A. Vaičiulai-

plaukus paglostytų, seną ranką ant pečių uždėtų, - 
ji ant savo kapo pasikukčiodama raudojo. Tik V< 
pūstelėti lapai sučežėjo prie jos veido ir sūkuriu n’ 
kriejo per kapus, tik Dievo kančios merdinti akis & 
liai žvelgė į jos širdgėlą, ir tik juodvarnis, eglės y 
šūnėj vasnodamas sparnais, taip niūriai nusikranke 
tarytum stebėjosi, kas ten apačioje kniūbso.

Jsiai iliustruota, 
į ir yra Lietuvių 
pMituto leidinys. 
Rplioriaus kai- 
į įsakant 50 eg- 
p daugiau—30c.
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skiru straipsniu jau kito ra- ■ 
šytojo plunksna.

Trumpai aprašyta 1914- 
1918 m. Amerikos lietuvių 
katalikų veikla Lietuvos val
stybei atstatyti galėtų būti 
pasišventimo pavyzdžiu ir šių 
dienų Amerikos lietuviams. 
Kad dabar mažiau padaroma, 
aš linkstu kaltinti mirtį ir 
laiką, kurs žmones sendina. 
Naujoji visuomenė Lietuvai 
šykštesnė ir neišvysto stip
resnės lietuviškos veiklos. 
Bet 20 nepriklausomo gyve
nimo metų buvo tikroji Ge
rojo Dievulio palaima Lietu
vai. Tautinis genijus mūsų 
paprastas, pilkas minias Lie
tuvoje pavertė tauta, nacija, 
kuri jau niekuomet nesutiks 
atsisakyti savo kalbos, savo 
religijos ir savo vėliavos, sa
vo nepriklausomo valstybi
nio gyvenimo. Ir mažiau iš
eivijos remiama Lietuva su 
moliu ir vandeniu maišys sa-

žę, o 10, depresijose ir ban
kinių įstaigų likvidavime sa
vo santaupų netekę, jau pa
senę, dabar tik apgaili skau
dų Lietuvos likimą, o veikti 
nebegali.

Kun. Dr. L. Mendelio tė
vas yra sunkiai susirgęs. Gy
domas ligoninėje.

KONTESTO DAVINIAI BOSTONE sų jungu ir paaukojusi tiek 
gyvybių savo laisvei atpirkti, 
niekuomet nebūtų sutikusi 
tuos vergijos pančius vėl už
sidėti sau ant kaklo. O kokia 
gėda, kad atsiranda tokių, 
kurie nebrangina tėvynės lai
svės ir, pamynę žuvusių bro
lių atminimą, kuria sonatas 
svetimų dievų garbei. Bet jie 
neverti lietuvio vardo.

Laisvė! Koks brangus tai 
žodis pavergtai tautai. Jame 
glūdi gyvybė, laimė ir 
džiaugsmas. Kas jos atsiža
dėtų? Dėl jos vėl liejasi krau
jas ir vargsta lietuvis Sibiro 
ištrėmime, koncentracijos 
stovyklose, bet išvadavimo 
valanda dar neatėjo...

Nenusiminkime! Ateis ji
nai! Mes pamatysime atgi
musią Lietuvą. Vėl nuaidės 
Laisvės Varpas milžinkapių 
glūdumoje, Nemuno bango
mis. Mes ištiesime ranką tė
vynės sūnums, nubrauksime 
našlaičių ašaras. Tik drąsiau 
ir vieningiau, į kovą už tri
spalvę, už numylėtą bočių 
žemę.

•Danute L Staknytė

mane įtraukė palydovu ir 
vertėju. Tuomet vokiečiams 
pasidarė nebepatogu man vi
zą atsakyti. 1919 m. balan
džio pradžioje patekau Lietu
von ir prisistačiau karo mini- 
steriui p. Merkiui jo ministe
rijos tarnybon. Jis padarė 
mane karo valdininku, davė 
kapitono žvaigždutes unifor
mai pasisiūdinti ir paskyrė 
ryšiams palaikyti su Ameri
kos ir Prancūzijos karo misi
jomis, lydėti jas į frontą ir 
kitur, šioje srity kiek padir
bėjęs, 1919 m. rudenį rezig
navau iš Amer. Liet. Tarybos 
misijos, kuri jau likvidavosi, 
nes valstybės aparatas jau 
buvo sudarytas, o Užsienių 
Reikalų Ministerija jau su
koncentravo savo rankose vi
są diplomatinį darbą.

Amerikos Lietuvių Tary
bos ir jos informacijų biuro 
darbams nušviesti šiuo metu 
man stinga archyvinės me
džiagos. Tad 1918 m. antroji 
pusė ir 1919 bei 1920 metai 
būtų pravartu nušviesti at-

Lietuvių Piliečių Draugijos
Kontesto Lietuvos Nepri

klausomybei Aprašyti 
Daviniai

sutartinės lydėdavo ją pata
lan. Sūraus prakaito aplais
tyta, žemelė nešė derlių. Bet 
ką reiškia keli sunkaus darbo 
metai! — Visa dabar sava, 
lietuviška!

Nebereikėjo daugiau ma
žam Jonukui ar Petreliui mo
kytis prie motulės ratelio ra 
baime širdyje, kad štai pasi
girs žingsniai ir įžengs vidun 
rūstus žandaras kratos da
ryti. Viena po kitos augo erd
vios mokyklos, gimnazijos, į- 
vairios pažangos ir kultūros 
įstaigos. O su jomis didėjo 
inteligentų, mokslo žmonių ir 
susipratusių lietuvių skai
čius. Jie darbu ir patriotizmu 
naikino giliai įleisto barba
rizmo šaknis. * Ekonominė, 
kultūrinė padėtis įgijo nau
ją esmę. Dvidešimt dveji ne
priklausomybės metai pakėlė 
Lietuvos pažangos lygį taip 
aukštai, kad ji galėjo drąsiai 
stoti šalia kitų tautų, kurių 
nespaudė šimtmečio okupaci
jos pančiai.

Danutė I. Staknytė laimėjo 
pirmą dovaną.

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugija, įsteigta 1899 
m. spalių 3 d., dirba kultūros 
darbą. Jos konstitucijoje pa
žymėta, kad vienas jos tikslų 
yra skleisti apšvietą. šių me
tų pradžioje Draugija paskel
bė kontestą parašyti lietuvių 
kalboje straipsniui „Lietu
vos Nepriklausomybė, Jos 
Dabartinė Reikšmė.” Kontes- 
tas baigėsi birželio 1 d. Raš
tų buvo atsiųsta iš Califor-

J. K.tikos Lietuvių Taryba 
ro įgailiotinius Euro- 
jiria Lietuvos Valsty- 
ybos drąsius žygius, 
us ir daromus visiš- 

j— umįmuį uvos nepriklausomy- 
$1,500,000. sinti ir Vokietijos bei 
3000 uaifo^ )s nepriklausomybės 
paradams takai prašalinti. 
mėms.Tai^ amiesi Visuotino A- 
mnmo i,.:. g. Lietuvių Seimo 

rorke, 1918-IH-13 ir 
i rezoliucijomis ir A- 
I Lietuvių Tarybos 
į (Vašingtone, 1918 

ti, kad slGTįh 0 ir V-l, 2 ir 3 d.) nu- 
kaip mūąįf s, skaitome reikalinga 
jos susioips ti, kad: —

— nerikos lietuviai, Lie- 
KP|.9ą! aldymosi formą palik- 

pačiam Kuriamajam 
ts Seimui spręsti, kurs 
klstybės Tarybos nu- 
1918-11-16 turi būti 
čiausia sukviestas, 
ra pasiryžę Lietuvos 

i v ę statyti demokrati- 
JOS.Mį )ubiikos pamatais.
LUnngp brikos lietuviai Prin- 

Utofcte lho Pakvietim4 i Lie- 
aralius skaito netikru 
žalios išreiškimu, ka-

Nulifc jį esanĮ vokiečių okupa- 
s visais jos žiaurumais, 

i negalėjo liuosai pa- 
kokia valdymosi for- 
uvos valstybei dau- 
atitinka, todėl prieš 
Amerikos lietuviai 
oja.

'i b|inerikos lietuviai yra 
ę priešintis visokioms 

ku-

Bridgeport, Conn

mums, kaip į. 
rys galėtą 
ir palaikyti ?
kalbą irsyį j 
stipriai stį.

tiestas Kanį,

tkus susituokė 
>šyte. Jie mote- 
man palaiminti 
17 dieną. Abu- 

sudarė lietuviš- 
Jaunosios ma- 
ė karštai sielo- 
riejų naujo gy- 
ia būtų laimin-

Ryzinskis susi
na Germanai!-! 
•s atliktos rūg
ti dieną.
įdvilas susituo- 
ra Prater, kuri 
nė katalikų ti- 
loktuvės buvo

i susituokimai 
miero parapijos

LIMAI

imyna, 1230 S. 
lukė sveiko an- 
:uris pakrikšty- 
ir Joseph var- 
mėn. 29 dieną, 
mė liepos mėn. 
vyresnis broliu- 
lu lanko parapi-

TeLDEW.^

1801.(1

LIETUVĘ
sutartinis, 

ftę, žintų visišką Lietuvos 
amusi msomybę.

seu BstBi tnerikos lietuviai rei-

e mūsų vyrams 
da Raudonasis 
ėklme jiems an- 
•najam Kryžiui.

kad nepriklausomo- 
ivoje visi lietuviai, be 
o į luomų, kalbų, ly- 
ikybos skirtumus, tu- TeLPOFuflll J

Chark|
(Rame

LAN
DM atais, prezidento Wil- 

mslt brėžtais. , __

Modernias
delJ,
keldvfcgira ®

Vlikll

fias laisvų piliečių tei-

Kadangi mūsų kolonija ne
galėjo pasiųsti atstovų Ame
rikos Lietuvių Konferenci- 
jon rugsėjo 2-3 d. d., tad 
Bridgeporte katalikų veikė
jai su kleb. kun. J. V. Kaz
lausku priešakyje sudarė 
konferencijai sveikinimą ir 
aukų.

Taip pat ir Bridgeport©
New York ir

Pennsylvania.
Kontesto teisėjai Z. šalnie- 

nė, S. Michelsonas ir A. F.

Sandaros kuopa, vadovauja- "U TIllinois' Massachusetts, 
ma seno veikėjo p. J. Dulbio, 
nusiuntė rezoliuciją ir svei-

vo kraują, mūšiuose pralietą, tinimą su aukomis konferen-
lipdys plytas savai dar ciJai- Taigi sios kolonijos p nn o h nnwaWp

- - - ■ - . lietuviai nepasiliko nuo kitų Kneizys liepos 8 d. apsvarstė
q . . ------J    - — —  ------- T- -

jaukesnei valstybei atstaty- |RoloniJy-

ir
stipresnei, dar gražesnei, dar

|ti.
Dr. K. Pakštas.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

Pittsburgh, Pa.
Svarbus Pranešimas

Buvo nutarta ir laiškais 
pranešta, kad Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjų Sei
mas įvyks rugsėjo 12 dieną, 
bet dėl svarbios priežasties 
—Amerikos Lietuvių Konfe
rencijos Pittsburghe rugsė
jo 2 ir 3 dieną — Rėmėjų Sei
mas atkeliamas į Sekmadie
nį, rugsėjo 5 tą dieną. Tokiu 
būdu Lietuvių Konferencijos 
dalyviai, kas tik norės ir ku
riems rūpės, galės dalyvauti 
ir Vienuolyno Rėmėjų Seime, 
kurin nuoširdžiai kviečia

Montreal, Canada
Kun. J. Prunskio atsilanky

mas
Rugpiūčio 19-22 dienomis,

i gautus raštus ir pirmą dova
ną paskyrė Danutei I. Stak- 
tei — $50.00 sumai karo bo- 
nų ir štampų, o antrą dovaną ; Neįmanoma keliais žodžiais 
— A. B. Strimaičiui iš New. apibūdinti visa to, ką reiškė

Praėjusį sekmadienį para
pijos vaikučių ir mergaičių 
chorai turėjo savo pikniką 
ir gražiai laiką praleido, gė
rėdamiesi girios gražumu. 
Kartu buvo ir A. Stanišaus- 
kas.

Sekmadienį kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas bažnyčioj jau 
pranešė, kad bus lankomasi 
po namus ir surašinėjamos 
šeimos, kaip ir kasmet. Taip 
pat priminė, kad jau artina
si metinis parapijos bazaras, 
kuriuo visa parapija turės su
sirūpinti, kad gerai pavyktų.

Parapijos choras jau pra
dėjo pamokas ir rengiasi pro
gramai ir 
dainininko 
gramai.

40 vai. 
rugsėjo 19

DANUTE I. STAKNYTĖYorko — $25.00 sumai karo 
monų ir štampų:

Kontesto komisija nuošir
džiai dėkoja visiems kontes
to dalyviams ir spaudai už 
paramą skelbiant kontestą; 
taipogi dėkoja teisėjams, ku
rie nemokamai atliko savo 
darbą.

So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos Komisija Kon
testą vykdyti:

Adv. Kazys J. Kalinauskas 
Dr. Antanas L. Kapočius 
Adv. Jonas J. Grigalus

Lietuvai nepriklausomybė. 
Bet kam teko būti laisvoje 
Lietuvoje, tas matė kiekvie
name žingsnyje tą permainą, 
kurios susilaukia tauta, tik
rųjų sūnų vadovaujama.

Neilgam buvo skirta Lietu
vai džiaugtis atpirkta laisve. 
Dvidešimt dveji metai, koks 
tai trumpas laikotarpis tau
tos gyvenime! Tai tik —sap
nų kūdikystė... Ir štai, atė
jęs iš šiaurės priešas, šalta 
letena apglobęs mūsų tėvų 
žemės žaliuojančias girias, 

i pamynė po komunistišku ba- 
įtu jos idealus, troškimus ir 
j svajas... Maskvos dievų gar
bintojai dar ir dabar tvirtina.

Ji gimė numylėtoje Biru
tės tėviškėje — Palangoje, 
kur smėlėtas pakrantes gla
monėja Baltijos bangos, kur 
lieknos pušys nenuilstamai 
ošia. Neabejojama, kad jos 
įkvėpė Danutei dar didesnės 
meilės tėvynei ir Gintaro 
Krantui.

Mokėsi Šventosios Vytau
to Didžiojo gimnazijoje, ku
rios, deja, neteko baigti. 1940 
metų gruodžio 23 dieną (bū
nant penktoje klasėje) reikė
jo tarti „sudiev” ne tik gim
nazijai, bet taip pat drau
gams ir Lietuvai. Jos tėveliai 
buvo Amerikos piliečiai.

Atvažiavus Amerikon, lan
kė Seselių Kazimieriecių ve
damą Juozapo Marijos Vilos

Sekmadienį kun. J. Pruns
kis atlaikė šv. Mišias ir pasa
kė turiningą ir gražų pamok
slą apie tikybą. Po visų pa
maldų mūsų svečias susiti
ko su parapijiečiais, su ku
riais praleido įdomią ir link
smą valandėlę.

Per tą laiką publika jau 
pradėjo rinktis į prakalbų 
parengimą.

Po šių prakalbų gausi pu
blika susirinko į kun. J. Prus- 
kiui pagerbti vakarienę, ku
rioje svečias parodė savo to
limesnį nuoširdumą ir drau
giškumą tarp mūsų lietuvių.

Vakarienė baigėsi su visų 
pasitenkinimu, nors visi gai
lėjosi, kad svečias turėjo taip 
greitai apleisti šią koloniją. 
Tikimės jį vėl kada susilauk
sią, — ir laimingesnėmis Lie
tuvos dienomis!

Algirdas

vaidinimui, ypač 
F. Stankūno pa

atlaidai prasidės

Waterbury, Conn
O.

KONTESTĄ LAIMĖJĘS 
STRAIPSNIS 

v I U111LU | ai Vl<Xl 11 V4.CLM<XX LVllLllia,

Pažvelgę mūsų tautos se- kad Lietuva pati savo noru 
novės lapuosna, mes matome prįsijungusi prie Sovietų Są- 
Lietuvą_didžią ir galingą. Jos jung0S Nesąmonė! Kiekvie- 
žemės ėjo nuo Baltijos iki nas sąmprotaująs žmogus 
Juodosios jūros krantų. Di-' - -----
dieji kunigaikščiai, Mindau-!gi šimtmetį su viršum po ra
gas, Gediminas, Vytautas ir 
narsūs kariai kėlė jos vardą 
pasaulio akyse. Bet santykiai 
su Lenkija pasuko jos būtį 
priešinga linkme. 1569 metų 
Liublino Unija privedė ją 
prie žlugimo, kurį sekė skau
di ir sunku Rusų priespauda. 
Liūdnos tai buvo dienos, be 
skaidresnio saulės spindulė
lio, be skambios sesučių dai
nos. Tik nenusiminė Lietu
vos motulė. Pasisodinusi sū
nelį prie ratelio, jį mokė 
senuolių kalbos, jos rašto, 
ugdė širdyje meilę ir ištiki
mybę pavergtai tėvynei. Ir 
užaugo Lietuvai dvasios ga
liūnai, pasiryžėliai knygne
šiai ir narsūs kariai, kaip 
Povilas Lukšys, Pranas Ei
mutis, kurie, apšlakstę savo 
krauju tą brangią žemę, at
gavo jai laisvę. Tyliai raudo
jo žilgalvė motulė žuvusio sū
naus, bet džiaugėsi sena šir
dis, kad tėvynei užtekėjo lai
svės saulutė.

Klestėjo jaunutė Lietuva 
po plevėsuojančia trispalve. 
Senos girios linksmiau suo
šė, tikrųjų šeimininkų sulau
kusios; laukuose suskambo 
laisva naujakurio - artojo 
daina; dingo apsiblausę vei
dai; žmonės dirbo, triūsė, bet 
su džiaugsmu ir noru. Pate
kėjusi saulė rasdavo juos jau 
beplušant, o vakare piovėjų

L supras, kad Lietuva, išb'nvu- Aka'deįimją, kuritp-ro 
metų birželio mėnesį.Nauja valdyba

Am. Liet. Legijonierių pos
to nauja valdyba pradėjo sa
vo pareigas rugp. 17 d.

• Visa valdyba pasiliko, iš
skyrus, ponią S. Sapranienę, 
iždininkę. Jos vietą užėmė O- 
na Bružienė. Ji yra gana daug 
pasidarbavusi postui ir mo
terų skyriui.

Paskui turėjom šaunią va
karienę. čia pasirodė mūsų 
panelių ir ponių gabumai. 
Mums besivaišinant, kilo kal
bos apie Amerikos Lietuvių 
Tarybos Konferenciją. Pasi
girdo tvirti balsai: „Mes, lie
tuviai, nenorim, kad mūsų 
tautiečių sprandą svetimi 
diktatoriai botagu kapotų. 
Mūsų nusistatymas: duokit 
Lietuvai laisvę, jeigu norit, 
kad pasaulyje būtų taika”.

Nors šis susirinkimas ne
buvo gausus, bet mūsų patri- 
jotai nieko nelaukdami tuo
jau norėjo prisidėti ne tik 
moraline pagalba, bet ir stip
ria finansine parama, čia ne
galime praleisti nepaminėję 
p-lės Anastazijos Petrauskai
tės, kuri pasižadėjo surinkti 
$100.00 Lietuvių Konferenci
jai Pittsburghe. Iki šiolei au
kų davė šie asmenys:
Mr. Matas 
Dr. M. J. Colney
J. Stulginskaitė
K. Aleksiejus 
A. Laniauskas 
A. Petrauskaitė 
V. šukaitis 
M. Bebrinienė 
V. Pitcavage
E. Mažeika
Po vieną dolerį aukojo:
A. Kapočiūtė, P. Krugelis, O. 
Bružienė, J. Ramanauskas,
F. Pinevičius, A. Vasiliaus
kienė, M. Zailskienė, J. Ado
mėlis, M. Digimienė, A. Ki- 
sionienė, M. Devenienė, J. Ka- 
napkienė, O. Jurevičienė, J. 
Laskienė.

Šie pinigai bus įteikti A- 
merikos Lietuvių Konferenci
jai Pittsburghe per p-lę A-

Brooklyno Lietuviai Graboriainerikos lietuviai stovi
[ kad nepriklausoma Montrealio lietuviai laukė at- 
. įeitų į Tautų Sąjun- silankant žymaus lietuvių 

veikėjo kun. J. Prunskio.
šeštadienio vakare kun. J. 

Prunskis dalyvavo Kanados 
Lietuvių Tarybos posėdy, 
kuriame buvo renkami nauji 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
redakcijos nariai. Kun. J. 
Prunskis prižadėjo remti 
žurnalą raštais ir patarimais. 
Posėdy buvo aptarta, kaip 
patobulinti Tarybos darbą 
šiam svarbiam Lietuvos li
kimo momente. Svečias pa
tarė stengtis sujungti kolo
niją bendram darbui, pridavė 
vilčių, kad matyt graži atei
tis, sujungiant koloniją ben
drai kultūrinei veiklai.

Baltimore, Md.
Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

ne, 1918 m. spalių 25

Kazys Pakštas, 
Misijos Europon 

sekretorius.’
ienų akimis žiūrint, 
;as nepasižymėjo pil- 

—■1 m jos taisyklingumu ir
- - • -jį: vikrumu.

po ji kamputyje ir tik po mišpan^ tikos Lietuvių Tary- 
lerą valandą taip dabar ji storėjri rija šveicarų spaudoje 
šen ten sulygino smėlį, pastūmė? lijantams palankią 

;, kurie buvo kryžiumi sudėliotu > slaptai galvojo ir su 
tarėsi apie galimybes 

. rudenį pradėti sava- 
:ą ginkluotą pasiprie- 
prieš vokiečių okupa- 
r karui nepasibaigus, 
is karo galui buvau 
mas tuojau vykti Lie- 
r ten organizuoti mili- 

i; ačiau vokiečių konsu- 
erne atsisakė duoti vi- 
Vokietiją, o kito ke-

uostai degte jai degė, o kojos K

ėlių. Bemetant pavytusį stagait 
■stelėjo Jievutei širdį
- Viskas vysta, baigia savoaM' 
l dar labiau nesugrustų, dėkui- 

rgždo grūdelius.
staiga jai, taip nulinkusiai, paste 
>reliu ji save padą mato jau 
rožančiumi sunertose rankos.';
lesi, kad ji čia ilsisi jauna, baltei 
e, bemaž tokia, kaip Rudaminą 

tą ji matė.
- Prabėgo, prabėgo jaunystė,^
vieną paliko, — guodėsi JieU juvon tuomet dar ne- 

ubo prie žemės.

3ati ji nejuto, kaip stambi aš' 
nuriedėjus, ant smėlio nukrito- ts skubų milicijos rei- 

tį jai pasivaideno, kad ne ja®-5 

s ji miegti giliai žemėj, o sus^ 
alingomis rankomis ir tokia be 
viena, kaip jokia našlaitėlė nėn į
- O aklių Juozelį bus kam tai važiavo iš Ameri- 

ndė Jievutė.

Sulig tais žodžiais jai taip šrii ^ 

to ji prie žemės, veidu prisigU ■
Pro savo raudą ji tartum mate > 

ir krykščia kažkur, kad žffltf • 
oja, kad bažnydos bokšte
dandi, — ir kad nei vienas^ 

is, netgi joks žvėrelis neužsuka? 

kštam kalne, kad niekas, o 
iokininkų Jievutę kada norsgr

Ji verkė taip, kaip niekad 
ižumės dienų, kada motušė 
guodė, ir prajuokdyti bandė.

Nebuvo, dabar žilagalvės 
rukus paglostytų, seną rank^; 

ant savo kapo pasikukaodaU

Sicicu lapai ouvc«jv iii iv r", 
iejo per kapus, tik Dievo kauš',

Rugpiūčio 29 d. teko aplan
kyti kapines, pasimelsti už 
mirusius. Aplankiau kalnelį, 
kur naujai nupiltas kun. J. 
Lietuvninko kapas. Pagalvo
jau prie jo: jei senasis vete
ranas šią savaitę būtų buvęs 
gyvas ir sveikas, tikrai ruoš
tųsi į lietuvių konferenciją 
Pittsburghe...

Kažin ar ilgai atsiminsim 
savo garbingus veikėjus, nu
ėjusius į kapus, štai prieš a- 
kis 25 asmenų, daug Lietuvai 
dirbusių, paveikslas — 11 jų 
jau kapuose, 4 į Lietuvą grį-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI Joseph Garszva
Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

918 m. gruodžio 10 d. 
favau į Ameriką, dės-

prašydamas to darbo 
įi $20,000. Tačiau Vo- 
1 vizos negalėjau gauti 
1919 m. balandžio pra-

i žymios Amer. Rau- 
ĮKryžiaus deleguotos 
ir vežė Lietuvon daug, 
mentų ir sanitarinių 
nų. ion delegacijon ir

LIKOS” administraci- 
te gauti A. Vaičiulai-

INE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
JTERATURE

’a gausiai iliustruota, 
pusi, ir yra Lietuvių 

Inio Instituto leidinys, 
stelėti lapai sučežėjo prie j®* egzemplioriaus kai- 
iejo per kapus, tik Dievo ’•» ° užsisakant 50 eg- 
i žvelgė į jos širdgėlą, ir tik rių ar daugiau—30c. 
nė j vasnodamas sparnais, taip ?
rytum stebėjosi, kas ten apa®

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

Gatvė

Miestas

Valstybė

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

nr.

$10.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 
2.00 
2.00 
2.00

Tel. STagg 2 - 4409

Kun. Vilčiauskas išeina į 
kariuomenę.

Kun. Jurgis Vilčiauskas, 
Šv. Trejybės parapijos Hart
forde vikaras, gavo skyrimą 
rugsėjo 26 d. atvykti į Army 
Chaplain’s School Harvard. 
Kun. Vilčiauskas yra gimęs 
ir augęs Waterbury.

Serga
Ponia Adelė Mažeikienė, 

Bethlehem, graboriaus Er
nesto Mažeikos teta, dabarti
niu laiku yra St. Mary’s li
goninėj. Po sunkios operaci- 

„ _ „ ~ _ jos jau sveiksta. Jos sveikata
nastaziją Petrauskaitę. Jei-' rūpinasi trys slaugės, ir vi
gu bus daugiau aukotojų, sos trys lietuvaitės, 
paskelbsim vėliau. Dr. M. J. Colneyl

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54.41  72nd Street, Maspeth, N. Y. I



AME IKA Rugsėjo - September 3

Elizabeth, N. J
VASAROS SEZONO UŽBAIGIMO

DIDŽIULIS PIKNIKAS LINKSMAS

Ruošia L K. Federacijos New Yorko Apskritis

Sekin., Rugs.-Sept. 12, *13
KLASČIAUS — CLINTON PARKE

Maspeth — Betts Avės. Maspeth, N. Y.

PROGRAMOJE: Komiškas Sportas, Šokiui Kontestas.

Šokiariis gros J. AVIŽONIO Orkestras
Pradžia 1 vai. popiet Bilietas 50c.

Rekolekcijų užbaiga
Šį sekmadienį, rugsėjo 

d., 3 vai. popiet, bus iškilmin
ga rekolekcijų užbaiga. Bus 
atitinkamos maldos už Lietu
vos tremtinius.

Rekolekcijas veda kun. Pr. 
Aukštikalnis, S. J. Parapijie
čiai kviečiami ir toliau gau
siai lankytis į rekolekcijas, 
o ypač į jų užbaigimo iškil
mes.

5

NEW YORKO LIETUVIŲ DĖMESIUI -

Jau esame rašę, kad New 
Yorko Lietuvių Karo Bonų 
Komiteto iniciatyva Didžiojo 
New Yorko ir visos New Yor
ko valstybės lietuviai pasiry
žo būsimo Amerikos Trečio
sios Karo Paskolos vajaus 
metu sukelti milijoną dolerių 
ir už tuos pinigus nupirkti 
tris lietuviškais vardais bom- 
berius ir dar vieną kokį karo 
padargą. New Yorko miesto 
lietuviai šiuo reikalu jau ga
na smarkiai veikia: mitin
guoja ir daro planus, kaip tą 
vajų sėkmingai pravesti ir 
minimą pinigų sumą Karo 
Bonais sukelti.

Kadangi šio vajaus prave- 
dimas atitenka visiems New 
Yorko valstijos lietuviams, 
tai šiuo dar kartą paragina
me visų New Yorko kolonijų 
veikėjus, be lūkuriavimo, su- 

vająųs prayędi- 
inui komitetus ir apie tai pra-

nešti Karo Bonų Komiteto 
pirmininkui, P. Bajorui, 307 
W. 30-th St., New York, N. 
Y. Kas reikės daryti po ko
miteto suorganizavimo —bus 
paaiškinta laiškais.

Žinote, broliai ir sese
rys, kad mes užsidėjome sun
kią, bet garbingą pareigą, to
dėl ją ir turime garbingai ir 
sėkmingai atlikti. Mes turime 
padėti Amerikai laimėti šį 
karą visomis pastangomis. 
Padėti dabar proga yra ko 
geriausia, tat renkimės prie 
vajaus, kuris prasidės rugsė
jo 9 dieną ir tęsis iki to mė
nesio pabaigai. Per vajus pir
kime ko daugiausia Karo Bo
nų, kad galėtume užsidėtą 
kvotą pripildyti pasižadėtus 
tris bomberius nupirkti. Rug
sėjo mėnesį pasirodykime, ką 
New Yorko valstjos lietuviai 
galime!

Komiteto Valdyba.

Pauloniui už jo tėvišką nuo
širdumą, kurį jis mums paro
dė, ruošiant iškilmingas Šv. 
Mišias ir pietus.

Ačiū kun. N. Pakalniui už 
tą gražų ir turiningą pamok
slą, kurį teikėsi sūneliui ir 
mums pasakyti.

Ačiū visiems asistentams 
kunigams ir klerikams, ku
rte tarnavo per iškilmingas 
Mišias.

Trumpai dėkojam visiems 
kunigams, sveikinusiems ir 
dalyvavusiems iškilmėse.

Dėkoju viešnioms ir sve
čiams, atsilankusiems per iš
kilmes.

Ačiū šeimininkėms, mote
rims ir mergaitėms, kurios 
dirbo ir pasišventė šių iškil
mių proga.

Visiems, prisidėjusiems 
vienokiu ar kitokiu būdu prie 
tų iškilmių, dar kartą taria
me iš visos širdies ačių.

Teklė Bulovienė ir šeima.

lai. Esamoji draugijų komi
teto valdyba jai vadovaus. 
Lietuviai dalyvaus vietos pa
rade rugs. 12 d.

— Jau grįžo visos seselės 
pranciškietės iš Pittsburgh©. 
Sugrįžo visos tos pačios iš
skyrus seselę Ancilą. Jos vie
tą užėmė seselė M. Vincenta. 
Vyresnioji pasiliko ta pati 
seselė M. Christina. Tuoj pra
sidės mokslo metai.

— Visminų jauniausias sū
nus staiga susirgo ir šv. Ka
tarinos ligoninėje padaryta 
jam apendicito operacija.

— Kunigų metinėse reko
lekcijose šią savaitę dalyvau
ja kun. J. Kartavičius, o kitą 
savaitę kun. J. Balkūnas.

• Vyt. Andriuška, karys, 
buvo parvykęs iš Marylando 
paviešėti pas savo motiną ir 
Jurgėlus Jamaica, L. I.
Konferencijoje.

• Aldona Strumskytė rugp. 
28 d. skambino WNYC radio 
stotyje. Jauna pianistė gra
žiai pasirodė.

• Aldona Valaitytė išvyko 
į Bostoną ilgesniam laikui a- 
tostogų.

• Jono Valaičio radijo pro
grama nuo rugpiūčio 31 d. 
perduodama antradieniais, 
trečiadieniais, ketvirtadie
niais ir penktadieniais 4 vai. 
popiet iš WBNX stoties.

IŠVYKO ATSTOVAI

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVer green 8-9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

PAŽERECKAI SVEIKINA 
„AMERIKĄ” SUKAKTIMI

Simonas ir Antanina Paže- 
reckai, Angelų Karalienės 
parapijos draugijų uolūs vei
kėjai, artimi „Amerikos” bi
čiuliai, šiomis dienomis pas
veikino „Ameriką” ryšium 
su artėjančia dešimties me
tų gyvavimo sukaktimi. Sa
vo sveikinimą jie palydėjo 
dešimties dolerių dovana.

„Amerikos” dešimtmetis 
bus gruodžio 1 d., bet nuošir
dūs „Amerikos” bičiuliai jau 
iš anksto pradeda tą sukaktį 
atitinkamai atžymėti.

S. A. Pažereckai Brooklyne 
padarė gražią pradžią. Už 
tai „Amerikos” vadovybė 
yra nuoširdžiai dėkinga.

ŠOKIŲ KONTESTAS

Seniai, seniai Brooklyno 
lietuvių pramogose nebuvo 
šokių kontesto. Bet jis bus 
rugsėjo 12 d. Federacijos pik
nike, Klasčiaus parke. Bus 
polkos ir valso šokėjų kontes- 
tai. Laimėtojams paskirtos 
tinkamos dovanos.

Konteste galės dalyvauti 
visi, kas tik mėgsta gražius 
šokius — ir jaunimas, ir vy
resnieji. Kontestas bus tik
rai įdomus, jei jo dalyviai iš 
anksto gerai prisiruoš.

SĄJUNGIETĖS TURĖJO 
GRAŽŲ SUVAŽIAVIMĄ

Rugpiūčio 29 d. Šv. Jur
gio par. salėje įvyko Moterų 
Sąjungos New York — New 
Jersey apskrities suvažiavi
mas, kuriam vadovavo apskr. 
pirm. St. Subatienė, o sekre
tore buvo apskr. sekr. Kru- 
tulienė. Atstovės buvo iš 
kiekvienos kuopos. Sveikini
mo žodį pasakė kleb. kun. K. 
Paulonis.

Apskritis nutarė dalyvauti 
Amerikos Lietuvių Konfe
rencijoje. Atstove išrinkta T. 
Jakupčionienė.

6 vai. vak. suruošta vaka
rienė, kurioje buvo per 100 
dalyvių. Programai vadovavo 
M. S-gos 35 kuopos pirm. M. 
Brangaitienė. Kalbas pasakė 
kun. K. Paulonis, S. Subatie
nė, p. Milunaitienė (Kearny), 
p. Demskienė (Newark), 24 
kuop. pirm. N. Civinskienė, 
sekr. Krutulienė, 30 kp. pirm. 
V. Kivytienė, Angelų Kara
lienės par. Amžinojo Rožan
čiaus pirm. O. Sijevičienė ir 
„Amerikos” redaktorius.

Vakarienės metu buvo gra
ži muzikalinė programa, muz. 
J. Brundzai vadovaujant. S. 
Jankauskaitė, E. Sanda ir V. 
Pakinkiūtė pradžioje sudai
navo pasveikinimo dainą, o 
po to dvi linksmas dainas. A. 
Binkinienė solo išpildė „Lie
tuva brangi” ir „Kad skaus
mas tau širdį”. Br. Brundzie- 
nė solo padainavo Sarpaliaus 
„Dukružėlė” ir Šimkaus „Sta
sys”. Br. Brundzienė ir A. 
Binkinienė užbaigoje sudai
navo duetą. Be to, atskirai 
dainomis pasirodė G. Stančai- 
tytė ir Loreta Kazlauskaitė. 
G. Stančaitytė ne tik padai
navo, bet ir sau pianu akom
panavo.

M. Brangaitienė, šalia pro
gramos vedimo, dar pasakė ir 
eilėraštį, labai linksmai vi
sus nuteikdama.

Atstovės ir viešnios labai 
džiaugėsi Šv. Jurgio par. są- 
jungiečių ir jos žmonių nuo
širdumu, vaišingumu.

Dalyvė

PADĖKOS ŽODIS

Maspetho Žinios
Raudonasis Kryžius veikia 

Maspethe labai gražiai — ne 
tik moralinį darbą, bet ir 
dvasinėj srity . Rugpiūčio 22 
d., sekmadienį, per devintos 
valandos mišias, visos narės, 
apsirengusios savo unifor
momis, priėjo prie Šventos 
Komunijos mūsų kareivių in
tencija. Tarpe „Surgical Dre
ssing” grupės pasirodė ir 
slaugės pagelbininkės (nur
ses aides). Tokį gražų žygį, 
kaip šisai, turėtų įvertinti vi
sos parapijos moterys ir sto
ti į šį svarbų darbą. Tuo bus 
prisidėta ir mūsų tėvų žemei 
išlaisvinti.

EI. M.

— Fotografistas Rapolas 
Kručas jau antra savaitė, 
kai guli Wyckoff Heights li
goninėje. Sveiksta ir netru
kus grįš namon.

— Rugp. 30 d. palaidota 
a. a. Bronė Steponavičienė.

— Rugp. 24 d. palaidotas 
a. a. Kazys Balčiūnas iš Blis- 
svillės. Lydėjo daug žmonių, 
nes buvo visų gerbiamas ir 
mylimas. Buvo geras parapi
jietis ir Šv. Vardo dr. narys.

— Rugp. 30 d. Tretininkų 
draugija savo mėnesiniame 
susirinkime nutarė pasvei
kinti Šv. Pranciškaus Vie
nuolijos rėmėjų seimą ir pa
skyrė auką 25 
mis aukomis 
$52.25.

— Lietuvių
Pittsburghe Maspetho drau
gijoms atstovavo muz. An
tanas Visminas.

— Rožančiaus draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
šį sekmadienį rugs. 5 d. 4 vai. 
P- P-

— Altoriaus draugija ruo
šiasi prie bazaro rugs. 28 d. 
parapijos salėje.

— Rugs. 11 d. susituoks 
Juozas Serafenka su Ona 
Gvazdauskaite; ir rugs. 18 
d. Eduardas Rimkus su Ma
rijona Kubiliūte.

— Maspethiečiai jau ruo
šiasi Trečiajai Karo Pasko-

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Angelų Karalienes 
Parapija

Ateinantį sekmadienį, rug
sėjo 5 dieną, Gyvojo Rožan
čiaus draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Narės prašomos 
gausiai dalyvauti.

Švento Vardo Draugijos vy
rų bendra Komunija bus rug
sėjo 12 dieną, 9 vai. mišių 
metu. Tuoj po mišių parapi
jos svetainėje bus pirmas po 
vasaros atostogų svarbus su
sirinkimas. Nariai ir. norin
tieji į draugiją prisirašyti 
prašomi ateiti.

Šv. Vardo vyrai pradėjo 
galvoti, kaip gausiai dalyvau
ti Federacijos apskrities pik
nike rugsėjo 12 d. Klasčiaus 
Parke, Maspethe.

GYVAI RUOŠIASI

d.Rugsėjo — Sept. 12 
Klasčiaus parke įvyks vasa
ros laikotarpio užbaigimas. 
Tai bus paskutinis šių metų 
piknikas. Jį ruošia Federa
cijos New Yorko apskritis. 
Rengėjai turi sudarę veiklią 
rengimo komisiją, kuri rūpi
nasi, kad piknikas gražiau
siai pasisektų.

Neužmirškime! Rugsėjo 12 
d. susitiksime Federacijos 
piknike, Klasčiaus parke.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

dol. Su kito- 
susidarė viso

konferencijoj

AMERIKOS
LEKŲ VI
KULTŪR

SA1

EINA KJ

Entered as Sec 
Office at Broo

ijeną prasidėjo 
L bonų pasko

la yorko vaisty
tą karo pas- 
L įnešti vieną 
L — trims

■ nupirkti. Po 
k kai šis vajus 
L padangę pa

kai lietuviš-

Aš noriu su savo šeimyna 
padėkoti visiems tiems as
menims, kurie prisidėjo prie 
mano sūnelio šventinimo į 
kunigus iškilmių, ir tiems, 
kurie dalyvavo primicijų iš
kilmėse; taip pat dėkojame 
ir tiems asmenims, kurie dėl 
įvairių priežasčių neatsilan
kė per iškilmes, vienok at
siuntė sveikinimo žodį.

Dėkoju klebonui kun. K.

Šios savaitės pradžioje į 
Pittsburghą, į Amerikos Lie
tuvių Konferenciją, iš Brook
lyno ir apylinkės išvyko 
stambus būrys atstovų, kurių 
tarpe buvo šie:

„Amerikos”, „N. Gadynės” ! 
„Tėvynės” ir „Vienybės” re-1 
daktoriai, New Yorko Lietu
vių Tarybos — Jieva Jankie- 
nė ir adv. K. R. Jurgėla, Fe
deracijos apskrities — S. Su
batienė, L. Vyčių centro — 
Juozas Boley, Spaudos Klu
bo — Pranė Lapienė, SLA 
kuopoms — O. Vinikienė, J. 
Bajorienė, A. B. Strimaitis, 
EI. Jurgėlienė, St. Strazdas, 
P. Kraučinskas, Moterų S-gos 
apskrities — T. Jakupčionie
nė, New Jersey Lietuvių Ta
rybos — A. S. Trečiokas, 
Harrisono parapijos draugi
jų — kun. St. Stonis, p. Milu
naitienė, Elizabetho draugi
jų —kun. Dr. J. Starkus, Pa- 
tersono draugijų — kun. J. 
Knita, Newarko demokratų 
klubo — J. Trečiokienė, so
cialistų kuopų — F. Lavins- 
kas, K. žvingilas, J. Jankū
nas, New Yorko par. draugi-

— kun. K. Malakauskas.jų

VIEŠA PADĖKA

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N,

ke, kad šis 
kiaušiai baig

čiau prisidėsim 
Lėšomis prie da
lis, juo karas 
U
I ūsus lietuvius 
kremti šią tre-

NEW^
LIE!

.jlarshall ką tik 
Įipergalė yra tik- 
hi karo pastan- 

Momūsų daug 
k toji pergalė

• Kun. J. Prunskis drauge 
su kun. P. Juru ir „Darbinin
ko” redaktorium A. Kneižiu 
buvo sustoję New Yorke vyk
dami j Pittsburghą.

• Kunigų rekolekcijose šią 
savaitę buvo kun. N. Pakal
nis, kun. J. Kartavičius, kun. 
V. Pinkus, kun. A. Pažerec- 
kas.

• Pulk. K. Grinius, LTT. 
pirmininkas, išvyko į Pitts
burghą, kur dalyvaus A. L.

• Jonas Budrys, Lietuvos 
gen. konsulas, šią savaitę da
lyvaus Amerikos Lietuvių 
Konferencijoje.

• Vasaros sezonas bus pa
lydėtas rugsėjo 12 d., sekma
dienį, Klasčiaus parke ir sa
lėje. Tai bus Federacijos ap
skrities piknikas.

• Juozas Ginkus su žmona 
išvyko atostogų. Jų draugai 
linki malonaus poilsio.

• Lt. Dr. Ant. Kairys bu
vo parvykęs į savo sesers Ve
ronikos gimtadienio minėji
mą. Jis tebėra Samson, N. Y.

• Elena Budraitytč rugpiū- 
čio 29 d. minėjo savo gimta
dienį. Ta proga motina ir bro
lis iškėlė^pokylį.

Aukštai gerbiamai Moti
nai Dovydai ir kitoms šv. 
Pranciškaus vienuolyno sese
lėms už rūpestį mūsų dukre
lės Marytės operacija, už pa
galbą moksle, kurį, tris sky
rius, baigė per pustrečių me
tų aukštesnioje mokykloje. 
Didžiausia padėka seseriai 
Ligorijai, kuri ypatingai gel
bėjo jai, ir kitoms seserims. 
Marytė dabar yra pranciškie- 
čių postulantė.

Dėkojam už Rozalytės ket
vertų metų priežiūrą moksle, 
už dvasinę meilę. Jinai rug
piūčio 12 d. džiaugsmingai 
priėmė šv. Pranciškaus vie
nuolyno rūbelį ir gavo Mari
jos Lilijanos vardą.

Dėkojam už Elžbietėlės 
vienų metų motinišką prie
žiūrą. Nors ji tik 12 metų, 
bet linksmai grįžta į Apvaiz
dos kalnelį tęsti savo mokslo 
dienelių.

Visos trys dukrelės yra 
linksmos ir patenkintos.

Laimingi esame mes, lietu
viai, kad turime tokias bran
gias įstaigas, kad lengvai ga
lime auklėti savo vaikelius 
katalikiškoje ir lietuviškoje 
dvasioje.

Tegul Visagalis Dievulis 
gausiai atlygina už Šv. Pran
ciškaus seselių sunkų darbą 
ir pasiaukojimą mūsų bran
giai tautai.

Dar sykį reiškiame nuošir
džiausią padėką visoms šv. 
Pranciškaus vienuolyno sese
lėms.

Dėkinga Kašėtij šeima.

neklausė nė pirmininko, kurs 
mėgino tvarką palaikyti.

Kai J. Glaveskas pasakė, 
kad mes norime tokios Lie
tuvos, kurioj nebūtų nei dik
tatūros, nei Hitlerio, nei Sta
lino, tai svetimiesiems par
sidavę vėl pradėjo baisiau
siai triukšmauti, o vienas jų 
net per ranką Glaveskui kir
to. Po to susirinkiman atėjo 
daugiau „užsitraukusių”, ir 
kvizlingų skaičius padidėjo 
iki 65, tad 65 balsais prieš 60 
ir nutarta atstovų į Pittsbur
ghą nesiųsti. Po to bolševikų 
vergai pradėjo savo džiaugs
mą reikšti didžiausiu bliovi
mu — nebuvo galima supras
ti, kokie sutvėrimai buvo su
sirinkę, bet tik jau nekultū- 
riški.

Jt—
; mokslo metai.
s čia didelių rū
stų kilti: jie sa-

ir dveji kolegijos meta 
nior College).

Pragyvenimo sąlygOL... 
rianapolyje ir mokėsim siųsti į be
moksią pasilieka tokrto.
kaip pernai. Jei kas a įrašių mokyklų, 
gauti daugiau informaLegijų ir aka- 
prašytume parašyti
šiuo adresu: Marian|-y vienuoliai ir 
College, Thompson, Coi

Marianapolio Kolegiji 
dovy be.

Nuo liepos 1 d. siuvėjų uni
joj įvesta 500 dol. apdrauda 
(pomirtinė). Bet ji bus išmo
kama pašalpgaviams tik 
tų narių, kurie nėra skolingi 
mokesčiais daugiau kaip 3 
mėn. Lietuviai gi su mėne
siniais mokesčiais yra labai 
atsilikę. Vėliau bus įvesta ir 
pašalpa ligoje, bet šis sky
rius dar nesutvarkytas. Reik
tų lietuviams apsižiūrėti su 
mokesčiais. Vietoj savaitinio 
mokesčio 50 c. dabar bus 2 
dol. 15 c. mėnesiui.

Čia verta priminti siuvėjų 
lokalo nariams apie reikalą 
lankyti susirinkimus. Lietu
vių tautos pardavikai ateina 
susiorganizavę, iš anksto 
„kokusus” atlaikę, savo pla
nus sudarę, tad budėkime!

Siuvėjas

Mokslo Pradžia 
Marianapolyje

33 išlaiko Ame-

IŠ SIUVĖJŲ SUSIRINKIMO

Rugpiūčio 25 d. įvyko lie
tuvių siuvėjų 54 skyriaus su
sirinkimas.

Įvairių svarstymų eilėse 
buvo kalbamasi ir apie Ame
rikos Lietuvių Konferenciją. 
Tuo reikalu perskaitytas 
kvietimo laiškas, kurs 61 
bals, prieš 40 priimtas. J. 
Ambrozaitis pasiūlė siųsti 
skyriaus atstovus į konferen
ciją. Kai tik tai jis pasakė, 
bolševikams atsidavę nariai 
sukėlė didžiausią aliarmą. Jie
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□polio kolegija, 
pietiečių akade- 
koje ir seserų 
b Pittsburghe. 
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rimo pradžios . , t 
įklyne ir Eliza- tai

Lindene, N. J., jau ] 
jo veikti aliejaus perle: 
iš vakarų dūdos ir nett - • 
New Yorkas susilauksU^owne\. 
gau gazolino. Dūdos jĮMPylnikėjeyu- 
džia aliejaus apie 300,0? 
čkų į dieną.

Ko daugiau bonų ii 
sim, tuo greičiau laisi 
sam pasauliui užtikri

PARDUOD

wnu

dūmu remti sa-įsime*

& siunčiant į jas
į. kurios minėtų 
liktų daug dau- 

rn ir lietuvaičių.
_ šikdami tų moky-

: yra priversti vis /a
toti kitos kalbos j

Geri, pigūs, patogu 
mai. Gerose vietose. I 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, k{ • lietuviai skriau- 
ko prašo. Apdraudžiu (lietuviškas moks- 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

Joseph Vastun;
Real Estate Insurant*“ konferei}cli0’ 1= 

496 °rįvst- Broo^P^
Tel. EVergreen 7-1671
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T.wo matyti, kad

iji Amerikos lie-

toršta, savo tėvų

kurios mokslo ir 
.žvilgiu yra aukš
to.

Šiemet mokslo metai Ma- 
rianapolio Kolegijoje prasi
dės rugsėjo 13 dieną, pirma
dienį.

Mokiniai registruojami bus 
rugsėjo 9 ir 10 dienomis.

Šiais metais Marianapolio 
Kolegijoje veiks High School
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Saugok Savo A
Teikiamas geriausias 
patikrinimas, 
AKINIAI r 
kainomis pagal jų rūšis.

SI Įstaiga Įsteigta prieš 40 m

n, kad ta jaunoji

Stenger & Steng
OPTOMETRISTAS — OPTIH

394-898 Broadway, Brooklyn,

iarbus, kultūrą. 
e jaunųjų domisi 
to, tik neturi iš 
irčiau susipažinti.

j tetų kelių gerų
^ų kalba apie Lie-

1 Mūriją, kultūrą, į- 
- toes. Reikėtų ir 
ih lietuviškų auto-

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

Turime pardavimui gerų na
mų ir puikiose apylinkėse. 
Kas greičiau atsilieps į šį 
pranešimą, tas laimės geres
nių bargenų: vienos, dviejų 
šeimymj ir didesnių namų.

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui I 
su MOTERIMS j 

RHEINGOLD Extra Dry AN 
— Didelis pasirinkimas vlsok 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

retoj reikėtų suda- 
JSkų apysakų ir 
f eilėraščių verti- 
A kalbą.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUC

FOTOGRAFA!
65 - 23 GRAND AVENt

Maspeth, N. Y.

krbą nūn atlieka 
totenis, kuris atsi- T 
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Mete ir padariu- į 
Įspūdį.
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atstovų rūmų
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