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Buvo išrinktos reikalingos 
komisijos.

Įgaliojimams patikrinti 
komisiją sudarė Juozas Bu- 
levičius, Kamarauskas, Sa- 
mienė, P. Mileris, St. Baka- 
nas ir K. Mereškevičius.

Nominacijų komisijon pa
teko A. F. Kneižys, Biršto
nas ir J. Stilsonas.

Donacijų — K. Sriubienė, 
P. Pivarūnas ir K. Matuliaus- 
kas.

Rezoliucijų komisija susi
dėjo iš 15 asmenų. Jai pir
mininkavo kun. Dr. J. Vaš
kas, o savo uolumu daug pa
dėjo advokatas K. Jurgėla.

Sen. Davis kalba
Senatorius Davis pasakė il

gą kalbą, kurioje parodė pla
tų tiek pačių lietuvių, tiek 
Lietuvos praeities ir dabar
ties pažinimą. Senatorius pri
minė, kad lietuvių tauta yra 
sena ir garbinga, kad jos kal
ba yra raktas į kitas kalbas 
savo senoviškumu. Jis kal
bėjo apie istorinius Lietuvos 
miestus, kurie šią valandą 
priešo užimti, ir karštu žo
džiu patvirtino: lietuviai ap
gins savo teises į laisvę. Lie
tuva į tą laisvę turi visišką 
teisę.

Baigdamas senatorius Da
vis išgyrė Amerikos lietuvių 
pastangas tiek pačiame kare, 
kur jų daug yra visuose fron
tuose, tiek ir fabrikuose. „A- 
merikos lietuviai, lygiai kaip 
jų broliai anapus jūrų, pa
kilo atmušti fanatizmo jėgų, 
kurios griauja pasaulį,” — 
kalbėjo senatorius. Tvirtas 
ir aiškus galingosios Ameri
kos senatoriaus žodis sustip
rino ir dvasioje bei pasiryži
muose pakėlė Konferencijos 
dalyvius.

Ministerio žodis
Sveikinimo žodį tarė Lie

tuvos ministeris Washingto-

Komisijos narys, arti- 
valstybės sekretoriaus 
bendradarbis. Jis tar- 

buvo Valstybės Depar-

sai yra senato užsienių rei
kalų 
mas 
Hull 
turn
tamento atstovas šiai konfe
rencijai.

Penki šimtai konferencijos 
dalyvių su didžiausiu atsidė
jimu ir susidomėjimu sekė 
senatoriaus žodžius.

Senatorius Tunnell savo 
kalboje parodė nuodugnų Lie
tuvos reikalų pažinimą tiek 
praeityje, tiek ir dabar.

Jis prisipažino juo labiau 
at jaučiąs ir suprantąs lietu
vių ir Lietuvos troškimus, 
nes pats esąs iš mažos valsty
bės — Delaware. Lietuva taip 
pat yra maža valstybė, bet 
dėl to jai nėra ko nusiminti: 
„Nenustokit vilties,” šaukė 
senatorius, pažymėdamas, 
jog Amerika kovoja ir dėl to, 
kad mažos valstybės vėl at
gautų laisvę. Jis reiškė vil
tį, kad ir Lietuva bus laisva.

Lietuva turi teisių į savo 
laisvę. Senatorius Tunnell 
nurodė, kad šiandien Lietuva 
yra viena iš tų 11 ar 13 pir
mykščių Europos valstybių 
(original states), kurios iš
liko nuo senų laikų. Jos gy
ventojų skaičius nėra koks 
silpnybės ar nevilties ženk
las. Pustrečio milijono gy
ventojų yra tiek pat, kiek 
per revoliuciją gyventojų tu
rėjo 13 pirmutinių Amerikos 
valstybių.

Teisingai šnekant, šiandien 
ne vien mažos valstybės atsi
dūrė pavojuje. Pavojus grė
sė ir pačiai Amerikai, kuri 
fašistų ir japonų klikos susi
tarimu buvo pavesta japonų 
įtakos sričiai. Gi Amerika iš 
tikrųjų buvo pavojuje, kada

KinijosChungking,
Kuomintang partijos centra- 
linis komitetas Kinijos pre
zidentu išrinko y gen. čiang- 
kaišeką, iki šiol buvusį Kini
jos kariuomenės'vyr. vadą.

Kinų konstitųcijon dabar 
"įrašyta, kad Kihijos prezi
dentas yra ir vyriausias ka
riuomenės vadas. Taip pat 
paskelbta, kad Kinijos demo
kratiški rinkimai į šalies par
lamentą įvyks vienerių metų 
laikotarpyje karui užsibai
gus. Si

Japonai Išvyti Iš 
Salamaua

Generolo MacArthur vado
vaujami daliniai Naujoje 
Gvinėjoje užėmė Salamauą, 
svarbią japonų aviacijos ir 
laivyno bazę. Japonų garni
zonas, ten buvęs, beveik vi
siškai sunaikintas. Dalis jų 
karių paspruko į džiungles, 
kur jų niekas kitas nelaukia, 
kaip tik išnaikinimas. Ame
rikiečiams pateko daug japo
nų sunkiosios ir lauko arti
lerijos.

18 mylių į šiaurę nuo Sala- 
maua priešas laikosi prie 
Lae, bet ir į ten jau kreipia
mi puolimo žygiai. *

Washington. — šiomis die
nomis čia atvyksta Lawrence 
A. Steinhardt, Amerikos am
basadorius Turkijai.

William Phillips, preziden
to asmeninis atstovas Indi
jai, išvyko į Londoną.

Pakštas pasakė reikšmingą 
ir širdis uždegančią kalbą, 
kurią šiam laikrašty atski-

KONFERENCIJOS PRADŽIOS MALDA
Amerikos Lietuvių Konferencija Pittsburghe rugsėjo 

2 d. buvo pradėta Amerikos ir Lietuvos himnais, iškilminga 
ištikimybės vėliavai priesaika ir įspūdinga malda, kurią 
invokacijos formoje paskaitė kun. Jonas Švagždys, Fede
racijos dvasios vadas, Amerikos Lietuvių Tarybos narys.

Štai tos didžiausia rimtimi išklausytos, gilia širdies 
meile kun. J. švagždžio paskaitytos invokacijos turinys:

Žmonių širdžių ir tautų Kūrėjau, kurs krūtinėn į- 
dėjai neužgesinamą liepsnelę meilės prie savojo krašto 
ir kurs širdžiai įdiegei nenumaldomą ilgesį, traukiantį 
grįžti į laisvą savąją šalį, pamatyki smūtkelių žemės 
kruviną kančią nelaisvėje; siųski sustiprinimą tiems 
mūsų broliams, kurie, kaip nukritusi ašara, be žymės 
sutirpsta Sibiro pusnynuose, o mums čia susirinku
siems sustiprinki jėgas ir nušvieski kelius, kuriais ei
dami greičiau galėtume patalkinti pavergtiems mūsų 
broliams nusimesti svetimų pančių ir laisvėje Tau gie
doti padėkos giesmę Aušros Vartuose.

Mūsų širdyse gimusi malda lydi žygin traukian
čius šios šalies vyrus, kurie, eidami mūšin paskui 
žvaigždėtąją vėliavą, savo krauju lieja žemę, kad Lie
tuvoje išdygtų laisvės žvaigždė.

Tebūnie amžina ramybė kritusiems ir telydi nesu- 
klupdoma narsa naujai stojančius į tautų laisvės ir tei
singumo frontą, kurs žada atnešti prisikėlimą ir kry
žiuojamai mūsų Lietuvai.

ITALIJOJE LABAI SMARKIOS KOVOS

prie Pearl Harbor iš 8 Ame-1 rai įdėsim. Tuo tarpu teno- i 
rikos karo laivų sveikas išli
ko tik vienas! Senatorius pa
brėžė: „Tuo laiku Jungtinės 
Valstybės buvo atsidūrusios 
pavojuje tiek pat, kaip ir ma

ne P. Žadeikis. Jis sveikino J žosios valstybės”.
Šių reiškinių akivaizdoje 

reikia visu rimtumu žvelgti 
į ateitį ir ieškoti kelių tautų 
gyvybei ir taikiam gyveni
mui išsaugoti.

Pirmas žingsnis yra demo
kratijų laimėjime ir demo-

konferenciją, primindamas 
tuos pagrindus, ant kurių re
miasi lietuvių tautos viltys— 
Atlanto Čarterį ir keturias 
laisves. Drauge jisai nurodė, 
kiek šiame kare Lietuva yra 
nukentėjusi tiek nuo raudo
nojo, tiek nuo rudojo okupan
to.

Senatorius Tunnell
Didelę ir reikšmingą kal

bą pasakė senatorius James 
Tunnell (Delaware). Jo kal
ba juo svaresnė, kadangi ji-

[omunistinė spauda labai 
ginasi dėl sėkmingos A- 
■ikos lietuvių konferenci- 
Pittsburghe. Jie baisiai 

ško, konferencijos
gėjai ir jos dalyviai susi- 
tų, susipyktų. Bet jų vil- 
nusinešė margis ant savo

lĮegaitės.i
Komunistų „čyfai” labai 
Įrėjo Pittsburghan patekti, 
b tai galėjo padaryti, nes 
pėdžiai buvo vieši. Bet jie 
prjso. Jie bijojo pažvelgti 
fetuvos gynėjams į akis.
Komunistai susirado išei- 
I Jie nusiuntė iš Brooklyn© 
po vietinių žinių redakto- 
Iši ščyrai ėjo savo parei- 
Įs. Ji dėvėjo didelius, smar
ki nutepliotus akinius. Kas 
■pažino, nesistebėjo.

ui fliT sąžinė juoda, kodėl ne- 
^^Kuodinti ir akinių!
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liuoja” į katalikus — girdi, 
Pittsburghe jus nuskriaudė ir 
apgavo tie nevidonai menše
vikai ir laisvamaniai; jūs tu
rite viską Amerikoje, o Ame
rikos Lietuvių Taryboje esa
te tik mažuma...

Verkšlenkit, verkšlenkit 
nauji katalikų „gynėjai”! A. 
L. Taryboje nėra nė daugu
mos, nė mažumos. Ten yra 
Amerikos lietuvių vieninga 
jėga ir 
dideliam

nepalaužiama valia 
darbui atlikti I

keista, bet teisybė,Labai
kad Lietuvos gynėjų niekini
me su bolševikais uoliai iš
vien eina ir „Dirva”.

Praeitą savaitę „Dirva” 
šlykščiai pasityčiojo iš kun. 
J. A. Karaliaus, kurio patrio
tinę veiklą vadina „kenk
sminga ir žalinga Lietuvai”.

Kun. J. Karalius nereika
lingas jokio apgynimo. Jo 
šviesūs darbai už viską ge
riau kalba. Kas juodina kun. 
J. Karalių, tik savo tikrąjį 
veidą parodo. O tas veidas 
tikrai nepavydėtinas.

* Rugsėjo 12 d. per radiją 
kalbėjo Valstybės Sekreto
rius Cordell Hull, paliesda
mas mūsų krašto užsienio po
litiką ir jos siekius. Savo kal
bos pradžioje p. Hull pažy
mėjo, kad karo laukas yra 
žymiai pasikeitęs, kad mes 
dabar laimime ore, vandeny
se ir sausumoje. Nežiūrint ti
kros pergalės, kuri bus pa
siekta didele kaina, tenka rū
pintis ir tuo, kas bus po to, 
kai karas bus laimėtas — nu
rodė atsakingas valstybės 
pareigūnas.

Artimiausiu mūsų užsienio 
politikos uždaviniu ir siekiu 
šiuo metu yra — nugalėti 
priešą ko greičiausiai. Šis tik
slas sutampa su visų Jungti
nių Tautų užsienio politikos 
tikslais, šiam tikslui viskas 
skiriama ir aukojama. Ta
čiau po karo bus daug pro
blemų, kurioms spręsti Ame- 

' rika turi gražią praeitį.
„Mūsų valstybės istorijoje 

mūsų pagrindinė politika 
santykiuose su užsienio val
stybėmis rėmėsi tam tikrais 
įsitikinimais, kurie yra pla- 

' čiai ir giliai įsišakniję mūsų 
žmonių mintyse” — sakė 
Hull. Tų įsitikinimų svar
biausiais Hull nurodė šiuos:

1. Visos tautos, kurios pa- 
sirodė pajėgiančios prisiimti 
ir išpildyti laisvės atsakomy
bes, yra vertos naudotis lais
ve.

Italijoje šiuo metu eina di
deli mūšiai. Didžiausi susirė
mimai yra prie Salerno, kur 
buvo sėkmingai išlaipinta A- 
merikos 5 armija, generolo 
Clark vadovaujama. Čia vo
kiečiai turėjo labai geras po
zicijas. Kalnuose veikia jų 
gerai įrengvU 'Artilerija. Ten 
sutraukta ir jų aviacija.

Po šešių dienų kautynių A- 
merikos kariuomenė turėjo 
užleisti kelias vietas vokie
čiams, kurie čia turi sutrau
kę savo daug mūšių mačiu
sias divizijas.

Kitoje Italijos vietoje an
glų daliniai sėkmingai tram
do priešą ir skuba Salemo 
link, kad galėtų susijungti 
su amerikiečiais.

Italams be sąlygų pasida
vus Sąjungininkų vadui Ei- 
senhoweriui, Italijoje vokie
čiai ėmėsi staigių žygių. Jie 
tuojau užėmė Romą ir kitus 
miestus šiaurėje. Vatikano 
miestas, kuris pagal tarptau
tinę teisę yra laisva ir suve
reninė valstybė, esąs vokie
čių „protekcijoje”.

Rugsėjo 13 d. Berlyno ra
dijas paskelbė, kad vokiečių 
parašiutininkai išlaisvino 
Mussolinį, kurs dabar esąs 
„laisvas” vokiečių rankose.

Kur yra Italijos karalius 
pirmininkas 

, niekur 
neskelbiama. Sosto įpėdinio 
princo Umberto žmona su 
vaikais išvyko į Šveicariją.

1'”=°"“; ±U,J '-"į“ ir ministeris pin 
rim paminėti vieną is pagrm- maršalas Badoglio,
dinių tos kalbos minčių, bū
tent: Jungtinės Tautos turi 
panaikinti visas Hitlerio 
darbų ir susitarimų pasėkas, 
o kadangi Lietuva neteko 
laisvės kaip tik dėl Hitlerio 
—Stalino susitarimo 1939 
metais, tai, Lietuvai laisvę 
sugrąžinant, bus panaikintas 
dar vienas iš Hitlerio juodų 
darbų.

Toliau buvo iššaukti var-

Mirė Kardinolas

ki aLij ų ičtiiiiejmie ii ueniu- 
kratybės principų vykdyme: dais atstovai. Pasirodė, kad
„Jei demokratijų principai 
bus ignoruojami, jokia tau
ta nebus laisva,” pabrėžė se
natorius.

Taip mūsų vilčių pagrin
das yra „tasai nuostabus pa
reiškimas, žinomas Atlanto 
Čarterio vardu.”

Baigdamas senatorius Tu
nnell pasakė, kad būsimoje 
santvarkoje tautos, ar jos be
būtų mažos ar didelės, pri
valo turėti savo laisvių ap
saugą. Privalės būti tarptau
tinė organizacija, gal tarp
tautinė kariuomenė, kurios 
tikslas bus apsaugoti taiką.

Abiejų senatorių kalbas 
konferencijos atstovai ir sve
čiai palydėjo nepaprastu 
džiaugsmu.

Kiti sveikinimai
Pittsburgh© majoro vardu 

konferenciją sveikino pulki
ninkas E. A. Fairley.

Išsamią kalbą, sveikinda
mas suvažiavimą, pasakė bu
vęs estų užsienių reikalų mi
nisteris Pusta, tarp kitko 
nurodęs, kokią didelę ekono
minę pažangą buvo padarę 
laisvieji Baltijos kraštai.

Tuo ir buvo baigtas prieš
pietinis posėdis.

Popietiniame posėdyje 
konferenciją sveikino Latvi
jos konsulas Pittsburghe.

Lietuvių Tautinės Tarybos 
vardu sveikindamas prof. K.

iš viso konferencijoje daly
vavo apie 500 asmenų, čia 
įskaitant ir svečius.

Dar apsvarsčius keletą 
klausimų popietinis posėdis 
buvo baigtas.

Vakare konferencijos da
lyviai susirinko į šaunią va
karienę. Buvo daug gražių 
kalbų, dainų, o paskui ir šo
kių.

Šelpimo reikalas
Penktadienį, antrą konfe

rencijos dieną, darbai buvo 
pradėti tremtinių šelpimo 
svarstymu.

Ypatingo dėmesio sukėlė 
Ponios Devenienės praneši
mas apie ištremtuosius Sibi
ran lietuvius, kurie prie Le
dinuotojo Vandenyno gausiai 
miršta nuo ligų ir išbadė j i- 
mo.

Sibire mirusieji pagerbti 
visų atsistojimu.

Kun. Dr. J. Končius nuro
dė, ką Kun. Vienybė yra pa
dariusi tremtinių reikalu. Jis 
taip pat pranešė apie žygius 
siųsti vaistų į Lietuvą. Vais
tų per R. Kryžių numatoma 
siųsti už 100,000 dolerių.

Ministeris P. Žadeikis sa
vo kalboje nurodė, kad be 
tremtinių Rusijoje dabar yra 
daug lietuvių, atsidūrusių 
beviltiškoj padėty Vokietijoj. 
Čia jų galį būti jau trigubai

(Užbaiga 6 pslp.)

Friburgas. — Rugsėjo 14 
d. čia mirė ispanų Taragonos 
arkivyskupas, kardinolas Vi
dai, 75 metų amžiaus. Kardi
nolų skaičius dabar sumažė
jo iki 45. 

i

Ispanų pilietiniam karui 
kilus, kardinolas Vidui buvo 
pasišalinęs iš Ispanijos ir 
daugiausia gyveno Italijoje.

Švedai Meldžiasi 
Už Lietuvą

Paėmė Brianską
Londonas. — Rusų armija 

rugsėjo 15 d. išstūmė vokie
čius iš Briansko, atkirsdama 
vokiečiams svarbią geležin
kelių liniją į rytus nuo Kle
vo.

Brianskas buvo paskutinė 
vokiečių tvirtovė, iš kurios 
jie galėjo ruošti naują puoli
mą Maskvos link.

Vokiečiai paskelbė „išsi
traukę iš Briansko pagal 
planą.”

Šią vasarą Stockholme į- 
vyko pamaldos už išvežtuo
sius į Rusiją ir Vokietiją Pa- 
balčio valstybių žmones. 
Žmonių buvo pilna protes
tantų katedra. Pats protes
tantų vyskupas pasakė pa
mokslą, melstasi už kenčian
čius Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos žmones.

Švedijos visuomenė yra la
bai palanki Lietuvai. Jeigu 
ten esantieji lietuviai turėtų 
nors kiek lėšų veikimui plės
ti, būtų galima daug ką pa
daryti Lietuvos naudai.

2. Kiekviena suvereninė 
tauta, didelė ar maža, pagal 
teisę yra lygi kiek^įe^ai ki- 
tai tautai.

3. Visos tautos, didelės ir 
mažos, kurios gerbia kitų tei
ses, turi teisę būti laisvos 
nuo svetimo kišimosi į jų vi
daus reikalus.

4. Tautų santykiavimo ir 
žmonijos pastovios taikos 
siekimo pagrindai yra suti
kimas tarptautinius ginčus 
spręsti taikiu būdu, pripaži
nimas tarptautinės teisės ir 
laikymasis jos dėsnių.

Tarptautinis bendradar
biavimas, gero kaimynišku- 
mo dvasioje, kurs remiasi 
laisvės, lygybės, teisingumo, 
dorovingumo ir teisės dės
niais, yra stipriausiai vei
kiantis būdas saugoti ir vys
tyti politinę, ekonominę, so
cialinę ir kultūrinę mūsų val
stybės ir visų valstybių ge
rovę.

Toliau savo kalboje Hull 
pasisakė už sudarymą tarp
tautinės organizacijos, kuri 
turėtų ir jėgą plėšikiškiems 
pasikėsinimams sutramdyti.

Balučio Sveikata 
Žymiai Gėrėja

KONGRESAS VĖL DIRBA

Po dviejų mėnesių atosto
gų, J. A. V. Kongresas rug
sėjo 14 d. susirinko pasėdžių.

Pirmą dieną posėdy daly
vavo iš 96 senatorių — 53, ir 
iš 435 atstovų — 168. Tiki
masi, šią savaitę susirinks 
visi ir pradės svarstyti svar
biuosius šalies reikalus.

LAIVYNO AUKOS

Washington. — Rugsėjo 
14 d. laivyno vadovybė pra
nešė tokias savo aukas šia
me kare:

Nuo karo pradžios Ameri
kos laivynas turėjo 29,381 
auką — 10,143 žuvę, 5,169 
sužeisti, 9,908 dingę ir 4,161 
belaisvis.

Min. Merkys Sibiro miškuose

Paskutinės pasiekusios ži
nios sako, kad Antanas Mer
kys, buvęs Lietuvos ministe
ris pirmininkas, buvo prista
tytas prie miško kirtimo dar
bų Sibire.

Lupimas žievių, sunkus 
darbas su sienojais, esą, ypa- 

sim, tuo greičiau laisvę vi- tingai blogai paveikęs į jo 
sam pasauliui užtikrinsim. sveikatą.

Ko daugiau bonų išpirk-

Lietuvos atstovas Londo
ne ministeris B. K. Balutis 
lankėsi pas širdies specialis
tą, kurs sveikatos stovį nera
dęs pavojingą, tačiau liepęs 
bent per keturias savaites 
užmiršti visus rūpesčius ir ta
da pasveiks.

ESTAI KENČIA

Iš Londono praneša, kad 
Lietuvoje ir visame Pabalti
jyje okupantai neleidžia sa
vistoviai veikti jokioms 
aukštosioms mokykloms. A- 
teina žinių, kad Estijos Tar
tu (buv. Dorpato) universi
tetas, kuriame savo laiku yra 
mokęsi ir nemažai lietuvių, 
dabar labai nukentėjęs nuo 
vokiečių.

Estų šviesuomenė perse
kiojama už prielankumą Šve
dijai,



Rugsėjo - September 1 U PROTESTAS III!
Prof. Dr. K. Pa

LIETUVA TURI BŪTI IŠGELBĖT
LEIDŽIA LIETUVIŲ 

UNIVERSALIS BIURAS, INC. 
KAS PENKTADIENIS 
Prenumeratos Kaina:

Jung. Valst metams ..................... 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui .............  160
Užsienyje metams ....................... 3.25
Užsienyje pusmečiui ................... 1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year..................... 3.00
In U. S. A. six months .............  1.60
Other Countries one year ....... 3.25
Other Countries six months .....  1.75

Advertising rates on application.

Gen. stabo pik. K. Grimus.

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS VIETA W A R

7'

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

A. L. KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS

PAREIŠKIMAS PREZIDENTUI
THE HONORABLE FRANKLIN DELANO ROOSEVELT, 
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA, 
WHITE HOUSE, WASHINGTON, D. C.

Five hundred delegates from all over the United States, 
representing the overwhelming majority of Lithuanians in 
America, assembled in conference at Pittsburgh, Pennsyl
vania, take this opportunity of expressing to you, Mr. Pre
sident, their undivided loyalty as to the Chief Executive of 
our State and Commander-in-Chief of our Armed Forces 
which are at present engaged in a struggle for life and 
death, a struggle which is to decide the destinies of man
kind and civilization everywhere on the globe.

The Lithuanian-Americans are proud of their sons and 
brothers, husbands and sisters, who are devotedly doing 
their part whether on the battlefields in action against the 
enemy, on the high seas, or at the assembly lines on the 
home front.

Hundreds of thousands of citizens of Lithuanian 
descent look up to you, Mr. President, as to the greatest 
champion of freedom in our time for the benefit of the com
mon man and small nations.

Hailing from an ancient peaceful.people, the Lithu
anian-Americans have not forgotten their old country in 
Europe and had watched with a natural feeling of simple 
human pride the steadily growing progress there in every 
field of human endeavor until the smothering of indepen
dent life in Lithuania by cruel agressors.

The Lithuanian-Americans are deeply grateful to you, 
Mr. President for the American Government’s unflinching 
determination not to recognize acts of agression in Lithu
ania, as expressed by responsible officials of the American 
Government. They are further convinced that the crushing 
of the enemies by the United Nations will bring to Lithu
ania, to use the words of the Atlantic Charter, “the restora
tion of sovereign rights and self-government” in the same 
IseasiR ir“S,.s il-wilLto-the other enslaved small nations of 
Europe, and as proclaimed in the Atlantic Charter.

P ASITIKĖJIMAS VYRIAUSYBE
Honorable Cordell Hull
Secretary of State 
Washington, D. C.

Lithuanian-Americans convened in a special Lithu
anian-American Conference at Pittsburgh, Pennsylvania, 
September 2 and 3, 1943, beg you to accept their sincerest 
expressions of esteem for your eminent person and of gra
titude to the State Department of which you are the dis- 
tinguishdd head for its policy of steadfastly defending the 
right of Lithuania to independence.

We are confident that our Government will never de
viate from its traditional principles of ever championing 
the cause of justice and the rights of the unjustly oppressed.

2) Trumpa Pasaulio Taikos 
sistemii analizė

Man neperseniai būnant 
Rochesteryje, vieno ameriko
niško laikraščio korespon
dentas paklausė manęs, kaip 
aš vaizduojuosi busimąjį Eu
ropos susitvarkymą. Mano 
bendrakalbiui, regimai, rū
pėjo Europos Tautų taikaus 
sugyvenimo šansai, gal būt, 
net keliai III Pasauliniam 
karui išvengti.

Į jo klausimą aš nedvejo
damas atsakiau, kad busimo
sios taikos šansus savo ran
kose laiko Didžiosios Demo
kratijos (U. S. A. ir Anglija), 
kurios ir vėl turi būti pasiry- 
žusios eiti suvaldyti eventu
alų agresorių.

Kitais žodžiais, pasaulio 
busimoji taika priklausys 
nuo kolektyvaus saugumo e- 
fektyvumo, kur abi angliškai 
kalbančios demokratijos tu
rės imtis tikrai rimtų pasi
žadėjimų tam tikrose sąlygo
se kartu su kitais kariška 
jėga pasipriešinti eventua
liam agresoriui. Prie tokio, 
susitvarkymo nebūtų kliūčių 
eiti ir iki visiško Vokietijos 
nuginklavimo. Kolektyvaus 
saugumo sąvoka betgi ne
reiškia, kad į jos sistemą į- 
einą įvairių valstybių gink
luoti kontingentai bus laiko
mi kažkokiame tarptautinia
me žardyje „iki pareikalavi
mo”, ar kad vadinamos ma
žos valstybės, didžiųjų sau
gojamos bei ginamos, galės 
sau ramiai tarpti. Praktiko
je tokia sistema, tikriausiai, 
pasireikš ištisame „savitar
pės paramos paktų” deriny
je, o atskiros kariuomenės 
kaip buvo taip ir liks savuo
se kraštuose. Greičiausia, vi
sa sistema bus pagrįsta re
gionaliniais saugumo kom
pleksais, kurie, savo ruožtu, 
pagal geopolitines sąlygas, 
kombinuosis į didesnius de
rinius. Istorinis objektyvu
mas verčia konstatuoti, kad 
jei 1918—1919 metais nedi
delė ir silpnai ginkluota Lie
tuvos kariuomenė savo užda
vinį atliko, tai tik dėka to, 
kad ji faktiškai kariavo tam 
tikroje koalicijoje, nors for
maliai sutartimis ir nepa 
tvirtintoje.

Išvadoje noriu pasakyti, 
kad būsimoje Europoje Lie-

tuva, ar kita kuri panašaus 
masto valstybė, be kariuome
nės, tikriausia, neapsieis. Bet 
ji neliks viena, izoliuota. Ta 
pačia proga pravartu pri
minti, kad rūpesnis dėl savo 
sveikatos anaiptol nereiškia 
pavojaus kitam. Ta aplinky
bė, kad Lietuva rūpinasi sa
vo saugumu, dar nereiškia, 
kad Lietuva planuoja „agre
siją” prieš savo kaimynus ar 
ruošiasi užleisti „agresijos 
bazę” kam nors kitam. Sa
kysim, kai kurie Sovietų sim- 
patikai nuėjo tiek toli, kad 
dargi pačią Nepriklausomos 
Lietuvos idėją laiko nepriim
tina. Girdi, ir vėl „sanitarinė 
juosta!” Panašiai protau
jant galime dasikalbėti „ad 
absurdum.” Net ir tokią Ka
nadą ar Meksiką Amerikos 
atžvilgiu galėtume pavadinti 
„sanitarine juosta”. Tokiu e- 
pitetu galima, apskritai, pa
vadinti bet kurį kaimyną.

Grįžtant prie saugumo, rei
kia turėti galvoje dvi pagrin
dinės ir skirtingos aplinky
bės : taikos metu turimos gin
kluotos jėgos ir potencialus 
krašto pajėgumas. Ši aplin
kybė ypač įsidėmėtina toms 
tautoms, kurias likimas pas
tatė tarp milžiniškos Rusijos 
ir agresingos Vokietijos, 
taigi ir Lietuvai. šio 
karo praktika parodė, kad 
mažos valstybės gali pasi
remti tik tomis jėgomis, ku
rias jos turi čia pat, po ranka. 
Tokia Lenkija, Norvegija ar 
Belgija, pav., šiandien gaili
si beprasmiai sukišusios 
daug energijos ir pinigo į vi
siškai nespėjusią pasireikšti 
karo pramonę. Visi žino, len
kų, norvegų ir belgų karo 
pramonė, jau pirmomis karo 
dienomis, buvo vokiečių a- 
viacijos sudaužytos, o už ke
lių dienų ir užimtos. Be to, 
lenkai su npcvegais neturėjo 
laiko ir susimobilizuoti. Vos 
spėjus pasipildyti, jiems te
ko kariauti su tuo, ką jų va
dovybė, iki karo veiksmų 
pradžios, turėjo po ranka.

Išvada: Net ir kolektyvaus 
saugumo sistemoje kiekvie
nas kraštas bus įpareigotas 
gintis nuo agresoriaus ir žūt 
-būt laikytis, iki ateis sąjun
gininkų pagalba. Tai įsidė
mėtina ypač Pabalčiui.

Savo ruožtu, gynimo sėk
mingumas pareis nuo to, kaip

Dedei Šamui reikia mūsų 
pinigų. Duokime jų, kol Ašis 
bus sutriuškinta.

greitai numatytoji pagalba 
ateis, ir nuo specifinio besi
ginančiojo pajėgumo.

(Sveikinimo kalba, pasakyta 
Amerikos lietuvių konferen- 
ci j oje, Pittsburghe).

Daug džiaugsmo ir garbės 
man tenka sveikinant epo
chinės reikšmės

sveikinimą ir nuoširdžii 
kėjimus esu įgaliotas či 
reikšti brangiems Am( 
lietuviams Lietuvių Ta

Gigantiškose mecha

ūkusios s. 
i lietuviai 
^dovybei, a- 
j Hitleriui. 
j tasai pro- 
^būti labai 

bet
Amerikos monstrų kovose tapo s' ^ai aiškiai 
mnn To - J 1:( <7 §įeldmaSLietuvių Konferenciją. Tą džiota laisvė daugelio • v • f • 1

tanas, Kreting 
Barkauskas Ji 
rus, Marijanų 
Izidorius, ūkir 
žeikių; Blažai 
kytojas Kova: 
Petras, ūkinii 
sų, Bukėnas . 
vėžio; Baron 
piškio ūkiniu 

’ notas Petras
^LnePiiT Cvirka Kazy

dvi aplinkybės ir tarpusavy- yra užtikrintas. Tas pats ga- lestingai sutriuškintas

išniekintos mokslo, me
Šios 1 sausumos ir vandens prasme,1 religijos šventovės ir 1

• i m i 1 nci’i m era i ant rinčlzirif oa

je glaudžiai rišasi. Tikėda
mas greitos pagalbos, besi
ginantis gali būti kiekiniu at
žvilgiu silpnesnis. Atvirkš-

lioja ir Rusijai, jos saugu- vasai žmogus^ Senutė 
mui iš vakarų, iš Skandina- tuva veda žūtbūtinę
vijos puses.

b) Tos pačios nepriklauso-

jpaūtiĮ dw-

de! savo tautinio likimt 
kutiniu amžiais i

kad lie
čiasi jėgų iš

išban -Įpraeities. Pa-
— e e e j iivjvx ilkiw iamv' . . 1*1 n

čiai, pagalbai.delsiant, gman- mos valstybės, tam tikrame sav0 energijos krislu. 1
tysis turi ilgiau tesėti, vadi-' 
naši, turi būti pajėgesnis ir 
t. t. Jei vidutinio kalibro val
stybė, kaip Lenkija, 1939 me
tų rugsėjo mėnesyje tegalėjo 
išsilaikyti vos apie 3 savai
tes, tai ką gi bekalbėti apie 
mažesnes ar visai mažutėles 
valstybes.

Viena yrajieabejotinai aiš-suinteresuota ir Rusija, 
ku: juo arčiau eventualaus jaukiant oro smūgių iš skan- 
agreseriaus, _ juo kaimynų dįnavijOs, bet kuris priešo 

lėktuvas turės pažeisti Suo
mijos ir Pabalčio neutralu-

amžina ap- 
įe, lietuviaiteikia papildomą nes koalicijos vyriaus

--- - - ministerial ir kilnieji j ^jis aukomis,
jai, kaip medžiojami s}Lietuvos vai

laipsnyje, 
garantiją Švedijai ir jos sau- meisteriai ir Kimieji JS.
gurnui oro prasme. Jal; kaiP medžiojami i ,Uetmw vd-

Vienas dalykas pulti sve- ’ ■ - - •• ■’a.
dus čia pat iš aerodromų prie 
Klaipėdos ar Talino, kitas 
dalykas nuo Pskovo-Minsko 
ribos. Analogiškai, tų valsty
bių nepriklausomybė turi bū-

tarptauti
nė savo san

Veliuonos; C 
niūnas nuo 
Pranas, Eišis

Kun. Dr. č 
Anykščių;
nuo Ašmenc 
Ernestas iš 
brauskas Pi;

i Marijampole 
Karolis, Vili 
mistras; Bii 
vokatas iš i 
Aleksandra 
gimnazijos 
dukevičius 

Ipių, Vilkav

tankumynuose ir klojim 
lėpėse. Universitetų pre 
iriai ir jų studentai persi -ynais. Toliau 
numylėtos tėvynės g 
tarp liūdnų berželių svf 
nėlių ir lakių paukšteliuitaikos 
bonėlių. Lietuvio širdią^a įp Nepuo- 

 

siglaudė prie drėgnos jįpytą 1926 m. 
les, lietuvio lūpos įsi “ '

į gimtąsias jo praka

lume nupasa- 
įetų Rusija,

agresoriaus, ; 
kariškas pajėgumas ir pasi
ruošimas turės būti didesnis. 
Kitais atvejais liekant visiš
kai savarankiškomis, • pats 
savisaugos instinktas ma
žoms valstybėms diktuoja 
ieškoti kelių įsijungti į stam
besnius regionalinius apsi
gynimo vienetus.

Aukščiau apibūdintą siste
mą kai kas yra linkęs jungti 
su „balance of power” siste
ma, nors šiandien į tą sąvoką 
dedama įvairių įvairiausių 
koncepcijų. Nelygu minčių a- 
sociacija ir pripratimas, „ba
lance of power” vieniems yra 
padorumo sinonimas, kitiems 
— atvirkščiai — „infamy”. 
Mano apibūdintame „balance 
of power” karo prievolė skir
stoma vienodai ir solidariai. 
Pati idėja pagrįsta regiona
liniais kariškais blokais tiek 
stipriais, kad galėtų atsilai
kyti, iki ateis sąjungininkų 
pagalba.

Yra ir kitokių „balance of strateginių kaimynų: Estijos 
power” sąvokų. Viena tokių šiaurėje, Lietuvos pietuose.

Iš to, kas anksčiau pasaky
ta, nesunku matyti kad: — 
tiek Švedija, tiek Rusija tu-' 
retų būti tiesiogiai suintere
suotos visų Pabalčio valsty
bių nepriklausoma egzisten
cija.

— Suomija yra tiesioginiai 
suinteresuota Estijos nelie
čiamybe;

— Lenkija yra tiesiogiai 
suinteresuota Lietuvos nelie
čiamybe;

— Estijos su Latvija atž
vilgiu Lietuva yra lyg pira
midės pagrindas. Lietuvą už
ėmus, Latvija ir Estija pa
kimba ore. štai kodėl 1940 
metų aneksiją Sovietai pra
dėjo kaip tik nuo Lietuvos.

Skandinavija, Pabaltis ir 
Lenkija geopolitiniu atžvil
giu turi bendro ryšio.

Išvada: Lenkijos-Pabalčio 
Skandinavijos komplekse 
Lietuva užima be galo svar
bią padėtį. Lenkijos-Pabalčio 
rėmuose, kai kuriais atžvil
giais, gal net ir sprendžiamą
ją padėtį.

Atsiminus, kas buvo kal
bėta saugumo tema, ir per
sikėlus mintimis į gal ne taip 
tolimą ateitį, atrodo, kad Pa
balčio gyventojams pati 
gamta kaip ir diktuoja mili- 
tariškai dėtis į didesnį Bal
tijos regionalinį vienetą su 
bendru karišku koordinaci
jos centru.

Rytiniame Baltijos jūros 
krante jo pietiniu komponen
tu būtų Lenkija, centriniu- 
Pabaltis (Lietuva, Latvija, 
Estija), šiauriniu—Suomija. 
Vakariniame Baltijos jūros 
krante—Švedija. Norvegija 
su Danija, atrodo, jau galuti
nai apsisprendė likti Atlan
to komplekse. Lygiagrečiai, 
Lietuvai, Latvijai, ir Estijai 
tiktų sudaryti ekonominę-po- 
litinę Baltijos sąjungą. Lie
tuvos santykiai su Lenkija 
ribotųsi apsigynimo susitari
mu.

J , krauju laistytas dirvasmą, vadinasi, ipso facto, tas . . J ,
valstybes pastūmės į sąjun
gą su Rusiją, nekalbant jau 
apie tai, kad Suomijos-Pabal- 
čio priešlėktuvinė apsauga 
bandys skrendančiam priešui 
kliudyti.

c) Suomijos saugumas, 
tam tikrame laipsnyje, pri
klauso nuo Estijos neliečia
mybės. Šia prasme Estija ne
abejotinai sudaro Suomijos 
strateginio vietotarpio dalį.

d) Analoginio strateginio 
ryšio yra tarp Lietuvos ir 
Lenkijos.
šiauriniu Lenkijos šonu, Lie
tuva, be abejonės, sudaro 
Lenkijos strateginio vieto- 
tarpio dalį. Nesunku įsivaiz
duoti pasekmes Lenkijai tuo 
atveju, jei Lietuvoje įsisteig
tų vokiečiai arba rusai.

e) Latvija užima be galo 
i svarbią vietą tarp dviejų

Išsiplėtus visu

3gai pasižade- 
nepriklau- 

įmes ir neuž- 
vis dėlto už- 

ėjemorandu- 
kad apgaule 

padėties 
vienam akimir- 
raimo teisėta.

metu tūks- 
iij vyrų, mote- 
buvo bolševikų 
ti, į drausmės 

imti ir tūkstan-

tu ir rankom įsikabino 
vis į gimtąją, numylėtą 
monetą tėvų šalelę pa 
niu gyslų įtempimu, neaĮ 
kiamai pasiryžęs atsil 
prieš siaučiantį negi 
mirties ir naikinimo t

Visos politinės grupė 
sos pasaulėžiūros, visa 
nimas ir vos pakrutą 
liai didžiausioje širdži 
nybėje grumiasi dėl Lieti 
gyvybės, gerai žinodam11 
pralaimėta ši kova gali 
paskutiniu teismu, dien 
sybių ir visiškos praž 
Šitose didžių baisenyb 
nematytų žiaurumų die 
Lietuva nuo savo kry 
sviedžia begaliniai liū 
maldingą jos ašarotų ir p pasėkoje suda- 
vinų akių žvilgsnį, svi 
jį į šauniausią, kilniausi 
ropos dukterį—galingąj|®orandume pri- 
meriką. Washingtono 
Lincolno žemėje ji ieškolmtraciją, buvo 
ko daugiau, kaip tik pirmosios Lietu- 

 

bos atgauti sumindžiotą hbės veikla, Lie- 
vę ir išniekintą teisybę, naudotis nepri- 
tuvos žmonės žino Atlfs teisėmis. Pri- 

 

Čarterį ir žino Amerikos tikintos represijos 
kių Valstybių vyrų ir gaijaing lietuvius ir 
gojo Prezidento Roose 
teisingą nusistatymą L 
vos atžvilgiu.

Hitlerizmas dabar tri 
namas sujungtų dėmėki^ galės sėk- 
nių jėgų. Griūnant jo k 
nalinei puikybei, turės didlietuviai nesigai-| 
ir Stalino-Hitlerio tur^aqg^m jie Nu
galėsią atgauti
. Taigi, me- 
pabrėnama, bū- 
kad Lietuvai bū- 
nepriklausomy-į 
Dėl tos pat prie- 
būtinai sustab- 
ijas prieš pavie
to įvairias Lie
to leisti užda-| 

os įstaigoms iš 
i savo darbus.
ug, memoran- 
kuriuo 90 Lie- 
nj-atstovu reika- 

Metuvai būtų grą- 
uepriklausomy- 

'Istybė. Kaip vė- 
iaktai įrodė, na
šiau ėmė siausti.
kad Lietuvos
_ Aadtikdemokra- 
šaknis derlinga naujo kon|;^uva^ tegali 

 

nento dirva, prasišvietusi sf 

 

vo galvą laisvomis mokykB rotestavo...

mis ir institucijomis, geri Siunčiant pro- 
kaip bet kas kitas tinka E įj p0 tuoj 
ropos ginčų bešališku,. suKu pasį.
' Lietuvos žmonių 

gyvavusių, vadina
mos konferencijo- 
modarne jų pavar-

ata sukilo prieš 
kraujo aukomis 
kaip brangina 
Lietuviai pa

jaujo paskel- 
Nepriklausomy- 

ilautos suverenu-

vyriausy-

įvedus vokiečių

sąvokų stačiai siūlo Europą Į 
padalinti pagal Oderio upę 
ir plotus į rytus nuo Oderio, 
be ilgų kalbų, pavesti Sovie
tų globai. Matyt, to plano au
toriai tikisi, kad prie tokio 
sutvarkymo ilgiems laikams 
tarp teutonų ir rusų bus pa
sėta neapykantos sėkla. Va
dinasi, ir vėl, anksčiau ar vė
liau jiedu viens kitą ims ėsti, 
o kiti žiūrės ir juoksis.

Nėra reikalo įrodinėti, kad 
tokiam planui pasipriešino 
visos tarp Vokietijos ir Rusi-/ 
jos esančios valstybės. Pa
galiau, tą planą ir patys įvy
kiai pralenkė, šiandien Mas
kva jau meta akimi į visą Vo
kietiją. Oderiu ji jau nebe
nori tenkintis.
3) Lietuvos padėties apžval

ga geopolitiniu požiūriu.
Likimo pastatyti tarp vo

kiečių, lenkų ir rusų (iki 
XVII šimtmečio, dar ir šve- 

. . , , __ , ,, , ... idų) senovės lietuviai buvo
slave labor in enemy s war effort, the horrible excesses; at tarptautiškai galvoti 
against the civilian population of Hong Kong, Nanking ir manevruoti Kitaip jie ne- 

butų išsaugoję savo savitu
mo. Nepaisant ilgo lietuviš
kojo valstybinio užmetimo, 
šiandien ir vėl atsirado Lie
tuva — valstybė.

Ir vėl ją supa tie patys kai
mynai: rusai, lenkai, vokie
čiai. Net atsirado ir švedai, 
nes, technikai tobulėjant, ir 
šiaip ne per plačiausia Bal
tijos jūra šiandien pasidarė 
visai menkutė: ją per vieną 
naktį perplaukia Detroite 
statytas „swimming Jeep” ir 
per vieną valandą skersai 
perskrenda bet kuris sunkus 
bombonešis, šiandien švedai 
atsidūrė žymiau arčiau Lie
tuvos, negu jie buvo, sakysi
me, XVI šimtmetyje.

Tik meskime akį į žemėla
pį! Mes ten matome, kad:

a) Tol, kol rytiniame Bal
tijos jūros krante 
ja nepriklausomos 
Estija, Latvija ir 
Švedijos saugumas

signs that have already resulted in the killing and maiming 
of millions of human beings.

There is nothing sacred about the heads of state who 
project or provoke war and wholesale murder, and no mo
ral distinction can be made between such men and common 
criminals conspiring to murder.

The International Law recognizes right of asylum to 
political refugees, whose only offense is a disagreement 
with those in power, but this cannot be retionally inter
preted to grant the right of asylum to men who commit cri
minal acts.

Ruthless seizure of private property, machine-gunning 
of refugees, shooting of hostages, torture and execution of 
prisoners of war, extermination of Jews, exile of innocent 

portunity to say to you that all Lithuanian-Americans are [ inhabitants of conquered countries and conscription for 
gratified to learn of your solidarity with our great Presi
dent in saving the small peoples of Europe from ruthless 
oppression and a threat of extinction.

How could this or the future generations dream of any 
lasting peace amongst nations if, to use the words of the 
Atlantic Charter, “the wish to see sovereign rights and 
self government restored to those who have been forcibily 
deprived of them” is not to be realized at the termination 
of this most brutal struggle of all struggles known to the 
human race?

The Lithuanian Conference at Pittsburgh wish you 
Mr. Prime Minister good health and a safe return to your 
native land, and express their deep conviction that you, to
gether with our President Roosevelt, will lead the struggle 
against the Axis Power to VICTORY which will restore 
human rights to the suffering peoples of Europe.

ANGLIJOS MINISTERIUI PIRMININKUI
TO THE RT. HON. WINSTON CHURCHILL 
c/o BRITISH EMBASSY
WASHINGTON, D. C.

Millions of Lithuanians in their own country and their 
American Friends have been watching for many years your 
championship of the freedom of man in days of peace — 
with joy, in days of danger — with deep gratitude.

The representatives of almost a million Americans of 
Lithuanian descent assembled in Pittsburgh, Pennsylvania, 
to consider their responsibilities in this war, take this op-

and other Asiatic and European cities, are not an academic 
disagreement on a question of politics, but are monstrously 
fiendish crimes. Moreover, they were deliberately planned 
and systematically organized, which aggravates their cul
pability by cold-blooded premeditation. And the criminals 
include not only the hired hands who executed such crimes, 
but most especially those who commanded the crimes to be 
put into execution and those in authority, who could have, 
but refused, to intervene, to stop them.

These must be taught that crime does not pay, and 
must be made to serve as an example to possible criminal 
heads of state of the future.

mokslo ir ki
šas. Toliau prisi-| 

tomo pavojus 
kad tik laisvę

i prieš tą pavo-

padariniai iš 1939-1940 m 
Baltijos krantuose vėl su 
vėsuos trijų laisvųjų t 
vėliavos: Lietuvos, Latvi 
Estijos. Būtų negirdėtai ž 
rus cinizmas, jei ir demo 
tijų laimėjimo triumfas 1 
tų tęsti prekybą laisvo 
tautomis. Laisvosios ta 
neturi būti daugiau nei p 
davinėjamos, nei perka 
Turėdama tai galvoje, Lie 
va nieko daugiau taip n 
trokšta, kaip tik visiškos 
galės Amerikos ginklui, 
tuva tiki ir net žino, ka 
pergalė nesulaikomai ate 
visvien kiek kraujo teks p 
lieti. Dar labiau Lietuva 1

1 kia Amerikietiškos Taik 
Pax Americana. Iš visų 
ropos tautų išaugusi puiki 
Amerika, sustiprinusi sa

APIE KARO KRIMINALISTUS
We, Lithuanian-Americans, convened in a special Li

thuanian-American Conference in Pittsburgh, Pennsylva
nia, on September 2 and 3, 1943, vigorously denounce and 
condemn all acts of terror, rapine and murder, wherever 
perpetrated by our Axis Enemies on innocent and defense
less civilians.

We earnestly urge the Government of the United Sta
tes of America and the Governments of all the United Na
tions to bring to justice the criminal heads of Enemy Sta
tes, and their accomplices, for all violations of treaties and 
agreements in pursuit of militaristic and imperialistic de-

PRIEŠ ŽYDŲ PERSEKIOJIMĄ
The Lithuanians have lived for centuries in peace and 

friendship with their Jewish fellow citizens.
Lithuanian-Americans, convened in a special Lithu

anian-American Conference at Pittsburgh, Pennsylvania, 
on September 2nd and 3rd, 1943, fully aware of the extent 
and horror of the terrible tragedy endured by the Jewish 
people in the Axis controlled lands of Europe at the hands 
of the savage and sadistic Nazis, whose avowed purpose is 
the mass destruction of the Jews, strongly urge the Govern
ment of the United States of America and of all United Na
tions to take immediate and effective steps to save our Je
wish fellowmen in Europe.

(Bus daugiau) f

egzistuo-
Suomija, 
Lietuva, 
iš rytų, (Bus daugiau)

patišku, protingu teisėju 
tvarkdariu pasibaisėtin 
tragedijos griuvėsių. Tf 
Lietuva gal tvirčiau kaip b 
kuri kita tauta džiaugsmi iį jų^eniina- 
gai sutiks savo laukuose p 
miestuose garbinga Ame! 
kos vėliavą ir jos išlaisvint 
ją Amerikos kariuomenę, ki|^ 
rios eilėse noriai tarnauja g 
jau apie 100,000 Amerikos 
lietuvių geriausio jaunimo.

Dabar, jūs, brangieji, !
(Užbaiga 3 pslp.)

u pasirašymo me
rgas:
peilis Juozas, ū-

Andrašiūnas 
Odininkas iš Uk- 
ĮAtkočiūnas Kazys, 
p; Beniulis Stasys, 
p ūkininkas; Dr. 
f Mykolas, Vilniaus 
pius; Bričkus An

■Mb ■

fe. ...
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LIETUVA TORI B0)| VIV PROTESTAS HITLERIUI
reikinimo kalba, pasakyta
įerikos lietuvių konferen-
>je, Pittsburghe). reįj

--------------  Wk xxaixnv
)aug džiaugsmo ir garbės hįlci^vadįvybei

[santrauką rašto, 
Imamos Lietuvos 
|os, įvykusios š. 
. Kaune, lietuviai 

i, a-
| Ad. Hitleriui.

1 moa^fa, kad tasai pro- 
džoį ls turėjo būti labai 
^redaguojamas, bet 
retepkankamai aiškiai 
lesfk lietuvių siekimas 
vajjjVtomybes ir nepasi- 
tnyj.'E okupantų dar- 

fežymima, kad lie
ta semiasi jėgų iš 
Isavo praeities. Pa- 
Itautų amžina ap- 
no teise, lietuviai 
Didelėmis aukomis, 
lomą Lietuvos val- 
fcgynė ją 1918-1920 
fiai gerbė tarptauti- 
r ja rėmė savo san- 
I kaimynais. Toliau 
norandume nupasa- 
taip Sovietų Rusija, 
11920 metų taikos 
į Lietuva ir Nepuo- 
ą, sudarytą 1926 m. 
Kilmingai pasižadė- 
Lietuvos nepriklau- 
jos žemes ir neuž- 
buvos, vis dėlto už- 
įvergė. Memorandu- 
snama, kad apgaule 
nudarytos padėties 
nei vienam akimir- 
lepripažino teisėta. 

VissJppacijos metu tūks- 
o nuo EsVornelieft. vyęi, mote-

ti tenka sveikinant epo- 
lės reikšmės Amerikos 
tuvių Konferenciją. Tą

savoį.
Dės į

jai. d 
liai, d

sumos ir vandens prasme, 
užtikrintas. Tas pats ga- 
i ir Rusijai, jos saugu- 
iš vakarų, iš Skandina- 

s pusės.
i Tos pačios nepriklauso- 

valstybės, tam tikrame 
snyje, teikia papildomą 
mtiją Švedijai ir jos sau- 
ui oro prasme, 
ienas dalykas pulti sve
čia pat iš aerodromų prie
pėdos ar Talino, kitas ... i 
kas nuo Pskovo-Minsko 031M 
j. Analogiškai, tų valsty- D1D11į 
lepriklausomybė turi bū- v M 
uinteresuota ir Rusija.
dant oro smūgių iš Skan- vpl 
vijos, bet kuris priešo .T®] 
ivas turės pažeisti Šuo-..M 
3 ir Pabalčio neutralu-į 
vadinasi, ipso facto, tas 
ybes pastūmės į sąjun- 
i Rusiją, nekalbant jau
tai, kad Suomijos-Pabal- moD^i 
□riešlėktuvinė apsauga

- v, 1 O iHAMlai' . I

ys skrendančiam priešui 
yti.

Suomijos saugumas, 
tikrame laipsnyje, pri-

tuiriį, 
vis jį

3. Šia prasme Estija ne
tinai sudaro Suomijos 
•ginio vietotarpio dalį. 
Analoginio strateginio 
yra tarp Lietuvos ir 

jos. Išsiplėtus visu 
niu Lenkijos šonu, Lie- 
be abejonės, sudaro 
jos strateginio vieto- 
dalį. Nesunku įsivaiz- 

pasekmes Lenkijai tuo 
, jei Lietuvoje įsisteig- 
iečiai arba rusai, 
uatvija užima be galo 
į vietą tarp dviejų1

njnmr|ikų buvo bolševikų
1 įkalinti, į drausmės 
įs paimti ir tūkstan- 
Kti į Sibirą.
rių tauta sukilo prieš 
jus, kraujo aukomis 
ama, kaip brangina 
laisvę. Lietuviai pa- 
Jkad iš naujo paskel- 

Lietm:Iivos Nepriklausomy- 
sviedž jtatė tautos suverenu- 
mafcįs. To pasėkoje suda

lą Lietuvos vyriausy-

Šitose a 
nenK

į memorandume pri- 
l kad, įvedus vokiečių;inių kaimynų: Estijos■ f •’ •T-i. J 4-r J Linftfeifadmmistraciią, buvo e Lietuvos pietuose. “;įta laikinosios Lietu- 

. kas anksčiau pasaky-““;:Eiausyb8s veikia, Lie. 
unku matyti kad: — <t]iove naudotis nepri- 
edija, tiek Rusija tu-_ . Lybės teisėmis. Pri-
iti tiesiogiai suintere- 
visų Pabalčio valsty- 
jriklausoma egzisten-

lomija yra tiesioginiai 
ūsuota Estijos nelie-

enkija yra tiesiogiai 
tsuota Lietuvos nebe

tura fcPy?®8 teisėmis. Pri- 
Čarteni?Ja ivykintos represijos 

yįjjavienius lietuvius ir 
■ įtietuvos mokslo ir ki- 

LL-[ištaigas. Toliau prisi- 
ą bolševizmo pavojus 
nžiama, kad tik laisvę 
s Lietuva gales sek- 
> kovoti prieš tą pavo-

vossftfe
Hid

namas .ę
.M V V VX |Z* »-*-*' V V/

Mlfr'fo kad lietuviai nesigai- 
naliDeip'

itijos su Latvija atž- 
Jetuva yra lyg pira- 
rgrindas. Lietuvą už- 
.a t vi j a ir Estija pa
irę. štai kodėl 1940 
tekši ją Sovietai pra- 
p tik nuo Lietuvos. 
inavija, Pabaltis ir1 
geopolitiniu atžvil- 
bendro ryšio, 
i: Lenkijos-Pabalčio 
įvijos komplekse 
užima be galo svar- 
į. Lenkijos-Pabalčio 
kai kuriais atžvil- 
net ir sprendžiamą-

sonas Jurgis, Panevėžio gim- 
naz. direktorius; Germanas 
Kazys, inžnierius, gen. tarė
jas Kaune; Grigonis Leonar
das, mokytojas iš Rokiškio; 
Grigonis Jonas, ūkin. iš Vir- 
dulių-Šiauliai.

Kun. Gumbaragis Karolis 
iš Linkmenų; Gasčiūnas Ig
nas, ūkin. iš Klovainių; Gel-

tanas, Kretingos agronomas; 
Barkauskas Juozas, direkto- 
rus, Marijampolė; Buivydas 
Izidorius, ūkininkas nuo Ma
žeikių; Blažaitis Jonas, mo
kytojas Kovarske; Blažūnas 
Petras, ūkininkas nuo Zara
sų, Bukėnas Jurgis iš Pane- dikas Valentinas, teisėjas iš 
vėžio; Baronas Jonas, Ska-I Tauragės; Jucevičius Ka- 
piškio ūkininkas; kun. Ber- zys, direktorius, Kaunas; Jo- 
notas Petras iš Vaiguvos; cys Petras, teisėjas iš Ute- 
Cvirka Kazys, ūkininkas iš nos; Juknevičius Antanas, 
Veliuonos; Cygas Petras, se- advokatas iš Vilniaus; Kaza- 
niūnas nuo Biržų; Ceinys kevičius Povilas, apskr. vir- 
Pranas, Eišiškių burmistras; šininkas-Eišiškės; prof. Kri

vickas Domas, Vilniaus univ. 
prof. Kemėšis Fabijonas, so
cialinės ekonomijos fakulte
to dekanas, Dotnuvos akade
mija.

gauskas Antanas iš Ašme
nos; Laukinaitis Stasys, ūki
ninkas iš Palangos; Micevi- 
čius Vaclovas, valdininkas iš 
Telšių; Makutėnas Vincas, 
Trakų seminarijos direkto
rius ; Mikalkėnas Antanas, 
Utenos apskrities agrono
mas; Mitalas Antanas, ūki
ninkas nuo Vilkaviškio; Ma- 
sys Jurgis, ūkin. nuo Pane
vėžio ; Motiejūnas-Valevičius 
Jonas, buv. Švenčionių apskr. 
viršininkas; Maldutis Kazys; 
Martinavičius Vladas-agro- 
nomas iš Vilniaus; Matulio
nis Jonas, gen. tarėjas, Kau
nas; gen. Navakas Kazys iš 
Panevėžio.

Gen. Nagius-Nagevičius 
Vladas iš Kauno; Prekevi- 
čius Jonas, darb. iš Kauno; 
kun. Pūkėnas Kazys, Trakų

Dr. Kubilius Vincas, gydy- seminarijos kapelionas; gen. 
to jas iš Marijampolės; Kalve- Pečiulionis Mykolas iš Vil-

Kun. Dr. Čepėnas Juozas iš 
Anykščių; čyžas Feliksas 
nuo Ašmenos; pulk, čiurlys 
Ernestas iš Girkalnio; Dam
brauskas Pijus, mokytojas iš 
Marijampolės; Dabulevičius 
Karolis, Vilniaus miesto bur
mistras; Biržys Antanas, ad- lis Domas, Trakų gimn. di- niaus; Pimpė Alfonsas, buv. 
vokatas iš šakių; Didžpetris 
Aleksandras, Eržvilko pro
gimnazijos direktorius; Ei
dukevičius Jonas iš Obelu- 
pių, Vilkaviškio apskr. Eli-

can
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čius Petras, Lazdijų gimn. 
direktorius; Sadauskas Vla
das, Mažeikių apsk. viršinin
kas; Steponavičius Vladas iš 
Ašmenos; Dr. J. Steponavi
čius, Zarasų gimn. direkto
rius; Sviderskis Leonas, Jur
barko seniūnas; Sopaga Pra
nas, Kretingos apskr. valdi
ninkas; Šlekys Antanas, ūki
ninkas nuo Marijampolės.

Tamulis Stasys, ūkin. nuo 
Kėdainių; Toruta Pranas, 
mokyklų inspektorius Eišiš
kėse ; kun. Telksnys Stepo
nas iš Ukmergės; Tiškus Fe
liksas, teisėjas iš Raseinių; 
Titiškis Stepas, Svyrių apsk. 
tarybos narys; Tallat-Kelp- 
ša, ūkininkas iš Padevičio, 
Ukmergė; Varnelis Sikstas, 
mokyklų inspektorius Alytu
je; Vadopalas Jonas, ūkinin
kas nuo Smilgių; Venclova 
Jonas, gen. tarėjo deputatas, 
Kaunas; Vastokas Liudas, 
Nevarčnų seniūnas; Dr. Vi- 

veterinaras 
kun. Vaišnora

pulk. Įeit. Vitkus Juozas iš 
Vilniaus ir Židonis Mykolas, 
mokyklų inspektorius Vil
niuje.

Dabar padėtis bus pakitė
jusi. Daugelis iš čia suminė
tųjų nacių areštuoti, kaip iš
drįsę tiesos žodį pasakyti.

LIETUVA TURI BŪTI 
IŠGELBĖTA

(Pradžia 2 pslp.)

Lietuvos kilę amerikiečiai: 
ką gi galėtumėt padaryti šio
je visų amžių didžiausioje 
Lietuvos nelaimėje? Daug 
ko Lietuva laukia iš laimin
gųjų savo vaikų ir išeivių, 
kurie savo lietuviška ener
gija ir sunkiu darbu nusika
lė naują gražų, sotų ir pato
gų gyvenimą. Trokštanti, 
vergijoj dūstanti Lietuva 
laukia iš jūs, kad dieną ir 
naktį skambintumėt visais 
laisvės varpais busimąjį Lie
tuvos prisikėlimą: skambin
tume! gausingais doleriais, 
knygoms, biuleteniams leis
ti, politiniam biurui steigti, 
remti Amerikos Lietuvių Ta
rybos vieningam darbui, pa
siruošti taikos konferencijai.

Lietuvių Tautinė Taryba, 
sudaryta iš keturių pačių di
džiausių Lietuvos politinių 
grupių: katalikų, liaudinin
kų, socialdemokratų ir žydų, 
per pusantrų metų savo kuk
laus darbo neturėjo nei vie
no ginčo, kilusio iš partinių 
skirtumų. Dirbome kaip bro
liai išauklėti toje pačioje kul
tūringoje šeimoje. Nežinau, 
ar yra kur kita tauta, taip 
glaudžiai sujungusi savo gy
vybės jėgas. Tuomi mes 
džiaugiamės ir net didžiuo
jamės.

Dabar, nuo savęs. Aš la
bai džiaugiuosiu stiprėjančia 
Amerikos lietuvių vienybe, 
politine tolerancija: tai aiš
kus ženklas jų kultūrinio pa
kilimo. Jūs j au ąta*y>date 
į šalį mažesniuosius dalykus, 
pro ginčų miglas jūs jau aiš
kiai matote pačius mylimiau
sius pasaulyje daiktus: Lie
tuvą ir laisvojo žmogaus pri
sikėlimą šiame prikankinta
me pasaulyje. Didžioji Lietu
vos saulė savo šviesa ir šilu
ma jau nustelbia skirtingų 
politinių pažiūrų žvaigždes. 
Tad aš sveikinu čia jūsų šau
nius redaktorius, kurie plun
ksna nenuilstamai kovoja už 
Lietuvos laisvę, sveikinu ir 
gausingą visuomenę bei jos 
vadus, rūpestingai pasišven
tusius begalinės svarbos rei
kalui. Vieningai dirbdami ir 
teisingųjų amerikiečių pade
dami, tikime Lietuvą dar gy
vą nuimti nuo kryžiaus, o po 
karo vėl pakelti iš pelenų, su
rankioti išbarstytas plytas ir 
knygas ir vėl statyti naują 
gyvenimą visų grupių jau-< 
kioje lietuviškoje vienybėje.

kytojas iš Gruzdžių; Pauža 
Vladas, valdininkas iš Šiau
lių; kun. Radvila Henrikas 
iš Skaudvilės.

Dr. Rimas Aleksandras, 
gydyt, iš Linkmenų; Rimkū- 
nas Antanas, Švenčionių mo- 

Marijampolės apskr. virši- kyt. seminarijos direktorius; 
ninkas; Povilaitis Jonas, ū- 
kin. nuo Šakių; Paškauskas 
Juozas, mokytojas iš Serei- 
kių; Paražinskas Juozas, mo-

rektorius; Kalibatas Felik
sas, Kovarsko seniūnas; Ka
lendra Kostas, Vilniaus apsk. 
viršininkas; Karečka Kazys, 
advokatas Vilniuje; Kuni-

$l>00

prof. kun. Ražaitis Mykolas, limas-Užubalis, 
Vilkaviškio seminarijos rėk- iš Lazdijų;
torius; prof. Sidaravičius Edvardas iš Baltriškės; pulk.
Bronius iš Lapių; Svetulevi- Vėgėlis Jonas iš Jūžintų;

šį skelbimą paaukoja Trečios 
Karo Paskolos Vajui Book- 
of-the-Month Club, Ine., 385 
Madison Ave., New York 17, 
N. Y.

COFFEE
VMITH cream

HAM&UR0ER.
WITH FR1EP POTATOES

SANDWICHES 4

AMERICAN CHEESE 
fcoAST &EEF 
SALAMI

Ši karo metu naujų pinigų gamyba turi būti LABAI 
SUMAŽINTA, jei norime šios katastrofos išvengti.

Tai yra ta būtinybė, kuri paaiškina KODĖL valdžia 
vykina tokią milžinišką mokesčių ėmimo ir skolinimo pro
gramą.

Jūs be abejonės žinote, kad mūsų valdžia, jei bus pri
versta tai daryti, gali gauti ekstra pinigų, reikalingų ap
mokėjimui susidarančių karo išlaidų, paleisdama darban 
popierinių pinigų spausdinimo mašinas, kaip kad Vokieti
ja padarė po 1920 m.

Ar jūs kartais nepamislijot, “Kodėl taip nedaro? Kam 
apdeda mane taip dideliais mokesčiais? Kam nuolatos 
vargina mane su tomis paskolomis?”

Štai atsakymas: valdžia, jūsų pačių.naudai, privalo 
stengtis PALAIKYTI KO MAŽIAUSIAI šią karo metu 
naujų pinigų gamybą.

Geriausia priemonė sumažinti šį pavojingą didėjimą 
mūsų pinigų valiutos, yra atitinkami mokesčiai. Antra ge
riausia priemonė yra mums visiems — kiekvienam pavie
niui ir kiekvienai biznio įstaigai — paskolinti valdžiai 
kiekvieną mūsų atliekamą dolerį, be kurio galime apseiti.

Kiek jūs sumokate mokesčiais, kiek paskolinate val
džiai, TAS TIEK SUMAŽINA sumą naujų pinigų, kuriuos 
valdžia priversta išleisti.

Tai yra labai rimtas vaidmuo, kurį kiekvienas iš mūs, 
kaipo individualai, vaidiname apsaugojimui mūsų krašto 
ateities viduje, kuomet mūsų sūnūs daro tą patį užjūryje.

Nežiūrint ką daugiau jūs pasišventusiai dirbate savo 
krašto gerovei, šiuo nepaprastu laiku ši pamatinė piliečio 
atsakomybė turi būti pridėta prie jūsų pastangų.

Yra sunku — ir gali būti dar sunkiau — kiekvienam iš 
mūs. Bet nežiūrint kokie nepatogumai ir pasiaukojimai ne
būtų, ar jie prilygsta tam visam, ką padarė 10,000,000 mū
sų jaunų vyrų ir moterų, gražiausiame jų amžiuje per
traukusių savo karjerą ir pasiaukojusių karo laimėjimui?

Kokioje padėtyje bus kraštas, kuomet priimsime tuos 
jaunuolius, grįžtančius namo?

įkų, kai 1941 m. jie bu- 
ftikinę galėsią atgauti 
Bausomybę. Taigi, me
ilume pabrėžiama, bū- 
peikia, kad Lietuvai bu
dintos nepriklausomy- 
Įisės. Dėl tos pat prie- 
I reikia būtinai sustab- 
į’epresijas prieš pavie- 
letuvius ir įvairias Lie- 
ustaigas ir leisti užda
is Lietuvos įstaigoms iš 
pradėti savo darbus.

:s maždaug, memoran- 
jturinys. kuriuo 90 Lie- 

irokšti^Bžmonių-atstovu reika- 
|kad Lietuvai būtų grą- 
llaisvė, nepriklausomy- 
ąva valstybė. Kaip ve
ltieji faktai įrodė, na- 
flar labiau ėmė siausti, 
©jojame, kad Lietuvos 
iės tiki, kad tik demokra- 
pergalė Lietuvai tegali 
jti laisvę.
į Jie protestavo...
bKFSB) Siunčiant pro- 
Į nacių vadams po tuo 
brandumu išdrįso pasi
ni 90 Lietuvos žmonių

padariniu 
Baltijos t 
vėsuos $ 
vėliavos^ 
Estijos M

. tijųlai£ 
tų tęsti p 
tautomis d 
neturi $ 
darinėja 
Turėfc;'- 
va nieko 4

galės M 
:uva tiK*] 

pergalė em 
grimo tema, ir per-i^01^ 
intimis į gal ne taip^^-^į 
jitį, atrodo, kad Pa- 
yventojams pati ^ax | 
ip ir diktuoja mili- 
lėtis į didesnį Bal- 
onalinį vienetą so 
irišku koordinaci-

nūs, kas buvo kai-

ropos 
Amerika- H

kiekvienas amerikonas privalo sū

atliekamas doleris, už kurį mes 
Bonų, priverčia mūsų valdžią

ne Baltijos jūros 
Dietiniu komponen- 
Lenkija, centriniu- 
(Lietuva, Latvija, 
tauriniu—Suomija.

nentodii'*'
vo gail
inis ir i£
taip bet H

* uit W A-JIVUU. V

rT-i ? dalyvavusių, vadina-
Lietuvos konferencijo- 

tia paduodame jų pavar-
patiško< f 
varkdari*

ne Baltijos jūros ^^Jfcridėdami jų gyvenimą- 
•edija. Norvegija UW ' 
atrodo, jau galuti- kun^? J 
"endė likti Atlan- J 
<se. Lygiagrečiai, 
atvijai, ir Estijai 
yti ekonominę-po-

gą. Lie- nosedee3 Lenkija jau a.^ jpl

Lietuva^

miestui n 
kos vėlini:

jos sąjungą, 
ykiai su ] 
igynimo susitari-

daugiau)

lietuvii}
Dabar, ?
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Hetą ir pasirašymo me
tas pareigas: 
|ramavičius Juozas, ū-

Veisėjų; Andrašiūnas 
is> valdininkas iš Uk- 
Įšs; Atkočiūnas Kazys, 
[Įsvalio; Beniulis Stasys, 
džiaus ūkininkas; Dr. 
įska Mykolas, Vilniaus 
|rektorius; Bričkus An-

Mes negalime leisti Infliacijai, neribotam ir netvarkingam 
visų prekių kainų kilimui, įsigalėti šiame krašte.

Nei karo metu, nei po karui.
Tai yra svarbiausia priežastis — tarpe daugelio kitų 

sveikų priemonių — kodėl kiekvienas ir kiekviena iš mūsų 
privalome už kiekvieną atliekamą dolerį pirkti dar dau
giau Karo Bonų dabar.

Būtų pasibaisėtina jums sužinoti, kad jūs asmeniškai 
ir aktyviai prisidedate sudarymui šios valstybinės trage
dijos; prisidedate vien tuo, kad tik DALINAI remiate val
džios pastangas sukelti pinigų karo reikalams.

Štai paprasta pamatinė teisybė mūsų krašto pinigi
niais reikalais, kurią 
prasti:

Kiekvienas mums
neperkame Karo
SUDARYTI NAUJĄ DOLERĮ, užimantį vietą to, 
kurio mes nepaskoliname valdžiai.
Ši naujų pinigų gamyba dideliais kiekiais buvo pama

tine priežastimi kiekvienos pražūtingos infliacijos, kokia 
tik užrekorduota istorijoj.

Dabar tas pats darosi šiame kare siekiant bilijonus 
dolerių kas mėnesis.

Apyvartoj esančių mūsų pinigų valiuta JAU DABAR 
padidėjus $43,000,000,000 nuo karo pradžios. Daugiau, ne
gu pasidvigubino tuo laiku.

Jei mes visi — pavieniai ir biznio įstaigos — nesko
linsime valdžiai žymiai daugiau, negu skolinome 1942 me
tais, šis pinigų didėjimas TĘSIS TOLIAUS pagal apskai
čiavimus mažiausiai po $30,000,000,000 kas metai iki ka
ro pabaigos.

Jei tas atsitiktų, dar dvejis metus karui užsitęsus, 
mūsų pinigų valiuta padidėtų beveik KETURIS KARTUS 
palyginus su 1939 metais.

Jums nereikia būti ekonomistu, kad suprasti, jog to
kia nuolatinė milžiniška infliacija mūsų krašto pinigų va
liutos sudarytų tuo paču laiku painias sunkenybes išven
gimui neriboto ir netvarkingo prekių kainų pakilimo.

reikalų autoritetai Washingtone pilnai žino, kaip ga- 
to išvengti ir (aplamai paėmus) visuomenė stovi ant 
kelio. Mokesčiai nepaprastai padidinti, taip pat padi- 
skolinimas iš kitų šaltinių, apart bankų, ir “kontrolė” —

INFLIACIJOS TIKRAI GALIMA IŠVENGTI. Atsakingi pini
ginių 
Įima 
tikro 
dėjęs
išvengimui karo metu infliacijos — buvo pusėtinai sėkminga. 
Per ilgą laiką, vienok, neabejotinas išvengimas pražūtingos in
fliacijos yra neįmanomas be žymiai padidintų paskolų iš vi
suomenės.

JCSU ASMENINĖ NAUDA IR PATRIOTIZMAS SUSIJUN
GIA. Niekuomet neateis tokie laikai, kad Jungtinių Valstybių 
Bonai nebūtų atmokėti doleriu už dolerį, nežiūrint kaip dide
lės sumos federalės skolos pasieks. Todėl kiekvienam svar-

kiek doleris galės nupirkti, prekių ir pa- 
Bet jei mes visi, būdami neinformuotais

Amerikos lietuvis Anglijoj.
Londono lietuvių kleboną 

kun. Matulaitį rugpiūčio mė
nesyje aplankė lietuvis USA 
karys, Juozas Staveckas, ki
lęs iš Mt. Carmel, Pa. Jų šei
ma gausi: viso aštuoni bro- 
lai ir trys seserys. Viena se
suo yra vienuolė kazimierie- 
tė-sesuo M. Chrisostoma. Ji 
darbuojasi šv. Kryžiaus ligo
ninėje, Chicagoje.

Juozas Staveckas džiaugia
si gyvenimu Anglijoje, apsi
pratęs per keturis mėnesius, 
yra sveikas. Kaip toliau pra
neša iš Londono, Amerikos 
kariai Anglį oje atrodą visai 
„amerikoniškai”: svertą bent 
10 svarų daugiau už kiekvie
ną savo ūgio anglą.

blausiai turi rūpėti, 
tarnavimo, ateityje.
ar apatiškais, priversime valdžią dabar didinti dešimtimis bi- 
lionų dolerių kas metai mūsų pinigų valiutą, tai sudarysime 
pamatinę priežastį sumažinimui dolerio vertybės ateityje, nes 
tos buvo pamatinė priežastimi kiekvienos pražūtingos inflia
cijos žmonijos istorijoje. Akivaizdoje šios tiesos, galimai geriau
sia apsauga dabartinėms jūsų sutaupoms ir ateities paja
moms —ar tai būtų alga, ar atlyginimas už darbą, ar kitokios 
pajamos —dabar mokėti didelius mokesčius ir skolinti val
džiai iki paskutinio jūsų cento, kiek tik išgalite. Vienatinis tik
ras būdas kiekvienam asmeniui, turtingam ar biednam, “nuga
lėti infliaciją,” tai gelbėti jos išvengimui; ir tik šiuo būdu ga
lima jos išvengti.

SVEIKOS IŠVADOS:
Kiekvienas doleris investuo
jamas į Karo Bonus atlieka 
tris svarbius uždavinius: pa
gelbsti skubiai laimėti karą, 
užtikrina jūsų ateitį kaipo in- 
vestmentas, apsaugoja visuo
menę nuo infliacijos karo me
tu ir po karui.

Lietuvė Sibire gavo pasiso
dinti bulvių

Patyrėme, kad Sibiran iš
tremtoji Ona Prunskienė ga
vo daržovių pasisodinti ma
žą sklypelį (kaip ten vadi- 
na-15 sotkų) žemės. Tremti
nė džiaugiasi galėjusi pasi
sodinti truputį bulvių, svo
gūnų ir kitokių daržovių.



Philadelphijos Žinios
MŪSŲ KAREIVIAI ŠV. JURGIO MOKYKLAIŠRINKTAS BOMBONEŠIUI 

VARDAS

New Britain, Conn.
Šią savaitę lankėsi karinin

kai Jos. Maximavicius, Ri
chard Barrows, G. Brazaus
kas ir W. A. A. C. Emma 
Kadžiauskaitė.

Rugsėjo - NDENIŲ PRANEŠ
Nusišypsok i
Pamiršk Ka

17,1943

jjj, Navic-

Philadelphijos Karo Bonų 
Komitetas ir delegatai savo 
susirinkime, įvykusiame rug 
sėjo 9 d., lietuvių muzikali- 
nėj salėj, priėmė Karo Bonų 
pardavimo Komiteto prane
šimą ir išrinko vardą.

Iš pranešimo, kurį padarė 
finansų sekretorė Ramanau
skienė, sužinojom, kad lietu
viai su parduotais ir regis
truotais karo bonais per vi
są bonų vajų nuo geg. 16 d. 
lig rugp. 16 d„ išpirko Karo 
Bonų už $481,000.

Daugiausia bonų pardavė 
ar užregistravo lietuvių ban
kas. Bet čia kai kurie atsto
vai apgailestavo, kad lietu
vių bankas nebeturi lietuvių 
vardo ir todėl tas bankas ne
žinomas Washingtone kaip 
lietuvių. Bankas pardavė už 
virš $300,000 karo bonų. 
$124,000 karo bonų pardavė 
lietuvių radijo programa, ve
dama p. P. Antanaitienės, i 
Komiteto pirmininkas J. Ka
valiauskas pardavė už $74,- 
000. Smulkesnė apyskaita 
gal bus pranešta lietuviškai 
visuomenei, kad visi žinotų

Bombonešiui vardai pasiū
lyti iš pačių pirkėjų prisiųs
tų vardų. Jų buvo visokių ir 
įvairių: Perkūnas, Spirit of 
Lithuania, Vilnius, Heart of 
Lithuania, Lituanica 
ladelphia, Lietuvos 
Lithuanian Yankee, 
of Lithuania ir kiti, 
skusijų balsavimu i 
trys, iš kurių valdžia parinks 
vieną vardą. Daugiausia bal
sų gavo Knight of Lithuania, 

rtsKHSTfic^re^Philadelphia ir 
Perkūnas. Iš tų trijų, reikia 
tikėti, valdžia paskirs vieną, 
nors gali ir vėl atsiųsti išrink 
ti dar kitus, jei tų nepriims.

Bombonešio krikštynų ce
remonijos ir kiti darbai pa-i 
likti Komiteto valdybai.

Susirinkimo pabaigoj įvy
ko ir susikirtimų. Mat, vie
nas Komiteto narys, J. Gri
nius, padarė gražų praneši-’ 
mą iš Lietuvių Konferenci-, 
jos Pittsburghe. Komiteto 
sekretorė p. Šmitienė užpro
testavo, kad komitetas jo 
nerinko, kad jis galįs daryti 
tokį pranešimą ten, kur jį iš
rinko. Buvo dar ir kitų susi
rėmimų tarp komiteto narių, 
bet ilgiau neįsileista į tuš
čias diskusijas. Visi išreiškė 
padėką Komitetui ir ypač pir 
mininkui J. Kavaliauskui už 
pravestą vajų. Pasiryžta rem 
ti ir trečios paskolos vajų. 
Buvo svarstyti ir kiti smul
kesni reikalai.

of Phi- 
Šaulys, 
Knight 

. Po di- 
išrinkta

Lt. Pranas Jurgaitis tikrai 
retas ir didžio pagyrimo ver
tas karys. Jis ir karo lauke 
būdamas, pavojuj gyvenda
mas, nepamiršta savųjų. Sa
vo laiškais ir sutaupomis di
dvyriškai remia sergantį tė
velį ir gerąją mamytę. Šio
mis dienomis jis iš tolimo 
fronto atsiminė ir savo lietu
viškąją parapiją. Mat, jis 
prisiuntė Šv. Kazimiero pa
rapijos jubiliejui paminėti 
$50.00 savo kario auką. Čia 
ne tiek svarbu ta jo brangi 
ir didelė auka, kiek svarbu 
ta gera lietuviška katalikiš
ka širdis. Tai tikrai geros 
sielos jaunuolis. Visa para
pija giliai sujaudinta tokia 
gražia leitenanto Prano Jur
gaičio siela ir nuoširdžiu ka
talikiškumu.

Edvardas Arlauskas ka
riuomenėj buvo seržantu, 

jbet, mirus tėveliui ir mamy
tei nesveiku© j ant, rugsėjo 8 
d. buvo garbingai išleistas į 
atsargą pagal karo taisykles. 
Jis dabar rūpinsis šavo ma
myte. Jaunuolis mėgo kario 
gyvenimą ir sakosi vėl galė
tų eiti D. S. tarnauti. Dabar 
civiliškame gyvenime lau
kiama, kad Edvardas padės 
lietuvių jaunimui, ypač vy
čiams, geriau veikti ir stiprė
ti.

Lt. Jonas Balchunas, 2826 
Winton St., yra aviacijos ka
rininkas ir jis buvo vienas 
iš tų, kurie bombardavo ja
ponų Kurilų salose rugpjū
čio 13 d.. Leitenantas Jonas 
Balchunas jau prieš karą bu
vo Philadelphijos National 
Guard per trejus metus. Vė
liau buvo nukeltas į aviaci
ją ir 1942 m. lapkričio mėn. 
gavo leitenanto laipsnį. Jis 
yra baigęs šv. Aloyzo parapi
nę mokyklą ir High School 
1928 m. Šis drąsus jaunuolis 
lietuvis gina visų laisvę ir 
nepriklausomybę. Pasiseki
mo, Leitenante!

Albertas Taliušis viešėjo 
pas mamytę. Jaunas, 20 me
tų, karys labai gražiai atro
do ir yra patenkintas. Jo bro
lis — Liudvikas Taliušis tar
nauja kariuomenėje jau dve- 
jis metus.

Vincas Daknis, iš laivyno 
su Albertu Taliušiu buvo atė
jęs aplankyti savo klebono ir 
padėkojo kun. Valančiūnui 
už įteiktas maldaknyges. Tai 
tikrai malonūs ir dėkingi ka
riai. Jiems tenka palinkėti ir 
laimės ir sėkmės.

Šv. Jurgio parapijos mo
kyklos mokiniai labai nudžiu
go matydami tas pačias Se
seles, kurios buvo ir pernai.

Mokinių skaičius didėja, y- 
patingai tarp mažyčių. Vai
kelių darželyje randasi 30 
mažyčių.

Tėveliai neturi jokios prie
žasties siųsti vaikučius į vie
šą mokyklą, nes mokykla 
graži, su visais patogumais, 
geromis mokytojoms ir jo
kio mokesčio nėra.

Linkime mokytojoms ir 
mokiniams sėkmingų moks
lo metų.

Pereitą savaitę baigėsi par. 
karnavalas. Tikimės, kad 
buvo sėkmingas, nes žmonių 
lankėsi daugiau, negu perei
tais metais.

Mūsų jaunas energingas 
klebonas kun. Dr. Martuse- 
vičius, su pagelba kun. S. 
Lukšio, uoliai dirba ir labai 
daug nuveikė per trumpą lai
ką.

A. M. A.

PILIETYBĖS PAMOKOS

Prieš kiek laiko buvo sus
tojusios pamokos svetimša
liams dėl trūkumo mokyto
jų. Bet dabar vėl tokios pa
mokos pradėtos. Lietuviai, 
norintieji mokytis angliškai 
ir US. Konstitucijos, gali pa
sirinkti sau patogesnę vietą 
ir laiką ir baigti pradėtas pa 
mokas, ar imti naujas. Vie
nos pamokos yra vakarais, 
kitos dienomis, kad visi ga
lėtų rasti progos mokytis.

Šv. Kazimiero parapijos 
parapijiečiams ir tos apylin
kės lietuviams patogesnė vie 
ta pamokoms būtų — Bok— 
8th ir Mifflin St. Pirmadie
niais, antradieniais ir tre
čiadieniais 7:30 — 9:30 vai. 
vakare.

Kitas vietas pamokoms 
gali sužinoti iš centro — Par
kway ir 21st St.

Lietuviai turėtų pasisteng
ti baigti klases ir įsigyti pi
lietybę, kurie jau ilgai gyve
na Amerikoj.

SUNKIAI SERGA

il- 
po

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

Ponia Mikolienienė jau 
gas laikas guli ligoninėj 
sunkios operacijos. Jos vy
ras ir dukrelė lanko ir mel
džiasi už savo mamytę, kad 
tik greičiau pasveiktų. Jos 
ligą atjaučia ir visi pažįsta
mi ir artimieji.

Jie nepamiršta savųjų, ir 
jų nepamirš kiti, kaip juos 
sutiks liga. Tai tikrai dide
lės meilės ženklas — neap
leisti ligonių.

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
Elizabeth, N. J

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal į 
vėliausios mados reikalavimus, j

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434. j

RICHMOND GROCERY CO. I 
g WHOLESALE GROCERS ?
jjlį £

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 'į
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! n į

§ 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. >

PASVEIKO

Vienas seniausių parapi
jiečių, Juozapatas Briedis, 
buvo susirgęs, bet dabar jau 
pasveiko ir vėl dirba. Tai ti
krai malonu, kad tas gyvas 
seniukas sveikas ir rūpestin
gas visu katalikišku gyveni
mu.

DIDELIS SPROGIMAS

Didelis ir nuostolingas 
sprogimas įvyko sekmadienį, 
rugsėjo 12 d., Philadelphijos 
Broad St. stoty. Iššaukti visi 
gaisrininkai gesyti, bet pa
daryti $100,000 nuostolių. 
Judėjimas sustabdytas 2 die
nom. Traukiniai eina iš kitų 
stočių.

LIETUVIS KANDIDATAVO

William Paschall kandida
tavo į mayorus. Sakė smar
kias kalbas per radiją ir no-

Šį mėnesį gavome daug 
laiškų iš savo parapijos vy
rų, kurie išreiškia savo min
tis ir dėkingumą dėl jiems 
siunčiamo laikraštėlio, „The 
Illuminator”.

Kelios ištraukos iš laiškų:
„Būnant manevruose, man 

dabar bus ypatingai įdomu 
skaityti N. B. ir parapijos 
naujienas. Mums lieka mažai 
laiko korespondencijoms”... 
Vincas Narijauskas. „Dabar 
jaučiuos, kad parapija ir sa
vieji yra labai artimi”... J. 
Frankus. „Jaučiu karštesnę 
meilę prie tų dalykų, kurios 
palikau”... T. Sinkevičius. 
„Malonu žinoti, kad mus vi
sus atmenate”... V. Čeka
nauskas.

$ „Labor 
įoNavic-

Nebylių kalbi
Vyras: Tu, širdele, 

karą tyli.
Pati: Aš tyliu?
Vyras: Per visą Vi

tarei vos porą žodeli ,$pamal-
Pati: Bet aš neturį 

kyti tau. , „
Vyras: Ar tu nieką 1SV. 

bi, kai neturi ką sak „slas
Pati: Ne.
Vyras: Dėkui, 

mano žmona.

Praeitą pavasarį buvo skel
btas išėjusių iš mūsų parapi
jos jaunuolių kariuomenėn 
sąrašas. Tada buvo 450. Jų 
vardai surašyti dviejose len
tose, pastatyti bažnyčioje 
prie šoninio altoriaus. Nuo 
vargonų yra nuleista didelė 
vėliava jų garbei! Iškilmin
gos apeigos buvo birželio 27 
d. Nuo to laiko karių skai
čius padidėjo, čia skelbiame 
nepraneštus naujų karių var 
dus:
Juozas Andriuška (2-ras br.) 
Albertas Akulionis (2-as br) 
Edvardas Adomunas, 
Kazys Augulis, 
Stasys Aika (mokytojas). 
Antanas Bernotas (Barnat) 
Benj. Butrimas (Battman) 
Raymondas Butrimas 

(Battman) 2 broliai.
Mykolas Butkus, 
Simonas Baytalo (2-ras br.) 
Jonas Bražinskas 
Aleksandras Balandis 
Jurgis Balčiūnas, 
Jonas Balčiūnas, 
Antanas Bubėnas, 
Charles Bernotas (Bennet) 
Charles Bražinskas 
Juozas Ciunis 
Antanas Ciunis 
Klemensas Ciunis (3 broliai) 
Edvardas čekanavičius 

(Ticken) 2-ras br.
Valerija Dobravalskis 

(Doubar) WAAC 
Steponas Dobilas 
Frank Delasey 
Francis Džiovelis 
Jurgis Grigalavičius, 
Aleksandras Grybas, 
Vincas Grigas (Gregus) 
Jonas Gaidelis, 
Mykolas Gapšys (Gapch) 
William Grigaitis (3čias br.) 
Juozas Janušonis, 
Juozas Ivašauskas, 
Chester Jodkojis 
Anna Mary Igilevičius

(Egelowiez), WAAC 
Juozas Kocot, 
Pranas Karalevičius, 
Emil Kazlauskas 
Robert Kripaitis, 
Petras Kasilionis, 
Stasys Kiršlys, 
Dorothy Krikštanas, WAAC 
Jonas Klumas (2-ras br.) 
Albertas Kablys, 
Povilas Krasauskas, 
Pranas Laukaitis, 
Robert Liudvinaitis (2asbr) 
Adolfas Lignugaris (3ias br) 
Samuelis Lubas, 
Aleksandras Linkus, 
Antanas Leikauskas

(Lacaskey) 
Alfonsas Medveckas

Stasys Matunas,
Albertas Makutėnas,
Pranas Morkūnas,
Petras Nacickas (2-as br.)
Juozas Narušis (agronomas)
Edvardas Navikas (Novak)
Juozas Pakštas,
Alfonsas Pavilionis (2as br)
Wallace Pinkevičius

(Pinkin)
James Pinkevičius

(Pinkin) 2 br.
Klemensas Petravičius

(Patrick).
Justinas Paulauskas
Charles Rasinskas,
Albertas Riekus,
Jonas Raulionis,
Jonas Revaitis,
Leonas Radzevičius,
Petras Skiauturis (Skeuter)
Albertas Šalkauskas,
Mykolas Statkus,
Antanas Šidla,
Andriejus Strakelė, Įeit.
Petras Šimonis,
Jurgis Skrupskis,
Stefonas Soyko
Liudvikas Šlimas (3-čias br)
Antanas Šestokauskas
Charles Šlekaitis,
Ignas Stogis,
Feliksas Savickas (3-čias br)
Juozas Trepkus,
Tamas Vekteris,
Antanas Venskus,
Vytautas Visminas,
Bernardas Valinskas,
Aleksandras Vasiliauskas,
Jonas Vengraitis,
Antanas Zagreckas (2rasbr)
Juozas Žvingelis,
Antanas Žvirblis,
Alfonsas žvirblis,

(viso trys br.)

Rugsėjo 12 d. tretininkių 
susirinkime buvo aptarta, 
kaip linksmai minėti Šv. 
Pranciškaus šventę spalių 4 
d.

6:30 ryte bus Šv. Mišios 
visų narių intencija; po to 
bažnyčios salėje bus suruošti 
bendri pusryčiai, kuriuose 
dalyvaus ir parapijos kuni
gai.

Išrinktos atstovės į treti
ninkų konferenciją, kuri į- 
vyks Waterbury, Conn.: B. 
Miciūnienė, A. Gradeskienė 
ir kelios kitos. Klebonas kun. 
M. Pankus atsilankė susirin
kime ir davė visoms gražių 
minčių.

Rugsėjo 12 d. 3 vai. popiet 
nemažas skaičius parapijonų 
susirinko bažnyčios salėje iš
girsti raportą iš parapijos dr- 
jų atstovo, Mykolo Daunio, 
kuris buvo , Lietuvių Konfe
rencijoj, Pittsburghe. Daug 
ką pasakė, o ypač jo žodžiai 
stiprino visus prie vieningu
mo ir platesnio veikimo lie
tuvių gerovei.

Rugs. 12 d. įspūdingai ir 
skaitlingai susirinko bažny
čioje moterys, kurios pri
klauso prie „Stanley-Ryiz 
Post.” Buvo užprašytos Šv. 
Mišios už visus pirmo ir da
bartinio karo karius. Jų gra
ži uniforma visur daro gražų 
įspūdį, o ypač kai pasirodo 
bažnyčioje.

Rugsėjo 19 d. mūsų parapi
ja rinks aukas naujam Karo 
Bonui. Jau turi vieną už $500 
ir dabar žadama pirkti an
trą.

P-lis.

Bayonne, N. J TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

rėjo gauti nominaciją iš de
mokratų. Sekmadienį išdali
jo skelbimų lapelius ir balsa
vimų korteles. Tai tikrai e- 
nergingas tautietis. Pirmuo
se balsavimuose laimėjo jo 
oponentas.

Atsisveikinimo ž
Vienas mokytojas 

uždarant mokyklą, 
kindamas su mokini 
kaip prakalbėjo:

— Linkiu jums 
šiltą vasarą, atostog 
sustiprėti, įgauti i 
stiprybės, energijos 
grįžus į mokyklą, j 
tinginiauti, kaip šį: 
rimtai dirbti!

Po šių atsisveikii 
džių visi vaikai

' Marijonų 
y K. Rek
etuojant 

. j. Vaškui,

Giedojo stu- 
rtdovaujant

sį!ingapro- 
įnužygia- 
2 Navicko 
; Kalvarijų

-■jin didele 
pi šie ku- 
J oijas Jonas 11

vienbalsiai jam atsal^1 51’ 
„Ir mes, ponas moH'^f1^1^ 

to paties linkime ir ji J gėlėmis.
MN. Pr.

Narsumas f^OIŪpSOŪo 
Naugirdas: Birutei

ve taip myliu, kad dį^Ka- 
ir pačiam velniui ra 
laužyčiau. I

Birutė: Tai pakaitį^ 
dybų reikalu su mar1 • • ■ 
na.

Naugirdas: Su ta^ 
na? ., 
bijau.

Duok laiko

Worces-
8, didis

[į susirinku-

•-oš nAilrui- 
Hm.... kaip T

piiii ašarė
lių daly- 

Detektyvas krautul^lininko 
vo draugui rodo vien 
riškę.

— Ar matai tą m( 
nai? — jis klausia?

— Taip, — atsakė ; 
gužis.

— Ji serga klept 
rimtai detektyvas pr

— Žiūrėkis. Kodėl|ito3 vietos, 
nors nepataria ką n 
imti, kad ji serga tok

— Nesibijok... net] 
ką nors paims. Ūžt 
ją turiu akį nukreipę

Pranas B*

pigai suai- 
kriąatgiedo- 
ktartinai su

ilve Regi-

b veidais da-

mus nacių pavėrę 
voje ir jų kovas į 
gėjus. Prisiminė i] 
likimą Sibiran iši 

Tų ištremtųjų 
ne tik jo senelis 
gas, bet ir jo pai 
Neseniai gavo žir 
me ištrėmime mi: 
dė ir tėvelis.

Klausytojai jo 
dinosi iki ašarų 
ir kalbėtojas.

Trumpas kalbe 
sakė kleb. kun. P 
kis, kun. Pr. Jur 
Kneižys. Va d o va 
J. Young- Jankai 
rinkusieji priėmė 
mą Liet. Konfe 
$10.00 auka.

Kubilius — M
„Nezaležnii 

Metodistų 
Naujoj Anglijoj 
Gunter pranešė ' 
vių laikraščiams 
Kubilius” has be 
by the District 
dent as the pa 
John’s Lithuar 
dist church in I 
Taipgi, kad „N< 
annual confere 
convened at Won 
on May 19,1943.. 
ly voted to disc 
work at St. Jo 
dist Church in 
ton”.

Bet Kubilius, 1 
kai yra „pagar 
vių tarpe, neklai 
šininkų... „Kubil 
berately ignon 
made by the aut 
religious service 
leadership in S 
thuanian Churct 

Taigi, Kubili 
sveikinimo tele 
jos Kalininui pa 
B. F. Kubilius” 
distų „nezaležni

pivoiržmo- 
Li kun. J. Waterbur
mė dėkojo 
klnavimą ir 

•kiniais pie- 
IdiĮ paga- 

Omnes, atvykęs I
Jersey City, prieš i^Lo pagerbi- 
užsirūkę 5c. cigarą." 
tas suareštavo ir teisi_ _
baudė $20^.50, arba 1^^ J, 
nų kalėti.“

— Parapijos piknikas — 
karnavalas bus šį sekmadie
nį, rugsėjo 19 d., 2 vai. po
piet. Įvyks par. darže, 15 
East 23 St. Tai bus vasaros 
sezono uždarymas.

— Rugsėjo 12 d. pakrikš
tytas Joseph ir Elenos (Stan- 
čiauskaitės) Babico sūnus.

— Rugsėjo 18 d. per 9 vai. 
mišias bus Onos Žemaitytės 
ir korp. Felikso Cedrono 
šliubas.

— Čia gerai žinomas klier. 
Pranas Ignaciūnas, newar- 
kietis, rugs. 18 d. bus įšven
tintas dijakonu.

— Jaunuoliai Povilas Sa
kalas ir Henrikas Barosoni- 
kas lanko šv. Petro akademi
ją Jersey City, N. J.

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

Mickevičienė, Drapanaus- 
kienė, Jagminienė ir Kiverie- 
nė ir Jaučius labai linksmai 
praleido atostogas Marijana- 
polyje.

Ta proga jos aplankė Ne
kalto Prasidėjimo Seserų vie
nuolyną, kur labai patiko

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, Ill. — Švenč P. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo 
par., švenč. P. Marijos Nek. 
Prasidėjimo novena ir misi
jos, lapkričio 29 — gruodžio 
8 d. — tėvas Juvenelis Liau
ba.

Braddock, Pa. — Šv Izido
riaus Par., 40 vai. atlaidai, 
rugpiūčio 20-22 d. — Tėvas 
Juvenalis Liauba.

Cleveland, Ohio---- šv. Jur
gio par., 40 vai. atlaidai, spa
lių 10-12 d. Tėvas Juvenalis 
Liauba.

Baltimore, Md. — Šv. Al
fonso par., Tretininkų reko
lekcijos, vizitacija ir 40 vai. 
atlaidai, spalių 15-19 d. — Tė
vas Juvenalis Liauba

Providence, R. I. — Šv. Ka
zimiero par., 40 vai. atlaidai, 
gruodžio 12-14 d. — Tėvas 
Justinas Vaškys.

Tretininkų k< 
Rugsėjo 16-1' 

zapo parapijoje 
neetieut valstyl 
ciškaus mylėtoj 
kų konfeemciji 
boja kleb. kun. 
jus. Prieš Kon 
ruošta šv. Pran 
na, kurią vedė k 
kys, pranciškon 

Nuo rugsėjo 
7 vai. vak. vyks 
kursai.

lies prie- Konferencijos 
p artimesnių yra sekanti:

■ 3 vai. popiel 
čioje pamokslai 
įžadų atnaujini 
generalė abso 
mininmas su Ši 
tu.

4 vai. par. si 
kaita „Trečias 
katalikų akcija 
tos — paklaus 

_ vų pranešimai, 
Gjimo Fon- rafiška vakarif 
|Wai iš- Dalyvių bu 

Bridgeport, F 
Britam, New i 
terbury.

rigai: A. Pe- 
^imas, Pr.

Anglijos jūrininkai^ 
kalbos akcentas skirtį 
amerikiečių akcento, 
brooklyniečius, kad į 
jie gerai susikalba, i

Tel. DEW. 5136

ševičius, J. 
|lidriuška, J. 
i-rikas; Sese
rs iš Provi- 
p.P.Ma- 
t Seselės, ir

Jos. Kavalansl
LIETUVIS GRABOB

Lalsnluotas Penna ir New Į 
valstijose

Nuliūdimo valandoje pi 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd
Philadelphia, Pi

■ Petro par.
■ rinkliava 

p. Pinigai

p. Bostono
<11, kleb.

po pastan
ga - ne-

LIETUVIŲ RADIO PROGn
Trečladlenj 7:00 p.m. šeši 8:Į

* —.

Direktorius
ANTANAS

3619 East Thompson 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent

DZIKA

Tel. POPlar 4110

Charles J. Rom 
(Ramanauskas) \ 
laidotuvių! 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon S< 

Philadelphia, Pa* 
Moderniška laidojimo jstalg 
dėlė, graži koplyčia, erdvi sfl 
kelelvingiems sutelkiama nfl 

Viskas nemokamai Kreipi 
diena ar naktj.

pava- 
.Associa- 

lApsilan- 
29 d. baž- 

akė įdomią 
ipersekioji-

Rinistraci- 
pVaičiulai-

^truota, 
^Lietuvių 
.^leidinys.
> kai- 
p50eg-

Rochest

Konferenciji
Malonu atsin 

lietuvių konfe 
burghe. Gausi 
Ivvavimas par< 
merikos lietui 
dalyvauti vis 
karo pastango 
le savo tėvu l 
tuvai. Konfere 
mas davė ir 
vams gilesnio 
giau domėtis 
tuviu Tarvboi 
ri amais Lietu 
Tikėkime, ka< 
tovai neatidėl 
konferencijos

Tegu nieką 
■ mūsų minties



tain, Conn.

i lankėsi karinin- 
aximavicius, Ri- 
ws, G. Brazaus- 
L A. C. Emma 
;ė.

gavome daug 
r o parapijos vy- 
eiškia savo min- 
gumą dėl jiems 
ikraštėlio, „The

aukos iš laiškų: 
lanevruose, man 
’patingai įdomu 
B. ir parapijos 
mus lieka mažai 
pondencijoms”... 
auskas. „Dabar 

1 parapija ir ša
jai artimi”... J. 
lučiu karštesnę

dalykų, kurios giltą vasarT 
T. Sinkevičius. 1

įgo.J
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pJIRESPONDENTŲ PRANEŠIMAI
irianapolis

VJW 
karą tyf

Vyrajįjo 6 d. per 

tarei vos'^ n kl,n Ton'
Pati; į 

kyti tau. 
..Vyraų.

s už a. a. kun. Navic
ką.

• „Labor 
a. kun. Jono Navic- 
es metinėse, Maria- 
, kur jis palaidotas, 
>s įspūdingos pamal- 
o vėlę.

ijos koplyčioje iškil- 
Vyras: \ is gedulo šv. Mišias 
‘"aX- I į pats TT. Marijonų 

įjolas, kun. K. Rėk-

bi, kaiDftn°

mano z®^

„Mus čia taip gausiai su-Į 
kvietė meilė mūsų brangiai ; 
Lietuvai.” Svarbu atsiminti 
ir p. Devenienės reikšmingus 

žodžius, kad pirmieji Lietu
vos okupantai atėmė „mano 
vyrą, turtą, bet brangiausio 
turto nesurado ir nepajėgė 
išplėšti — tai mūsų brangiai 
Lietuvai meilės, kurią aš 
jums atvežiau.”

Konferencijoje teko susi
tikti su daug žmonių, seniai 
nematytų, net iš tolimų vie
tų atvykusių. Sutikau prel. 
Maciejauską, Chicagos veikė
ją K. Mazeliauskienę, su ku
ria dalyvavom sesučių pran- 
ciškiečių rėmėjų seime. Su
tikau p. Ylą iš Montrealo, 
Pikūnus iš Pittsburgh©, bu
vusį mūsų vargonininką K. 
Bazį, kurs dabar gyvena 
Pittsburghe ir darbuojasi šv.

,buvo sunkesnis dar todėl, 
kad kazokai su patrankomis 
buvo jau persikėlę per už
šalusią upę ir pasklidę kai
riajame Nemuno krante. Vis 
dėlto nepaprastos energi
jos dėka gynėjams pavyko 
atsilaikyti iki vakaro, nelei
džiant paimti miesto. Dabar, 
nenorint patekti priešui į 
rankas, reikėjo skubiai 
trauktis. 7 vai. Ney liepė 
mušti būgnus šaukiant susi
rinkti paskutiniems bū
riams. Buvo išsprogdinti pa
rako sandėliai, padegti ma
gazinai, arsenalai ir' tiltai. 
Gruodžio 13 d. 9 vai. vakaro 
maršalas Ney, atsitraukimo 
herojus, iki paskutinio mo
mento palaikęs ginklo gar
bę ir dengęs didžiosios armi
jos besitraukiančius liku
čius, su 350 karių paskuti
nis peržengė Nemuną. Pas
tebėjęs priešaky Aleksoto 
aukštumose belaukiant pasi
ruošusią į mūšį rusų kava
leriją prie kelio į Vilkaviškį, 
jis pasuko Tilžės keliu pagal 
Nemuną. Auštant jis susto
jo Zapyšky, o iš čia per Griš
kabūdį ir Naumiestį patrau
kė Gumbinės link.

'Didžioji armija 1812 m. 
kare turėjo milžiniškų nuos
tolių, kurių negalima tiks
liai apskaičiuoti. Kukielis 
savo neseniai pasirodžiusia
me veikale, skirtame šitam 
karui, sako, kad iš 560,000 
žmonių, kurie ateidami buvo 
peržengę rusų sieną, apie 
4OO,OO6 negrįžo atgal per 
Nemuną. Į šitą skaičių įeina 
užmuštieji, mirę nuo žaizdų, 
mirę nuo šalčio, nuo ligų ir 
bado, paimti į nelaisvę. 
Prancūzų nuostolių balansas 
siekęs, mažiausia, 80% turė
tų pajėgų. Rusų nuostoliai 
taip pat buvo dideli. Jie su
darę, iš 450,000 žmonių, da
lyvavusių karo operacijose, 
ketvirtį milijono, t. y. dau
giau nei pajėgų pusė. 1812 
m. karo nelaimė pranešė vi
sa, ką iki tol buvo mačiusi 
istorija. ——.

Bronius Dundulis

NAPOLEONO GRĮŽIMAS PER LIETUVĄ
nės išsiskyrė tik kilus klau
simui, ar grįžti kryptimi 
Kaunas — Vilkaviškis — 
Gumbinė — Karaliaučius, ar 
pasirinkti kelią Kaunas — 
Tilžė. Neapolio karalius ap
sisprendė už pirmąjį mar
šrutą. Gruodžio 13 d., dar 
neprašvitus, jis išsirengė į 
kelionę; naktį praleido 
Skriaudžiuose, gruodžio 14 
d. nakvojo Antanave netoli 
Pilviškių ir, žygiuodamas 
per Vilkaviškį, gruodžio 15 
d. pasiekė Virbalį; iš čia, per 
Gumbinę, jis patraukė Ka
raliaučiaus link. Kairiajame 
Nemuno krante, Aleksote, į- 
vyko panašus susigrūdimas, 
kaip ir Paneriuose; ir čia bu
vo netekta daug vežimų; 
taip pat buvo išplėšta ir iž
do dalis.

Maršalo Ney, arijergardo 
vado, kuriam buvo pavesta 
globoti evakuaciją, uždavi
nys buvo nepaprastai sun
kus. Iširimas buvo visuoti
nis, ir armija buvo panaši į 
bėglių gaują. Maršalas su
rinko tam tikrą skaičių gin
kluotų žmonių iš įvairių ka
riuomenės dalių ir pasiruo
šė ginti vietą. Apie 2 vai. po 
pietų ši buvo beveik visiškai 
priešo kavalerijos apsupta, 
o rusų artilerija pradėjo ka
nonadą. Tuo pat laiku Pla
tovo vedami kazokai artėjo 
prie vartų, pasiryžę juos pa
imti. Priešo kulkoms mirti
nai sužeidus vieną karininką 
ir užmušus keletą kareivių 
iš vieno vokiečių batalijono, 
kuriam buvo pavesta saugo
ti Vilniaus vartus, gynėjuo
se kilo panika ir visi leidosi 
bė^ti. Padėtis pasidarė labai 
kritiška. Pataikęs atvykti 
šituo momentu,, maršalas 
Ney griebė šautuvą ir kaip 
paprastas eilinis kartu su 
erenerolu Gerardu ir saujele 
žmonių ėmė šaudyti, norėda
mi sulaikyti kazokus. Mar
šalui paraginant kiekvieną 
žmogų uoliai eiti savo parei
gas, pavyko šiek tiek sulai
kyti priešą, šitas uždavinys

mus nacių pavergtoje Lietu
voje ir jų kovas prieš paver
gėjus. Prisiminė ir apie baisų 
likimą Sibiran ištremtųjų.

Tų ištremtųjų tarpe buvo 
ne tik jo senelis dėdė kuni
gas, bet ir jo paties tėvelis. 
Neseniai gavo žinių, kad ta
me ištrėmime mirė jo ir dė
dė ir tėvelis.

Klausytojai jo kalba jau
dinosi iki ašarų. Jaudinosi 
ir kalbėtojas.

Trumpas kalbeles dar pa
sakė kleb. kun. Pr. Virmaus- 
kis, kun. Pr. Juras ir A. F. 
Kneižys. Vadovavo adv. A. 
J. Young- Jankauskas. Susi
rinkusieji priėmė pasveikini
mą Liet. Konferencijai 
$10.00 auka.

Kubilius — Metodistų 
„Nezaležninkas”

Metodistų viršininkas 
Naujoj Anglijoj p. William 
Gunter pranešė vietos lietu
vių laikraščiams, kad B. F. 
Kubilius” has been removed 
by the District Superinten
dent as the pastor of St. 
John’s Lithuanian Metho
dist church in S. Boston.”. 
Taipgi, kad „New England 
annual conference, which 
convened at Worcester, Mass, 
on May 19, 1943.. unanimous
ly voted to discontinue the 
work at St. John’s Metho
dist Church in South Bos
ton”.

Bet Kubilius, kurs savotiš
kai yra „pagarsėjęs” lietu
vių tarpe, neklauso savo vir
šininkų... „Kubilius has deli
berately ignored requests 
made by the authorities that 
religious services under his 
leadership in St John’s Li
thuanian Church must cease.’

Taigi, Kubilius, kurs po 
sveikinimo telegrama Rusi
jos Kalininui pasirašė „Prof. 
B. F. Kubilius” patapo meto
distų „nezaležninku.”

(Tęsinys) ko miesto centrą ir persikė
lė nakčiai į Kauno priemies
čio pakraštį. Kitą dieną 4 
vai. ryto jis galutinai aplei
do Lietuvos sostinę ir su 
gvardija ištraukė Kauno 
link.

Maršalas Ney su arijer- 
gardu kiek galėdamas sten
gėsi sulaikyti rusus, kol bus 
evakuotas miestas, tačiau, 
tai jam ne visiškai sekėsi. 
Teko palikti didelius maisto 
kiekius, taip pat nebebuvo 
laiko išsprogdinti arsenalo. 
Nepavyko taip pat evakuo
ti nei ligoninių, nei surinkti 
išsiskirsčiusių po atskirus 
namus žmonių. Po at
kaklaus pasipriešinimo Ney 
gruodžio 10 d. 10 vai. ryto 
paliko miestą. Rusams į 
miestą įėjus, buvo matyti 
negirdėto žiaurumo scenų. 
Kazokai ir šiaip kareiviai 

į ir kitų

Tuo tarpu nuo Berezinos, 
brisdama per gilų sniegą, di
džioji armija baigė sunykti. 
Jos jėgos seko, jos būklė bu
vo pasigailėtina. Prie mais
to trūkumo prisidėjęs smar
kus, kartais iki 30 laipsniui 
siekiąs speigas visiškai de
zorganizavo armijos likučius, 
o taip pat — ir jai į pagal
bą einančius rezervus. Grįži
mas virto tikra žmonių au
ka. žinia apie imperatoriaus 
išvykimą paplito jau kitą die
ną, sukeldama nusiminimą 
kariuomenės eilėse. Visų 
galvose bebuvo viena vienin- 

Kazimiero parapijoje; jis bu- mintis: ko greičiau pa- 
vo malonus pasikviesti. Pas siekti Vilnių, kur buvo tiki- 
Bazius pietų svečių tarpe bu- masi rasti išsigelbėjimą, vi
vo kun. A. Orvidas iš Sche- sa ko perteklių ir kančių ga- 
nectady, kun. Pr. Valiukas iš ^4- Visi saitai iširo; kiekvie- 
Rochester, muzikai Pocius nam elgiantis savo galva, į-

AtS d. I. C., as stuojant 
,Vienas j — kun. J. Vaškui, 

uždarant [onu — kun. K. Sta-
, M. I. C. Giedojo stu
poras, vadovaujant 
aruliui, M. I. C.
, Mišių gedulinga pro-

kindamas $ 
kaip praįį su

.... . sustiprėti,» š koplyčios nužygia-
>ti, kad mus vl * a £ kun Navisck0 
te ... V. Ceka-grįžus j jpįito šalia Kalvarijų 

'tinginiautų ties. Kapas jau yra
te”... V. čeką-

a. a. kun. Navicko

------- . . . rimtai dirtt _________  ______
i d. tretininkių p0 . urįoj išraižyti šie ku-

as marmuro didele

buvo aptarta, 
.i minėti Šv. 
šventę spalių <

bus šv. Mišios 
itencija; po to 
jje bus suruošti 
rčiai, kuriuose 
parapijos kuni-

tstovės j treti- 
enciją, kuri į- 
ury, Conn.: B. 
A. Gradeskienė 
. Klebonas kun. 
silankė susirin- 
visoms gražių

džių visi į ižiai: „Kunigas Jonas 
vienbalsiai į is, 1885. 1. 2. — 1941.

sėkis Viešpatyje.” Vi- 
pas buvo labai gražiai 
[tas gyvomis gėlėmis. 
Į rūpestingųjų N. Pr. 
į Marijos Thompson© 
I darbas.
I A. Petraitis, šv. Ka- 
p parapijos Worces- 

klebonas, didis 
dybų reikli: J. Navicko prietelius ir 
na.

Naugirdasj
na?.. Hl
bijau. i

„Ir mes, 
to paties liį

Nauginld 
ve taip mjt 
ir pačiam J 
laužyčiau

Birutė: IS.

(Chicago), Olšauskas (Am- siviešpatavo neįsivaizduoja- puolė prie Ilginių 
sterdam), Aleksis (Watebu- ma netvarka. Vos nebuvo pa.- mieste pasilikusių, ieškoda-
ry), panelės Iz. Rovaitė ir Iz. kely vežimai su pini-
Mocejūnaitė, J. Rickis ir aš. Sai®’ 0 vienas iš jų net api- genybių. Nelaimingieji buvo
Bazių vaišingumą ir draugiš- P^es^a- ’’ —-1—
kūmą ilgai minėsime.

Pittsburgh© konferencija vįSų Vilniaus vartų buvo ne
paliko gražiausių atsimini- apsakomas susigrūdimas, ^aip Pat prisidėjo prie tųpaliko gražiausių atsimini
mų.

Ona B. Apanavičienė

Baltimore, Md.

mi pas juos aukso bei bran-

i išrengiami; vyko kruvinos
I Gruodžio 8 ir 9 d. d. prie egzekucijos. Žydai, jau ank

sčiau parodę savo gobšumą,

d. 3 vai. popiet 
dus parapijonų 
tyčios salėje iš- 
iš parapijos dr- 
ykolo Daunio, 
dėtuvių Konfe- 
burghe. Daug 
qjač jo žodžiai 
prie vieningu- 
o veikimo ne

Detektyvai, 
vo draugui iw 
riškę.
- Ari

nai’-jis q

as, prabilo į susirinku- 
'raudžiais žodžiais, iš
kas velionies neįkai- 
nus nuopelnus Bažny- 
Tautai. Graudi ašarė- 

įedėjo daugeliui daly- 
jausant pamokslininko

įspūdingai ir 
drinko bažny- 

kurios pri- 
„Stanley-Ryiz 
aprašytos Šv. 
s pirmo ir da
irius. Jų gra- 
ur daro gražų 
kai pasirodo

įamokslo galingai suai- 
Libera”, kurią atgiedo- 
sininkai sutartinai su 

—Taip-Etatų choru. Pamaldos už- 
gužis. bs gražia „Salve Regi-

— Ji serafiesme.
rimtai defoliažu rimtais veidais da-

— ®irčii skirstėsi iš tos vietos, 
nors nepabisisi didis Dievo ir žmo- 
imti, kad ji ^mylėtojas, a. a. kun. J.
- Nesibiji Įkas.

ką nors pabtegijos vadovybė dėkojo
' ims už dalyvavimą ir 

pavaišino skaniais pie- 
i, gerųjų seselių paga- 

Onmes, f|is.
Jersey City.

Rugsėjo 12 d., švč. Pane
lės Marijos Vardo Šventėje, 
šv. Vardo vyrų dr-jos nariai 
turėjo bendrą komuniją.

Toje dienoje pasibaigė mū
sų pasiryžimas per metus at
kalbėti milijoną dalių rožan
čiaus už Lietuvą, kad visi 
Lietuvos ir Bažnyčios neprie-

apsakomas
Visi įėjimai į miestą buvo 
užsikimšę žmonėmis, ark
liais, vežimais, rogėmis. 
Priešo baimė visuose kėlė 
paniką. Nemažesnė maišatis 
viešpatavo ir mieste. Išlipin
tieji gatvėse plakatai su į- 
sakymais bei skelbimais li
ko negyva raidė. Visi, ir ka
reiviai ir karininkai, kiek
vienas atskirai ieškojo sau 
pastogės, skverbdamiesi į 
namus, kurie jiems atrodė 
patogiausi, reikalaudami iš

ją turiu akį Ė

Waterbury, Conn

teliai būtų prašalinti iš Lie-1 šeimininkų valgio ir nakvy- 
tuvos. Visi turime nepapras-'nės. Stipresnieji išstumdavo 
tai džiaugtis, kad Lietuvos silpnesniuosius. Kareiviai, 
globėja yra švč. Panelė Ma-1 fidami Abyriai«L Pj^ė ^gyven- 
rija. Tegu mūsų tauta pri
rengia širdies sostą savo Ka
ralienei, nes Lietuva bus lais
va!

Kareiviai,

mūsų parapi- 
naujam Karo 
vieną už $500 
na pirkti an-

P-lis.

Jersey City. "|n. J. Navicko pagerbi- 
užsirūkėfcgyvavo kunigai: A. Pe

ls, J. Vaitekūnas, Pr. 
lay^pis, K. Rėklaitis, J. 
|s, A. Jeskevičius, J. 
evičius, V. Andriuška, J. 
Irs, K. Stadalnikas; Sese- 
Jazimierietės iš Provi- 
į R. I. N. Pr. šv. P. Ma- 
’ Thompson© Seselės, ir 
us būrys velionies prie- 
ir gerbėjų iš artimesnių 

Piju-

tas suareštd 
baudė 
nų kalėti.

Anglijos,^ 
kalbos aketei 
amerikiečiu - 
brooklyniečfe j 
jie gerai

SUIŠKONŲ
1943 M.

TeLDEff.^l - - - - - - - - - - - - - - - -
r. Boston, Mass

lass.
r., Šv. Rran- 
rugsėjo 25 — 
ras Just. Vaš-

Conn. — Šv. 
40 vai. atlai- 

[. tėvas Juve-|

— Švenč P. 
» Prasidėjimo 
Marijos Nek. 
zena ir misi- 
i — gruodžio 
venelis Liau-

— Šv Izido- 
zal. atlaidai, 
d. — Tėvas 
i.

o— Šv. Jur- 
itlaidai, spa- 
is Juvenalis

. — šv. Al- 
ninkų reko- 
a ir 40 vai. 
i-19 d. — Tė- 
iauba

I. — Šv. Ka
rai. atlaidai, 
I. — Tėvas

Jos.Kan
LUM'

Ufaliotuf’3

NullOdl®
SaoWfP

1801-^

liava Lietuvai bažnyčio
je

igsėjo 5 d. Šv. Petro par. 
.. tyčioje buvo rinkliava 

uvos reikalams. Pinigai 
Jetuvos Gelbėjimo Fon- 
| Leidimas rinkliavai iš- 

k ntas iš Jo Em. Bostono 
linolo O’Connell, kleb. 
. Pr. Virmauskio pastan- 
is. Kiek surinkta — ne- 
) sužinoti.

Ibėjo kun. J. Prunskis.
ostone lankėsi kun. J.

Tretininkų konferencija
Rugsėjo 16-17 d. šv. Juo

zapo parapijoje įvyks Con
necticut valstybės šv. Pran
ciškaus mylėtojų ir tretinin
kų konfeernciją, kurią glo
boja kleb. kun. J. Valantie- 
jus. Prieš Konferenciją su
ruošta šv. Pranciškaus nove
na, kurią vedė kun. Just. Vaš- 
kys, pranciškonas.

Nuo rugsėjo 16 d. vakaro 
7 vai. vak. vyksta tretininkų 
kursai.

Konferencijos programa 
yra sekanti:

3 vai. popiet par. bažny
čioje pamokslas, iškilmingas 
įžadų atnaujinimas, giesmės, 
generalė absoliucija, palai- 
mininmas su Švč. Sakramen
tu.

4 vai. par. salėje bus pas
kaita „Trečiasis ordinas ir 
katalikų akcija”. Po paskai
tos — paklausimai ir atsto
vų pranešimai, o po to — se- 
rafiška vakarienė.

Dalyvių bus iš Ansonia, 
Bridgeport, Hartford, New 
Britam, New Haven ir Wa
terbury.

Staiga mirė Kaz. Vaitukai
tis. Iš vakaro atrodė sveikas, 
linksmas, o Darbo šventės 
ryte atsiskyrė su šiuo pasau
liu.

Bridgeport, Conn

tojus. Šitos, prieš šešis mė
nesius tokios gražios, tokios 
didingos, kariuomenės liku
čiai atrodė baisiai ir kartu 
groteskiškai. Pusiau sušalę,1 
dažnai be ginklų, žmonės bu
vo juokingai apsirengę keis
tais ir nesiderinančiais dra
bužiais, įvairiais kailiniais, 
lininėmis ir šilkinėmis me
džiagomis visokiausių spal
vų, senais maišais, šviežiai 
nuluptomis gyvulių odomis, 
net bažnytiniais papuošalais. 
Kojos buvo apvyniotos sku
durais, galvos apmautos se
nomis vyriškomis ir mote
riškomis skrybėlėmis. Skur
das sunkiai slėgė šitą dezor
ganizuotą ir demoralizuotą 
masę. Daugelis nelaimingų
jų, kuriems pavyko atsivilk
ti iki čia su viltimi rasti ko
kį palengvinimą šitame 
mieste, kur maisto buvo iki 
valiai, atvykę su nušalusio
mis rankomis ir kojomis ne-

—Ateinantį sekmadienį 
rugsėjo 19 d. per sumą pra
sidės iškilmingi 40 vai. at
laidai. Pamokslininku pa
kviestas kun. Dr. A. Bružas.

— Iš kariuomenės paleis
tas buvęs choro narys L. Ri- 
bokas, ištarnavęs apie trejis 
metus. Daugiausia buvo Aus
tralijoj. Jis daug pasakojo iš 
savo pergyvento laiko karo 
laukuose. Choras ir Bridge
port© jaunimas sveikina jį 
sugrįžusį sveiką iš karo fron- bepajėgė net nueiti iki mais
to ir vėl kviečia į savo tarpą, į0 skirstymo vietų. Pervar- 
ypač choristai. ... gę ir nusilpę, daugelis gulė

Rochester, N. Y
LIETUVIU

Treflxilul^
nskis, kurį galima pava-
i lietuviškojo „Associa- 
5ress” įsteigėju. Apsilan- 

io proga, rugp. 29 d. Laž
inėje salėje pasakė įdomią 
>ą apie lietuvių persekioji-

ypač choristai. - "y -
— Parapijos kunigai jau gaįVese bei aikštėse ir čia 

lankosi po parapiją, suraši- tuojau mirė nuo šalčio ir ba- 
nėdami šeimas ir turi gerų j
pasekmių.

— Choro pamokos prasidė
jo. Penktadienių vakarais 
jaunimas lankosi į pamo
kas, rengiasi atlaidams, ren
giasi ir prie dainininko Pr. 
Stankūno koncerto, kurs į- 
vyks lapkričio 21.

— Parapijos bazaras bus 
spalių 9, 16, 23 ir 30. Bazaro 
metu bus geras orkestras. 
Visi atsilankiusieji galės 
ksmai laiką praleisti.

lei POPto**11 IERIKOS” administraci- 
galite gauti A.T Vaičiulai-

TLINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

1113^ hyga gausiai iliustruota, 
Phila^r [ 55 pusi, ir yra Lietuvių

Moderną® tūrinio Instituto leidinys.
^eno egzemplioriaus kai- 

keieirii«»',i bjQc 0 užsisakant 50 eg- 
iphonų ar daugiau—30c.

Konferencijos atbalsiai
Malonu atsiminti Amerikos 

lietuvių konferenciją Pitts
burghe. Gausus atstovų da
lyvavimas parodė visiems A- 
merikos lietuvių pasiryžimą 
dalyvauti visomis jėgomis 
karo pastangose ir gilią mei
le savo tėvų kraštui — Lie
tuvai. Konferencijos didingu
mas davė ir patiems atsto
vams gailesnio įkvėpimo dau
giau domėtis Amerikos Lie
tuviu Tarvbos darbais, ski
riamais Lietuvai išlaisvinti. 
Tikėkime, kad ųarvykę ats
tovai neatidėliodami vykdys 
konferencijos nutarimus.

Tegu niekada neišdvla iš 
mūsų minties Leonardo Ši- rių laimėjimų, prakalbų, šo- 
mučio pasakyti žodžiai:

Newark, N. J

lin-

Švč. Trejybės lietuvių 
rapijos milžiniškas piknikas 
įvyks šį sekmadienį, rugsėjo 
19 d., 1 vai. popiet, par. salė
je, 207 Adams Str.. Bus įvai
rių pasilinksminimų, šokių 
ir 1.1.

Parapijos metinis bazaras 
įvyks spalių 10-17 dienomis. 
Bus kasdien 7:30 vai. vak., o 
sekmadieniais nuo 4 vai. po
piet. Bazaro metu bus įvai-

kių.

pa

Muratas, vyriausias armi
jos vadas, su jos generali
nio štabo viršininku atvyko 
į Vilnių gruodžio 8 d. iš ry
to. Reikėjo būtinai sulaikyti 
prieš miestą rusus, jei buvo 
norima surinkti į krūvą bė
gančią pakrikusią armiją. 
Bet priešas nedavė atsikvėp
ti. Jo avangardas, kurį suda
rė kavalerija ir ant rogių ve
žama artilerija, spaudė vis 
daugiau ir daugiau. Prancū
zų arijergardas ir Vilniaus 
garnizonas, labai praretin
tas speigų, bevykdamas su
tikti grįžtančios armijos, bu
vo bejėgis sulaikyti perse- 
kiojančiuosius. Pasigirdęs 
netoliese patrankos šūvis ir 
staigi kazokų ataka kėlė ka
reiviuose išgąstį ir sumiši
mą. Muratas turėjo atsisa
kyti nuo minties laikytis Vil
niuje; nusprendė evakuoti 
miestą ir įsakė civilinės val
džios, tiek lietuvių, tiek 
prancūzų, organams išsikel
ti iš miesto. Jis pats gruo
džio 9 d. 5 vai. vakaro pali-

žiaurumų su sužeistais nu
silpusiais ir beginkliais žmo
nėmis, juos smaugdami ar 
mesdami pro langus. — O 
tuos didžiosios armijos liku
čius, kuriems pavyko išeiti 
iš Vilniaus, ištiko kita ka
tastrofa. Panerių kelias dėl 
sniego, ledo ir apšalo buvo 
pasidaręs taip slidus, kad ve
žimai virto ant vienas kito, 
visiškai užtvenkdami praėji
mą. Armija neteko savo ar
tilerijos, vežimų; bagažai ir 
dalis iždo buvo išplėšti. Vil
nius prancūzams buvo an
troji Berezina.

Palikęs Vilnių gruodžio 10 
d. anksti rytą karalius Mu
ratas nakvojo Vievyje ir 
gruodžio 11 d. prieš pusiau
naktį atvyko į Kauną. Viltis 
surinkti kariuomenę ir čia 
laikytis nepasiteisino. Buvo 
tikimasi, kad bėgančiuosius 
pagaliau sulaikys Nemunas, 
bet upė buvo tiek užšalusi, 
kad per ją buvo galima vež
ti sunkiausią artileriją, ir 
nuo Rumšiškių kariuomenė 
ėmė persikelti per upę auk
ščiau miesto. Neapolio kara
lius visą gruodžio 12 d. ryt
metį praleido pasiruošimams 
evakuoti Kauną, kur buvo 
didžiuliai maisto ir ginklų 
bei amunicijos sandėliai.

2 vai. po pietų, per smar
kų speigą ir gilų sniegą, 
.gvardija ir ją lydėjusi, ieš
kodama jos apsaugos, minia 
pasiekė Kauną, šitas mies
tas, kuriame jau buvo pilna 
palaidų karių, dabar prisi
kimšo pilnų pilnas, juo la
biau, kad daugelis kareivių 
buvo kaimuose paėmę didelį 
skaičių rogių, ir todėl grei
tai čia kilo didžiausia ne
tvarka, dar didesnė, nei Vil
niuje. Daugumas kareivių, 
kurie dar tebeturėio ginklus, 
puolė į miestą plėšti ir, pas
klidę po atskirus namus, da
rė šimtus ekscesu. Degtines 
sandėliai. kurieVilniuie išli
ko nepaliesti, čia buvo išplėš
ti; degtinė ir kiti svaigalai 
upeliais bėgo gatvėmis ir 
daugely vietų kilo gaisrai. 
Ne vienas, be saiko išgėręs 
alkoholio, sustingo nuo spei
go ir krito gatvėse ant snie
go. Tokiu būdu aikštėse ir 
gatvėse buvo rasta apie 300 
girtų negyvai sušalusiu žmo
nių. Kiti turėjo nušalusias 
kojas, rankas ar veidą.

Gruodžio 12 d. vakara Mu
ratas sukvietė visus su juo 
vykstančius maršalus pasi
tarti, 
buvo 
lieka 
mais 
stengiantis suburti į krūvą 
armiją prie Vislos. Maršalui 
Nev buvo palikta vadovauti 
arijergardui, o išvykti nu
tarta kitą dieną 7 vai. ryto. 
Maršalų susirinkime nuomo-

kas toliau darvti. Visi 
tos nuomonės, kad be
tik trauktis su turi- 
kariuomenės likučiais.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

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.



AMERIKA

LIETUVIŲ RADIJO BĄLSO PIKNIKAS
RUGSĖJO 26 d., KLASCIAUS PARKE

Sekmadienį, rugsėjo-Sept. 26 d., Lietuvių Radijo Balso įvyks
ta rudeninis piknikas, Jono Valaičio 10 m., radijo sukakčiai pami
nėti, Klasčiaus-Clinton parke ir salėje, prie Betts ir Maspeth Ave
nues, Maspeth, N. Y. Pradžia 2 vai. pp. Bilietai po 50c prie vartų.

Grojant Avižonio orkestrui, šokiai, laimėjimai ir kitos įvaire
nybės.
Jonas Valaitis, STUDIO WBNX
179 So. 2nd Street, 260 E. 161st St.
EVergreen 8-7871 MELrose 5-0333
Brooklyn, 11, N. Y. , BRONx, 51, N. Y.

Plačiau klausykite WBNX, 1380 kcs., 5,000 watts, nuo antradienių 
iki penktadienių, 4 v. pp.

A. L. KONFERENCIJOS 
APRAŠYMAS

(Pradžia 1 pslp.)

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

APREIŠKIMO MOKYKLA 
PRADĖJO DARBĄ

• Antanas Vaičiulaitis šios 
savaitės pradžioje išvyko į 
Marianapolio kolegiją, kur 
jis vėl bus lietuvių ir prancū
zų kalbų profesorium. Brook
lyne jis tris savaites pavada
vo „Amerikos” redaktorių, 
kurs turėjo kitų darbų.

• „Amerikos” redaktorius 
Pittsburghe dalyvavo L. K. 
Federacijos Tarybos suvažia
vime, Amerikos lietuvių kon
ferencijoje, lietuvių žurnalis
tų pasitarime, seselių pran- 
ciškiečių rėmėjų seime ir ki
tokiuose pasitarimuose.

• Kunigų rekolekcijose šią 
savaitę yra kun. K. Paulonis, 
kun. J. Aleksiūnas, kun. P. 
Lekešis, kun. B. Kruzas.

• Antanas Peldžius, „Dar
bininko” administratorius, 
šios savaitės vidury buvo at
vykęs į New Yorką. Lankėsi 
„Amerikos” įstaigoje.

® Kun. Juozo Prunskio į- 
domi kalba bus perduota tre
čiadienį, rugsėjo 22 d., 4 vai. 
popiet, per Jono Valaičio ra
dijo programą (WBNX sto
tis, 1380 klc).

• Muz. Pr. Dulkė su šeima 
atos

togų į Pennsylvaniją. Jį pa
vadavo muz. A. Kaminskas.

• Petronė Keršulienč buvo 
sunkiai susirgusi. Dabar jau 
stiprėja savo namuose.

• Lietuvių katalikų vyrų 
konferencija bus spalių 31 d. 
Jai vadovaus šv. Vardo dr-ja. 
Iškilmės bus Angelų Karalie
nės par. bažnyčioje ir salėje. 
Tai bus bene pirmas New 
Yorko apylinkės vyrų sąs
krydis.

• Jono Valaičio vedama 
lietuvių radijo programa 
rugsėjo 24 d. sulauks dešim
ties metų sukakties, kuri bus 
atžymėta rudens pikniku 
rugsėjo 26 d.

® Konstantas Petrulis, ka
rys, buvo parvykęs Maspe- 
than pas tėvelius iš tolimos 
Kalifornijos. Lankėsi ir „A- 
merikos” įstaigoje. Jauna
sai karys labai gerai atrodo.

• Kun. Jonas Balkūnas 
šios savaitės pradžioje buvo 
Mt. Carmel, Pa., kur dalyva
vo 40 vai. atlaiduose ir Ku
nigų Vienybės centro posė
dyje.

• Uršule Starkiūtė rugsė
jo 12 d. ištekėjo už kario 
Nicholas J. Granese. Ange
lų Karalienės par. bažnyčio
je šliūbą suteikė kun. Dr. J. 
Starkus, jaunosios giminai
tis. Knapps Mansion salėje 
vestuvių puotą iškėlė jauno
sios tėvai žarnauskai, arti
mi „Amerikos” rėmėjai.

• Povilas Mikolaitis, ka
rys, Federacijos apskrities 
sekretoriaus sūnus, šiuo me
tu yra kur nors Wisconsin 
valst.

• Albinas Tvaskas, karys, 
sąjungiečių veikėjos, arti
mos „Amerikos” rėmėjos An. 
Tvaskienės sūnus, dabar yra 
Colorado valst.

• St. ir Onos Pocių veda
ma New Jersey lietuvių ra
dijo dr-ja spalių 31 d. New- 
arke turės didelį koncertą— 
vaidinimą.

• Edv. židžiūnas, linotipi
ninko R. židžiūno sūnus, įs
tojo į laivyną. Jis jau išvyko 
į paskyrimo vietą.

‘ Rugsėjo 13 d. naujus mok
slo metus pradėjo Brooklyno 
Apreiškimo parapijos pra
džios mokykla, kurioje moko 
seserys domininkietės. Visos 
seselės yra lietuvaitės. Mo
kyklos principale ir toliau 
lieka prityrusi sesuo Niko
demą.

Mokyklos nauji mokslo 
metai pradėti bažnyčioje iš
kilmingomis pamaldomis, šv. 
Mišias atlaikė kleb. kun. N. 
Pakalnis.

Šiemet labai džiuginantis 
reiškinys, kad įstojo per 20 
lietuviukų, jau čia gimusių 
lietuvių kartos. Dalis iš jų 
atvežama net iš tolimų vie
tų.

Mokykloje darbo nuotaika 
labai aukšta. Mokyklon dar 
galima įstoti, todėl tėvai tu
rėtų pasirūpinti siųsti savo 
vaikučius į lietuvišką, kata
likišką mokyklą.

IŠ FEDERACIJOS
PIKNIKO

BUY WAR BONO 
3rd War Loan

NEW YORKO VALSTYBES LIETUVIAM

Rugsėjo 12 d. Klasčiaus 
parke įvyko Federacijos ap
skrities piknikas. Oras buvo 
šaltas, tad ir „piknikautojų” 
nesusirinko tiek, kiek buvo 
galima laukti. Tačiau atsi
lankiusieji laiką praleido la
bai smagiai.

Pikniko dalyvių tarpe bu
vo kun. Dr. J. Starkus, kun. 
K. Paulonis, kun. J. Balkū
nas, kun. J. Aleksiūnas, kun. 
P. Lekešis, kun. V. Pinkus, 
kun. Ant. Masaitis, kun. Pr. 
Aukštikalnis, S. J., Bačėnai 
iš Kearny, N. J., adv. S. 
Briedis, inž. J. Baltus su žmo 
na, radijo programos vedė
jas J. Valaitis su žmona, bū
rys karių.

Pintinei dovanų išlaimėti 
labai daug pasidarbavo J. 
Paulauskienė, V. Kivytienė, 
J. Kunickienė, J. Gražienė, 
O. Šeputienė, U. Šarkauskie- 
nė. Prie kitų įvairių darbų 
dirbo J. Tumasonis, K. Bal
trušaitis, R. Pankevičienė,
O. Rimydienė, M. Varneckis, 
M. Mikolaitis, K. Podervs,
P. Montvila, P. Kyrius, K. 
Galčius.

Vaisių, maisto ir gėrimų 
pintinė atiteko nr. 67026 (ža
lia kortelė), o dėžė saldainių 
— nr. 78. Kas turi tuos nu
merius, prašome atsiimti lai
mikius.

PARĖMĖ PIKNIKĄ

Federacijos piknikui pa
remti keli asmens paskvrė 
savo aukas:

K. Krušinskas — 3 dol.. 
M. Bran kaičiai — 2 dol. 50c. 
Ona Vaicekauskienė —1 dol.. 
B. Adomaitienė — 1 dol.. J. 
Krasnis — 1 dol., P. Šimkie
nė — 1 dol.

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

Rugsėjo 9 dieną prasidėjo 
Amerikos Trečiosios Karo 
Paskolos vajus, šį vajų pa
remti prez. Rooseveltas pa
kvietė visus lietuvius, o New 
Yorko Lietuvių Karo Bonų 
Komitetas valdžiai pasižadė
jo per šį mėnesį Karo Bonų 
išpirkti už milijoną dolerių 
ir už tuos pinigus nupirkti 
tris didelius bombonešius, 
kurie bus pavadinti lietuviš
kais vardais. Todėl New Yor
ko valstybių lietuviams ir 
draugijoms tenka didelė ir 
garbinga pareiga savo kvo
tą išpildyti. Ir ją mes galime 
lengvai išpildyti, jei visi su
tartinai veiksime, jei visi šio 
vajaus metu ko daugiausiai 
Karo Bonų pirksime.

Jei jūsų mieste yra susior
ganizavęs Karo Bonų Komi
tetas — pirkite Karo Bonus 
per tą komitetą. Jei pas jus 
komiteto nėra — pirkite bo
nus bet kur, bet pirkę apie 
tai praneškite vyriausiam 
New Yorko Karo Bonų Ko
mitetui. Pranešime, jei neno
rite, vardo nereikia rašyti: 
užtenka įrašyti pirkto bono 
numerį ir kiek už boną mokė
jote, ir po to pranešimą iš
siųskite šiuo adresu: J. Lauč- 
ka, 222 So. 9-th St., Brook
lyn, N. Y. Tokį pat praneši
mą padarykite ir apie bonus, 
pirktus balandžio mėnesy, 
jei dar niekam apie tai ne
sate pranešę. Gavę jūsų pra
nešimą, mes pranešime val
džiai ir tuomet gausime kre
ditą už jūsų investuotus pi
nigus, už kuriuos galėsime 
nupirkti tris didelius bombo
nešius lietuviškais vardais.

Šis vajus New Yorko val
stybės lietuviams yra labai 
svarbus; svarbus todėl, kad 
mes Turime progą viešai pa
sirodyti, kaip gausiai pare
miame karo pastangas ir 
kiek prisidedame laimėti šį 
karą. Svarbus dar ir todėl, 
kad mes galėsime pasidi
džiuoti Dėdės Šamo kariuo
menei nupirkę tris milžiniš
kus bombonešius, kurie, gal 
lietuvių pilotų vairuojami, 
skris į karo laukus ir taškys 
demokratijos priešus. Šiuo 
žygiu mes prisidėsime ir Lie
tuvai nepriklausomybę iško
voti.

Vardai bombonešiams dar 
neparinkti. Juos galėsime pa
rinkti vėliau — kai šį vajų 
sėkmingai pravesime. Parin
kimui vardų pirmas vietas 
turės tie asmenys ir tos or
ganizacijos, kurie ir kurios 
šio vajaus metu išpirks už 
didžiausią sumą Karo Bonų.

New Yorko valstybės lie
tuviai: atlikime didelį ir sėk
mingą darbą! Išpirkime Ka
ro Bonų už milijoną dolerių

ir nupirkime Dėdės Šamo ka
riuomenei tris milžiniškus 
bombonešius!
NEW YORKO LIETUVIŲ 
KARO BONŲ KOMITE

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

SUGRĮŽO Į NAMUS

Ona Vaiciekauskienė, „A- 
merikos” skaitytoja, trijų 
mėnesių atostogas praleido 
Sulphur Springs, N. Y., pas 
Misevičius.

O. Vaiciekauskienė sugrį
žo sustiprėjusi. Misevičių vie 
ta labai gražioj vietoj, kal
nuose, kambariai patogūs, 
maistas šviežias. Oras labai 
sveikas, uodų nėra. Kas no
rėtų informacijų apie šią vie
tą, gali kreiptis pas Vaicie- 
kauskienę (505 Ridgewood 
Ave., Brooklyne).

NEW YORKO DIDMIESČIO 
LIETUVIAMS

Šiuo kviečiame visus Di
džiojo New Yorko lietuvius 
prisidėti prie pravedamojo 
Amerikos Trečiosios Karo 
Paskolos vajaus, kurio metu 
esame užsibrėžę Karo Bonų 
išpirkti už milijoną dolerių ir 
už tuos pinigus nupirkti tris 
didelius bombonešius. Bonus 
galite pirkti kur tik jums pa
ranku: bankuose, pašte ir tt. 
Bet nusipirkę, malonėkite už
sirašyti žemiau sekančiose 
vietose (užsirašant, jei ne
norite, vardo nereikia pažy
mėti, bet būtinai reikia įrašy
ti bono numerį ir sumą) :

Brooklyne:
Visų lietuvių laikraščių 

redakcijos;
J. Ambraziejus,

168 Grand St.
X. Strumskis,

415 Reap St.
J. Valaitis,

179 So. 2-nd St.
J. Ginkus,

495 Grand St.
J. Garšva,

231 Bedford Ave.
Angelų Karalienės 

parapijos klebonijoje, 
213 So. 4-th St.

Apreiškimo Parapijos 
klebonijoje,

259 No. 5-th St.
S. Aromiskis,

423 -Metropolitan Ave.
J. Baltus,

1470 St. Johns Pl.
Adv. KJJurgėla,

359 Union Ave.

daugiau, negu tremtinių į Si
birą.

Konferencijos atstovai pri
ėmė rezoliucijas su nauja e- 
nergija rūpintis tremtinių 
reikalais.

Pasiųstas sveikinimas An
glijos premjerui Winston 
Churchill.

10 mil. dol. bonams.
Konferencija nusprendė, 

kad U. S. A. lietuviai pirks 
trečios paskolos karo bonų 
už dešimtį milionų dolerių. 
Konferencijos metu pirkta 
bonų už $150,000. Katalikų 
Susivienijimas ir S. L. A. j 
konferencijos proga nupirko 
bonų po $50,000.

Pietų metu moterys dele
gatės turėjo atskirą posėdį. 
Nutarė organizuoti tremti
nių šelpimą visose lietuvių 
kolonijose.
' Antrą konferencijos dieną1 
sveikinimo žodį tarė konsu
las P. Daužvardis.

Pulk. K. Grinius popieti
niame posėdy skaitė nuodug
nų pranešimą, kokią vietą 
Lietuva turi užimti po karo 
Europoje ir kokie gali būti 
jos santykiai su kaimynais. 
Jo paskaitą pradedam spaus
dinti atskirai.

Nutarimai
Aukų konferencijoje surin

kta $6,157.00.

B. J. Schegaus,
195 Grand St.

Central Brooklyn:
Šv. Jurgio parapijos 

klebonijoje,
207 York St.

Visose lietuvių siuvyklo
se.
y Jei čia suminėtas vietas 
jums būtų nepatogu pasiekti 
— atvirlaiškiu ar laišku apie 
savo pirktus bonus praneški
te sekamu adresu: J. Lauč- 
ka, 222 So. 9th St., Brook
lyn, (11), N. Y.

Nepamirškite: Jei nenori
te, vardo ir pavardės nerei
kia užsirašyti, bet būtinai 
reikia įrašyti pirkto bono 
numerį ir kiek už boną mo
kėjote. Taipgi jei dar niekur 
nesate užsirašę tų bonų, ku
riuos pirkote balandžio mė
nesy, šiais metais — užsira
šykite dabar. Tai irgi labai 
svarbu.

New Yorko Lietuviij
Karo Bonų Komitetas.

Angelų Karalienės 
Parapija

Praeitą sekmadienį 
Vardo draugija turėjo

ŠV. 
savo 

narių susirinkimą. Aptarta 
įvairūs reikalai ir svarsty
tas būsimas rudens balius.

Susirinkiman atsilankė 
klebonas kun. Aleksiūnas ir 
kun. Masaitis. Klebonas pra
nešė, kad Kristaus Karaliaus

KAIP

Rugsėjo - September ameri
LIKU

Brooklyno Lietuviai Cydyt

161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 -
VALANDOS:

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

šventadieniais

kitu

EINA

Entered as 
Office at B

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

Tel. EVergreen 7 -
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais

, pasiruošimais 
Londono ir 

^erencijai, Lie-
: .į padidino sa- 

įisur ir visaip
■ jj tik Lietuvos 

Brooklyn, N byla bŪ'
J.
domi draugai 

Washingtone 
priklausomybės 
jį. Bet neturi
te! rankų, nei 

te didžiausiais 
PUSRYČIAI—YIETGG—VAKARIZN'2 Geriausias pasirinki ^tijos ^S-

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš jėkinie maŽU]U 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI! didžiuoju

Juozas Cinkus eadentu Roose-

Tel. STagg 2 - 7177

Alfretl J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, b

Priimtos rezoliucijos dėl 
Lietuvos atstatymo; prieš 
karo kriminalistus; prieš žy
dų persekiojimą.

Konferencija priėmė pra
šymą išleisti Baltijos valsty
bių pašto ženklus ir užgyrė 
organizavimą kareivių moti
nų.

Sveikinimo raštus konfe
rencijai atsiuntė Pennsylva- 
nijos ir Marylando valstybių 
gubernatoriai, Senatorius 
Lucas, William Green, Ame
rican Federation of 
prezidentas, ir C. L O. 
torius.

Priimtas Amerikos 
vių Tarybos statutas.

Paskelbiami Amerikos Lie
tuvių Tarybos ateities dar
bai: kurti informacijų biu
rai ir studijų komitetai; ieš
koti Lietuvai draugų; koope
ruoti su Lietuvos Pasiunti
nybe ir Lietuvių Tautine Ta
ryba; remti kovojančius Lie
tuvoj.

Posėdžiai buvo baigti 6:30 
vai. vakare Amerikos ir Lie
tuvos himnais.

Šeštadienį Amerikos Lie
tuvių Taryba buvo susirinku
si posėdžio, kuriame buvo 
spręsta, kaip geriau įvyk
džius konferencijos nutari
mus.

Pittsburgho konferencijos 
proga turėjo savo posėdžių 
ir kitos organizacijos-ALRK 
Federacijos Taryba ir Lietu
vių Tautinė Taryba.

Vieni atstovai ir svečiai 
tuoj išvažinėjo iš Pittsbur
gho, bet dalis pasiliko dar ir 
sekmadienį dalyvavo šv. 
Pranciškaus seserų rėmėjų 
seime.

Tiek atstovai, tiek svečiai 
iš Amerikos Lietuvių konfe
rencijos išvyko su pasiryži-

Labor 
sekre-

Lietu

šventeje, spalių 31 d.,^ mūsų!mU) tvirta valia, užsidegimu, 
parapijos salėje ir bažnyčio- kurį išnešios po visas lietu-
je yra rengiama New Yorko 
apylinkės lietuvių parapijų 
vyrų konferencija, kuriai va
dovaus Šv. Vardo draugija. 
Konferencija bus su paskai
tomis ir pamaldomis.

Parapijų vyrai raginami į 
konferenciją. Plačiau apie 
tai bus pranešta vėliau.

Klebonas taip pat pranešė, 
kad nauju mūsų draugijos 
dvasios vadu skiriamas kun. 
Ant. Masaitis, kuris čia pat 
paprašė visų vyrų darbuotis 
draugijos labui, kalbinant 
parapijos vyrus prisirašyti ir 
didinti narių skaičių. Pasiža
dėjo ir pats, kiek jam laikas 
ir jėgos leis, pasidarbuoti.

Rudens baliaus klausimas 
atidėtas, nes yra manoma su
rengti spalių 31 d. konferen
cijos dalyviams ir parapijos 
nariams priėmimo vakarėlis.

Šią savaitę yra metų ke
tvirčio pasninkai —trečiadie
nį, penktadienį ir šeštadienį.

Washi 
atstovų: 
29 priėn 
pasiūlyn 
sakoma 
kos Va 
pokarini 
gyvenini 
pasauly;

Priim 
duota S1

Lėkti

/imą lydėkime

Maxti 
20 d. ( 
kariuon 
lėktuvą 
ir sude,

bus laisva: šioj konfi , 
joj dideliu svoriu pr '' 
ir karo laimėjimui ir j9 
vos laisvei.

valstybės ir 
■Ijiai Trečiosios 
L vajuje puikiai 

Jjmą savaitę iš- 
Maspetho Zinikdėjo nupirk- 

1 |kt 300,000 dol.

Bazaras
Rugsėjo 26 d., sekmž 

nuo 8 vai. ryto iki 11 vi 
karo, Altoriaus draugi 
rėš bazarą. Tai bus ps 
Įėję. Rengėjos kviečia1 
dalyvauti.

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪN 
KONTRAKTORIAI I

Atlieka mūriniu namu sien 
lyginimu, plasteriavimą, šal 
vių cementavimą ir kt. dar

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

l-iti bonų — už 
b dolerių.
pa savaitė su 
pa tikėtis, kad 

Šlyta. Mes nuo
giame ir ragi- 
Lmerikos” skai- 
L tik gali, be jo
te padidinti karo

tąjį nui 
rodo, k: 
ri pilną 
vo išba

„Jusi 
nemaža 
raščio 
platinti 
linkiu 
tą idea 
gražų 
ir džia 
1000-to

r’omis visi „A- ] 
hitytojai, gyve- : 

valstybėje, 
rūkalų laiškus.

ž stropūs — at
plaukus!

p netrukus tiki- 
Jaują įstaigą — 

PARDUODAM Information Cen
ts dažnai pasiro
dau Bulletin” 

’.stipriai išeinan
ti žurnalą.
ligai rasti' žmo- 
i ir norų. Baimė 
i dėl pinigų. Bet 
sPoPittsburgho 
driskas turi bū-

Geri, pigūs, patogūl 
mai. Gerose vietose. H 
navimas teisingas.

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

Kreipkitės:

Joseph Vastim;
Real Estate Insuraii 

496 Grand St., Brooklyn, j
Tel. EVergreen 7-167

Popr 
torius 
nęs Hc 
muzikž 
Vidika 
kalba: 
Deares 
Vision 
Dough

Tas 
kompo 
dykla.

Ta ] 
šiemet 
zys Vi 
ratūrc 
vių, ai 
lenkų

testerio lietu- 
'• parodė kelią.

( ani parodžius 
Ayvos, keliems 
Mgijų veikė- 
Arban, per tris 

Saugok Savo Aata p,er w?0 
o | ii anglų kalba

še Lietuvą pa
bengė” visomsTeikiamas geriausias

patikrinimas, prižiūrėjiij
AKINIAI prieinamiausi!
kainomis pagal jų rūšis ^.‘u.u,uu®; J

Inai laukia.
ši ištaiga įsteigta prieš 40 m

pirmutinė? Ro

vių kolonijas Amerikoje ir 
kuris ilgai bus minimas šio 
krašto lietuvių veiklos istori
joje, kada jau ir karo audros 
bus praėjusios ir Lietuva i

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

GENERAL INSURANCE 
8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

Mus 
rį. Sii 
eido 

vusį d
Ske 

sudar 
riaus; 
linio 
voti p 
anglu 
einan

Šia 
Neap 
Jie p 
meno 
pas 1 

, tauta
Ita 

rėjo 
. išdav

o o o J M išleido 500
Stenger & btenffllĮietą sukaktį 
optometristas — optmū priminė-

I i laidoje. At- 
394-398 Broadway, Brooklyn, M įįjĮį^į kurie

4 įprasmino, 
šps Bekampis, 
feadarbis, kurs lietu 
i Amerikos” nu- 

visus links-
. h. atsiuntė re
ikimo laiškutį, 
pui __ piniginę

Be 
Tad

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽ:
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 1
su MOTERIMS 1^1 Pranciško- 

RHEINGOLD Extra Dry Justinas
— Didelis pasirinkimas visoki ii, pasveikino 

gėrimų Į Cinikę dovanų.

yra.Š 
das

Rt 
Timt 
vard 
atsii 
foru 
ku ( 
lietu 
rikoi

Juozas Zeidatt^”^-^
** r4. Jūsų pavyz- vint:
411 GRAND STREET# paseks visa ei-

BROOKLYN, N. Y. |V kaį

HAvemeyer 8 - 0259 i

FOTOGRAFAI
65 - 23 GRAND AVENl 

Maspeth, N. Y.

brikos” dešim-

r-Mampis savo 
pte redaktoriui
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proga sveiki

mo 500-
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