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hgsėjo 9 dieną prasidėjo 
tosios karo bonų pasko- 
kjus. New Yorko valsty- 
Bietuviai į šią karo pas- 
| pasiryžo įnešti vieną 
oną dolerių — trims 
honešiams nupirkti. Po 
lų 2 dienos, kai šis vajus 
ihaigtas, į padangę pa- 
Įtrys lėktuvai lietuviš- 
Įvardais.
įsi trokštame, kad šis 
įs kuo greičiausiai baig- 
| Juo daugiau prisidėsim 
(darbu ir lėšomis prie da- 
|nio vajaus, juo karas 
liau baigsis.

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879
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AINIŲ PALO® iečiame visus lietuvius 
GERIAUSIOS RŪŠIES | 
andžial, Kava, Arbata, Hot (W 
>—VAKARIENE Geriau J
is namie iš geriausios smetosj j 
engimams priimami užsakymai rJ 

Juozas Cinkus

plačiausiai remti šią tre- 
paskolą.

nerolas Marshall ką tik 
škė, kad pergalė yra tik- 
inansiškai karo pastan- 
pmiant, nuo mūsų daug 
buso, kad toji pergalė 
įir greita.

NEW YORKO VALSTYBES IR MIESTO 
LIETUVIŲ DRAUGIJŲ DĖMESIUI

AMERIKOS LIETUVIŲ KONFERENCIJA
PRAĖJO DIDŽIAUSIU PASISEKIMU

PASKELBĖ EISENHOVER ir BADOGLIO

nko, kurs 
ikyti.

s pasakė, 
ikios Lie- 
ą nei dik- 
), nei Sta- 
ems par- 

> baisiau- 
vienas jų 
eskui kir- 
nan atėjo 
kusių”, ir 

padidėjo 
s prieš 60 
Pittsbur- 
bolševikų 
j džiaugs
iu bliovi- 
la supras- 
i buvo su- 
i nekultū-

ir dveji kolegių! 
nior College)/ r

Pragyvenimo 
rianapolyje kl.. 
mokslą pasiliįf1 
kaip pernai. Ja, . . v. ...
gauti daugiau- rime gl grazl}i. mokyklM- 

prašytume 
šiuo adresu: b 
College, Thompsi

Marianapofioį 
dovybė.

sideda mokslo metai, 
nviams čia didelių rū- 
į neturėtų kilti; jie sa
ikus turėtų siųsti į lie- 
mokyklas.

Vokiečiai paskelbti italui tautos priešais 
— Italy laivai plaukia pas Sąjungininkus 

— Koks bus Mussolinio likimas.
Rugsėjo 9 d. visame krašte Valstybės Iždo Departa

mentas pradeda Trečios Paskolos vajų, kurio metu norima 
sukelti 15 bilijonų dolerių. Tokia suma tikrai bus sukelta, 
jei visi krašto gyventojai nuoširdžiai rems vyriausybės pra
šymą. Vyriausybė prašo visų talkos. Ji prašo ir visų lietu
vių paramos. Lietuviai amerikiečiai visada lojaliai rėmė 
savo vyriausybę, tad rems ir šios naujos paskolos darbe.

Mes kviečiame Jūsų draugiją ir visus narius uoliai pa
sidarbuoti nuo rugsėjo 9 iki spalių 2 d. Draugijos ir atskiri 
asmens, šalia nuolatinio bonų pirkimo, turėtų per šį vajų 
atidėti savo taupmenų ekstra dalį į naujos paskolos bonus. 
Mums, lietuviams, svarbu ne tik karo bonus pirkti, bet ir 
žinoti, kokiu dydžiu mes prisidedame savo kraštui ginti ir 
visam pasauliui laisvę užtikrinti. Todėl svarbu surašyti, už 
kokias sumas per naują vajų New Yorko valstybės lietu
viai išpirks bonų.

Karo bonų Komitetas giliai tiki, kad per šį trečios ka
ro paskolos vajų New Yorko valstybės ir miesto lietuviai 
išpirks karo bonų už vieną milijoną dolerių. Taip yra paža
dėta Iždo Departamentui. Už tai nupirksime kariuomenei 
tris bombonešius, kurie bus pavadinti lietuviškais vardais. 
Kviečiame jūsų draugiją ir narius kooperuoti: visi nariai 
prašomi ne tik šiame vajuje pirkti karo bonus, bet ir pra
nešti Lietuvių karo bonų Komitetui, už kiek pirko.

Nupirkę karo bonų, praneškite draugijos, kuopos ar 
pavienių asmenų vardus, už kiek bonų pirkote, įrašant sa
vo pirktų bonų numerius. Jei esate karo bonų pirkę balan
džio mėnesį šiais metais ir jei apie tai dar nepranešėte 
New Yorko Lietuvių Karo Bonų Komitetui — padarykite 
tai dabar.

Tegul po trečiosios kar^paskolos vajaus pakyla į ko- 
vą -u

Amerikos lietuvių konf e-1 klupti Aušros Vartuose. Jis 
rencija Pittsburghe, kaip jau ——~~ - ’— ’’ x v 
buvome pranešę pereitą sa
vaitę, prasidėjo 
nį, rugsėjo 2 d.

Konferencija 
buvo atidaryta 
Tuo laiku, sustojus visiems 
atstovams ir svečiams, ber
niukai skautai, lydimi tauti
niais drabužiais apsirengu
sių moterų ir mergaičių, į 
gražią William Penn viešbu
čio salę įnešė Amerikos ir 
Lietuvos vėliavas. Senato
riaus Tunnell žodžiais ta
riant, tos vėliavos atstovavo 
„harmoniją, vieningumą, 
stiprybę, tikėjimą ateitimi.”

Valanda buvo iškilminga 
ir didi: visų akyse pasivade- 
no karo lauke drąsiai žygiuo
janti Amerika ir toli už ma
rių prieš nacių priespaudą 
dėl laisvės kovojanti Lietu
va.

Tą įspūdį dar didino, žvel
gus į dalyvių eiles: erdvi, 
puošni salė buvo pilna žmo
nių. Vieni jų atvažiavo net iš

ketvirtadie-

iškilmingai
10 valandą.

prašė, prašė visų lietuvių 
vardu, laiminti visus dėl tei
sybės kovojančius.

P. Dargis trumpoj kalboj 
pasveikino gausiai atvyku
sius atstovus ir svečius ir 
pakvietė Leonardą šimutį, A- 
merikos Lietuvių Tarybos 
pirmininką, atidaryti konfe
renciją. Prieš tai adv. F. J. 
Bagočius įspūdingai vadova
vo iškilmingai priesaikai vė
liavai.

Konferenciją oficialiai ati
darydamas, Leonardas Ši
mutis pasakė didelę, užde
gančią kalbą, prasiveržusią 
iš dvasios gelmių. Kaip toji 
kalba buvo tarta su entuziaz-

Alžyras. — Trečiadienį 
apie pietus per visą pasaulį 
perskrido šio karo pergalėse 
didžiausia žinia: buvo pra
nešta, kad Italija be sąlygų 
(unconditional surrender) 
pasidavė sąjungininkams.

Taip Hitleris neteko stam
biausio savo talkininko.

Šią nepaprastą naujieną 
specialiu komunikatu oficia
liai paskelbė pats generolas 
Eisenhower, jungtinių jėgų 
viršininkas Viduržemio sri
tyje.

Per Alžyro radio stotį bu
vo perskaitytas generolo Ei-

taip pat paskelbė, kad Ita
lija padeda ginklus.

Italų tautai, nuvargintai 
sunkaus karo, į kurį ją įtrau
kė 1940 m. birželio mėnesį 
Mussolini, italų ministeris 
pirmininkas pranešė, kad i- 
talų vyriausybė matydama, 
jog neįmanoma toliau kovoti 
prieš sąjungininkus, papra
šė paliaubų iš generolo Eisen- 
howerio. Tasai prašymas bu
vo priimtas. Todėl italų ka
riuomenė visuose frontuose 
sustabdė visus pasipriešini
mo veiksmus prieš anglus ir 
amerikiečius.

Badoglio taip pat įsakė i- 
talų laivynui nepasiduoti į 
vokiečių rankas, o plaukti į 
sąjungininkų uostus Šiaurės 
Afrikoje, Gibraltare, Sicili
joje, Maltoje, gi tie laivai, ku
rie yra Juodojoj jūroj, buvo 
raginami plaukti į rusų uos
tus.

Buvo

la net kolegijų ir aka- 
ų, kurias išlaiko Ame- 
lietuviai vienuoliai ir 

plės.
Marianapolio kolegija, 

ų kazimieriečių akade- 
Chicagoje ir seserų 

Pittsburghe. 
ys kazimierietės dar tu- 

iš vakarų i: ^tesnę mokyklą mer- 
Ncw Tuika^ ns Newtowne, Pa. 
gau gazolino. K to’ ši°je apylinkėje tu- 

Apreiškimo pradžios
Idą Brooklyne ir Eliza- 
lar. mokyklą.
a,_jiegalėtume_ pasį- 
ti ir pasigirti mūsų te- 
talikų uolumu remti sa
kyklas, siunčiant į jas 
is. Kai kurios minėtų 
klų lauktų daug dau- 

PARDIOJ lietuviukų ir lietuvaičių.
nesulaukdami tų moky- 

Geri, pigūs, ? redėjai yra priversti vis 
mai. Gerose vfe iau įsileisti kitos kalbos

Lindene, N.J. iškiečių 
jo veikti aliejam:

New Yorkass

džia aliejaus $

uvejų um- 
apdrauda 
bus išmo- 
ams tik 
a skolingi 
au kaip 3 
su mėne- 
yra labai 

s įvesta ir 
t šis sky
stas. Reik- 
ižiūreti su 
savaitinio 

įbar bus 2

sim, tuo greitis 
sam pasauliui Ė

uais! 
sime.

navimas teisins irių.
Apdraudžiavš 

ko prašo. Apfc 
rinu) ir žmona

Kreipkitės:

,■ e patys lietuviai skriau- 
mūsų lietuviškas moks- 

, taigas, kurios mokslo ir 
jimo atžvilgiu yra aukš- 
pastatytos.
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Su gilia pagarba,
NEW YORKO LIETUVIŲ KARO 
BONŲ KOMITETO VALDYBA:

P. Bajoras, pirmininkas, 
Kun. J. Balkūnas, vicepirm., 
J. B. Laučka, sekretorius, 
J. Boley, sekretorius,
A. Mikalauskas, iždininkas.

Apie pirktus bonus praneškite šiuo adresu:
J. B. Laučka,

222 So. 9-th St.,
Brooklyn 11, N. Y.

ati siuvėjų 
pie reikalą 
ius. Lietu- 
ikai ateina 
,š anksto 
i, savo pla- 
oudėkime!

Siuvėjas

ttsburgho konferencijo-
Real EsfeH rito į akį vienas dalykas

496 Grand St, 
Tel W

metai Ma
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ini gerų na- 
apylinkėse. 
silieps į šį 
Įmes geres
nes, dviejų 
lių namų.

BULIS

;en bent ketvirtadalį su- 
j jaunoji Amerikos lie- 
ų karta.
žiugu buvo matyti, kad 
gimusieji Amerikos lie- 

y, .ai nepamiršta savo tėvų 
Bito.

ūtų gera, kad ta jaunoji 
ta turėtų iš ko arčiau pa- 
ti Lietuvos praeitį, nu- 

! darbus, kultūrą.
ig kas iš jaunųjų domisi 

dalykais, tik neturi iš 
su jais arčiau susipažinti. 
Jums reikėtų kelių gerų 
linių anglų kalba apie Lie- 
rą, jos istoriją, kultūrą, į- 

S34-398 r n^us žmones. Reikėtų ir 
it keletos lietuviškų auto- 
: vertimo.

r®-®0® Arinoj vetoj reikėtų suda- 
ĮjetU^ ii lietuviškų apysakų ir 

. d tuviškų eilėraščių verti- 
ill' is į anglų kalbą.
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[Didelį darbą nūn atlieka 
Idas Rastenis, kuris atsi
ėjęs verčia Duonelaičio „Me- 

į anglų kalbą.
e Anksčiau jis yra išvertęs 
rsk. Baranausko „Anykš- 
b šilelį”. Jo ištraukos buvo 
raitytos vienam Washing- 
bo universitete ir padariu- 
os gilų įspūdį.
:N. Rastenis yra Marylan- 
) valstybės atstovų rūmų 
Įiys.
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HAventf'

juosus rėkta, kad, esą, kata
likai ir socialistai susidėję 
su lenkais ir atsižadėję Vil
niaus.

Tai kvailas prasimaymas, 
nes nerasi lietuvio, kuris iš
sižadėtų Vilniaus.

Nežiūrint to, atsirado žmo
nių, kurie tikėjo anoms pas
kaloms.

Kas dar tikėtų anų rėks
nių žodžiams, čia duodam 
ištrauką iš pulk. K. Griniaus 
paskaitos Pittsburghe:

„Manau, nesuklysiu saky
damas, kad Vilniaus skriau
dos atitaisymą visi lietuviai, 
kur jie nebūtų, laiko preli
minarine sąlyga padoriems 
kaimyniniams santykiams 
nustatyti.”

Iš tikrųjų tokia visados 
buvo ir bus lietuvių politika 
Vilniaus klausimu.

HAvefr’ t _ _ 4-_ _ _
g A įpili Žmonės kartais įtiki nebū

tiems dalykams ir nesąžinin- 
fOn' lems prasimanymams.

laikraščių buvo išsi-

jį.

Roosevelt Matysis 
Su Stalinu

Washington. — Preziden
tas Roosevelt pranešė, kad 
nuo rugsėjo 4 d. padaryta 
daug pažangos konferencijai, 
kurioje susitiktų jis, Chur
chill ir Stalinas.

Churchill šiuo metu yra 
pas Rooseveltą. Su naujuoju 
Rusijos ambasadorium Gro
myko tarėsi valstybės sekre
torius Hull.

Anglijoje Galisbury kate
dra turi 12 durų — vienas 
kiekvienam mėnesiui; 365 
langus — vieną kiekvienai 
metų dienai; 3760 kolumnų 
— vieną kiekvienai metų va
landai.

Rugsėjo 4 d. „New York 
Times” įdėjo Lietuvos mi- 
nisterio P. žadeikio laišką, 
kuriame stipriai ginama Lie
tuvos nepriklausomybės by
la. Ministeris drąsiai ir aiš
kiai pažymi, kad, nacius iš
vijus iš Lietuvos, Lietuva sa
vo santykius su Sovietų Są
junga grįš 1920 m. liepos 12 
d. sutartimi, pagal kurią Ru
sija laisvu noru ir visiems 
laikams atsižadėjo visų su
verenumo teisių į Lietuvą.

Ministeris nurodo, kad šiuo 
metu, kai abu didieji Lietu
vos kaimynai, Sovietų Rusi
ja ir naciškoji Vokietija,

*<&,r-

mu ir rimtimi, taip_ paskui ir' senhowerio pranešimas, kad 
visa konferencija ėjo to en- Italija pasidavė be sąlygų ir 
tuziazmo, sutarimo ir pasi- kad jai buvo suteiktos kari- 
ryžimo nuotaikoj. 'nes paliaubos, kurių sąlygas

patvirtino Amerikos, Angli
jos ir Rusijos vyriausybės.

Paliaubų sąlygos iš tikrų
jų jau buvo pasirašytos 
penktadienį, kada pirmieji 
sąjungininkų kariai išlipo į 
Italijos pusiasalį. Bet buvo gminkamS'Ų3m:ogiuusiu mo
mentu.

Pranešime taip pat sako
ma, kad visi italai, kurie eis 
prieš nacius, gaus sąjungi
ninkų paramą.

Derybos dėl paliaubų bu
vo' prasidėjusios prieš kele
tą savaičių.

Praslinkus dviem valan
doms po Eisenhowerio pra
nešimo, Italijos ministeris 
pirmininkas Pietro Badoglio

ryžimo nuotaikoj.
Čia buvo nusiųsti konfe

rencijos sveikinimai Ameri
kos Prezidentui Rooseveltui 
ir Valstybės sekretoriui Hull.

Nominacijų komisijos pa
siūlymu, konferencijos da-

DIDELES TRAUKINIŲ NELAIMĖS

New Yorko, nepamirštant ; 
paties Pittsburgho. Greta : 
vieni kitų ten buvo mokslo : 
vyrai, paprasti darbininkai, 
daktarai, advokatai, svarbių 
įstaigų tarnautojai, vienuo
liai ir vienuolės, diplomatai, 
redaktoriai, profesoriai, — 
visi, kurių širdyse neužgeso 
tėvynės balsas ir jos kančių 
atminimas. Ir amžiumi tos 
gretos buvo tikrai margos: 
buvo ten visai jaunų, buvo 
studentų, buvo vyrų pačiame 
amžiaus gražume, buvo ir ži
lų senelių, kurie, laukdami 
konferencijos atidarymo, sa
vo nusilpusiomis akimis gal 
regėjo tolimas gimtojo Ne
muno pakrantes, o drauge 
matė ir savo anūkus, narsiai 
besikauj ančius Pacifiko sa
lose ir beišlipančius į Euro
pos žemyną.

Nunešus vėliavas prie es
trados, kur sėdėjo Amerikos 
Lietuvių Tarybos nariai, Lie
tuvos ministeris Washingto
ne P. Žadeikis, gen. kons. J. 
Budrys, konsulas P. Dauž- 
vardis, senatoriai Davis ir 
Tunnell, buvo sugiedoti A- 
merikos ir Lietuvos himnai, 
vadovaujant čikagietei O. 
Skeveriūtei.

Pati konferencijos atida
rymo garbė teko pitsburgie- 
čiui P. Dargiui, kuris su J. 
Tamkevičium ir P. Pivarū- 
nu sudarė konferencijos ren
gimo komisiją vietoje.

Labai jautrus, tiesiog jau
dinantis momentas buvo

jais — Stasį Gegužį ir adv. 
Kazį Gugį. Sekretorium iš
rinktas Dr. Pijus Grigaitis, o 
padėjėjais — Kazys P. Vil
niškis ir Eufrazija Mikužytė.

Pirm. L. šimutis pristatė 
konferencijai Pennsylvanijos 
senatorių James Davis, kuris 
savo laiku buvo Darbo sekre
torium Amerikos vyriausy
bėje.

(Bus daugiau)

reiškia pretenzijas į Lietuvą, 
klausimo išsprendimas yra konferencijos atidarymo mal- 
aiškus: abiejų kaimynų im- da, kurią, giliu jausmu sus- 
perialistinės ambicijos turi tatyta, perskaitė kun. Jonas 
būti sulaikytos ir prašaliu- Igvagždys, Amerikos Lietu- 
tos visiems laikams. „Lietu- — 
vos teritorija turi būti sugrą
žinta jos teisėtam savininkui 
—lietuvių tautai” —sako mi
nisteris Žadeikis.

Tenka tik pasidžiaugti p. 
Žadeikio tvirtais argumen
tais ir šiuo žygiu, kurs liu
dija nepalaužiamą lietuvių 
tautos pasiryžimą atkurti 
nepriklausomą Lietuvą, lais
vą nuo bet kokios svetimos 
jėgos.

RUSAI PAĖMĖ STALINO MIESTU
Maskva. — Sovietų kariuo

menė atsiėmė Stalino miestą, 
svarbų pramonės ir geležin
kelių centrą Doneco baseine.

Pirmiausiai šią žinią pas
kelbė vokiečiai iš Berlyno pa
sigirdami, kad „pasitraukę 
pagal planą ir visiškai sunai
kinę karinius įrengimus.”

Stalino miesto atitekimas 
Sovietams yra svarbus žing
snis susigrąžinti visam Do-

neco baseinui, kuris turi la
bai daug visokių mineralų.

Prieš karą Stalino miestas 
turėjo pusę milijono gyven
tojų. Jame susiėjo ištisas ge
ležinkelių tinklas, ir jo užė
mimas yra bemaž tokios di
delės reikšmės, kaip ir Char
kovo.

Vokiečiai šį miestą buvo 
paėmę 1941 metų spalių mė
nesį, kada jie nesulaikomai 
veržėsi per Ukrainą.

GEN. MARSHAL PERGALE NEABEJOJA
Washington. — Čia pas

kelbtas vyriausiojo kariuo
menės štabo viršininko, ge
nerolo George C. Marshall, 
pranešimas karo sekretoriui 
pik. Stimson.

Marshall nurodo, kad A- 
merikos ir Sąjungininkų per
galė yra tikra, tačiau karo

veiksmuose ir toliau bus 
saugomos karių gyvybės, kad 
būtų ko mažiausia nuostolių 
gyvybėmis. Pažymėjo, kad 
suderintas amerikiečių ir 
anglų aviacijos bombardavi
mas Europos bus lemiantis 
veiksnys vokiečių gynimuisi 
sunaikinti.

vių Tarybos narys. Salėje 
viešpatavo didžiausia tyla, 
atstovų ir svečių veiduose 
spindėjo rimtis ir nepapras
tas susimąstymas. Maldos 
kalbėtojas kreipėsi į širdžių 
Kūrėją, prašydamas Jį atsi
minti vargstančius Lietuvos 
žmones, maldaudamas jiems 
paguodos Sibire ir koncen
tracijos stovyklose, melsda
mas pėrgalės teisybei, kad vi
sa Lietuva galėtų laisva su-

New Yorkas. — Darbo Die
ną vėl ištiko skaudi traukinio 
katastrofa, kuri yra viena iš 
didžiausių traukinio nelai
mių Amerikos istorijoj.

Traukinys buvo vienas iš 
moderniškiausių ir greičiau
sių — tai Congressional Li
mited. Jis be sustojimo va
žiavo pirmadienį po pietų 
tarp Washington© ir New 
Yorko.

Ligi šiolei nuo šios katas
trofos mirė 80 žmonių.

Sužeistų buvo apie 150. Iš 
jų kai kurie taip smarkiai su
žaloti, jog netikima, kad jie 
išliks.

Kaip tyčia, tą pačią die
ną įvyko antra traukinio ne
laimė netoli Syracuse, N. Y. 
Čia irgi žuvo keletas žmonių 
ir nemaža buvo sužeistų.

Anglų ir 
vynas italų 
informacijų, kaip jie turi 
signalizuoti, kad būtų pažin
ti.

Iš kitų sluoksnių buvo nu
rodyta, kad italų laivai da
bar reikalingi gabenti mais
tui ir kitiems reikalingiems 
daiktams į Italiją. ,

Reikia nurodyti, kad Ita
lija ligi šiol buvo išlaikiusi 
nemažą laivyną su keletu di
džiųjų karo laivų.

Anglų radijo stotys žinią 
apie Italijos pasidavimą tuoj 
perdavė į visą pasaulį dauge
liu kalbų.

Ligi paskutinio laiko ita
lai turėjo daug kariuomenės 
Balkanuose okupacijos tiks
lais. Spėjama, kad italai var
giai turėjo laiko savo pulkus 
iš Balkanų atitraukti. Pasku
tinėmis dienomis italai buvo 
pradėję atimti savo karius iš 
Prancūzijos, kur jie išbuvo 
nuo 1940 metų.

Italija kare išbuvo 3 me
tus ir 3 su viršum mėnesius. 
Per tą laiką kraštas skau
džiai nukentėjo, ypač pramo
nės miestai, kaip Milanas, Tu
rinas, Genova. Net ir amži- 
nasai Romos miestas buvo iš
tiktas griuvėsių, kurie paden
gė kai kuriuos senus ir 
brangius paminklus, kaip šv. 
Lorenzo bažnyčią. Milane 
buvo sudaužyta garsioji ka
tedra ir bažnyčia su vienuo
lynu, kur yra garsusis Le
onardo da Vinci paveikslas 
,,Paskutinė vakarienė”. Pats 
paveikslas išliko. Daug gy
ventojų žuvo nuo bombų. Y- 
pač nukentėjo geležinkelių 
centrai.

Tai tik maža dalis tų vai
sių, kuriuos Italija atnešė 
Mussolini, įstumdamas kraš- 

! tą į karą.
Pats Mussolini su savo 

. draugais dabar turės patekti 
į sąjungininkų rankas. Pagal 
šių nusistatymą, karo kalti
ninkai turės būti teisiami. 

' Mussolini yra vienas iš di
džiausių karo kaltininkų.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

PO PITTSBURGHO KONFERENCIJOS

Amerikos lietuviai Pittsburghe konferencijoje parodė, 
kad jie moka plačiai ir vieningai dirbti ir didelių dalykų 
siekti.

Tą konferenciją reikia laikyti kertiniu pasisekimu, ku
ris prašoko savo dydžiu net pačių rengėjų apskaičiavi
mus. Tai dar kartą mums sako, kad Amerikos lietuviams 
iš visos širdies rūpi tėvų žemės Lietuvos laisvė ir kad jie 
visas savo jėgas ir sugebėjimus nori atiduoti Amerikai už 
greitesnę pergalę.

Konferencijos programa buvo trilypė: ji lietė paramą 
Amerikai kuo greičiau baigti šį karą; lietė laisvos Lietuvos 
atstatymą, Lietuvos žmonių nukentėjusių nuo karo šelpi
mą, lietuviškų jėgų veiklos derinimą.

Visais klausimais konferencijos nutarimai yra tvirti 
ir našūs. Tų nutarimų ir darbų svarba yra juo reikšminges
nė, kad Pittsburghe buvo parodyta visų lietuvių vienybė. 
Išskyrus keletą nesusipratėlių ir tų, kurie Lietuvos reika
lus yra pardavę svetimiems, konferencijoje savo atstovus 
turėjo visos lietuviškosios grupės, kurioms rūpi laisva Lie
tuva ir greitesnė Amerikos pergalė. Todėl Konferencijos 
nutarimai ir darbai išsilies po visą lietuviškąją išeiviją, 
kurios suvienytos pastangos ir tvirtas pasiryžimas turės 
duoti tikrai gerą derlių. Konferencijos darbus žinos ir pa
vergtos Lietuvos žmonės.

Kiek tai liečia Amerikos atsakingas įstaigas, jos iš an
ksto pripažino šios konferencijos reikšmę. Buvo atvykę 
net du senatoriai, kurių tvirtas žodis paliudijo tiek Ameri
kos oficialių sluoksnių įvertinimą šiam lietuvių suvažiavi
mui, tiek ir tos vyriausybės nekintamą nusistatymą už Lie
tuvos laisvę. Senato užsienių reikalų komisijos narys James 
M. Tunnell drąsiai tarė, minėdamas Lietuvos ateitį: „Ne
nusiminkite”. Jis priminė, „tą nuostabų pareiškimą, kuris 
žinomas Atlanto Čarterio vardu.” Jo žodžiai kiekvienam 
lietuviui atnešė iš Washingtono paskatinimo, sustiprinimo 
ir naujos viltie^ žiūrėt į Lietuvos rytojų.
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čius žygius abiem linkmėm, kada užsibrėžė karo bonų iš
platinti uf milijonus dolerių tarp lietuvių. Pirmieji žings
niai rodo, kad Amerikos lietuviai savo tikslą pasieks. Kon
ferencijoje ištisi miestai ir draugijos, nenusileisdami vieni 
kitiems pranešinėjo, kiek kas yra jau supirkęs karo bonų ir 
kiek dar pirks: sumos tikrai įspūdingos. Jos būtų dar di
desnės, jeigu kas nors pajėgtų suregistruoti visus lietuvius, 
kiek jie yra karo bonų įsigiję. Reikia tikėtis, kad po konfe
rencijos bonų pirkimo akcija lietuvių tarpe bus labiau cen
tralizuota ir kad visų įnašai bus suvesti į vieną sumą. Tada 
paaiškės, kad lietuviai iš tikrųjų visomis savo jėgomis ir 
visais ištekliais rema karo pastangas, kaip ir ligšiol tai da
ro, nors nevisados plačiau garsindamies.

Visiems, kurie šią Pittsburgho konferenciją ignoravo, 
kurie prieš ją rašė ir kalbėjo, dabar tenka skaudžiai nusi
vilti. Jie pamatė, jeigu tik norėjo, kad jų visos pastangos 
buvo tuščios ir kad lietuviškoji visuomenė šiame krašte 
neina su jais. Pittsburghe buvo šauniai paliudytas lietuvių 
vieningumas ir kuria linkme jie nori eiti, kokiam darbe 
veikti. Ten sutarė katalikai, sandariečiai —liberalai, so
cialistai ; buvo atvažiavusių ir tautininkų, kurie nepaklausė 
vieno ar kito tuščių šūkavimų prieš tą konferenciją. Ten 
dalyvavo žmonės iš įvairiausių Amerikos vietų, nuo Kali
fornijos ligi Maryland©, ir net iš Kanados buvo atvažiavu
sių. Ten susiėjo ir sutartinai dirbo visokiausių luomų, gru
pių ir pažiūrų žmonės — darbininkai, kunigai, advokatai, 
daktarai, vienuoliai, laikraštininkai’. Ten reikšmingus žo
džius tarė Amerikos senatoriai ir Lietuvos įstaigų parei
gūnai — ministeris ir abu konsulai. Išskyrus porą nesusi
pratėlių ir atbulvyžių, visi išsiteko tose ribose, kurios bu
vo nusistatytos: už Amerikos laimėjimą ir laisvą Lietuvą.

Gera valia, vieningumas, sutartinis darbas, tvirti nu
tarimai ir aiškus jų įvykdymas, nieko nelaukiant jau pa
čioje konferencijoje pradėtas, yra tie kertiniai akmenys, į 
kuriuos sudužo ir ateityje suduš visų nenaudėlių pastan
gos, ir kurie mus iš tikrųjų arčiau priveda prie abiejų di
džiųjų siekimų — greitesnės pergalės Amerikai ir lais
vės atstatymo Lietuvai.

KONGRESMONO TALBOT ŽODIS
Waterbury, Conn. — Jung

tinių Amerikos Valstybių 
Kongreso atstovas Joseph 
E. Talbot rugpiūčio 29 d. 
Lietuvių Tarybos Amerikai 
ginti piknike pareiškė: „Lie
tuva bus laisva”.

Pikniką globojo 30 vieti
nių lietuviškų organizacijų ir 
jo tikslas buvo sukelti lėšų 
Raudonajam Kryžiui nupirk
ti pilnai įrengtą lietuvišką 
ambulansą. Reikalinga suma 
jau beveik surinkta.

Kongresmonas Talbot pri-

žadėjo kongrese remti nepri
klausomybę Lietuvai po šio 
karo, lygiai kaip ir kitoms 
šalims, Vokietijos paverg
toms. Jis taip pat pabrėžė 
lietuvių paramą karo pas
tangoms šiame krašte ir pa
sakė, kad Amerika jų nepa
mirš, kada po karo bus rašo
ma taikos sutartis.

Šį atstovo Talbot pareiš
kimą ir žygį padėti Raudo- 
donajam Kryžiui rytojaus 
dieną plačiai minėjo vietos 
amerikiečių spauda.
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Kun. Juozas A. Karalius, 
Kunigų Vienybės pirm-kas.

Lietuvių kunigų seimas 
šiais metais buvo gausus da
lyviais ir turiningais nutari
mais. Nepastebėjęs spaudo
je platesnio seimo eigos ap
rašymo ir rezoliucijų paskel
bimo pasiryžau apylinkėje gy 
venantį Kunigų Vienybės 
Centro sekretorių kun. Joną 
Balkūną atlankyti ir iš ku
nigų veiklos žinių gauti.

— Kaip praėjo kunigų sei
mas! — paklausiau kunigo 
sekretoriaus.

— Tikrai sėkmingai. Da
lyvavo 42 kunigai. Buvo ats
tovaujamos visos septynios 
provincijos. Išklausyti pra
nešimai. Padaryti nauji nu
tarimai ir nustatytos gairės 
kitų metų veiklai. Visų pasi
džiaugta Kunigų Vienybės 
gražiais darbais.

— Tiesa, darbai gražūs,, 
bet plačiai visuomenei mažai 
žinomi. Kodėl nepaskelbiami 
spaudoj? — pridūriau.

— Skelbtis spaudoje daž
nai būtų lyg ir tuščia gar
bė, — pabrėžė kun. sekreto
rius.

nesurandami Rusijoje. Mes 
gi įteikėme čarneckienės iš 
Rusijos prisiųstus laiškus... 
Reikalai dar neužbaigti.

Visiems žinomas Kunigų 
Vienybės pirmininko kun J. 
A. Karaliaus pareiškimas 
dėl Lietuvos ateities prezi
dentui Rooseveltui. Pareiški
mas paskelbtas visuose kata
likų laikraščiuose Ameriko
je ir užsienyje. Mes esame 
nuolatiniame kontakte su 
Katalkų Centru Washingto
ne. Palaikėme ryšius su An
glijos ir Pietų Amerikos lie
tuviais. žodžiu, Centro Val
dyba ir Pašalpos Komisija 
toliau tęsė Lietuvos pašal
pos ir gynimo darbą, kuris 
buvo pradėtas nuo pat Lie
tuvos okupacijos.

— Bet ne vien Lietuvos 
reikalais pernai rūpintasi?— 
pertraukiau.

— Ne. Toki konkretūs dar
bai, kaip Karo Bonų vajai, 
Raudonojo Kryžiaus kuopų 
organizavimas, kraujo davi
mas, kareivių registravimas 
rodo kunigų prisidėjimą prie 
karo pastangų. L. K. Fede
racijos, Kat. Susivienijmo 
ir kitų centralinių organiza
cijų vekla neapsiėjo be kuni
gų. Mokyklų ir spaudos va
juose kunigai tiek pinigu, 
tiek darbu prisidėjo. Lietu
vių Kultūrinio Instituto svar
biausieji rėmėjai buvo kuni
gai.

Vargu rasi reikalą, kur ap
sieita be kunigų.

Vidaus reikalai labai rū
pėjo. Mūsų išleistoji knyga 
„Amerikos Lietuvių Darbai” 
parodo, kiek daug katalikai, 
kunigų vadovaujami, savo 
darbais pasiekė. Nereikėtų 
gal Kunigų Vienybei duoti 
kreditą už visų kunigų dar
bus. Bet organizuotas dar- 

daugiausia vaisių, —- - . rw.*- — -__ *
tmehraštį — „Kunigų Vieny
bės Biuletenį.” Mėnraštis ne
didelis, kuklus, bet jame in
formuojami kunigai. Jį gau
na visi Amerikos lietuviai 
kunigai ir katalikų laikraš
čių redaktoriai. Todėl apie 
savo darbus painformuoti vi
suomenę spauda beveik ne- 
sinaudojame. Biuletenis bus 
ir toliau sekretorijato lei
džiamas.

— Ar galima visuomenei 
pranešti, ką Kunigų Vienybė 
yra pernai nuveikusi?

— Kodėl ne. Kunigai dir
ba žmonėms. Kas atsiekta, 
yra lietuvių gerovei. Svar
besnieji žygiai buvo spaudo
je pranešti. Nuo pat karo 
pradžios kunigams rūpėjo 
Lietuvos ir jos žmonių liki
mas. Vien tik pernai gauta 
apie 35,000 dolerių pašalpos. 
Amerikos Episkopatas, kuni
gų prašytas, ligi šiol jau da
vė 120,000 dol. pašalpos. Lie
tuvos Atstovybė prie Vati
kano tiktai mūsų parama jau 
antri metai palaikoma. Ku
nigų Pašalpos Komisija yra 
nuolatiniame kontakte su A- 
merikos Raudonuoju Kryžių-Į 
mi ir su Tarptautiniu Raudo
nuoju Kryžiumi. Rūpinamės 
išgauti medikamentų pagal
bą Lietuvai ir Rusijoje iš
tremtiesiems. Raudonasis 
Kryžius prižadėjo parūpinti 
nusiuntimą, ir kai tik būsi
me užtikrinti, pradėsime me
dikamentams lėšas kelti. 
Rusai atsisakė ištremtie
siems pagalbą priimti... Ko
misija ir su Lehmanu matėsi 
dėl pokarinės pašalpos. Dėl 
atskirų žymių Lietuvos žmo
nių Rusijoje kreipėmės į 
Valstybės Departmentą Wa
shingtone. Gavome lietuvių 
organizacijų pritarimą laiš
kais. Prašymą pasirašė ir žy
mūs amerikiečiai. Valstybės 
Departmentas per savo ats
tovą Maskvoje darė žygius. 
Įvyko nesusipratimų su so
vietų vyriausybe. Mūsų pra
šyme pažymėti čarneckiai. 
Sovietai atsakė, kad čarnec
kiai nebuvę ištremti ir todėl

Kun. Jonas Balkūnas,
Kunigų Vienybės sekretorius, 
K. V. Biuletenio redaktorius.

Kun. Dr. Juozas Končius,
Kunigų Vienybės Lietuvai 
šelpti Komiteto pirmininkas.

8. Kova prieš girtuoklybę 
yra būtina. Seimas nutarė at
gaivinti blaivininkų kuope
les.

9. Jaunimo veiklai pagy
vinti seimas labai palankiai 
atsiliepė į Vyčių ir kat. stu
dentų organizacijos pasiryži
mus savo organus „Vytį” ir 
„Studentų Žodį” paplatinti 
ir paremti ir, be to, parapijo
se kuopas įsteigti.

10. Apie Kat. Susivieniji
mo vajų naujiems nariams į- 
rašyti seimas pasisakė tei
giamai.

11. Kunigai gelbės Vargo
nininkų Sąjungai lietuvišką 
dainą ir giesmę palaikyti. 
Rems „Muzikos Žinias”.

12. Kunigai išsirinko Lite-
ratinę komisiją iš kunigų: 
Dr. J. B. Končiaus, N. Pakal
nio ir Pr. M. Juro. Komisija 
rūpinsis ir fondus kelti. Nu
matyta išleisti anglų kalba: 
a) Catholic Lithuania, b) 
The History of the Lithua
nian Nation ir c) The Catho- - .. imsis
lie Church in Lithuania. Ciaj^ & 
tai dideli darbai. ... . - ......tiki ne žodžiams,

13. J. E. arkiv. Stritch pa- |,amsj
raginti, kunigai planuoja ati^^ ______

Gen. I 

į PIRMOJI PRIE*

Tai atliks Kunigų 
Pašalpos Komisi- 

sudaro kunigai:
Končius, J. A. Ka-

mai sudegė ir dabar atstato
mi.

16. „Motinėlės” draugiją 
kunigai palaiko jau per 40 
metų. Toliau rems, kadangi 
ji yra vienintelė moksleivių 
rūpintoja.

— Iš tikro tai didelė kuni
gams programa ateinan
tiems metams. Jos vykdymą 
plačioje visuomenė seks gi
liu dėkingumu — pareiškiau.

— Žinoma, — metų eigoje 
daug nenumatytų reikalų at
siranda. Bet kunigai parin
ko tinkamiausią asmenį 
tiems darbams kun. Juozą 
A. Karalių. Jis išrinktas pir
mininku jau ketvirtą kartą. 
Savo darbštumu ir sumanin- 
gumu kun. Karalius vedė ir 
ves Kunigų Vienybę Ameri
kos lietuvių gerovei ir Lietu
vos labui. Jam labai arti
mas talkininkas yra Pašal
pos Komisijos pirmininkas 
kun. Dr. Juozas B. Končius. 
Mūsų visuomenė gali pilnai 
pasitikėti, kad jiedu visa e- 

; darbo seimo 
nutarimams įgyvendinti. Jie 

bet dar-

berniukams vidurinę mokyk
lą — High School.

14. Vedami pasitarimai su 
J. E. arkiv. Stritch dėl ku
nigų paruošimo Lietuvai. Nu
matome kunigų trūkumą po 
karo, tad galėtume lietuvių 
marijonų seminarijoje Ame
rikoje jų išauklėti.

15. Pinigiškai paremsime 
Seselių Nukryžiuotojo vie
nuoliją, Elmhurst, Pa. Jų na-

mas su kun. Jonu Balkūnu, 
Maspetho klebonu. Jis buvo 
labai kuklus savo darbų at
žvilgiu, bet plačioji visuome
nė, ne tik kunigai, pažįsta 
labai gerai šį darbštųjį vyrą, 
kurs katalikų bažnyčiai, 
Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms ir lietuvių tautai 
nieko negaili — jo protas, jo 
širdis, jo nepavargstančios 
rankos nežiūri jokių kliūčių.

tėvų žemės 1 
pergyvena t 
smulkiai ne: 
duoja pasai 

Noriu jur 
ną tokios 
kaip mūsų 1 
Rytprūsiuos 
tikti kelios 
lių, drūtų 
vardai — . 
Masiulis ir 
net nutaut: 
viai: jie b 
kai, pavogt 
saulinį kari 
vos, išdalii 
kininkams 
čiais. Toji 
dien pasika 
stančių ab: 
jaunuomen 
kieti jos gi] 
sugrįš į sa

Lietuva 
siduoda oi 
rint jokių 
dų, nežiūri 
tuvių žmo 
kiečių arr 
okupantan 
mis prien 
šinimo pr: 
gal įsivai 

j’|tijos kita 
’ vių tautai 

klė 1918 n 
nos akta 
Lietuva!

Kai šia: 
galios į 
mes vadi 
mybės kc 
tėvynėje, 
pasididžis 
kys: Liei 
moka dėl 
moka tą 
dvidešim 
laisvę mi 
davė ne 
bet pačii 
jas, drąs 
nepalauž

Churchillą, jau 1941
savn rmrnšn nafvir4“ai e?Z1S mirtL 

tuvą dič 
užplūdo

Amerikos

# lėnėn ir vi- 
l'įitetus pirkti 
Lai aukoja ka
ti Lietuviai yra 
f žmonės, neblo- 
Lį ir supranta, 
kariuomenė lė
kt kad jame turi 
•visa sulis, padė

ta ir apginti tas 
L skelbia J. A. 
hstitucija.

išgirdę Ameri- 
L sukilimus ko- 

pažangūs, lais- 
šmonės plaukė 
padėti sukilė

ly iškovoti. Kai 
iteivių iškilo ir 
į šalies istorijo
je žuvo nepaste- 
į jie stojo į kovą 
L tam tikrai teri- 
tans keliems mi- 
Lenių. kurie tose 
įgyvena, bet sū
kį, kuri būtų 
Mil visam pa-

naujiena. Jau XIV ši] 
tyje, Gedimino-Algirdl 
tučio laikais, lietuviai 
ko atlaikyti visą Ms 
Kunigaikštijos ekspa&ncijoje). 
sunkumą. Anais laikai^- \ 
praktiškai reiškėsi Ma| ^tuviai atida- 
bandymais įskiepyti pi . savo sūnų ir 
laviją. Šiandien tai reik 
ne mažiaus įžūliu ban 
lietuviams įskiepyti į 
nizmą. Abiem atvejais 
kva šiuo metodu bandė 
bebando vykdyti savo į 
torinę ekspansiją, dl 
savo įtakos sferą v 
linkui.

Panašiai kaip XIV| 
metyje Maskvos va 
tam tikslui naudojo pi 
lavus-misionierius, bei 
jo visokių būdų už viso 
pus pažadus, pačių Iii
tarpe silpnavalių talka’ 
taip lygiai šiandien M 
daro viską, kad užved 
į komunizmo eiles gi 
didesnį lietuvių skaičl 
paklusnūs lietuviškieji 
lincai supranta, kad j 
menyse moderniškoji | 
vos Kunigaikštija ši! 
ir vėl susirado savo im 
listinės ekspansijos I 
gius įrankius?

Po 123 maskoliši 
vergijos metų ir 23 i 
klausomo gyvenimo J 
Lietuva šiandien ir ve] 
dūrė senos, dviejų skil 
civilizacijų kovos sukta - atėjo į pa- 
Prasidėjus su pirmaisptiesiems. Šimto 
pasaulinio karo šūvii 3 milijonų tauta 
kova įėjo į itin mumsrivę, bet drauge 
viams skaudų ruožtą! i visą pavergtųjų 
metais birželio mėnesį _ ne už vieną 
Lietuvą užliejo iš r 
ję pulkai. Kova tik įduodu mioširdu- 
Manding sunkesnės T 
Lietuvą dar laukia ati

Tiesa, kovoje stovij 
vieni: panašioje pa 
yra mūsų kaimynai, g 
geroka Europos dalis, i 
Lietuvos Nepriklaus] 
turi ir galingų užtar|į į į0. 
pirmiausia šio krašte Valstybės.

dėjo laikai, ka- 
sargybinis — ū.

šiktąją tautą, bet

pi, ir už mūsų 
ir negali būti ki
mi lietuvių tau
pa tokių teisių 
pai gyventi ir 
ponių norą tvar- 
■paneigia ir paže-

Ministerį Pirminink; feimga kalba, jos 
štai pateisina jos

Gen. štabo pik. K. Grinius.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VIETA

— Kokie yra ateičiai užsi
mojimai? Kunigų seimas, be 
abejo, numatė svarbesniuo
sius darbus? — Baigdamas 
užklausiau.

— Taip, šis seimas priėmė 
svarbių rezoliucijų išrinko 
Centro Valdybą ir Komisijas 
darbams dirbti, šiemet sei
mas pasižymėjo ypatingu su 
sirūpinimu katalikiška veik
la, vidujiniais reikalais.

Dabartinė Centro Valdyba 
kreips visas jėgas į stiprini
mą katalikiško veikimo ir 
glaudesnio susiorganizavi- 
mo. Trumpai galiu suminėti 
svarbesnius reikalus:

1. Tolimesnis lietuvių šel
pimas: a) pabėgėlių, b) iš
tremtų, c) karo belaisvių, 
d) Lietuvos Atstovybės prie 
Vatikano, ir e) užsienyje pa
silikusių. 
Vienybės 
ja, kurią 
Dr. J. B.
ralius, J. Balkūnas, J. čepu- 
kaitis ir J. K. Miliauskas.

2. Pašalpos Komisija steng-1 
sis išrūpinti medikamentų i 
Lietuvai ir ištremtiesiems 
Rusijoje per Amerikos Rau
donąjį Kryžių.

3. Centro Valdyba budės 
Lietuvos laisvės sargyboje. 
Ji ruoš memorandumą 
rikos vyriausybei apie 
vių pastangas šiame 
Bus surinkti daviniai: 
bonų išpirkome, kiek gelbs- 
tim Raudonajam Kryžiui ir 
k. Dėsimės uoliai Trečios 
Karo Paskolos vajuje.

4. Centras pasiryžęs pra
dėti Karo veteranų organi
zavimą.

5. Kiek bus reikalo, gelbė- 
sime Amerikos Lietuvių Ta
rybos veiklai.

6. Esame pasiryžę išlaiky
ti Lietuvių Kultūrinį Institu
tą.

7. Labdarybės srityje iš 
anksto pasiruošim pokarinei 
depresijai, organizuodami 
šv. Vincento Pauliečio sky
rius parapijose.

Ame- 
lietu- 
kare. 
kiek

(Referatas, skaitytas Ame
rikos Lietuvių Konferencijo
je, Pittsburghe, 1943 m. rug
sėjo 2-3 d.)

1) Įvadas. — 2) Trumpa Pa
saulio Taikos sistemų ana
lizė. — 3) Lietuvos padėties 
apžvalga geopolitiniu požiū- 
ru. — 4) Lietuvos santykiai 
su Lenkija. — 5) Lietuvos 
santykiai su Vokietija. — 6) 
Lietuvos santykiai su Rusi
ja. — 7) Lietuvos santykiai 
su Latvija ir Estija. — 8) 
Išvada. —

1) Įvadas
Nors esu kelių organizaci

jų narys, tačiau imuosi kal
bėti vien savo vardu. Viena 
— nenorėjau varžyti tų or
ganizacijų vieksmų laisvės, 
antra—manau, kad nuolat 
kintančioje tarptautinėje 
konjunktūroje būtų kaip ir 
perdaug drąsu keno nors 
vardu daryti politinius pro- 
gnozus dėl tolesnio rytojaus. 
Kaip tik dėl šios antros prie
žasties esu priverstas laiky
tis bendrybių, tenkinantis 
formulėmis, kurių vertę kaip 
ir nustatė sveikas protas ar 
mažai tekintančios geopoli
tinės sąlygos.

Iš viso, užsiimti pranašys
te, miglotų veiksnių vertini
mu, ypatingai politikoje, nė
ra dėkingas dalykas. Iš 10 iš 
anksto numatytų variantų 
paprastai tikrovėje įvyksta,

visai netikėtai, vienuoliktas, 
nenumatytas. Tai yra teisin
ga šiaip gyvenime, dar tei
singiau — politikoje, šis II 
pasaulinis karas tokiais pa
vyzdžiais itin turtingas.

Galimas dalykas, kad kaip 
tik dėl šios priežasties šian
dieniniai demokratijų vadai 
iki šiol ir susilaiko nuo per 
daug galutinio pasisakymo 
dėl projektuojamos Pasau
lio Taikos sistemos. „No 
blueprint for Post-War 
World!” Perdaug jau įvairių 
ir mažai stabilizuotų veiks
nių lieka čia įmaišyta, per 
daug aistrų įvelta. Niekas, 
manau, neginčys, kad šioji 
II pasaulio krizė yra ne tiek 
imperialistinio merkantiliz
mo padaras, kiek ideologinių 
prieštarybių krizė, kova tarp 
totalitarinio - autoritatyvio 
prado ir demokratinės-libe- 
ralinės sistemos.

Fašistinis pradas jau fak
tiškai šalinimas. Ne šiandien 
—rytoj susilauks galo ir jo 
brutališkiausia atžala — na
cizmas. To nepaisant, neat
rodo, kad krizė, būtų baigta. 
Skersai kelio, ir tai didesnia
me laipsnyje nei 1918 me
tais, atsistoja komunistinė 
problema, kuri mūsų Euro
pos padangėje praktiškai at
naujina seną kovą tarp va
karų Europos civilizacijos ir 
rytinio materialistinio nihi
lizmo.

Lietuviui ši kova nėra

savo parašu patvirt 
laisvės idealais inspirt 
jų paskelbtą dokumen 7*““' ■ 
lanto čarteriu vadin 7 bet šių, bet 
Tiesa, Atlanto čarteris a imiantis
specifinė Lietuvai ta 
deklaracija. Gal visai 
ningai jos autoriai ir i 
tenkintis bendrybėms 
betgi jo visiškai pala 
kad žmonija galėtų su| 
tikėjimu ir viltimi žiūi 
ateitį, kad mums lietuj 
žodis „Laisva ir Nepi 
soma Lietuva” nebūti 
čia svajonė.

Tačiau ir geriausi di 
ir užtarėjai nieko ne 
jei mes patys, lietuvis 
sirūpinsime savo kraštl 
kimu, nesidarbuosime j( 
statymui, neparodysime 
šauliui, kad tikrai esame 
ti būti Laisvos ir Nepriį 
somos Lietuvos tautieči

(Bus daugiau)

k tano nors ego- 
strateginiai, neiš-

liauta dabar viso- 
3 kovoja dėl savo

narsas ii 
jo juos 
rantavo 
mų gyvi

Antanas

NUODĖME

Kariuomenėn I:
Ir Tėvus

j-aitė užsilipo ant kėdės tie 

(h taisėsi baltą apikaklę, taip 
ji ^askėjo. Pasiseilinus delnuką 
iĮ taikstei] ties kairiuoju smi 

tauke nušoko ant grindų.

4 ® stalo, kur gulėjo jos nu 
'tap lapų, Elenutė užlenkė 
pnidas akis, skaitė savo nu(

Fu mamos, kai liepę dur 
p rainių...
P užlenkė antrą pirštą. Pas 
Įtaštu, ji susimąstė, kraipė i 
K Rudos jos akys prisimerk 
i tai? sprendė, kad net apati

J i lubas ir kartojo: 
Banienė... senė Zelmonier 
R neištvėrė ir nuėjo į virt 
B'-tarė ji, — ar turiu p; 
Į4e> liežuvį parodžiau...

Vašingtonas. — Ligi 
metų galo į kariuomenę 
pašaukta 446,000 tėvų, 11 
jau prieš Pearl Harbor tiHtsakė mama, 
jo vaikų. Taip šią savaitę!^”jo vaikų. Taip šią savaitę!^ manęs nematė... 
skelbė atsakingi drafto r^enute’, vis tiek... Beje, a 
reigūnai. I16*8’

Tėvus prireikė šaukti |.W klausimas, nes Elei 
dėl, kad jau neištenka ną^^msaitis buvo jau apys 
dusių vyrų užpildyti kariui ^eikind^mosi mergaitė 
menės nustatytam skaičii i tą barzdą, kuri buv<

Generolas Hershey pra į.f&taHabai patiko dėd
šė, kad nuo spalių 1 dielJ^ jai palikdavo po 1 

—x.. ----- • -« visas jos kūnas pagau
,J? duriančią barzdą 

vandenį lįstum!
t®38. — paaiškino man 
W delnais:
J taip gerai! — šaukė ji

ligi 1944 metų sausio 1 < 
nos į kariuomenę ir laiv} 
reikia pristatyti 907,000 
rų. Nuo šių metų liepos 1 
ligi spalių 1 dienos iš viso

antroje šių metų pusėje is 
so uniformomis apsivilks 
873,000 vyrų.

c be ūsų, ir išdykęs, 
šokti, abu jie dain 

gvos išėję, ir visi nam

Dėdei Šamui reikia mū įMuoja? __ paklausė 
pinigų. Duokime jų, kol * 
bus sutriuškinta.

iU Simonienę.
Ką tik iš miesto sk 

i Na, bet dabar t



ozas Končius, 
ybės Lietuvai 
:o pirmininkas.

tučio laikau 
ko atlaikyti 
Kunigaikštį
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IŠ Gen. Kons. J. Budrys.

IETUVA PIRMOJI PRIEŠ NACIUS
sunkumų. C ---------
praktiškai^ ^s’ Pasa-kytas Amerikos

stuvių Konferencijoje).bandymais fe 
laviją. šia^: 
ne mažiaus c 
lietuviams 
nizmą, ’ 
kva šiuouigy 
bebandoįj 
torinę 
savo įtakos'; 
linkui.

Panašiai b
lyvauti ir visa šalis, padė

tam tikslui na laimėti ir apginti tas 
lavus-mkiiįį geSj kurias skelbia J. A. 
J° visokiųlįj ]stybių Konstitucija.

Amerikos lietuviai atida- 
tūkstančius savo sūnų ir 

& kterų kariuomenėn ir vi- 
; r steigia komitetus pirkti 

uams ir dosniai aukoja ka- 
reikalams. Lietuviai yra 
stybiniai žmonės, neblo- 
i organizuoti ir supranta, 
d ne tik kariuomenė le- 
a karą, bet kad jame turi

3

dabar atstato-

ėlės” draugiją 
ko jau per 40 
rems, kadangi 

telė moksleivių

ŠVEICARŲ SPAUDA UŽ LIETUVĄSutartys vėliau tik patvir
tino tai, ką tauta iškovojo. 
Kova ir kraujo aukos — tai 
tikras įrodymas, jog tauta 
nenori vergauti.

Kai kada tenka girdėti: 
Lietuvos byla dabar visai ki
taip stovėtų, jei kraštas bū
tų ginklu pasipriešinęs oku
pantams. Gal būt. Tačiau 
Baltijos valstybėms nebuvo 
paskelbtas karas, nei pasiųs
ta kariuomenė atviru tikslu 
jėga jas užimti. Baltijos val
stybės buvo užimtos klasta. 
Su jomis buvo sudaryta vi
sa eilė nepuolimo, draugiš
kumo ir apsigynimo sutar
čių. Didžiulė kariuomenė į 
tuos kraštus įėjo neva tų 
valstybių saugumo tikslais. 
Taip visų tų trijų nelaimin
gų kraštų valstybės vyrams 
buvo pačių atsakingiausių 
Sovietų Sąjungos pareigūnų 
užtikrinta. Už tai, kad tie 
mūsų vyrai, kaip tarptauti
niuose santykiuose pridera, 
tiems žodžiams patikėjo, jie 
per labai trumpą laiką atsi
dūrė Sibiro tundrose; o su 
jais vien tik iš Lietuvos ten 
pat išgabenta keliasdešimts 
tūkstančių nieko nekaltų 
žmonių.

Lietuva nesimpatizavo na
ciams. Ji — maža valstybė 
— išdrįso pirma pasipriešin
ti Hitlerio siekiams, iškelda
ma garsiąją Klaipėdos nacių 
Neumanno-Sasso bylą. Lie
tuva irgi viena iš pirmųjų 
tapo Hitlerio auka — jai 
1939 metų pradžioje buvo at
plėštas Klaipėdos kraštas.

Pradžioje karo su Lenkija 
Hitlerio Vokietija gundė Lie
tuvą, siūlydama jai tuojau 
užimti Vilnių. Netenka čia 
priminti, ką mūsų tautai 
reiškia Vilnius. Lietuva nie
kados neatsižadėjo ir neatsi
žadės savo senosios sostinės 
Vilniaus, bet ji taip pat ge
rai numatė, kad tikrasis šio 
karo sūkuriuose kelias yra 
demokratijų eilėse. Ir Lietu
va nepasidavė gudriai už
mestai meškerei. Tuo savo 
žingsniu Lietuva atsisakė 
stoti į Vokietijos sąjunginin
kų eiles. Gal, tapus Vokieti
jos sąjungininku, Lietuva 
būtų išvengus pirmosios o- 
kupacijos, tačiau ji jau tuo 
savo pasielgimu stojo į Jun
gtinių Tautų eiles de facto.

VICTORY
vokacinių darbų, — tai tada 
tie patys mūsų garnizonai 
padėtų jums numalšinti šiuos 
piktadarius.”

Toliau šveicarų laikraštis 
aprašo Lietuvos kančias bol
ševikų ir paskui vokiečių 
priespaudoje.

Baigdamas laikraštis sa
ko: „Iškentėjusi tiek daug 

po sunkia okupantų letena, 
lietuvių tauta tvirtai laikosi 
savo nusistatymo atstatyti 
savo laisvę ir, kaipo šeimi
ninkė savam krašte, sulaukti 
geresnio rytojaus. Jei mūsų 
senoji Europa ir visas pasau
lis nenori po karo paskęsti 
visiškoje anarchijoje ir bar
bariškume — teišingumas, 
teisė ir krikščioniška moralė 
turi vėl grįžti savo vieton 
kaipo pagrindas santykiams 
tarp civilizuotų pasaulio tau
tų. Lietuviai iš savo skau
daus patyrimo išsinešė tvir
tą pasiryžimą niekada nebū
ti derybų objektu tarp Vaka
rų pasaulio demokratijų ir 
jų paskutiniuoju laiku sąjun
gininkės Sovietų Rusijos ar
ba būti auka Rusijos tariamo 
saugumo sumetimams.”

Šveicarų laikraštis „La 
Liberte” taip rašo apie Lie
tuvą:

„Kol nepriklausomybė bu
vo paskelbta, lietuvių tautai 
teko nueiti ilgas, sunkus ke
lias: ji susidūrė su daugeliu 
priešų, kurie pavydėjo jai 
laisvės. Lietuvos gyventojų 
darbštumo dėka ir jos vadų 
iniciatyvos dėka kraštas su

gebėjo ne tiktai pagydyti a- 
no karo paliktas žaizdas, bet 
ir padaryti nuostabią pažan
gą visose srityse. Šis žemės 
ūkio kraštas pakėlė savo ga
mybą, įvykdė žemės reformą, 
stabilizavo savo valiutą (li
tą), kuris laimingai atsilaikė 
prieš visas finansines krizes, 
praūžusias per Europą po pir
mojo Pasaulinio Karo. Visa
me krašte švietimo reikalai 
žymiai pakilo. Lietuva, turė
jusi gintis net prieš kelis 
priešus iš karto, bekovoda
ma dėl savo laisvės, pasira
šė taikos sutartį su Rusija, 
suėjo į normalius santykius 
su Vokietija ir palaikė drau
giškus ryšius su visais Eu
ropos ir užjūrio kraštais. 
1939 m. Stalinas davė žodį 
gerbsiąs Lietuvos nepriklau

somybę
Nujausdamas naujo pasau

linio karo galimumą, Lietu
vos Seimas 1939 m. sausio m. 
išleido neutralumo įstatymą. 
Po pirmųjų Vokietijos gin
kluotų pajėgų pasisekimų 
Lenkijoje Lietuva pateko po 
smarkiu vokiečių spaudimu; 
buvo raginama pakelti gink
lą prieš Lenkiją ir jėga atsi
imti jai priklausančią Vil
niaus sritį. Tačiau Lietuva 
tvirtai laikėsi savo neutra
lumo, nors tai būtų buvęs 
lengvas būdas išspręsti ilgus 
metus besitęsusį ginčą su 
Lenkija. Lietuva savo keliu 
tapo derybų objektu tarp 
Vokietijos ir Sovietų Rusi
jos. Sovietai prievartos keliu 
išgavo Lietuvos parašą Tar
pusavio Pagalbos sutarčiai 
ir ji turėjo priimti Sovietų 
garnizonus į savo teritoriją. 
Kelis mėnesius vėliau visa 
Lietuva tapo Sovietų Rusi
jos agresijos auka: čia So
vietai atsižymėjo savo iš pir
što išlaužtų priekabių politi
ka. Be to, Tarpusavio pagal
bos sutartimi Sovietai buvo 
pasižadėję gerbti krašto su
verenumą, politinę nepriklau
somybę ir ūkinę santvarką. 
Pats Stalinas per bankietą 
Kremliuje pareiškė: „Esame 
tvirtai pasiryžę laikytis su
tarties dėsnių, net iki to laip
snio, jei jūsų pačių komunis-
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tėvų žemės laisvės, kenčia ir 
pergyvena tragediją, kurios 
smulkiai nežino ir neįsivaiz
duoja pasaulis.

Noriu jums atskleisti vie
ną tokios tragedijos lapą, 
kaip mūsų tauta apvagiama. 
Rytprūsiuose man teko su
tikti kelios dešimtys jaunuo
lių, drūtų kaip ąžuolai. Jų 
vardai — Johann Grigaitis, 
Masiulis ir kiti. Nebuvo tai 
net nutautinti prūsų lietu
viai: jie buvo lietuvių vai
kai, pavogti per pirmąjį pa
saulinį karą iš pačios Lietu
vos, išdalinti vokiečiams ū- 
kininkams ir išauklėti vokie
čiais. Toji tragedija ir šian
dien pasikartoja: šimtai tūk
stančių abiejų lyčių sveikos 
jaunuomenės išvežta į Vo
kietijos gilumą. Kiek jų be
sugrįš į savo kraštą?...

Lietuva kenčia, bet nepa
siduoda okupantams. Nežiū
rint jokių viliojančių paža
dų, nežiūrint grąsinimų, lie
tuvių žmonės nestoja į vo
kiečių armiją ir priešinasi 
okupantams visomis galimo
mis priemonėmis. Pasiprie
šinimo priežastys nėra keno 
gal įsivaizduojamos simpa
tijos kitai valstybei. Lietu
vių tautai buvo ir yra rody
klė 1918 metų vasario 16 die
nos aktas: Nepriklausoma 
Lietuva!

Kai šiandien žvelgiame at
galios į tas dienas, kurias 
mes vadinome nepriklauso
mybės kovų dienomis mūsų 
tėvynėje, su pasigėrėjimu ir 
pasididžiavimu nušvinta a- 
kys: Lietuva parodė, kad ji 
moka dėl laisvės kariauti ir 
moka tą laisvę laimėti. Prieš 
dvidešimt su viršum metų tą 
laisvę mūsų tėvynei Lietuvai 
davė ne keno nors sutartys, 
bet pačių tautos sūnų krau
jas, drąsa, pasišventimas ir 
nepalaužiama valia laisvai 
gyventi arba dėl tos laisvės 
mirti. Stojo tada prieš Lie
tuvą didžiulės priešų jėgos, 
užplūdo Lietuvą iš visų pu
sių, bet pilkųjų mūsų artojų 
narsas išblaškė priešus, išvi
jo juos iš Lietuvos ribų, ga
rantavo kraštui laisvę ir ra
mų gyvenimą.

Kelias | pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais.

Lietuva nenori sau jokių iš
imtinių teisių. Ji pasitiki di
džiojo prezidento Roosevelto 
žodžiais, kad Atlanto čarte- 
rio laisvės bus pritaikintos 
ir jai ir kad ateis valanda, 
kada su demokratinio fron
to pergale mūsų tautos kan
čios baigsis ir Lietuva vėl 
išvys laisvės ir šviesos die
nas.

Jūs, broliai amerikiečiai, 
daug padėjote savo tėvų že
mei aukomis ir įtaka prieš 
trisdešimt metų ir vėliau. 
Jūs teikėt ne tik medžiaginę 
paramą, bet išsiuntėte ir vie
ną šviesiausių švyturių ne
priklausomos Lietuvos gyve
nime: Darių ir Girėną, ku
rių idealizmas ir drąsus žy
gis uždegė mūsų tautą, ir to
ji juodvijų liepsna niekados 
nenustos Svietus mūsų atei
ties dienose.

Bet ir šiandieną Lietuvai 
reikia ir tos jūsų praeities 
paramos ir to idealizmo. Mū
sų laukia begalės darbų ir 
uždavinių, susijusių su Lie
tuvos laisvės kova ir laimė
jimu.

Pittsburghe 1917 metų 
pradžioje buvo viešai pas
kelbta pirmoji Lietuvos ne
priklausomybės deklaracija. 
To fakto akivaizdoje tikiu, 
kad ir šios konferencijos žy
giai bus lygiai sarbios ver
tės Lietuvos laisvės kelyje. 
Suvažiavimas, be abejo, nu
tars ir ras būdą įvykdyti pa
grindinės svarbos dalykus.

Aš iš savo pusės prašy
čiau, gal geriausia moterų 
veikėjų, sudaryti komitetą, 
kuris ieškotų kelių ir gali
mybių pagelbėti nelaimin
giesiems tremtiniams.

Prašau priimti mano karš
tus sveikinimus šiam suva
žiavimui ir leisti palinkėti; tai, padrąsinti tuo, kad stovi 
vaisingų darbų. < mūsų garnizonai, imtųsi pro-

Oficialiai Lietuva neį
traukta į Jungtinių Tautų 
tarpą ir net vienos didžio
sios sąjungininkų valstybių 
grasoma dėl savo laisvės. 
Vienok Lietuva ir šią valan
dą atkakliai kaunasi visais 
būdais, kokie tik galimi na
cių ir gestapo priespaudoje. 
Mūsų broliai senoje savo tė
vynėje yra šaudomi, perse
kiojami, išmetami iš ūkių, į 
kuriuos atsikrausto vokie
čiai ; mūsų tautiečiai yra pri
versti slapstytis giriose, kad 
nepakliūtų į vokiečių „legi- 
jonus”. Argi tai nėra kova 
dėl tų pačių laisvės idealų, 
kuriuos gina didžioji laisvių 
šalis Amerika ir kilnusis jo 
prezidentas Rooseveltas, ku
ris yra pavergtųjų tautų 
laisvės viltis ir jų galingiau
sia ramstis?

Kadangi Lietuva nenuėjo 
su Hitleriu, ji neišvengė pir
mos okupacijos, ir dėl to jos 
šviesuomenė dabar kerta 
miškus Sibiro tundrose, dėl 
to vokiečiai nepripažino Am
brazevičiaus vyriausybės. 
Tvirta valia nepasiduoti nė 
dabartiniams okupantams 
taip sukiršino Hitlerio gau
jas prieš Lietuvos žmones, 
jog gestapo agentai ėmė nai
kinti net tautos kultūrinį 
turtą. Tarp karo didžiųjų į- 
vykių mūsų mažos tautos 
kova praeina nepastebima, 
ir atsiranda balsų, norinčių 
Lietuvos laisvę pigiai par
duoti. Bet šioje šalyje dar 
yra teisybės mylėtojų ir gy
nėjų. Teisė ir teisėtumas tu
ri būti vienodas visiems — 
tiek dideliems, tiek mažiems; 
stipriems, lygiai ir silp
niems.

pus pažade ■ ’raeityje, išgirdę Ameri- 
tarpe silpm^ 3 gyventojų sukilimus ko
tai? lygiai fe i už laisvę, pažangūs, lais- 

mylintys žmonės plaukė 
Europos padėti sukilė- 

ms tą laisvę iškovoti. Kai 
paklusnūs į rie iš tų ateivių iškilo ir 
lincai supę kiliko šios šalies istorijo- 
menyse modę kai kurie žuvo nepaste- 
vos Kunigiį i, bet visi jie stojo į kovą 
ir vėl susinį laisvę ne tam tikrai teri- 
listinės efe.; ijai, ne tiems keliems mi
gius įranfe' inams žmonių, kurie tose 

Po 123 .ptorijose gyvena, bet su- 
rti valstybę, kuri būtų 
svės pavyzdžiu visam pa- 
iliui.
Šiandien atėjo laikai, ka-

daro viską, fe 
į komuninę, 
didesnį liefer

lincai supę

tai didelė kuni- 
•ama ateinan- 
s. Jos vykdymą 
□menė seks gi
li — pareiškiau.
— metų eigoje 
tytų reikalų at- 
kunigai parin- 

iausią asmenį 
ims kun. Juozą 
is išrinktas pir- 
ketvirtą kartą, 
imu ir sumanin- 
£aralius vedė ir 
Vienybę Ameri- 
gerovei ir Lietu
mi labai arti- 
ikas yra Pasal
os pirmininkas 
»zas B. Končius, 
nenė gali pilnai 
ad jiedu visa e- 
s darbo seimo 
įgyvendinti. Jie 

iiams, bet dar-

ir vėl susinį

gius įrankį’
Po 12J. 

vergijos r. 
klausomo tį

PAIEŠKOMI ASMENYS:

Kalauckas, Valentas, iš 
Veiverių ir gyvenantis 
Brooklyn, N. Y.

Kliaugienė-Paužaitė, Kat
rė, duktė Petro ir Elzbietos, 
kilusi iš Ražiškių.

Mačinskienė - Kalauckaitė, 
Magdė, kilusi iš Veiverių pa
rapijos, gyvenanti Brooklyn, 
N. Y.

Nagulevičiūtė, Natalija, 
tarnavusi pas Argentinos 
konsulą Philadelphijoje.

Ieškomieji arba apie juos 
žinantieji prašomi rašyti:
Consulate General of Lithua
nia

41 V„a^82nd Street 
—New‘ York? 24:,

dūrė mį i, . _ - . . •
civilizacijų b laisves sargybinis — J. 
Prasidėjus 
pasaulinio fe 
kova įėjo į į 
viams skaį 
metais bfe 
Lietuvą ufe 
ję pulkai. U 
Manding k 
Lietuvą du:

Tiesa, k
viem: jKiį nepripažįsta tokių teisių 
yra mūsųkr priklausomai gyventi ir 
geroka Er: gaj jos žmOnių norą tvar- 
Lietuvos Ji hgj tas paneigia ir paže- 

i* f- na idealus, del kurių ko- 
pinniausis - - . - _
jį Pražilta!

Valstybės — atėjo į pa- 
Ibą pavergtiesiems. Šimto 
sdešimties milijonų tauta 
la savo laisvę, bet drauge 
voja ir už visų pavergtųjų 
litų laisvę, .— ne už vieną 
kitą parinktąją tautą, bet 
visas vienodu nuoširdu- 

1. Vadinasi, ir už mūsų 
etuvą. Ir negali būti ki- 
p. Kas senai lietuvių tau-

r ui w jLZwKXiUcfcl

. Jonu Balkūnu, Ministį"®5 
lebonu. Jis buvo churchiteF 
i savo darbų at- 
plačioji visuome- 
kunigai, pažįsta 
:į darbštųjį vyrą, 
likų bažnyčiai, 
Amerikos Vals- 
lietuvių tautai 

i — jo protas, jo 
aepavargstančios 
iri jokių kliūčių.

) pik. K. Grinius.

/OS VIETA
tai, vienuoliktas, 
s. Tai yra teisiu- 
venime, dar tei- 
politikoje. Šis II 
taras tokiais pa
in turtingas.
lalykas, kad kaip 
priežasties šian- 

jmokratijų vadai 
susilaiko nuo per 
inio pasisakymo 
:uojamos Pašau- 

sistemos. „No 
for Post-War 

rdaug jau įvairių 
tabilizuotų veiks
lia įmaišyta, per 
ų įvelta. Niekas, 
ginčys, kad šioji 
krizė yra ne tiek 
nio merkantiliz- 
!, kiek ideologinių 
l krizė, kova tarp 
) - autoritatyvio 
lemokratinės-libe- 
emos.
s pradas jau f ak
linas. Ne šiandien 
jilauks galo ir jo 
iisia atžala — na- 

nepaisant, neat- 
trizė. būtų baigta, 
io, ir tai didesnia
me nei 1918 mė
toj a komunistinė 
kuri mūsų Euro- 
ėje praktiškai at- 
lą kovą tarp va
jos civilizacijos ir 
terialistinio nihi-

ja Amerikos Valstybės.
1 Lietuvių tautos savitu

os, jos skirtinga kalba, jos 
jaeitis pilnai pateisina jos 
llią savarankiškai egzis- 

sav°- Fikcijai. Ne keno nors ego- 
.ai^ės idiliniai, strateginiai, neiš- 
jų paste kritikos motyvai, bet 
lanto te|uf0£ valia yra lemiantis 
Ti® -Mišku y s.
specifinė tauta dabar viso-
deklaraciji.ps jėgomis kovoja dėl savo 
ningai jos it 
tenkintis I 
betgi jo d 
kad žmoni;! I 
tikėjimu iri 
ateitį, N d 
žodis „Laid 
soma Lietini 
čia svajosi.

Tačiau ii j 
ir užtarėju 
jei mes pti 
sirūpinsime > 
kimu, nešti] 
statymui, d 
šauliui, kad 
tibūtiLR 
somos Lieti

Pilietybes Pamokos
9/

Gražiai išleista knygute 
„Pilietybes Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

ši kova nėra

Antanas Vaičiulaitis

lENUTES NUODĖME

Mažoji Elenutė užsilipo ant kėdės ties veidrodžiu 
rūpestingai taisėsi baltą apikaklę, taip iškrakmoly- 
kad net braškėjo. Pasiseilinus delnuką, ji dar suly

to plaukų kuokštelį ties kairiuoju smilkiniu ir pa- 
igvėjusia širduke nušoko ant grindų.
Atsisėdusi už stalo, kur gulėjo jos maldaknygė su 
tų šakele tarp lapų, Elenutė užlenkė smilių pirštą 
[primerkusi rudas akis, skaitė savo nuodėmes:

Neklausiau mamos, kai liepė duris uždaryti... 
išiau katiną rainių...
Čia mergaitė užlenkė antrą pirštą. Paskui, ties tre- 
1 užlenktu pirštu, ji susimąstė, kraipė galvutę ir vis 
irėjo į lubas. Rudos jos akys prisimerkė, ir ji iš tik-

Ugjų sunkią mįslę sprendė, kad net apatinę lūpikę pri-
Hfldo.

Ji vis žiurėjo į lubas ir kartojo:
k- Senė Zelmonienė... senė Zelmonienė...
Galop Elenutė neištvėrė ii’ nuėjo į virtuvę.
I- Mamyte, — tarė ji, — ar turiu pasisakyti, kad 
lei Zelmonienei liežuvį parodžiau...
į— Taip, — atsakė mama.

Bet toji žydė manęs nematė...
■— Vis tiek, Elenutė", vis tiek... Beje, ar lauki dėdės?
I— Katro dėdės?
Tai buvo svarbus klausimas, nes Elenutė turėjo du 
dės. Dėdė Siaurusaitis buvo jau apysenis, su praži- 
pa barzda, ir sveikindamosi mergaitė visados turė
jo jį pabučiuoti į tą barzdą, kuri buvo aštri ir dūrė, 
ip adatos. Mažajai labai patiko dėdė Siaurusaitis, 
s kiekvieną kartą jai palikdavo po litą ir nusives
to į kiną, bet visas jos kūnas pagaugais nueidavo, 
įda reikėdavo tą duriančią barzdą bučiuoti: taip 
irpu, lyg į šaltą vandenį lįstum!
L— Dėdė Antanas, — paaiškino mama.
Elenutė suplojo delnais:
►—Kaip gerai, kaip gerai! — šaukė ji iš džiaugsmo.
Pėdė Antanas buvo nepanašus į dėdę: visai dar jau
ta be barzdos ir be ūsų, ir išdykęs. Atvažiavęs jis 
Akydavo Elenutę šokti, abu jie dainuodavo ir rėk
ta), kaip iš galvos išėję, ir visi namai skambėdavo 
jo juodviejų balso.
į— Kada atvažiuoja? — paklausė Elenutė, j®“ 
fimiršusi žydę Zelmonienę.
|— Jisai jau čia. Ką tik iš miesto skambino ir žadė- 
Inetrukus užsukti. Na, bet dabar tu eik prie savo 
rbo...

Vašingtitfl 
metų galo i j 
pašaukta- I 
jau prieš M 
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dusių vyrą 1 
menės u$ J

Generole 
šė, kadn®1 
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nos į kanu 
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nj. Nuo šiŲ
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so unMl/ 
873,000^
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Elenutė grįžo atgal prie stalo, užsikniaubė ant lan
go ir ėmė laukti dėdės. Ji tikrai žinojo, kad pamatys 
jį iš tolo, raudoną nuo vėjo, su nusmukusia ant ausies 
skrybėle ir atsilapojusiu apsiaustu.

Taip bestebėdama, mergaitė pirmiausia išvydo du 
vaikučius, kurie buvo toki mažyčiai, jog ėjo susikabi
nę, kad negriūtų. Abu jie buvo šviesiai garbiniuotais 
plaukais ir dailūs, kaip lėlės. Priėję telegrafo stulpą, 
tie vaikučiai atsirėmė ir juokėsi: linksma buvo jiems, 
kad taip stipriai ant kojų laikosi. Pailsėję juodu vėl 
susikabino ir netvirtais žingsneliais, truputį pasitūp- 
čiodami, keliavo tolyn, o vėjas sklaistė šviesius jų gar
binius. Po to pasirodė teta Žarkuvienė su žasia po pa
žastim. Žąsis beveik linksmai girksėjo ir nežinojo, kad 
ją papiaus. Čia Elenutė krūptelėjo, nes ji labai bijojo, 
kada plaudavo antį, vištą, kurkiną arba daržininkas 
Vaitkevičius skersdavo savo penimį meitėlį.

Dabar pasirodė katinas rainius, kuris atlipo tvoro
mis, užrietęs uodegą, pabėgėjo galiuką gatve ir užsi
korė kopėčiomis ant banko direktoriaus Spurgučio 
stogo. Galop iš už kampo išlindo labai senas žydas. 
Jis buvo toks senas, kad kreteno, kiekvieną žingsnį 
lazdele apgrabaliodamas, lyg būtų aklas, ir kas mi
nutė ilsėjosi.

Kai jis buvo ties langu, Elenutė matė visas jo veido 
raukšles, kurios buvo tokios gilios, kaip peiliu įpiau- 
tos, ir dar matė, kaip nuo vėjo per jo žandus ir barz
dą varvėjo dvi didelės ašaros, nei rasos lašai rytą nuo 
žolės.

Dar žydui nenutreplenus už kertės, trinksėdamas, 
kad net stiklai tirtėjo, prabildėjo vežimas, prikrautas 
geležinių virbų. Ratai taip trenkė per bruką, kad net 
mergaitei 
kambario 
jos.

Ji taip
stiprios rankos pagriebė ją į glėbį ir pradėjo bučiuoti. 
Vis dar neatsikvošėjusią, dėdė Antanas pastatė ją 
ant kėdės ir prabilo:

— Kokia tu graži, Elenute! A ja jai!
Ji nieko neatsakė ir buvo apstulbusi. Kai jau atito

ko, jai visai nebuvo linksma. Ji buvo maniusi dėdę iš s 
tolo pamatyti ir išbėgus pasitikti, o antra vertus, — 
kam jisai mažytę taip apstulbino!

Ji žiūrėjo savo rudomis, didelėmis akimis į svečią 
ir nieko nesakė. Jisai glostė jos plaukus, paplojo per 
petukus ir paklausė:

— Argi būtum išsigandus, tu mano seserėle?
Mergaitė pajuto lyg gėdą, kad štai ėmė ir išsigan

do. Atsidūsėjusi ji tarė:
— Pro kur tu atėjai, dėde, kad aš tavęs nemačiau?
— Pro šonines duris, Elenute.
— Aš tavęs čia jau seniai laukiau.

ir

ir 
jų

ausyse spenge. Del to ji ne neišgirdo, kaip 
durys girkštelėjo ir kaip kažkas selino prie

nusigando, kad net riktelti nepajėgė, kai

Ir jos balsas vėl suskambėjo nelaimingas ir palauž
tas.

— Nenusimink, Elenute. Aš tau ir lauktuvių atve
žiau...

Mergaitė pagyvėjus apsidairė po kambarį, dirstelė- 
jo į dėdės kišenius ir, nieko nepamačius, paklausė:

— Tai kur?
— Viską rasim pas mamą...
Elenutė optelėjo ant grindų, tiesiai į dėdės rankas. 

Juodu nuėjo į virtuvę, kur mama jau kelinta diena 
ruošėsi šventėms, vis ką nors maišydama, minkyda
ma, ar čirškindama. Dabar ji plakė dubenyje kiauši
nius ir, čeptelėjus liežuviu, pasakė:

— Vai, kad žinotum, ką gavai, dukrele!...
Bet mergaitė po dėdės apsiaustu kampe jau pama

tė pūpsant dėžę ir tuoj prišoko prie jos, šaukdama:
— žinau, žinau!...
Jai ir vėl pasidarė ir šviesu, ir linksma, ir taip ge

ra, kaip esti gera ir giedru vasarą, kada nuo dangaus 
nuslenka žaibavęs ir griaudęs debesis. Krykšdama ji 
grįžo prie dėdės, nučiupo jį už rankovės, straksėjo 
džiaugės.

— Ar patinka? — paklausė mama.
Užuot atsakiusi, Elenutė pasidėjo dėžę ant stalo 

gėrėjosi. Ir buvo kuo! Pati dėžė buvo švelni, kai
pirštu vedei, tartum šilkinė, perjuosta plačiu, raudo
nu kaspinu su išsipūtusiu mazgu, lyg dvi zuikučio au
sys. Kiekvienoj kertėj žėrėjo po auksinį dobilą, o vidu
ryje buvo pintinė, pilnta. mėlynų žibučių, kurios buvo 
tokios gyvos, jog maža ko betrūko, kad kvepėtų. Pro 
antvožo kraštus karojo balti ii’ toki smulkučiai popie
riniai mezginėliai, kad net baisu buvo juos palytėti: 
ims ir sutrupės! Prie visos tos grožybės prisidėjo ska
nus, koserę kutenantis kvapsnis, kai tik iš arti pa- 
uostydavai.

Mergaitė dar sykį pakvėpino dėžutę ir pakratė spė- 
liodama, kas joje galėtų būti.

— Dėde, — tarė Elenutė, — ar nepasakytum, kas 
ten yra: saldainiai ar pyragaičiai?

— Sesele, pati sužinosi, kai valgysi. O dabar dėdei 
butuką. Aš turiu eiti...

— Ar jau išeini?...
— Vakare grįšiu... O dabar...
Ir jis asitūpęs pakreipė žandą. Elenutė pabučiavo, 

ir dėdei taip patiko, kad jisai net užsimerkė ir pasakė 
„ach!”

— O kur eini? — dar neatleido Elenutė.
— Na, nebijok, nepražūsiu, ir vakare grįšiu, — no

rėjo išsisukti dėdė.
Bet mergaiė tarė:
— Nesakyk, nesakyk, dėde, o aš vistiek žinau, kad 

pas Sliesoraičių Miliutę...
— Elenute! — subarė mama.

Dėdė nuraudo, apsisuko ant kulnies ir sušvilpęs 
užsimetė apsiaustą. O mergaitė, mamos užniūkta, ne
pasidavė ii’ stovėjo tiesi, rudas akutes išputusi ir dėžę 
su raudonu kaspinu prie krūtinės drūčiai prispaudusi: 
juk ji žinojosi teisybę sakanti! Be to, jai gailestis gny
btelėjo širdį, nes štai dėdė Antanas ją vėl palieka. 
Prieš išeidamas jisai dar atsisuko į Elenutę ir paplo
jo delnais per abu žandukus, švilpiniuodamas jis din
go už durų.

— A, vaikeli, man net gėda dėl tavęs, — atsiliepė 
mama.

— Bet dėdė juk nesupyko, — tarė mažoji. — Ir aš 
tikrai žinau...

— Gana, kad žinai...
— Mama, kodėl jis pas tą Miliutę eina?...
Mama nusijuokė ir atsakė:
— Matyt, ji jam daili.
— Ogi, mama, jis man sakė, kad ir aš daili, — vi

sai negalvodama atsiliepė Elenutė ir patraukė kaspi
ną.

— Ak, tu šarka!
Mama visados ją apšaukdavo ar šarka, ar ožkute, 

kai būdavo nepikta ir nežindavo ką atsakyti, o supy
kus pakoliodavo pelėda arba meška.

Jau mama buvo besėdanti plakti kiaušinių, kaip 
pamatė, kad jos dukra braškina popierą žiūrėdama, ko 
ten dėžė prikrauta.

— Nagi, Elenute, nė valandėlės neiškenti! — paste
bėjo mama. — Verčiau duok man. Aš padėsiu, kad 
per Velykas turėtum.

Mergaitė skubiai įsikišo vieną pyragaitį į bumą — 
nebuvo ko gaišti, ligi mama atims ir užrakins! Pyra
gaitis buvo toks purus ir trapus, kad kaip sniegas iš
sileido ir visą gomurį pakuteno cinamono kvepėjimu. 
Ryti gi visai nereikėjo, — tik toks neišpasakytas sal
dumas nuslydo žemyn gerklaite, ir viskas buvo baigta.

— Perrišk kaspinu, o aš padėsiu, — tarė mama.
Elenutė atsiduso ir nesiginčijo, nes šiandien norėjo 

būti gera. Perrišusi ji paglostė kaspiną, paglostė do
bilus kertėse ir žibuokles.

— Tai padėkit, — pasakė ji.
Ir pasiaukodama atkišo dėžę mamai, kuri nuėjusi 

į kitą kambarį užrakino pyragaičius siuvamosios ma
šinos stalčiuj.

Viena likusi, Elenutė grįžo prie to paties lango, kur 
pirmai laukė dėdės. Buvo dar anksti eiti į bažnyčią. 
Mergaitė, užlenkdama pirštukus vieną po kito, iš nau
jo perskaitė savo kaltes ir prie jų pridėjo vieną šviežią: 
mokykloj kartą nusirašė aritmetikos uždavinį iš Luk
šių Juozuko sąsiuvinio. Tai dar būtų ne kažin koks nu
sižengimas, bet negražu buvo, kada mokytoja pagyrė 
Elenutę už taip gražiai išspręstą uždavinį ir net pas
tatė ją pavyzdžiu visai klasei.



Rugsėjo - September 10J

Philadelphijos Žinios
PHILADELPHIJOS ATSTO

VAI PITTSBURGHE
Amerikos Lietuvių Konfe

rencijoj Pittsburghe Phila
delphijos lietuvius atstovavo 
6 asmenys. Neseniai susior
ganizavusios Lietuvių Tary
bos skyrių atstovavo Jonas 
Grinius. Jis tikrai gražiai re
prezentavo ir pagyrė phila- 
delphiečius. Kada visi pra
dėjo pasakoti, kiek kuris 
miestas ar kolonija pardavė 
karo bonų, jis Philadelphi
jos lietuvių vardu pranešė, 
kad trumpu laiku lietuviai 
bonų nupirko už 475,000, už 
kuriuos bus pirkta bomberis, 
didžiulis tankas ir kiti karo 
pabūklai. Be to, lietuviai bo
nų už milijonus dolerių yra 
išpirkę anksčiau ir dar vis 
perka. Po tokio pranešimo 
visi labai smarkiai plojo už

lietuvių philadelphiečių pasi
darbavimą. Taryba yra pa
aukojusi konferencijai $25.

Kiti du atstovai buvo Nor
kus ir Vaivada. Juodu buvo 
patenkinti konferencija ir 
sugrįžo užsidegę veikti ir 
dirbti dėl Lietuvos laisvės. 
Lietuvių katalikų Federaci
ją atstovavo Ona Ungurai- 
tė, kuri tiek metų jau sekre
toriauja Federacijoj. Ji la
bai nuoširdžiai dirbo visos 
konferencijos metu, sekė po
sėdžius ir surinko visus pra
nešimus iš tos konferencijos. 
Tai tikrai nuoširdi lietuvių 
reikalų gynėja. Ji buvo iš
vykusi konferencijon' anksti 
kad dar galėtų dalyvauti ir 
Federacijos posėdyje.

Tarp philadelphiečių teko 
matyti kun. kleb. J. čepu- 
kaitis ir kun. St. Raila, kurs

atstovavo Lietuvos Vyčių 
organizaciją ir bendrai jau
nimą.

mokykla turėjo lietuvių kal
bos kontestą, kurį laimėjo 
mokinė Saulytė. Laukiama, 
kad šių metų Lietuvių mo
kyklos galėtų ir bendrai ką 
nors veikti ir pavasarį turėtų 
savo bendrą sporto ar moky
klos dieną su atskira ir ypa
tinga programa. Į mokyklas 
yra įdedama ir daug kitų 
gražių vilčių ir lūkesčių.

Newtown, Pa
Mažai lietuvaičių Akademijoj

EKSKURSIJA

DIDELIS LAIMĖJIMAS

Villa Joseph Marie aukš
tesnėj mokykloj Newtown, 
šiemet dar mažiau lietuvai
čių, nes kelios jau pabaigė, 
o naujų vis mažiau atsiran
da. Lietuvių parapijų kuni
gai ragina mergaites ten mo
kytis, bet dėl visokių aplin
kybių lietuvaitės neatranda 
galimybių. Juk ten tikrai ge-

riau mergaitėms, kaip kitose 
mokyklose, čia ir oras svei
kas, ir mokslas individualus, 
ir inteligentiškiau mokoma. 
Laukiama, kad lietuvaitės į- 
vertins savo mokyklas ir uo
liau pradės siųsti savo mer
gaites mokytis pas savus. 
Joms gi ir tos mokyklos yra 
įsteigtos. Juk negalima vil
čių dėti į svetimus, kad jie 
mums išauklėtų lietuvių va
dų ir lietuvių katalikų inte
ligentų, jei mes patys jų ne
auklėsim.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEEDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

k Tel. REgent 8434.

| RICHMOND GROCERY CO.
į WHOLESALE GROCERS

Savininkai Lietuviai Staponavičial
S PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!
§ 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Elenutė vėl parymo lange. Vidury gatvės straksė
jo du žvirbliai. Juos nubaidė važiavęs ūkininkas, ku
ris sėdėjo aukštai ant maišų ir buvo su labai ilgais 
ūsais. Šalia sėdėjo žmona, apsisupusi didele skara taip, 
kad tik nosies galiuką tematei. Ratuose gulėjo dvi nu
mestos vištos su perrištomis kojomis, kurias laikė at
kišusias, lyg pagaikščius, ir buvo pavirtusios ant šonų. 
Abi vištos, matyti, buvo ištroškusios, nes gulėjo pra
sižiojusios ir liežuvius iškišusios.

Atsiminusi troškulį, Elenutė nurijo seilę, ir berijant 
jai burnoje lyg dumstelėjo cinamono kvapsnis. Nors 
ji vis žiūrėjo į gatvę, bet jau nematė nei vežimo, nei 
katino, nei kaimynės Barbutės su balta skarele ant 
žilų plaukų. Mažajai mintyse jau stovėjo ne bruko 
akmenys, bet su dideliu pasimėgimu iš akmenų ji da
rė medauninkus, pyragaičius ir tešlainius. Taip ji šių 
skanėstų pridėjo visą gatvę nuo vieno kampo ligi kito, 
ir kai jau nebuvo ko beveikti, norėjo atsigręžti ir pa
žvelgti į siuvamąją mašiną. Tačiau drauge jai rodėsi, 
kad būtų negera taip atsisukti ir žiūrėti į stalčių, kur 
pyragaičiai užrakinti. Ji beveik žinojo, kad kai apsi
suks, tai neiškęs ir nulips ant aslos, o paskui prieis 
prie stalčiaus. Ji dar žinojo, kad nors stalčių mama 
užrakino, bet gana tik pakelti siuvamosios mašinos 
antvožą, — ir raudonas kaspinas, auksiniai dobilai ir 
trapūs mezginukai su pyragaičiais nušvis prieš tavo 
akis.- Ji ne kartą buvo mačiusi, kaip mama taip dary
davo ir pasiimdavo iš stalčiaus siūlų, jeigu ant greitų
jų negalėdavo rasti rakto.

Tik štai mergaitė knystelėjo ir pakėlė galvutę: jai 
pasivaideno, lyg durys būtų grikštelėjusios. Gal vėl 
dėdė? Ir ji ūmai apsisuko. Kambarys buvo tuščias ir 
tylus. Ten stovėjo senovinis sugedęs laikrodis su ge
gute, ten kabojo tėčio nuotrauka savanorio uniformoj, 
kada jis mušė bolševikus, ir tenai riogsojo siuvamoji 
mašina, viso tokia jau lyg per daug rimta, lyg sustiru
si ir besistengianti nekrustelėjus ištūrėti.

Elenutė nusijuokė: iš tikrųjų ta mašina atrodė jai 
lyg koks gyvas sutvėrimas, kuris nori nejudėti, bet 
štai neišlaikys ir krustelės. Pralinksmėjusi ir besi
džiaugdama nauja pramoga, mažoji nė pati nepasi
juto, kaip užmiršo savo rūpestį. Ji vikriai nusirito nuo 
kėdės, plojo rankomis ir šokdama dainavo: „o-o-olia- 
lia...”

Ji atšokdavo ligi pat siuvamosios mašinos ir atsi
minė, kad vienas pyragaitis buvo su didele raudona 
uoga ant pat viršaus. Elenutei nūn kaip tik knietėjo 
tasai pyragaitis ir toji raudona uoga, tokia pūpsinti 
ir apeukruota truputėlį.

— Imsiu ir pažiūrėsiu, — tarė sau Elenutė.
Ir ji pridėjo rankas prie antvožo. Bet nežinia iš kur 

atsirado jai nei tai koktumas, nei tai nerimas. Todėl, 
keldama antvožą, ji pati save guodėsi:

Šv. Kazimiero parapijos 
bazaro metu rugsėjo mėn. 11 
bus išleisti laimėjimais $100. 
00 karo bonais. Visi pirkę 
knygeles ir laimėjimo bilie
tus turės progos laimėti ke
lis karo bonus ir daug dova
nų karo ženklais. Kai kurie 
lietuviai buvo labai nuošir
dūs ir patys nupirko po ke
lias knygutes ir dar atėjo 
prašyti daugiau, kad galėtų 
patarnauti ir taip paremti 
bazaro rengimo komitetą. 
Šiemetinio bazaro darbinin
kai labai uoliai dirba, kad 
daugiausia laimėtų. Mano
ma, kad per šį bazarą žmo
nių daug bus ir padarys pa
rapijai didelį pelną.

MOKSLO METŲ PRADŽIA

Mūsų parapijoj mokslas 
I prasidėjo sėkmingai. Daug 
! naujų mokinių, jaunų ir vy- 
! resnių, užpilė mokyklos kla- 
! sės. Seselės mokytojos šie

met dirbo, kad daugiau mo- 
! kinių prisirašytų ir pasise- 
! kė. Ypač laimėjo vaikų dar- 
! želis, kurs padidino savo kla- 
! sės ir daug naujų „studentų” 

gavo. Kai kurie jų jau išėjo 
| į mokyklą, todėl jų vietas 
| turėjo užimti kiti, šios mo- 
I kyklos mokiniai yra laimin

gi ir todėl, kad mokosi para
pijos jubiliejiniais metais. 

| Girdėti, kad mokykla jau 
smarkiai rengiasi su savo ju- 

1 biliejine programa.
Šiemet viena seselė yra 

nauja — tai seselė Anasta
zija. Ilgus metus mokiusi se
selė Celesta šiemet gavo nau
ją paskyrimą; ji dabar jau 
namų viršininkė šv. Andrie
jaus parapijoj. Septinto ir 
aštunto skyriaus mokiniai 
gavo naują mokytoją. Pernai

Vaikučiai per visus metus 
tarnauja prie mišių. Todėl 
jie jaučiasi kai kada galį at
skirai pasilinksminti. Toks 
vaikučių pasilinksmininmas 
įvyko rugsėjo 2 dieną, kai 
visi šv. Kazimiero parapijos 
mišių patarnautojai turėjo 
savo malonią ekskursiją lai
vu į Riverview beech. Visi 
sugrįžo pilni didžiausių įspū
džių ir džiaugsmų. Visiems 
kelias ir įvairūs malonumai 
buvo apmokėti Tarnautojų 
fondo, kuri sudaro kunigų 
aukos už patarnavimus.

Knygai skelbimai ir paveiks
lai jau baigiami rinkti. Kny
ga tuoj bus atiduota spau
dai. Dabar tariamasi su 
spaustuvėmis. Gabus foto 
darbininkas parapijietis A. 
Rupšis gražiai nuėmė visus 
reikalingus draugijų paveik
slus. Daugelis firmų remia 
knygos leidimą ir duoda sa
vo apgarsinimus. Didžiosios 
iškilmės įvyks spalių 3 ir 10 
d. d.

NELAIMĖ

K. S.

Ml. Carmel, Pa.

MŪSŲ KARIAI

se-Antanas Rimgaila jau 
niai rengėsi parvykti pirmų
jų atostogų po 8 mėnesių ka
ro tarnybos, bet pareigos vėl 
sutrukdė jam tai padaryti. 
Jo tėveliai ir kiti artimieji 
labai laukė savo šeimos ka
rio, vienintelio sūnaus ir bro
liuko. Jis dabar jau baigė sa
vo karinius mokslus ir pa
sirengė ginti savo šalį.

Kazys Rinius, vienas iš 
penkių brolių karių, šiomis 
dienomis buvo paleistas iš 
kariuomenės dėl sveikatos. 
Bet jis ir toliau nori tarnau
ti, todėl įsirašys į merchant 
marines, nes sveikata leis 
ten jam dirbti. Ligi šiol jis 
jau išbuvo armijoje beveik 
2 metus.

PASIRENGIMAS JUBILIE
JUI.

Šv. Kazimiero parapijos 
prisirengimas eina visu į- 
tempimu. Komitetas baigia 
lankyti visus parapijiečius 
ir gauti jų pasiūlymus ir su
manymus, kaip minėti jubi
liejų. Programos ir jubilieji
nės knygos parengiami dar
bai eina visu smarkumu.

— Aš tik pažiūrėsiu ir daugiau nieko nedarysiu.
Pasidrąsinusi, ji atsispyrė į aslą, ir štai mašinos vir

šus pradėjo žiotis. Mažoji pro plyšį įkišo ranką, išsi
traukė dėžę, stipriai vienu pirštu prispaudusi žibu
čių pintinėlę, ir vėl uždarė stalčių.

— Kokia graži! — tarė sau Elenutė ir paglamonė
jo kaspiną, kaip šilkas švelnų dėžutės popierių, ir pas
kui priglaudė prie krūtinės. — Ak, kokia graži dėžutė!

Taip myluodama, ji vis tiek jautėsi dar nerami, lyg 
truputį nusikaltusi. Todėl atsargiai pasižiūrėjo į du
ris ir pasiklausė, kad kartais, sergėk Dieve, mama ne
ateitų ir neužkluptų. Jeigu mama pagavusi ir užgręžtų 
ausį ar net kailį išvanotų, tai dar būtų maža bėda. 
Svarbiausia gi, kad Elenutė šiandien nori būti gera, 
labai gera...

Mamai virtuvėje tyliai betriūsiant, Elenutė nusine
šė dėžę ant lango, apžiūrėjo iš visų pusių ir nudžiugo, 
ant dugno iš lauko pusės radusi išspaustą bokštą, ku
rio anksčiau nebuvo pastebėjusi. Ji glostė savo dova
ną, šnekino ją ir iš netyčių truktelėjo kaspiną, kuris 
išsinarino. Tada mergaitei nušvito, kaip žvaigždė, toji 
raudona uoga, taip išsirpusi, kad vos nesprogo. Dau
giau tokių gražių pyragaičių nebuvo, nors visi kiti ir
gi nepaprastai atrodė: vieni iškoriję, su didelėmis a- 
kimis, kiti geltoni kaip medus, o dar kiti balti nuo 
cukraus, kaip apsnigti.

Mažoji ilgą valandą kniūtojo prie dėžės, perdėliojo 
pyragaičius, glostė juos, surinkusi sučiulpė trupinė
lius ir, ant vieno antro radusi spuogelių, juos pirštuku 
nukrapštė ir susipylė į burną. Bekaitaliojant vienas 
pyragaitis, toks papuręs kaip smėlis, ėmė ir sutruko 
į trupinėlius tarp pirštų. Elenutei nieko daugiau neli
ko, kaip tik suvalgyti tą pyragaitį. Bečiulpdama ji 
svajojo apie šventes, apie vasarą, apie pušyną ir upę, 
kur ji pernai buvo išvažiavusi, apie naujus batukus, 
kuriuos mama žadėjo per Sekmines nupirkti, ir apie 
Siaurusaičių dėdės barzdą, žilą ir plačiai išsikeroju
sią ant krūtinės. Ji dar mąstė apie pilkus debesis 
padangėje, apie mokyklą, apie senę Zelmonienę ir 
atsiminė tuos du mažus vaikučius, kurie pirmai susi
kabinę ir tūpčiodami praėjo pro langą. Galų gale mer
gaitė pasimetė savo mintyse, vien tik jausdama, kad 
nuo to papurusio pyragaičio jai burnoje taip saldu... 
taip saldu... taip saldu...

Elenutė atsigavo, kai išgirdo lėtu ir rūsčiu balsu, 
lyg iš miego prikeltą, prabylant didįjį bažnyčios var
pą, kuriam tuojau linksmai atliepė du mažesnieji var
pai, savo giedriu tintėjimu lyg erzindami didįjį

Ji pašoko ir net pasitrynė akis, stebėdamosi: dėžėje 
buvo likę tik keturi pyragaičiai. Visi kiti pranyko, 
net ir tasai su raudona uoga.

— Din-dan-din-dan, — rūsčiai ir iškilmingai per 
miestelį lėkė didžiojo varpo balsas.

Rugpiūčio mėn. pabaigoj 
ponia Elzbieta Urbonienė, 
313 Greenwich St. išsilaužė 
koją. Ji skubėjo į subway 
laiptais, paslydo, puolė ir 
per sąnarį sulaužė kairę ko
ją. Savo bendrakeleivių buvo 
tuoj nunešta į policijos auto
mobilį ir nuvežta į Tempei 
universiteto ligoninę, kur 
buvo suteikta greitoji pagel- 
ba ir koja įdėta į gipsą. Da
bar ligonė serga namuose, 
bet labai daug kenčia nuo 
baisių skausmų. Be to, turi 
važinėti toli ligoninėn, kad 
galėtų visiškai pasveikti. Jos 
nelaimėj labai užjaučia visi 
artimieji ir pažįstami.

Iš mūsų kasyklų ruožo A- 
merikos lietuvių konferenci
joje Pittsburghe dalyvavo 
klebonas kun. Dr. J. Kon
čius, vikaras kun. J. Lukšys 
ir dar keli pasauliečiai ats
tovai.

Iš apylinkės į konferenci
ją buvo nuvykęs kun. Dr. Ge
čys.

Kun. Dr. J. Končius konfe
rencijoje padarė rimtą, išsa
mų pranešimą lietuvių trem
tinių klausimu ir apie vaistų 
siuntimą į Lietuvą per Rau
donąjį Kryžių.

Rugsėjo 28 d. Mount Car
mel prasidės misijos, kurias 
praves Jėzuitas Tėvas P. Au
kštikalnis.

Prasidėjimo novena ir 1__
jos, lapkričio 29 — grug v V 
8 d. — tėvas Juvenelis Jįi.- ’ 
ba.

Braddock, Pa. — šv iL, Liet, 
riaus Par., 40 vai. atla 
rugpiūčio 20-22 d. — 1 
Juvenalis Liauba.

Cleveland, Ohio. — Šv 
gio par., 40 vai. atlaidai, 
lių 10-12 d. Tėvas Juvc 
Liauba.

Baltimore, Md. — ŠĮ 
fonso par., Tretininkų | į, 
lekcijos, vizitacija ir 4( <atstovavo 
atlaidai, spalių 15-19 d. - drau- 
vas Juvenalis Liauba i

Providence, R. I. — Šj ^os: 
zimiero par., 40 vai. atll $50.00 
gruodžio 12-14 d. — r - ntrnn 
Justinas Vaškys.

Pittsburgh, Pa. — Šv 
cento par., misijos lapl $ 
28 d. - gruodžio 5 d. — r 
Vaškys. I

Tel. DEW. 5136

M. D.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

KUN. A. MILUKO KNYGOS

Rugsėjo 5 dieną aš pada
riau mažą tyrinėjimą apie a. 
a. kun. Antano Miluko išleis
tas knygas.

Neatitinka teisybei, kad 
jos jau neva pardavinėjamos 
vien tik ant svorio į popieros 
dirbtuves, kaip buvo užsi
minta „Amerikoje”.

Man buvo pasakyta, kad 
tos knygos dar ir dabar yra 
pardavinėjamos anksčiau nu
statyta normalia kaina.

Kazys Vidikauskas.

Chicago, Ill. — Švenč. P. 
Marijos Gimimo par., Šilu
vos oktava, rugsėjo 7-15 d. 
— tėvas Juvenalis Liauba.

Waterbury, Conn. — Šv. 
Juozapo par. šv. Pranciš 
kaus novena, Šv. Pranciš
kaus Mylėtojų ir Tretininkų 
konferencija, rugsėjo 8-19 
—tėvas Justinas Vaškys.

Lawrence, Mass. — Šv 
Pranciškaus par., Šv. Pran
ciškaus novena, rugsėjo 25 — 
spalių 4 d. — tėvas Just. Vaš
kys.

New Haven Conn. — Šv. 
Kazimiero par., 40 vai. atlai
dai, spalių 3-5 d. tėvas Juve
nalis Liauba.

Chicago, UI. — Švenč P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., Švenč. P. Marijos Nek.

— Tilin-din-tilin-din, — linksmai atliepdami, skam
bėjo du mažieji varpai.

— Elenute, Elenute! Jau laikas į bažnyčią.
Tai buvo mama iš virtuvės.
— Aš tuoj! — atsakė mergaitė ir kampe tarp kny

gų paslėpė dėžę.
Pasiėmusi maldaknygę su rūtų šakele tarp lapų, 

Elenutė išeidama karštai pabučiavo mamai ranką, 
bet į aids jau nežiūrėjo. Motina buvo laiminga, kad 
jos dukrelė tokia gera ir meili, ir išleisdama duryse 
paglostė jos galvutę, dailiai sklastymu per pat viršų 
perskirtą.

— Din-dan-din... tilin-din-tilin-din, — pavasariu kve
piančiame ore maišėsi varpų balsai, ir tarpais rodėsi, 
kad mažieji, tilindžiuodami, išdykauja ir gaudosi vir
šum stogų, o rūstus didysis juos bara ir grasina.

Elenutė skubėjo gatve, nesidairydama į šalis, nes 
jai buvo graudu ir sunku. Jautė ji drungną pavasario 
vėją, jautė, kad žemė visur aplinkui tokia šviežia ir 
jauna, ir kad miestelyje iš visų kepyklų tik muša py
rago kvapas, kurio pilna visur: ir gatvėse, ir švento
riuje, ir kiekviename užkampyje. Medžiai jau sprogo, 
varnėnai švilpavo ir skėsčiojo sparnais, sūpuodamiesi 
jovarų šakose, ir vyturėlio sidabrinis balsas čireno 
antai už klebonijos sodo.

Bažnyčioje, kuri šmižėjo nuo vaikų, nes šiandien 
buvo jų velykinės diena, Elenutė stojo į eilę prie klau
syklos ir laukė. Ji dar sykį perskaitė savo kaltes ir 
pačiame gale pridėjo tą paskutinę ir baisiausią... Jai 
buvo neramu, ir ypač dėl tos paskutinės nuodėmės: 
buvo tai visai naujas nusikaltimas, ir jis neturėjo 
vietos mergaitės istorijoje, buvo svetimas. Elenutei 
buvo dar labai graudu, kad štai ji tokia negera išsyk 
pasidarė. Ir juo arčiau klausyklos ji stūmėsi, juo smar
kiau širdukė jai dunksėjo...

Sulaukusi savo eilės, Elenutė pasistiebė ant pirštų 
galų, pasižiūrėjo kunigėliui tiesiai į ausį, paskui į mė
lyną, su gėlutėmis stulą ir pavarė visus savo ožiukus, 
vienas po kito. Kunigas sulig kiekvienu mergaitės 
žodžiu linkteldavo galvą, lyg pasakydamas, kad jo 
ausis jau pagavo tą nusikaltimą.

Pagaliau Elenutė nutilo ir atsiduso. Kunigas pakrei
pė galvą, jau rengdamasis klausti, „ar daugiau neatsi
meni?”, kaip mergaitė susyk pasakė:

— Aš pavogiau.
Ir nutilo.

. Ir kunigas valandėlį tylėjo, paskui atsigręžė į ma
žąją ir tarė:

— Ką sakai, vaikeli?
— Aš pavogiau.
Ir Elenutės balsas sudrebėjo — vos susilaikė ji ne- 

pravirkus.

Baltimore,

para
mos drau-

.ynerikos 
įjjos dar- 
į nuvežė 
$ nuošir- 
,-jjs, kun.

Daug mirin
Praėjus menes 

kai palaidojom mū 
ną, mirė Juozapas 
kunigų Liudviko 
Mendelių tėvas. V< 
kilmingai palaidota 
2d.

Reiškiame didžią 
tą Mendelių motina 
kunigams, kitiem; 
nariams ir giminėn 
skaudžios mirties.

Kazimieras Gie 
Giedros tėvas, ii 
palaidotas rugsėjo 
menys buvo grab, 
ko koplyčioje, kur 
nio vakare kūnų 
Vardo Dr-jos vyra 
jo rožančių už a. a 
ro vėlę.

Apgailime nuliu 
mą.

Masandukų šeim 
išplėšė tėvą iš sav

Jų šeimai reišk: 
paguodą.

Grįžo iš Pittsb 
Mūsų atstovai, į 

merikos Lietuvių 
cijos Pittsburghe, 
susirūpinę didžiais 
vargais. Jie užsi; 
greičiau brangią I 
vadavus iš pagonį 
rių vergijos.

Lietuvos vėl
Matėme Lietuvo 

vėliavą viršum mii 
Žiūrint nuo mūsų 
į vakarus, antram 
aukštas krautuvės 
prie Saratoga , i 
gatvių. Pastato vii 
sytas didžiulėmis 
vėliavomis.

Vidury tos vėli 
plevėsuoja ir Liet 
va savo geltona, ž 
dona spalvomis. ] 
karalaitė ji didinu 
čia kitas vėliavas 
na lietuvio jausm 

Aš dažnai mači 
liavas, bet nežino; 
mūsų vėliava galėi 
Tik rugsėjo 5 dien 
tikrinau ir nustel 
gau: vėjelis atskl 
vos vėliavos graži

h 25.00 
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5.00 
5.00 
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5.00 
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5.00 
5.00 
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Jos. Kavalauskj
LIETUVIS GRABORR

Lalsnluotas Penna ir New Je 
valstijose

j
Nuliūdimo valandoje pra 

šauktis prie manęs i

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

f-------
Schenec-

LIETUVIŲ RADIO PROGRj 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:0<

Direktorius
ANTANAS DŽEKAS | 

3619 East Thompson Str< 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 298

Tel. POPlar 4110

Charles J.
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 
DIREKTORIUS

1113 Mt. Vernon 
Philadelphia, Pa. 

Moderniška laidojimo
dėlė, graži koplyčia, erdvi 
keleivlngiems suteikiama 

Viskas nemokamai, 
dieną ar naktj.

Rom;

:Wo par.
1) rags. 5 

zį’idekcijas, 
" Jė- 
Ankštikal- 

di-

buvo šį 

H 
tPin. šven- 
2 trečiadie-

fstali

Kreil

mo iiig-

jaunimui 
vadovaus

Ti-

Kunigas primerkė savo mėlynas akis: ir 
tyti, buvo gaila išgirdus tuos žodžius iš 
rią jis pažinojo.

— Ką gi tu pavogei?
— Pyragaičius.
— Na, vaikeli, turėsi grąžinti.
— Kad aš suvalgiau.
Kunigas pasikasė smilkinį ii’ vėl tarė:
— Sakyk, keno buvo tie pyragaičiai?
— Mano.
— Ogi, mano, kunigėli...
— Na, tai jau nesuprantu, vaikeli: kaip 

pavogti savo pyragaičius?
Mergaitė tylėjo.
— Kur gavai juos?
— Dėdė šiandien atvežė...
— Ir tau atidavė?
— Atidavė.
— I rankas atidavė, ar taip? Ir pasakė, kad
— Į rankas atidavė ir pasakė, kad mano.
— Na, tai tu negalėjai pavogti savo daikto.
Elenutė nieko neatsakė. Ji nusiminusi 

krapštė sakyklos lentą, ir jos lūpukės drebėjo, 
liau mažytė neišlaikė ir pravirko. Verkė tyliai, 
šaros iš akių ritosi per veidukus ir krito ant 
iškrakmolytos apikaklės.

— Ką gi verki, mažyte? — švelniu balsu 
nigas.

Traukydama nosiukę, Elenutė atsakė pro
— Ogi kad, kunigėli, netikit, ką aš sakau...
Ir neištūrėjusi, ji garsiai pravirko.
— Nurimk, nurimk, vaikeli... Na, papasakok 

iš pradžių, kaip ten buvo su tais pyragaičiais.; 
kai, dėdė tau padovanojo?...

mer

tu

1^ kalba, 
ir turės

Šio
yra 

sirmergai- 
iiakti karo

hių kon- 
Rhe daly- 
-ątai. Lie
ptą ats- 
p Jonas 

Mreckis, 
’ -Anta-

■■.ištalystės
e atsto-

R suriš- 
-Ona Pau-

draugi-

ir 
ita gužo 
$ kleboną 
Stašaitis.

. tįpalaido- Elenutė valandėlę gaišo, kol išsitraukė nosį j
kol ašaras nusišluostė. Paskui ji paantrino:

— Dėdė man atvežė...
Ir taip žodis po žodžio juodu perbėgo visą ats 

mą. Kai Elenutė baigė pasakoti, kunigas vėl prisi 
kė, tik dabar mergaitei atrodė, kad visos jo rauM' 
aplink akis juokiasi. S

Jis tarė: 1.
— Aha, dabar suprantu, suprantu...
Elenutei akys nusišvietė: jai buvo linksma, jog 1 

gale jai pasisekė savo kaltę pasakyti taip, kad kuff 
lis suprato ir neabejojo. Ji buvo taip apsidžiaugusig 
net nepajėgė į savo galvelę sutalpinti, ką toliau k| 
gas bepasakojo: kad ji be reikalo save taip apk| 
nusi, kad ji tik'savo mamos nepaklausiusi, o nei 
giau... '

Elenutė tų ramių žodžių negirdėjo, nors atsidj 
klausėsi: ji tik žinojo, kad jai taip gera, ir kad ji| 
bar tokia laiminga.

Waterbury,

Čia pranešame 
tuvių, kurie aukc 
A. L. T. Konfere 
tsburghe ir kurių 
šiolei nebuvo pas!

Yra tai I. Rak 
Staskevičius ir I 
Matas davę po 5

Po 2 dol. davė 
Kutelis, Glebas, 
Senkus ir Visockii

Po 1 dol. aukoj 
Eidukevičius, Maz 
rulaitis, Lisajus, 
Krugelis, Aleksai 
skas, Devenis, i 
Gumbelevičius, 
Selokas, Tamošait 
kienė, Radžiūnier 
Naviskas, Jokūbą 
minskas ir Mikali

. čius. Rudžionis 5'
Viso surinkta 

50. Šie pinigai i 
A. L. T. Konfen 
tsburghe per p-lę 
Petrauskaitę.

Tikiu, kad au] 
patenkinti, mat; 
jųjų nuoširdžios 
siekė ten, kur jc 
kotos.

A. L. T. Valdyl 
rencijos rengėjų 
nuoširdžiai dėk' 
jams už jųjų nu 
ramą, o p-lei P 
už gražų pasidar

Dr. M

Amsterdam

Šv. Kazimiere 
choras rengia pa 
niką šiais metai 
įvyks rūgščia
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pas savus, 
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į lietuvių va- 
catalikų inte- 
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Prasidėjimo J 
jos, lapkrioot 
8 d. — tėvjn 
ba.

Braddoeh 
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Cleveland 
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lių 1042 i 
Liauba.
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K. S.

iel, Pa.
gių ruožo A- 
ų konferenci- 
he dalyvavo 
Dr. J. Kon- 
m. J. Lukšys 
auliečiai ats-

į konferenci-
3 kun. Dr. Gė-

oncius konfe- 
ė rimtą, išsa- 
ietuvių trem- 
ir apie vaistų 
uvą per Rau

. Mount Car- 
isijos, kurias 
Tėvas P. Au-

M. D.

<CIŠKONŲ
1943 M.

— Švenč. P. 
o par., šliu
ksėjo 7-15 d. 
ilis Liauba. 
Donu, — Šv.

Šv. Pranciš 
Šv. Pranciš- 
ir Tretininkų 
igsėjo 8 - 19 
s Vaškys. 
lass.
r., šv. Pran- 
rugseįo25— 
iras Just. Vaš-

Conn. — šv.
40 vai. atlai-

1. tėvas Juve-

— Švenč P. 
j Prasidėjimo 
Marijos Nek.

RESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Baltimore, Md

aukojo Am. Liet.

tė šv. Kryžiaus para
li maža, bet jos drau- 
i atskiri asmens la- 
nai aukojo Amerikos 
į Konferencijos dar- 

fonso par,, įremti. Auką nuvežė 
sis klebonas, nuošir- 
uvis patriotas, kun. 
das, kurs atstovavo 
tady lietuvių drau-

lekcijos, vizį'- 
atlaidai, spal
vas Juvenali?-

Provident^ 
zimieropaij 
gruodžio 12.į 
Justinas Vaį

cento par., 
28d.-gn£ 
Vaškys.

Tel DEW.5IX

Jchenectady aukos:
zapato Dr. : 
at. Susiv. Kp. 
:is Klemensas 
is Zigmontas 
elijos Choras 
i Kajetonas 
i Liudvikas 
□s Antanas 
iuskas Jurgis
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[evičius Juozas 
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įskas Ant. 
dčienė 
j Vladas 
lite Agota 

1601i
is Petras
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_ is Pranas
——- iš Schenectady 

JT T r >5 dol.
I susipratę Schenec-
etuviai!

TreMen) MįjI _____________

« izabeth, N. J
Petro ir Povilo par.

Tdefamttfc [oj rugp, 30 rūgs. 5

TeLPOPtoUl)

- arėjome rekolekcijas,
- s vadovavo Tėvas Jė- 
1 kun. Pr. Aukštikal- 
ii kolekcijos praėjo di- 
^Basisekimu; iškilmin- 
B8i užbaigimas buvo šį 
mienį 3 vai. p. p.
]i>|ovena prie Pan. Šven- 

s baigiama trečiadie-
D1

1113 MtTe imingais Mišparais —
PhiW f

Moderniški!)^ 
ielfi, 
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Vilksi urato

ligas primerkė savo mėljTias 
uvo gaila išgirdus tuos žodžhs: 
pažinojo.

<ą gi tu pavogei?
Pyragaičius.
Na, vaikeli, turėsi grąžinti 
Kad aš suvalgiau.
ligas pasikasė smilkinį ir vėl & 
Sakyk, keno buvo tie pyrage 
Mano.
Dgi, mano, kunigėli..
Na, tai jau nesuprantu, vaM^ 

ti savo pyragaičius?
gaitė tylėjo.
<ur gavai juos?
Dėdė šiandien atvežė...
ir tau atidavė?
atidavė.

,M.
Kitą savaitę, nuo rug-

J d. iki 19 d. turėsi- 
. į ’kolekcijas jaunimui 

tajtj ai, kurioms vadovaus 
;s Tėvas Jėzuitas. Ti- 
kad visi, kuriems pri- 
Įsnė yra anglų kalba, 

pasinaudos ir turės 
' Ivasinės naudos. Šio 

gurno intencija yra 
is berniukus ir mergai- 
rie yra pašaukti karo 
on.
inerikos Lietuvių kon- 
joj Pittsburghe daly- 
r mūsų delegatai. Lie- 
lelbėti Komitetą ats- 

' — kun. Dr. Jonas 
is ir Ignas Budreckis, 
iančiavos Dr. —Anta- 
ąnkūnienė, Amžinojo 
liaus Dr., Apaštalystės 
j ir tretininkus atsto-

Daug mirimų
Praėjus mėnesiui laiko, 

kai palaidojom mūsų klebo
ną, mirė Juozapas Mendelis, 
kunigų Liudviko ir Jono 
Mendelių tėvas. Velionis iš
kilmingai palaidotas rugsėjo 
2 d.

Reiškiame didžią užuojau
tą Mendelių motinai, sūnums 
kunigams, kitiems šeimos 
nariams ir giminėms dėl šios 
skaudžios mirties.

Kazimieras Giedra, kun. 
Giedros tėvas, iškilmingai 
palaidotas rugsėjo 6 d. Šer
menys buvo grab. J. Kašins- 
ko koplyčioje, kur sekmadie
nio vakare kunigai ir šv. 
Vardo Dr-jos vyrai sukalbė
jo rožančių už a. a. Kazimie
ro vėlę.

Apgailime nuliūdusią šei
mą.

Masandukų šeimoje mirtis 
išplėšė tėvą iš savųjų tarpo.

Jų šeimai reiškiame gilią 
paguodą.

Grįžo iš Pittsburgho
Mūsų atstovai, grįžę iš A- 

merikos Lietuvių Konferen
cijos Pittsburghe, yra labai 
susirūpinę didžiais Lietuvos 
vargais. Jie užsidegę, kaip 
greičiau brangią Lietuvą iš
vadavus iš pagonių diktato
rių vergijos.

Lietuvos vėliava
Matėme Lietuvos trispalvę 

vėliavą viršum miesto namų. 
Žiūrint nuo mūsų bažnyčios 
į vakarus, antram bloke yra 
aukštas krautuvės pastatas, 
prie Saratoga i ir Howard 
gatvių. Pastato viršus apkai
šytas didžiulėmis alijantų 
vėliavomis.

Vidury tos vėliavų girios 
plevėsuoja ir Lietuvos vėlia
va savo geltona, žalia ir rau
dona spalvomis. Kaip kokia 
karalaitė ji didingai nušvie
čia kitas vėliavas ir džiugi
na lietuvio jausmus.

Aš dažnai mačiau tas vė
liavas, bet nežinojau, kad ir 
mūsų vėliava galėtų ten būti. 
Tik rugsėjo 5 dieną tyčia pa
tikrinau ir nustebęs nudžiu
gau: vėjelis atskleidė Lietu
vos vėliavos gražumą.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti šioje pramogoje. 
Tikimasi, kad ir iš aplinkinių 
kalonijų atvažiuos lietuvių, 
kaip iš Albany, Troy, Fort 
Plain, Schenectady, Herki
mer ir Utica.

Rengėjai sako, kad šiame 
piknike nebus nei alkanų nei 
ištroškusių. Visus linksmins 
gero orkestro aidai.

Piknikas įvyks šv. Kazi
miero parapijos parke, Wi
dow Susan Road, Amster
dam, N. Y.

Reporteris.

Bayonne, N. J
di—Rugsėjo 12 d. bus 

džiulis karnavalas—pikni
kas. Rengia par. choras. Bus 
parapijos darže. Pelnas pa
rapijai. Pradžia 2 vai. popiet. 
Visi kviečiami gausiai daly
vauti.

— Rugsėjo 5 d. susituokė 
Hugh Clark su Elena Grut- 
kauskiene. Liudijo B. Clark 
ir Mary Janicky. Tą pačią 
dieną susituokė Petras Ma- 
čiulaitis su Adele čiurinskai- 
te. Liudijo Jonas čiurins- 
kas ir Marijona čiurinskaitė.

— Šiomis dienomis apkrik
štyti Antano ir Onos (Goldą) 
Domaičių sūnus Vincas ir Al
bino ir Onos (Grigaliūnaitės) 
Bernotų sūnus Albinas.

— Rugp. 29 d. Joseph Ve
rona susituokė su Frances 
Moceikaite; liudijo Helen 
Maceika ir Frank Mikolusky. 
Rugp. 14 d. susituokė Elmer 
Davis su Ona Bernotaite.

— Šv. Mykolo, parapijos 
globėjo, atlaidai bus spalių 
28-29 d. šv. Teresėlės tridu- 
mas bus spalių 28-30 d. Ves 
kun. Geraldas, pasijonistas.

— Klierikai D. Pocius, 
Vincas Svirnelis ir Pranas 
Kasparas, prieš išvykdami 
seminarijon, rugsėjo 9 d.

J. K.

Waterbury, Conn

waave. Joniką Pavalkienė.
.rankas atidavė, ar taip? Ir j -• 5 -v
r i, naMH vugsejo o dieną suris[ rankas atidavė ir pasakė, bL 
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Nurimk, nurimk, vaikeli... NaJ 
džių, kaip ten buvo su tais f? 
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srystės ryšiu Ona Pau- 
itė su V. Zaranka.

terson, N. J
Mūsų miesto draugi- 
Lmerikos lietuvių kon- 
joje Pittsburghe ats- 
kleb. kun. J. Kinta ir 

ubavičius. Abu grįžo 
inti. Išvykusį kleboną 

wĮ(. ivo kun. J. Stašaitis, 
raeitą savaitę palaido
jęs biznierius Josu- 

...... įs
iutę valandėlę gaišo, kol ®£|aromi žygiai L. Vyčių 

atgaivinti.aras nusišluostė. Paskui j P^' 

)ėdė man atvežė... .; 
aip žodis po žodžio juodu pe& 
ai Elenutė baigė pasakoti, ku®* 
: dabar mergaitei atrodė, kad '-v 

akis juokiasi.
tarė:
Aha, dabar suprantu, supranti^ 
lutei akys nusišvietė: jai b®0“', 
ii pasisekė savo kaltę pasakyti t^ 
rato ir neabejojo. Ji buvo taip 
pajėgė į savo galvelę sutalpi^ 
įpasakojo: kad ji be reikalei 
tad ji tik'savo mamos nepakis 

/
lutė tų ramių žodžiu negin^

RIKOS” administraci- 
ite gauti A. Vaičiulai-

LINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE
ja gausiai iliustruota, 
pusi, ir yra Lietuvių 

inio Instituto leidinys. 
* egzemplioriaus kai- 

o užsisakant 50 eg
idų ar daugiau—30c.

Čia pranešame vardus lie
tuvių, kurie aukojo pinigus 
A. L. T. Konferencijai Pit- 
tsburghe ir kurių vardai iki 
šiolei nebuvo paskelbti.

Yra tai I. Rakauskas, A. 
Staskevičius ir Domininkas 
Matas davę po 5 dol.

Po 2 dol. davė P. Dapsis, 
Kutelis, Glebas, Pranaitis, 
Senkus ir Visockis.

Po 1 dol. aukojo Lingiūtė, 
Eidukevičius, Mažulaitis, Ge
rulaitis, Lisajus, Pinevičius, 
Krugelis, Aleksaitis, Krivin- 
skas, Devenis, Liesūnaitis, 
Gumbelevičius, Kijauskas, 
Selokas, Tamošaitis Bardaus- 
kienė, Radžiūnienė, Joseph. 
Naviskas, Jokubauskas, Kuz
minskas ir Mikalina Jurdevi- 
čius. Rudžionis 50 c.

Viso surinkta aukų $100. 
50. Šie pinigai buvo įduoti 
A. L. T. Konferencijai Pit- 
tsburghe per p-lę Anastaziją 
Petrauskaitę.

Tikiu, kad aukotojai bus 
patenkinti, matydami, kad 
jųjų nuoširdžios aukos pa
siekė ten, kur jos buvo au
kotos.

A. L. T. Valdyba ir konfe
rencijos rengėjų komisija 
nuoširdžiai dėkoja aukoto
jams už jųjų nuoširdžią pa
ramą, o p-lei Petrauskaitei 
už gražų pasidarbavimą.

Dr. M. J. Colney.

Amsterdam, N. Y
Šv. Kazimiero parapijos 

choras rengia paskutinį pik
niką šiais metais. Piknikas 
įvyks rugsėjo 12 dieną.

Bronius Dundulis

NAPOLEONO GRĮŽIMAS PER LIETUVĄ
Išbuvęs Maskvoje penkias 

savaites ir nesulaukęs caro 
prašant taikos, 1812 m. spa
lių 19 d. Napoleonas ryžosi 
pasitraukti žiemai iš Rusi
jos gilumos į jos vakarines 
provincijas. Išėjusi iš Mas
kvos išvargusi didžioji armi
ja juo toliau, juo daugiau pa
sibaisėtinai iro. Žengdama 
karo nuniokotu kraštu, ku
riame nebebuvo galima rasti 
nei duonos, nei pastogės, ru
sų nuolat persekiojama, ji 
greitai virto netvarkinga 
minia; atskiros kariuomenės 
dalys, kas dieną vis daugiau 
viena su kita sumišdamos, 
patapo milžiniška bėglių 
gauja. Be to, šitą bėgančių 
žmonių masę baisiai naikino 
badas ir prasidėję pirmieji 
speigai. Bet šita katastrofa 
nepalaužė Napoleono, kuris 
tikėjosi galėsiąs surinkti sa
vo armiją Lietuvoje. Tačiau 
su šitais likučiais, net jeigu 
ir būtų pavykę atstatyti juo
se tvarką, jis nebegalėjo nei 
tęsti karo, nei diktuoti tai
kos. Reikalinga buvo for
muoti naują armiją, todėl 
imperatorius nusprendė pa
likti tuos likučius ir vykti į 
Paryžių.

Savo genialumo ir hero- 
iškos drąsos dėka išvengęs 
rusų armijų apsupimo prie 
Berezinos upės, Napoleonas 
spalių 29 d. pirmą kartą vie
šai pareiškė savo jau seniau 
turėtą nusistatymą grįžti į 
Prancūziją. Laiške, rašyta
me tą dieną užsienių reika
lų ministrui Maret, jis vaiz
duoja liūdną didžiosios armi
jos būklę ir, manydamas, 
kad jo atvykimas į Paryžių 
yra būtinas imperijos ir pa
lios armijos labui, klausia

lankėsi pas kleb. kun. M. Ke-Jo nuomonės. Maret į tą su- 
mežį.

—Šiuo metu vykdomi dideli tikra baime bei susirūpini- 
klebonijos atnaujinimo dar- mu. Atsakydamas į impera-

'manymą pažiūrėjo su tam

bai. Tikimasi, kad netrukus 
klebonija bus visiškai atnau
jinta.

New Britain, Conn.
•— Daug kas mūsų parapi

joj atmena užprašyti šv. Mi
šias už savo sūnus, brolius 
arba draugus, kurie tarnauja 
kariuomenėj. Šią savaitę už
prašė Julija Ažukienė už sa
vo brolį V. Maloška ir gimi
nes V. Pavasarį ir M. Ažu- 
kas. A. Lenkauskas už bro
lius Edvardą, Stanislovą

toriaus laišką, jis pasisakė 
prieš armijos palikimą, ma
nydamas, kad toje būklėje, 
kokioje tada buvo kariuome
nė, Napoleono buvimas be-

3 d. Tikimės, kad 
nemaža parapijie- 
pasidžiaugs, pasi- 
gražioj nuotaikoj, 
parvažiavęs karys

mą spalų 
susirinks 
čių, kurie 
linksmins

— Yra
A. Steponaitis, kuris džiau
giasi būdamas savųjų tarpe.

— Rugsėjo 8 d. visos čia 
mokyklos pradėjo naujus

Lenkauskus ir savo du sūnus mokslo metus. Yra pavojaus, 
Edvardą ir Albiną. „Stanley, 
—Ryiz Post” už visus ka
riaujančius ir mirštančius.

— Girdėjau, kad parapijos 
komitetas ruošia išvažiavi-

kad gali vėl uždaryti jas, 
jeigu paraližiaus liga plės- 
tųsi toliau. New Haven jau 
68 serga... o New Britaine 
tai dar tik keturi.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

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

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

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

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

Amerikos” Administracijai

Mano tikslus adresas yra toks:

Vardas

Gatvė

buvo vienintelė jėga sulaiky
ti ją nuo visuotinio susmu
kimo. Tačiau imperatoriui 
rodėsi, kad jis daugiau rei
kalingas Paryžiuje. Prie rū
pesčių, einančių iš karinės 
padėties, prisidėjo politiniai 
nerimai. Jis jau žinojo, kad 
generolas Malet spalių 23 d. 
Paryžiuje mėgino padaryti 
perversmą, ir šita žinia jį gi
liai paveikė. Todėl jis manė, 
kad pats pirmas reikalas 
yra, nuvykus į Paryžių, su
imti į rankas atsileidusius 
valdžios saitus pirma, kol 
Paryžiuje ir kitose Europos 
sostinėse nepaplito žinia a- 
pie baisią jo armijos nelai
mę. Imperatorius skubėjo 
važiuoti dar ir dėl to, kad 
jam atrodė, jog tuo tarpu ir 
kelias bus lengvesnis bei 
saugesnis, negu kelias die
nas vėliau.

Imperatoriaus nusistaty
mas grįžti iki pat paskutinio 
momento buvo kiek galint 
slepiamas ir apie jį armijo
je prieš laiką niekas nesuži
nojo. Gruodžio 5 d. Smurgo- 
nyse imperatorius galutinai 
pasiryžo palikti armiją. At
važiavęs į šitą miestelį apie 
pusiaudienį, jis davė pasku
tinius nurodymus. Neapolio 
karalių Murat jis paskyrė 
vyriausiu armijos vadu, su
teikdamas jam general-leite- 
nanto titulą, padiktavo jam 
ir generalinio štabo viršinin
kui generolui Berthier ins
trukcijas, kaip toliau laiky
tis ir kaip reorganizuoti ka
riuomenę. Vakare imperato
rius sukvietė maršalus ir 
jiems pareiškė vyksiąs rink
ti naujos kariuomenės. Jis 
visiems buvo meilus, liepė 
perskaityti savo garsųjį 29- 
jį didžiosios armijos biulete
nį, pranešant apie Berezinos 
perėjimą, nuoširdžiai pas
paudė jiems rankas, visus iš
bučiavo ir paskui, 8 vai. va
karo, išvažiavo į Prancūziją.

Vyko trys karietos ir vie
nos rogės. Į roges įsėdo gra- 
,fas Wąsowiczius, lenkų ka
pitonas, buvęs vertėju, ir 
vienas tarnas. Pirmoje ka
rietoje važiavo imperatorius, 
generolas Caulaincourtas, 
buvęs Prancūzijos pasiunti
nys Petrapilyje, ir mameliu
kas Roustanas. Į kitas karie
tas įsėdo maršalas Duroc, 
generolai Lefebvre-Desnuot- 
tes ir Mouton, ir trys tarnai. 
Imperatorius turėjo palydo
vus tik iki Vilniaus. Iš pra
džių jį lydėjo imperatoriaus 
gvardijos dalinys, paskui 
lenkų ulonai iš Vislos legi- 
jono ir neapoliečiai iš kara
liškosios gvardijos. Pirmąją 
naktį Napoleonui teko va
žiuoti pavojingiausiu ruožu 
per Ašmenos apylinkes. At
vykęs į šį miestelį, jo gyven
tojus jis rado sujudusius. 
Temstant rusų kavalerijos 
dalys buvo staiga pasiro
džiusios Ašmenoje, bet at
remtos jos įsirengė nakčiai 
stovyklas artimoje apylinkė
je. Napoleono šita žinia ne
sujaudino. Jis pagyręs jį ly
dėjusius lenkų kareivius, 
prisaikindamas juos neįduo
ti jo^gyvo. Dėl didelio speigo, 
kuris sulaikė priešą prie ug
nių, imperatoriui pavyko 
prasmukti nepastebėtam pro 
priešo kariuomenės dalis, 
kurios buvo įsirengusios a- 
biejose kelio pusėse, iš kur 
buvo matyti jų stovyklų 
šviesos. Kelionė buvo ypačiai 
sunki. Prasidėjęs prieš ke
lias dienas speigas tą naktį 
tiek baisiai pakilo, kad mi
rė sušalę daug raitųjų paly
dovų. Medininkuose impera
torių pasitiko ministras Ma
ret, kurį Napoleonas buvo 
prašęs atvykti sutikti. Jis 
pakvietė jį sėsti į savo karie
tą generolo Caulaincourt 
vieton ir su juo važiavo iki 
Vilniaus.

Atvykęs į Vilnių gruodžio 
6 d. 10 vai. ryto, Napoleo
nas vengė pasirodyti mieste,

ir sustojo vienuose negyve
namuose, apdegusiuose na
muose priemiesty, čia jis su 
savo ministru sutvarkė vi
sus momentą liečiančius rei
kalus, ypačiai maisto klausi
mą. Po pusantros valandos 
jis leidosi toliau į kelionę, 
pasirinkdamas kelią per 
Varšuvą ir Dresdeną, užuot 
važiavęs per Dancigą ir Ber
lyną. Bet pavojus dar nebu
vo visiškai praėjęs. Trum
pai sustojęs Rumšiškėse, im
peratorius atvyko į Kauną 
gruodžio 7 d. 5 vai. ryto. Ne
trukus būrys žvalgančių ka
zokų pasirodė prie tų pačių 
miesto vartų, pro kurias jis 
ką tik buvo pravažiavęs. 
Mieste Napoleonas trumpai 
sustojo ir viename restora
ne suvalgė karštus pusry
čius. šaltis kankino visus, ir 
imperatorius drebėjo, nors 
buvo apsiavęs plačiais, šil
tais batais, apsivilkęs sto
rais žalai apmuštais kaili
niais ir užsimovęs ant veido 
nuleistu gobtuvu.

Išvažiuojant iš Kauno, im
peratoriaus vežimas perva
žiavo Nemuną, per kurį prieš 
šešis mėnesius po jo akių 
persikėlė galingiausia ir gra
žiausia anais laikais pasau
lio armija, ir, išklydęs iš tie
siojo kelio, tolimesniu keliu 
tos pačios dienos vakarą Na
poleonas atvyko į Marijam
polę, kur valgė vakarienę. Iš 
čia jis išvyko Seinų link, 
kur gruodžio 8 d. prieš pu
siaudienį sustojo papietauti; 
vakarieniavo tą pačią dieną 
Augustave. Kelionė vi§ sun
kėjo dėl sniego, kurio buvo 
storai prisnigta. Tik gruo
džio 9 d. 
vežimas 
Grajevą, 
pamainą, 
įmanoma
tokioje sunkioje karietoje. 
Laimei, pavyko gauti greitą 
patogų vežimą su pritaisyto
mis pavažomis, ir imperato
rius pasileido toliau, palik
damas užpakaly du savo pa-

lydovų vežimus, kurie jį be- 
pasivys tik Paryžiuje. Tos 
pačios dienos vakarą jis bu
vo Lomžoje, kur valgė vaka- 
nienę; iš čia, važiuodamas 
per Makovą ir Pultuską, 
gruodžio 10 d. apie pusiau
dienį jis pasiekė Varšuvą. 
Šitame mieste Napoleonas 
priėmė savo ambasadorių ir 
svarbiausius kunigaikštys
tės vyriausybės asmenis. Iš
važiavęs iš čia, jis gruodžio 
14 d. buvo Drezdene, kur tu
rėjo pasikalbėjimą su Pran
cūzijos pasiuntiniu ir pasi
matė su Saksonijos karaliu
mi, o paskui per Erfurtą, 
Leipcigą ir Maincą gruodžio 
18 d. apie pusiaunaktį atvy
ko į Paryžių.

Išvažiuodamas Napoleo
nas manė, kad Neapolio ka
ralius Muratas galės dar at
sispirti prieš rusų vi j imąsi ir 
atsilaikyti prie Nemuno. Pa
gal instrukcijas, kurias buvo 
davęs, 
riausiu
jis jam buvo pataręs- sulai
kyti bei sujungti armiją Vil
niuje ir įsikurti šitame mies
te žiemai. Tuo atveju, jeigu 
jis negalėtų atsilaikyti deši
nėje Nemuno pusėje, jis tu
rėjo likti kairėje upės pusė
je, neatiduodant Kauno. Lie
tuvos karinė administracija 
buvo gavusi įsakymą viską 
paruošti Vilniuje didžiajai 
armijai apgyvendinti. Buvo 
iškabinti stambiomis raidė
mis rašyti plakatai, kuriuo
se kiekvieno korpuso karei
viams buvo nurodytas vie
nuolynas, į kurį jie turėjo 
vykti ir kur turėjo rasti 
maistą ir pastogę. Tačiau į- 
vykių raida visus šiuos įsa
kymus bei nurodymus pada
rė bergždžius.

(Bus daugiau)

paskirdamas jį vy- 
kariuomenės vadu,

rytą imperatoriaus 
ir rogės pasiekė 
artimiausią arklių 
Čia pasirodė nebe
toliau bevažiuoti

Karo Taupymo Bonai ir 
Ženkleliai yra didysis gin
klas, kuriuo visi prisideda
me kovoje už Amerikos sau
gumą, už laisvą pasąuJ^gpž 
laisvą Lietuvą.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius) 

J *

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

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.

Miestas nr.

Valstybė
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Ruošia L K. Federacijos New Yorko Apskritis

Seksu., Itags.-Sept., 12. *13
KLASČI U S - CLINTON PARKE

Maspeth — Betts Avės. Maspeth, N. Y.

PROGRAMOJE: Komiškas Sportas, Šokiu Kontestas.

Šokiams gros J. AVIŽONIO Orkestras

Pradžia 1 vai. popiet Bilietas 50c.

MALONIAI KVIEČIAMI!

Šį sekmadienį, rugsėjo 12 
d., Klasčiaus parke ir salėje 
įvyksta labai smagus vasa
ros laikotarpio užbaigimo 
piknikas. Pradžia 1 vai. po
piet.

Įvairi programa prasidės 
3 vai. popet. šokiams gros 
Juozo Avižonio orkestras. 
Bus įdomi komiško sporto 
programa, o vakare — šokių 
kontestas.

Šį pikniką rengia L. K. Fe
deracijos New Yorko apskri
tis, norėdama pradėti „Ame
rikos” dešimtmečio sukak
ties minėjimą. Federacijos 
apskrities palankumas ,,A- 
merikai” visada buvo nuo
širdus ir didelis, todėl visi 
„Amerikos” draugai prašomi 
paremti šį pikniką. Tai ge
riausia padaryti — savo 
gausiu atsilankymu.

„Amerikos” skaitytojai! 
Kuriems tik sąlygos leidžia, 
sttts^feęepfeyB^atvykite šį sek
madienį į Klasčiaus parką, 
bet ir savo draugus, savo pa
žįstamus, savo artimuosius 
pasikvieskite. Jums visiems 
už paramą iš širdies dėkoja 
ir vilties pasimatyti reiškia

Federacijos apskritis.

Gi kurie šiemet uždirba I 
daugiau negu pereitais 
(1942) metais, bet mažiau ne
gu $3500 (vedusieji) ir $2700 
(nevedusieji), tiems minėtų 
blankų į mėnesį pildyti nerei
kia.

Kuriems reikia šį mėnesį 
priduoti savo pajamų pareiš
kimus, tie turi apskaitliuoti 
ir pažymėti tuose pareiški
muose visas ir iš visų šalti
nių pajamas, skaitant nuo 
šių metų sausio 1 d. iki gruo
džio 31 d. imtinai. Taipgi 
reikia sužinoti, kiek šiais 
metais viso yra atitraukta 
valdžiai mokesčų nuo savai
tinių ar mėnesinių uždarbių 
(pėdžių). Atitraukus nuo sa
vo įeigų asmenines nuo tak
sų atleidimo sumas ir jau 
darbdavių atitrauktas taksų 
sumas, surasite, kiek dar val
džiai esate skolingi už šiuos 
metus. Bet iš surastos sko
los dar galima atitraukti 
šiais metais kovo ir birželio 
mėnesiuos sumokėtus taksus 
už pereitus (1942) metus, 
nes už 1942 pajamas iki $50. 
taksai visai yra dovanojami, 
o virš šios sumos 75% val
džiai priklausomų taksų— 
dovanojami.

J. P. Mačiulis.

’’INCOME TAX” V — PAŠTAS KANADON
Kurie šiais metais uždir

ba mažiau negu pereitais 
(1942) metais, turi išpildyti 
pajamų blankas iki šio mėne
sio 15 d. Vedęs, kurio šių 
metų uždarbis bus virš $3, 
500.00 ir nevedęs, kuris šiais 
metais uždirbs daugiau kai 
$2700.00 — taipgi turi išpil
dyti pajamų blankas iki šio 
mėnesio 15 d. ir už šių (1943) 
pajamas sumokėti valdžiai 
nemažiau kai pusę dar nesu
mokėtų pajamų mokesčių.

Brooklyno pašto viršinin
kas Frank J. Qualey, Jr. pra
neša, kad Amerikos gyven
tojai gali susirašinėti V — 
Pašto keliu su Kanados ka
riais, esančiais užjūryje.

Rašant V—laišką reikia 
pažymėti kanadiečio kario 
pavardę, jo laipsnį, dalinio 
vardą ir adresą, pridedant 
žodžius „Canadan Army 
Overseas” arba „Royal Cana 
dian Air Force Overseas”.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Kunigų rekolekcijose šią 
savaitę yra kųn. J. Balkūnas, 
kun. J. Laurynaitis, kun. Pr. 
Raugalas, kun. A. Petraus
kas.

• Ant. Samalionis, jūrinin
kas, buvo parvykęs pas savo 
žmoną ir motiną. Ta proga 
paminėtas jo gimtadienis. 
Tai buvęs veiklus Apreiški
mo par. choristas, valdybos 
narys. .

• Juozas ir Ona Ginkai a- 
tostogas praleido Menderių 
ūkyje.

o L. Vyčių New York — 
New Jersey apskrities suva
žiavimas bus rugsėjo 19 d. 
Aušros Vartų par. salėje, 
Broom Street, New Yorke. 
Pradžia 2:30 vai. popiet.

® 40 vai. atlaidai šv. Jur
gio par. bažnyčioje bus spa
lių 17—19 d.

• Juozas P. Mačiulis Piels 
aludės darbininkų išvažavi- 
me laimėjo sieninį laikrodį 
Tai vienintelis didelio išva
žiavimo laimėtojas. Šiuo me
tu J. P. Mačiulis pagelbsti 
pajamų mokesčių blankas 
užpildyti.

• Smagiausias piknikas 
bus šį sekmadienį, rugsėjo 
12 d., Klasčiaus parke. Jį 
rengia Federacijos apskritis. 
Jo pelnas —„Amerikos” de
šimtmečiui paminėti.

• Povilas Vičas, Apreiški
mo par. choristas, rugsėjo 5 
d. Apreiškimo par bažnyčio
je per 10 vai. mišias susituo
kė su Eleanora White veiklia 
CYA nare.

• Raudonajam Kryžiui 
kraujo aukotojai bus surašo
mi rugsėjo 12 d. prie Angelų 
Karalienės par. bažnyčios

J-WAR WAN DRM
FOR /HVAS/ON

tlon to your regular War Bond purchases. 
Invest more than $100 —a lot more —if 
you possibly can.

The Job is big. Everyone must do his 
full share if we are to put this drive over 
the top.

War Bonds are the safest investment in 
the world. For your own sake, for your 
Country’s sake, put every spare dime and 
dollar in War Bonds during the 3rd War 
Loan Drive.

• Put a circle around the date—Thurs
day, September 9th. For that’s the day the 
3rd War Loan Drive starts.

On that day, you will be asked to go 
the limit to back our valiant fighting men. 
You will be asked to do your share in the 
greatest invasion the world has ever seen. 
Answer your country’s roll call!

Your part is to back this invasion by 
investing in at least one EXTRA $100 
War Bond in September. That’s in addi-

s
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BACK THE ATTACK—WITH WAR BONDS
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222 South 9th St.,

Maspetho Žinios

— Kun. Juozas Varnaitis 
atvyko pas savo motinėlę 
praleisti savo atostogų. Jis 
yra klebonas Quray, Colo.

— Sunkiai susirgo Myko
las Baltrūnas ir guli Boule
vard ligoninėje.

— Trečios Karo Paskolos 
vajus jau prasidėjo. Išrink
ta komiteto valdyba iš p. 
Lindner pirm., J. Benedikto 
vice-pirm. ir p-lės Jos. Zem- 
brauskaitės sekretorės. Ko
mitetą sudaro visų draugijų 
atstovai. Sekmadienį jau už
registruota pažadėtų bonų 
už 1450 dol. Graži pradžia. 
Registruokite savo 
klebonijos raštinėje.

—Rugs. 13 d. įvyks Alto
riaus draugijos ir Šv. Onos 
sodalicijos susirinkimai.

— Ateinančią savaitę re- 
kolekcijosna išvyksta kun. 
Pijus Lekešis.

— Rugs. 4 d. susituokė ka
reivis Aleksandras Milinčius 
su Miss Winters.

bonus

6. Valso ir polkos kontes
tas.

Visi laimėtojai gaus ver
tingų dovanų.

PARĖMĖ A. R. KRYŽIŲ

Įvairios Žinios

Rugsėjo - September 1Cr WAR
Nusišypsok irlOAN

Pamiršk Karl5®“*
Neišspręstas klausi
Mokytoja: Vestuvių 

jaunoji apsivelka balta 
bais dėl to, kad ta diei 
laimingiausia jos gyv

Andriukas: O kode 
vyrai tą dieną apsivelk jūžoina 
dais rūbais?

Sirtumas
Ponia: Magdalena, 

nusiplovei rankas prie 
ną minkysiant?

[tf KAIP

Vilemą 
r

jjjfi 
daria?

AMERIKOS
LEKŲ VIS
KULTORI

SAV

EINA KA

Entered as Sect
Office at Brool

AMERI1
PRAĖ

(Tęsinys

tfiausybei pasi
enį pasidavi- 

Magdė: Juk aš ne p ;pasklido lengvi
minkau, bet juodą duoi

Pasikalbėjo
Prie mokyklos ste 

berniuku ir vienas 
klausia:

— Kaip rašyti žodį 
nis”... su trumpąja „i” 
ilgąja „y”?

— Jeigu ligonis i 
serga, tai rašyk su tru 
„i”, o jeigu ilgiau serj 
rašyk su ilgąja „y”, - 
dūrė antras berniukas.

Gilus galvojimas
Ji: Vedybos labai 

šios į telefono vartoji
Jis: Kaip tai?
Ji: Nevisuomet ga 

ko nori.
Perdėtas pagyrim^J

Moterų Sąjungos čigonių 
balius bus rugs. 25 d., šešta
dienį parapijos salėje. Daly
vaukime visi.

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

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

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

Angelų Karalienės 
Parapija

Šį sekmadienį, rugsėjo 12 
d., prie mūsų bažnyčios du
rų stovės Raudonojo Kry
žiaus lietuvių skyriaus ats
tovės ir surašinės vardus tų 
lietuvių, kurie sutiks paau
koti savo kraujo.

Savo kraują gali aukoti 
sveiki asmens nuo 21 metų 
iki 60 metų amžiaus. Jaunes
niems nei 21 m. reikia tėvų 
sutikimo. Kraujo aukojimas 
labai reikalingas — tai iš- 
gelbsti daugelio sužeistų ka
rių gyvybes. Visi lietuviai 
prašomi sutikti paaukoti sa
vo kraujo.

Mišios mūsų bažnyčioje 
būna 8, 9, 11 ir 12:15 vai.

SMAGIAM PIKNIKUI
SPORTO PROGRAMA

: Tel. EVergreen 4 - 7142
i SALDAINIŲ PALOCIUS i
: GERIAUSIOS RŪŠIES
i Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
Į PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
Į AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge- !
; riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

Į Juozas Ginkus
! 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. Į

Šv. Vardo draugijos ben
dra komunija bus šį sekma
dienį, rugsėjo 12 d., 9 vai. 
mišių metu. Draugijos nariai 
ir visi parapijos vyrai pra
šomi dalyvauti drauge, o po 
mišių ateiti į salę susirinki- 
man ir įsirašyti. Kurie nepri
klausote prie šios gražios 
draugijos, prisirašykite.

Federacijos apskrities pik
nike rugsėjo 12 d., šį sekma
dienį, Klasčiaus parke ir sa
lėje, šalia kitų įdomybių, bus 
įvairi sporto programa. Tuo 
rūpinasi veikli komisija, ku
riai vadovauja P. Montvila, 
o pagelbsti N. Civinskienė, 
O. Rimidienė, EI. Matuliony- 
tė ir Eug. Karpiūtė.

Pikniko sporto programo
je yra numatyta ir šie nume
riai:

1. Pypkių rūkymas — vy
rams.

2. Lenktynės su obuoliais 
šaukštuose — moterims.

3. Lenktynės maišuose — 
vyrams.

4. Pajų valgymas — vai
kams.

5. Virvės traukimas — vy
rams.

Rugpiūčio 29 d. Klasčiaus 
parke įvykęs piknikas Ame
rikos Raudonajam Kryžiui 
davė 249 dol. 17 c. Jam su
ruošti iniciatyvos ėmėsi SLT 
5 apskritis. Darbą parėmė 
šv. Jurgio dr-ja 30, SLA 38 
bas, Martino Liuterio dr-ja, 
SLT 38 kp„ LDD ir LSS kuo
pos. Rengimo komitetą su
darė pirm. A. Lelis, sekr. K. 
J. Paulauskas, ižd. J. Jasiū- 
nas, A. Zizas, P. Bajoras, J. 
Glaveskas, J. Andriuškevi
čius, St. Strazdas ir J. V. 
Stilsonas.

Iš anksto bilietų nupirko: 
Šv. Jurgio dr-ja30, SLA 38 
kp. — 20, piliečių klubas — 
50, siuvėjų lokalas — 50. Iš 
anksto bilietų buvo parduota 
213. Piknike prie vartų 
parduota 537 bil.

Piknike Raudonajam Kry
žiui gauta 30 naujų narių. 
Taigi atliktas gražus darbas, 
tačiau bolševikų „Laisvė” 
apšmeižė pikniko rengėjus, 
visą jų darbą pasisavindami. 
Toks jau nuo savo tautos at- 
kritėlių kelias — šmeižti ir 
niekinti dirbančiuosius, o jų 
darbus savintis...

K. J. Paulauskas.

Buvo iši 
komisijos.

Įgalioji! 
komisiją i 
levičius, 
mienė, P. 
nas ir K.

Nomina 
teko A. I 
nas ir J.

Donacr 
P. Pivarū 
kas.

I Rezolir 
-erika laukia ži- dėjo iš 1 
jalerno kautynių mininkav 
[lėkime, kad Sa- 
•jjysis slenkstis į 
«alę. Salemo ka- 

paremkime mal
to tonais. Dabar.

5i karas bus už- 
įemet prieš Ka- 
j optimizmo ne-

įvaitės pradžioje 
(Solemo kitaip 
•,s žemyne, prie 
įrikiečiai su nar- 
: Clark sutiko di- 
2 pasipriešinimą, 
aršios kovos.

,_ , , os" numerisVytautas: Birute,
tikras angelas. |j,erti tinkamo

Birute: Labai atsmį M nu0 
as nesu jokis angelai.!

Vytautas: Na, bet t .
visgi velniškai panaši į 1 sue^s tyS18-1
la |ą kai „Amerika”

Pranas BekL^ojo pasaulio 
Itnerikos” bičiuliai
i ir apylinkėje ruo-

Ko daugiau bonų 
sim, tuo greičiau laisV ^ tinkamai 
sam pasauliui užtikr

18

Brooklyno vyskupijos ele
mentarinėse ir aukštesnėse 
mokyklose registracija bus 
rugsėjo 9, 10 ir 11 dienomis 
nuo 9:30 iki 11:30 vai. ryto.

Pereitos savaitės „Tablet” 
buvo įdėta šitokia žinutė‘.ap
gavikas „Father Harald 
Clark” vaikšto pas karo 
dirbtuvių darbininkus, žadė
damas jiems padėti, žinoma, 
už atlyginimą. „Tablet” sa
ko, kad jie tokio „kun.” re
korduose nesuranda. Apsi
saugokite.

Kanadiečiai įspėjami, kad 
naujai suorganizuota „Dar
bininkų Progresyvė” partija 
yra ne kas kitas tik komunis
tų partija kitu vardu.

Reikia Automobilio
Reikalingas automobilis, 

nesenesnis kaip 1939 metų. 
Kas turi parduoti, praneški
te.

J. VASTŪNAS
476 Grand St. Brooklyn, N.Y.
Tel. EVergreen 7-1670

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

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

Kreipkitės:

PARDUODA

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SĖ 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų šie 
lyginimų, plasteriavimą, i
vių cementavimų ir kt. da

293 MAUJER ST.,
BROOKLYN 6, N. Y

kas, o sa 
dėjo adv

Sei 
Senate 

gą kalbą 
tų tiek 
Lietuvos 
ties paži 
minė, k: 
sena ir j 
ba yra 
savo se 

i bėjo ap 
miestus 
priešo 
džiu pa 
gins sa 
tuva į 
teisę.

Baig 
vis išg 
pastan 
kur jų 
tuose, 
meriki 
YM br< 
’kilo a

h mano „Ameri- 
ūs draugai Phi-

?,Elizabetlie, New
- Harrisone, 

Jersey City, Pa- 
estery, Amster- 
ury, New Bri-

‘ Bostone, 
a, Hartforde, Chi- 
dcoje, Binghamto- kurioj 
atady, Worcestery kalbė;

4—
I U d. susirinko 

nariai. Prieš juos 
ą reikalų. Vienas 
ą - drąsiai pasi- 
hriniam laikotar-

ir aiš 
kos s< 
rino i 
muos' 
dalyv

Nacių kariai išvijo Belgi
jos trapistų ordiną iš jų vie
nuolyno, neleisdami nieko 
pasiimti. Išsikraustyti davė 
tik pusę vai. laiko.

Šv. Cirilijaus ir Metodijaus 
seminarijoje Detroite pradės 
mokyti į kunigus lenkus, ku
rie po karui bus siunčiami 
Lenkijon.

NAMŲ IEŠKAN
TIEMS

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

J. P. MACHULIS
REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Sv< 
tuvos 
ne P 
ionf( 
tuos 
mias 
Atla 
laisv 
kiek 
nukf 
nojo 
to.

Roosevelt turi 
prieš savo akis.

Joseph Vastunį“ Amerikos ben-
’iia su taikos no- 

Real Estate Insuranjtautomis ir po ka- 

 

496 Grand St., Brooklyn, |!pasisakęs už lais-

Tel. EVergreen 7-1671 pavergtoms tau
relėms ir mažoms. 
& nuomonę rug- 
- aiškiai išreiškė
1 Sekretorius Hull.
2 kalba buvo per- 
• radiją visam pa-
prižiūrėjū ierika pasilieka iš- 
AKINIAI prieinamiausi fti ir palaikyti tei- 
kainomis pagal jų rūšis ėtumą.

_ A_
Ši ištaiga įsteigta prieš 40 n , ------

■toiė spauda labai
Stenger & Steni sėkmingos A-

& 5 -(tuvių konferenci-

Saugok Savo A
Teikiamas • geriausias
patikrinimas,

391-398 Broadway, Brooklyn,

Q

i

I
I 
S3i

i

D 
bą [ 
Tun 
ba

rid konferencijos 
-josdalyviai susi
pyktų. Bet jų vil- 
šė margis ant savo

štij „čyfai” labai 
toburghan patekti. 
®jo padaryti, nes | 
‘buvo vieši. Bet jie 
lie bijojo pažvelgti 
'gynėjams į akis.

susirado išei-

liuc 
Pitl 
apg 
vik 
riti 
rik 
te

nai

me

jei 
di<

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽIA
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Al Aliutė iŠ Brooklyno
— DideUs pasirinkimas visol žinių redaktO- 

gžrimų

Juozas Zeida
wuib asiniu

4U GRAND STREET
BROOKLYN, N. Y. - _

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KEUC

FOTOGRAFA!
65 - 23 GRAND AVENt

Maspeth, N. Y.

ks 
mW ėjo savo parei

to didelius, smar- V1 
$iotus akinius. Kas

ši
®>ėjuoda, kodėl ne-.J

-•F —
pne, kad komunis- 
[ -ukštos” rūšies spe- 
pai reikia vilko ape- 
pgti avies kailiu, 
pgiasi jie buriučių
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š
T

spaudoje „ape-
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