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isus „Amerikos” skai- 
į kurie tik gali, be jo- 
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irkimą.
S dienomis visi ,,A- 

skaitytojai, gyve- 
■ Yorko valstybėje, 
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Yorke netrukus tiki- 
iirėti naują įstaigą — 
ian Information Cen- 
leistų dažnai pasiro- 

„Lithuanian Bulletin” 
u, bet stipriai išeinan- 

įrjlų kalba žurnalą.

Washington. — Kongreso 
atstovų rūmai 360 balsų prieš 
29 priėmė atstovo Fulbright 
pasiūlymą, pagal kurį pasi
sakoma už Jungtinių Ameri
kos Valstybių dalyvavimą 
pokariniame tarptautiniame 
gyvenime, kurs saugotų taiką 
pasaulyje.

Priimtoji rezoliucija per
duota senatui.

Lėktuvo Nelaimėje 
Žuvo 25 Kariai

Maxton, N. C. — Rugsėjo 
20 d. Čia nukrito didžiulis 
kariuomenės transportinis 
lėktuvas, kurs visai sudužo 
ir sudegė, žuvo 25 kariai.

tąjį numerį, tas savaime pa
rodo, kad spaudoje gali ir tu
ri pilną teisę toliau tęsti sa
vo išbandytą gražų darbą.

„Jūsų žurnalistinė jėga 
nemaža prisidėjo prie laik
raščio pagerinimo ir prasi
platinimo. Iš gilumos širdies 
linkiu be pertraukos toliau 
tą idealinį Amerikos lietuvių 
gražų spaudos darbą dirbti 
ir džiaugsmingai susilaukti 
1000-tojo numerio”.

Populiarių dainų kompozi
torius Robert Pollack, gyve
nęs Hollywoode, yra parašęs 
muziką mūsų poeto Kazio 
Vidikausko 4 dainoms anglų 
kalba: „Our Standard”, „My 
Dearest Soldier Son”, „My 
Vision Dream” ir „General 
Douglass MacArthur”.

Tas dainas išleis paties 
kompozitoriaus Pollack lei
dykla.

Ta proga pažymėtina, kad 
šiemet suėjo 40 metų, kai Ka
zys Vidikauskas stojo į lite
ratūros darbą. Jis rašo lietu-

Kaina 5c.
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Salerno Kautynėse Laimėta
J. E. arkivyskupas Juoza

pas Skvireckas yra gimęs 
Rimkūnų — Pašiliečių kai
me, Pumpėnų parapijoje 1873 
m. rugsėjo 18 d., taigi šiemet 
sulaukė 70 metų amžiaus. 
Augo Girsūdų kaime, Krinči
no parap. Ten gavo ir pra
džios mokyklą, toliau mokė
si Panevėžio realinėje gimna
zijoje, žemaičių kunigų semi
narijoje ir Petrapilio dvasi
nėje akademijoje, kurią baig
damas 1899 m. buvo įšven
tintas kunigu, bet mokslą tę
sė dar toliau ir 1900 gavo 
teologijos magistro laipsnį.

Keletą metų pabuvęs Uk
mergės vikaru, buvo pakvies
tas profesoriauti Kauno ku
nigų seminarijoje. Rašė į 
lietuviškus laikraščius „Tė
vynės Sargą”, „Nedėldienio 
Skaitymus”, Draugiją”. Pa
tsai 1913 m. leido kunigams 
laikraštį „Bažnytinė Apžval
ga”.

Vyskupu buvo įšventintas

1919 m.,, o įsikuriant Lietu
vos bažnytinei provincijai, 
1926 metais, buvo pakeltas 
į Kauno diecezijos arkivys
kupus, drauge pasiliko ir pro
fesoriumi Vytauto Didžiojo 
universitete Kaune, teologi- 
jos-filos. fakultete dėstyda
mas Šv. Raštą. Didžiausis J. 
E. arkiv. Skvirecko nuopel
nas yra — išvertimas į lie
tuvių kalbą šventojo Rašto. 
Šį darbą jisai atsidėjęs dir
bo per eilę metų.

Prieš pat Lietuvos okupa
ciją jau buvo paruošta nau
ja laida Evangelijų — N. 
Testamento, jau buvo ir rai
dės sustatytos, paruošta, 
kaip tik spaudai, bet užplūdę 
bolševikai visą šį didelį dar
bą sunaikino. Dabar gi mus 
pasiekia žinios, kad Eksc. ar
kiv. Skvireckas, už neprie
lankumą nacių organizuoja
miems iš Lietuvos žmonių le
gionams rytų frontui, - yra 
areštuotas.

* ___
Amerikos Penktoji Armija, 

kurioje yra ir anglų karių, 
sutriuškino vokiečių puoli
mus prie Salerno ir tvirtai 
užėmė savo pozicijas. Ši ar
mija, generolo Clark vado
vaujama, jau susijungė su 
anglų 8-tos armijos daliniais.

Šios savaitės viduryje a- 
merikiečiai užėmė Salerno 
fronto apylinkėje penkis 
miestus, jų tarpe — Cam
pagna, esantį 20 mylių ats
tume Italijos žemyne nuo Sa
lerno.

Salerno kautynės jau baig
tos. Jas laimėjo amerikiečiai. 
Kovos buvo labai aršios, 
daug aukų buvo, bet vokie
čiai buvo išguiti iš jų įsistip- 
rinimo vietų.

Dabar prasidėjp Neapolio 
miesto ir apylinkės išlaisvi
nimo žygis. Amerikiečiai ar
tinasi gražiojo Neapolio lin
kui. Vokiečiai, matydami pra
laimėjimą, jau padegė Nea
polio uostą ir miestą.

Neapolio miestas šiandie 
sudaro baisiausią vaizdą — 
namai dega, krautuvės plė
šiamos, o vokiečiai be pasi
gailėjimo šaudo gyventojus, 
apkaltintus sabotažu. Už vie
ną užmuštą ar sužeistą vokie
tį karį Neapolio vokietis gu
bernatorius įsakė sušaudyti 
100 italų.

Neapolyje jau nėra švie
sos ir vandens. Maisto šiek 
tiek pristatoma iš kalnų, bet 
maisto išdalinimas beveik pa
kriko. >

Šiuo turime garbės pranešti, kad New Yorko miesto ir 
New Yorko valstybės lietuviai, pagal užsirašymus ir pasi
žadėjimus daugiau Karo Bonų pirkti, jau yra pasiekę $300, 
175 sumą, ir kadangi mūsų pasižadėtų pirkti bomberių vie
nas kaštuoja $300,000, tai vieną bomberį jau tikrai galė
sime nupirkti.

Tai gražus ir patriotiškas New Yorko miesto ir vals
tybės lietuvių pasirodymas!

Bet to dar neužtenka: mes turime sukelti dar virš $600, 
000, kad galėtume savo pasižadėjimą išpildyti, kad galėtu
me dar du bomberius ir vieną sužeistiems kareiviams nešio
ti lėktuvą nupirkti.

Todėl, visi prie darbo: pirkite dar daugiau” Karo Bo
nų ir užsirašykite lietuvių komitetuose ar laikraščiuose 
paskelbtose vietose. Užrašykite šiame ir balandžio mėnesy 
pirktus Karo Bonus. Tai labai svarbu.

New Yorko miesto ir visos valstybės lietuviai: dar tru
putėlį daugiau pastangų, ir tikslas bus atsiektas! Savo pa
žadą gal dar su kaupu išpildysime ir Dėdės Šamo kariuo
menei suteiksime gražias dovanas, kurios bus pavadintos 
lietuviškais vardais ir kurios prisidės nugalėti demokrati
jos priešus ir išlaisvinti ir mūsų senąją tėvynę Lietuvą.

Vieną bomberį jau turime! Sukeikime dar virš $600,000 
kitiems dviems nupirkti!

masi dėl pasidavimo. Mar
šalas Badoglio ir karalius 
Viktoras Emanuelis esą ver
ti liberalinių sluoksnių pa
ramos ir Italijoje ir Jungti
nėse Tautose.

Savo kalboje Churchill „už- 
vežė” Anglijos komunistams, 
kurie vis šūkauja apie antrą 
frontą, bet kurie nieko ne
paisė ir stovėjo nuošaliai, 
kai Anglijai grėsė mirties pa
vojus. Šis Churchillio pareiš
kimas buvo palydėtas dide
liu atstovų pritarimu.

Churchill nurodė, kad ne
trukus, dar prieš Naujus 
Metus, turės įvykti jo, Roose- 
velto ir Stalino pasitarimas.

Londonas. — Rugsėjo 21 d. 
premjeras Churchill tautos 
atstovų rūmuose pasakė 2 
vai. 5 minučių kalbą, kurioje 
peržvelgė karo padėtį ir nuš
vietė ateities planus.

Pažymėtini jo kalbos šie 
punktai:

1. Per 4 mėnesius iki rug
sėjo 18 d. Sąjungininkai šiau
rės Atlante nenustojo nė vie
no prekybinio laivo.

2. Nežiūrint gerų žinių iš 
visų frontų, kruviniausią ka
ro dalis Anglijai ir Amerikai 
tebėra prieš akis. Sąjungi
ninkai išlaipins savo kariuo
menę vakarų fronte ir triuš
kins vokiečius.

3. Iškėlimas kariuomenės 
Italijos žemyne į pietus nuo 
Neapolio buvo sunkiausias 
žygis, kurs duos geriausių 
vaisių.

4. Italų maršalo Badoglio 
vyriausybė veikė drąsiai ir 
garbingai. Ji negalėjo atiduo
ti Mussolinio Sąjunginin
kams, nes tai būtų buvęs vo
kiečiams signalas, kad taria-

Korsikos ir italų Sardinijos" - 
salose. Į Korsiką išlipo pran
cūzų kariai, atvykę iš Afri
kos, ir sėkmingai veja vo
kiečius laukan. Prie prancū
zų Korsikoje prisijungė ir 
ten buvę italų daliniai. Į Kor
siką atvyko ir amerikiečiai. 
Jau daugiau kaip pusė Kor
sikos salos yra Sąjungininkų 
rankose.

f

NACIAI SUĖMĖ ITALŲ KARDINOLUS
a. SUVALKIEČIAI NACIŲ STOVYKLOSE
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Vatikanas Laisvas?

New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komiteto Valdyba.

Kai darbams išvežti lietuviai 
grįžo iš naciij žemės...

rgho konferencijos 
rėjo savo posėdžių 
rganizacijos-ALRK 
os Taryba ir Lietu- 
nė Taryba.

atstovai ir svečiai 
žinėjo iš Pittsbur- 
lalis pasiliko dar ir 
ų dalyvavo šv. 
lūs seserų rėmėjų meno turtus. O Mussolini 

pas Hitlerį darbuojasi savo
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net nacių patikėtinis, prie 
pačių nacių komisaro išdrį
so viešai pasakyti, jog lie
tuviai nenori vykti į Vokieti
ją.

Šiandie vokiečiai degina
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stovai, tiek svečiai 
ros Lietuvių konfe- 
švyko su pasiryži-
i valia, užsidegimuj 

šios po visas lietu- 
ijas Amerikoje ir
ii bus minimas šio 
tuvių veiklos istori- 
. jau ir karo audros 
jjusios ir Lietuva

žmonių
išmirė aštuoni
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WAR 
T^LOAN

ai įstaigai rasti' žmo- . . , . .
. Yra ir norų. Baime
ti tik dėl pinigų. Bet

kliūtis. Po Pittsburgh©
W55 frencijos viskas turi bū-

dėlė Rochesterio lietu- 
^^larapija, parodė kelią. 

496 Bakšiui parodžius

lenkų ir esperanto kalbomis.
— -I* —

Mussolini jau vėl pas Hitle
rį. Silpni italų sargybiniai 
leido vokiečiams pagrobti bu
vusį diktatorių.

Skelbiama, kad Mussolini
js iniciatyvos, keliems sudarė lėlinę fašistinę vy- 
lijos draugijų veikė- riausybę. Per radiją Musso- 
štojus darban, per tris linio vardu italai raginti ko- 

s sukelta per 1,000 voti Prieš amerikiečius, prieš 
ecialiai anglų kalba anglus, prieš savo tautiečius, 

ams apie Lietuvą pa- einančius su Sąjungininkais. 
■Tai „challenge” visoms šiandie — -y ----- 

os lietuvių vietovėms. Neapolį. Jie trempia Rorp.ą.
ri bus pirmutinė7 Ro- Jie plėšia italų didžiuosius 
jrio lietuviai laukia.

— 4* —
erika” jau išleido 500 tautai dar labiau sutrempti.

Italų tauta vargu ar tu
rėjo savo istorijoje kitą tokį 
išdaviką.

ŲIEŠKAN 
TIEMS

irdavimui gerų na- 
likiose apylinkėse, 
iau atsilieps į šį 

į, tas laimės geres- 
nų: vienos, dviejų 
r didesnių namų.

MACHULIS

rių. Apie tą sukaktį 
abai kukliai priminė- 
igsėjo 17 d. laidoje. At- 

keli bičiuliai, kurie 
įminimą įprasmino.
, Pranas Bekampis, 
inis bendradarbis, kurs 
ename „Amerikos” nu- 

Įjt jje džiugina visus links- 
| juokeliais, atsiuntė re- 
Įbriui sveikinimo laiškutį, 

raščio iždui — piniginę 
ą.
tuvių Tėvų Pranciško- 

esnysis, kun. Justinas

Bet išdavikų visur buvo. 
Tad nesistebėkime, kad ir 
lietuvių tautoje jų buvo ir 
yra.Štai vienas tokių — Liu
das Gira.

Rugsėjo 21 d. „New York 
Times” įdėjo Liudo Giros 
vardu parašytą laišką, kurį 
atsiuntė kabeliu Sovietų In
formacijos Biuras. Tuo laiš
ku Gira

s, O. F. M., pasveikino 
įteikė dešimkę dovanų, 
ū Jums, mielieji „Ame- 
’ bičiuliai! Jūsų pavyz-
tikime, paseks visa ei- 
inerikos” draugų, kai 
ime „Amerikos” dešim- 
letų sukaktį.

— —
as Bekampis savo 
imo laiške redaktoriui 
šo;

ibiliejaus proga sveiki- 
s ir „Ameriką”. Kada 

ištiš išleidžia savo 500-

Londono korespondentas 
praneša, kad daug Lietuvos 
žmonių iš Suvalkijos, ypač 
iš pietinės jos dalies yra iš
vežta į Gusen ir Mauthausen 
koncentracijos stovyklas. Vo
kiečių stovyklose nekalti 
žmonės kenčia neįsivaizduo
jamas kančias nuo sugyvulė- 
jusių prižiūrėtojų: su savo 
aukomis jie daro ką nori. 
Kad neliktų nė ženklo apie 
jų mušimus, žiaurius žudy
mus, mirusieji yra deginami.

Kartą Mauthauseno stovy
kloje, bevežant kūnus sude
ginti, vienas žmogus, kurs 
buvo apalpęs, bet buvo palai
kytas už mirusį, atsigaivino, 
atsisėdo ir pradėjo rėkti. Ve- 
žantysis norėjo sustoti ir iš
kelti gyvąjį, bet prižiūrėto
jas suriko, jog raštinėje tas 
žmogus pažymėtas mirusiu 
ir jisai negalįs būti atgaivin

tas... Ir taip sudegino gyvą 
žmogų.

Gusen stovykloje taipgi 
baisios sąlygos. Iš devynių 
tūkstančių sveikų 
per metus
tūkstančiai. Į tas stovyklas 
daugelyje atvejų suvaromi 
žmonės, kurie turėjo užleisti 
vietas atėjūnams vokiečiam. 
Jie be kaltės suimti ir naiki
nami.

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

atsako Amerikos 
lietuviams, kurie dirba Ame
rikos pergalei pasiekti ir Lie
tuvą iš nacių Verguvės išlais
vinti. Patrijotiškus Ameri
kos lietuvius Gira vadina fa
šistais.

Giros laiškas aiškiai rodo, 
kad Maskva tebenaudoja kvi- 
zlingus. Pirmiau „telegrafa
vo” Salomėja Neris, o dabar 
—Gira. Bet tuščios išdavikų 
pastangos. Lietuvių tautos 
patrijotai, o jų yra bent trys 
milijonai, išdavikų gėdą nu
plaus.

Londonas. — Rugsėjo 21 
d. nuo širdies smūgio mirė 
Kingsley Wood, Anglijos fi
nansų ministeris, kurio parei
gas ėjo nuo 1940 metų gegu
žės 12 d.

Velionis Wood buvo 62 me
tų. Pasižymėjo kaip labai su
manus finansininkas. Anks
čiau yra buvęs sveikatos mi- 
nisteriu. Buvo įvedęs naują 
karo mokesčių rinkimo siste
mą.

Rusijos kariuomenė ir šią 
savaitę tęsė vokiečių armijų 
naikinimo ir stūmimo žygius. 
Pakelyje į Kievą rusai apnai
kino galingus vokiečių įsi- 
tvirtininmus prie Desnos u- 
pės ir užėmė Černigovo mies
tą, esantį 78 mylios į šiau
rės rytus nuo Ukrainos sos
tinės.

Černigovas yra tik 29 my
lios į rytus nuo Dniepro upės. 
Tai labai svarbus postas. Šio
je savaitėje per pirmas tris 
dienas rusai atsiėmė daugiau 
kaip 1,000 miestelių ir kai
mų.

Pietinėje Ukrainoje rusai 
užėmė Sinelnikovą, svarbų ir 
didelį geležinkelių mazgą.

Pranešimai iš Stockholmo 
sako, kad kazokų daliniai 
vietomis yra pasiekę Dniep
ro upę.

Bet kuriuo momentu prie

Kievo gali įvykti vienas di
džiausių mūšių. Rašant šią 
žinią, rusai buvo jau priartė
ję prie Kievo, iš kurio vokie
čių administracinė valdžia 
jau išsikėlė ir galima tikėtis, 
kad miestas gali būti ir eva
kuotas.

Kievo link rusai eina ke
liomis kryptimis. Jie artina
si ir Smolenskan. Prie Polta
vos vokiečių daliniai irgi ap
supami.

Vatikano radijo stotis rug
sėjo 21 d. septynių minučių 
angliškame pranešime pažy
mėjo, kad Vatikano teritori- 
jon nėra įžengęs nė vienas 
vokietis kareivis. Bet praneš
ta, kad prie pat Vatikano ri
bų stovi vokiečiai.

Londonas. — Čia gauta ži
nių, kad vokiečiai Romoje 
yra paskyrę namų areštą ke
liems kardinolams. Jiems 
draudžiama bet kur iš namų 
pasišalinti.

Italų fašistų spauda, vėl 
atgaivinta, visu smarkumu

puola popiežių, italų vysku
pus ir kunigus, kuriuos ap
šaukia italų tautos išdavi
kais. Fašistai kalba apie sa
vo „tikėjimą,” kuris jiems e- 
sąs brangesnis už katalikų 
tikėjimą.

MIN. ST. LOZORAIČIO SUKAKTIS
______ *

Paskutinieji nepaprasti į- 
vykiai Romoje atkreipė mū
sų visų dėmesį į tą miestą. 
Šia proga mes prisimename, 
kad Romoje, Lietuvos atsto
vybėje prie Vatikano yra ap
sigyvenęs buvęs Lietuvos 
užsienio reikalų ministeris, 
o vėliau Lietuvos įgaliotas 
ministeris Italijoje St. Lozo
raitis. Šis gabus lietuvių di
plomatas yra dar, palygina
mai, jaunas: rugsėjo 5 d. 
jam suėjo 45 m. amžiaus.

Okupuotoje Lietuvoje, kaip 
mums praneša iš Londono, 
Himmleris paskelbė sunkias 
bausmes už perėjimą rube- 
žių ar į Vokietiją, ar į Len
kiją, ar į Ukrainą, neturint 
tam leidimų.

Liepos 12 d. Vilniun atvy
ko pilnas traukinys Lietuvos 
darbininkų, paleistų „atosto
gų” iš Vokietijos. Juos svei
kino Vilniaus burmistras 
pulk. Dabulevičius ir vokiečių 
komisaras Hingst.

Pulk. Dabulevičius jiems 
pareiškė savo užuojautą ir 
prasitarė-žinąs, jog kiekvie
nas norėtų pasilikti tėviškė
je, bet „karo reikalai neatsi
žvelgia į mūs norus.” Taigi

Tūkstančiai italų Brazili
joje yra apgulę Anglijos ir 
Amerikos konsulatus ir pra
šosi priimti į tų šalių kariuo
menę kovoti prieš vokiečius.

Rockaway Beach, L. I. a- 
tidaryta Šv. Juozapo aukštes
nioji mokykla.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

A. L. KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS

UŽ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATSTATYMĄ
Kadangi Lietuva per eilę šimtmečių buvo nepriklau

soma valstybe ir paskui buvo agresingų kaimynų sudras
kyta ir pavergta, bet po Pirmojo Pasaulinio Karo atsistei- 
gė kaipo nepriklausoma, viso pasaulio valstybių pripažin
ta, demokratinė Respublika, kuri per dvidešimt su viršum 
metų savo nepriklausomo gyvenimo parodė neabejotiną 
sugebėjimą savarankiškai valdytis ir tvarkyti savo ūkio rei
kalus, pakeldama savo gyventojų ekonominę būklę ir ap- 
švietą į daug aukštesnį lygį, negu tas, kurio jie buvo pa
siekę, būdami po svetimu jungu;

Kadangi dabartiniame kare Lietuvai jau du kartu te
ko iškentėti svetimų armijų invaziją ir šiandien ji yra o- 
kupuota vokiečių, kurie žiauriai slegia ir išnaudoja jos 
žmones, plėšia krašto turtus, naikina kultūros vertybes 
ir prievarta, gabena Lietuvos darbo jėgas į nacių Reichą 
arba verčia vyrus tarnauti Hitlerio kariniuose daliniuose;

Kadangi Lietuvos žmonės vis didėjančiu atkaklumu 
priešinasi šitai nacių priespaudai ir atvejų atvejais parodė 
savo nepalaužiamą pasiryžimą nusikratyti svetimo jungo 
ir atgauti visišką politinę nepriklausomybę pasitikėdami 
didžiųjų demokratijų prižadais pavergtoms tautoms, iš
reikštais Atlanto Čarteryje ir pakartotais Bendroje Jungti
nių Tautų Deklaracijoje, Washingtone, — tai

TEBŪNIE NUTARTA, kad Amerikos Lietuvių Kon
ferencija, susidedanti iš 450 delegatų, atstovaujančių svar
biausias lietuvių idėjines sroves, spaudą, karo veteranų, 
fratemalines draugijas ir kultūrines organizacijas, susi
rinkusi Pittsburghe, Pa., William Penn Hotelyje, 1943 m. 
rugsėjo 2 ir 3 dienomis, pasisako už Nepriklausomos De
mokratinės Lietuvos Valstybės atsteigimą, jos istoriniai — 
etnografinėse sienose, pasiremiant Atlanto Čarterio 2 ir 3 
dėsniais; ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši Amerikos Lietuvių Kon
ferencija griežtai atmeta ir laiko visiškai neteisėtomis ir 
nepateisinamomis tiek dabartinių Lietuvos okupantų, vo- 

pirmesnių jų okupantų, rusų, pretenzijas 
tuvos teritoriją arHbetkuriąTos^teritorijos^ daTį, nes sitos 
jų pretenzijos prieštarauja tarptautinėms, jų pačių laisva 
valia pasirašytoms, sutartims ir aiškiems lietuvių tautos 
norams, kurių ne tiktai nepakeitė, bet dar labiau sustip
rino, aukščiau paminėtos rusų ir vokiečių invazijos ir oku
pacijos; ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši Konferencija remia lie
tuvių tautos nusistatymą, jog Nepriklausomos Lietuvos 
sienos rytuose privalo būti tos, kurias nustatė Lietuvos— 
Rusijos taikos sutartis, pasirašyta 1920 m. liepos 12 d., gi 
Lietuvos ginčas su Lenkija gali ir privalo būti išspręstas 
taikiu keliu. Lietuvos sienos pietvakariuose privalo apimti 
etnografines lietuvių apgyventas Rytprūsių sritis; ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši Konferencija reiškia 
savo įsitikinimą, jog, atsistačiusi po karo, Nepriklausoma 
Demokratinė Lietuvos Respublika sudarys draugiškus san
tykius su Rusija ir kitais savo kaimynais, užmegzdama y- 
patingai glaudžius ryšius su jai artimoms latvių ir estų 
tautomis, suinteresuotomis, kad Baltijos jūra pasiliktų 
laisva: kad ji suteiks pilnas žmogaus ir piliečio teises vi
siems savo gyventojams ir užtikrins laisvo pasireiškimo ir 
plėtojimosi galimybę visiems savo piliečiams; kad ji nuo
širdžiai rems tarptautinę taiką, ištikimai atlikdama savo 
prievoles būsimoje Europos ir pasaulio saugumo sistemo
je, kaipo stabilizuojanti ir žmonijos pažangai tarnaujanti 
jėga laisvę mylinčių tautų šeimoje.

LIETUVAI IR JOS TREMTINIAMS PAŠALPA
KADANGI žiaurusis karas skaudžiai palietė Lietuvą ir 

jos gyventojus;
KADANGI dviejų okupacijų ir karo veiksmų pasėkoje 

tūkstančiai Lietuvos piliečių buvo iš Lietuvos ištremti ar
ba turėjo pasišalinti į tolimus kraštus ir dabar gyvena sun
kiame varge ir skurde, tai Amerikos Lietuvių Konferenci
ja, susirinkusi Pittsburghe, 1943 m. rugsėjo 2 ir 3 dienomis,

NUTARIA:
a) Surasti kelius ir būdus teikti Lietuvos karo aukoms 

pagelbą pinigais, drabužiais, avaline, vaistais ir 
kitokiomis priemonėmis bendradarbiauti su Ame
rikos Raudonoju Kryžium ir su atitinkamomis kitų 
tautybių įstaigomis;

b) Iš anksto ruoštis padėti Lietuvos žmonėms, kai tik
tai atsidarys galmybė juos pasiekti,

c) Įsteigti Amerikos Lietuvių Tarybos priežiūroje 
centralinį pašalpos fondą, kuris palaikys ryšius
su National War Fundacija;

d) Atsišaukti į šiuo metu veikiančias Lietuvos šel
pimo ir tremtinių gelbėjimo komitetus, raginant 
juos susispiesti sudaryti derinamąjį centrą, kaip 
kad yra padariusios kitų tautinių grupių organiza
cijos.

TREMTINIŲ REIKALU
KADANGI Lietuva buvo Sovietų Sąjungos okupuota 

nuo 1940 m. birželio mėnesio iki 1941 birželio mėnesio, ir 
KADANGI Sovietų Sąjungos okupavimo metu buvo 

iš Lietuvos išvežta apie 50 tūkstančių civilinių Lietuvos 
piliečių, kurių tarpe daug senių ir mažų yakų, ir

KADANGI išvežtųjų tarpe yra nemažai Jungtinių A- 
merikos Valstybių piliečių ir piliečių artimų giminių ir

KADANGI išvežtųjų adresai ir būklė yra nežinomi jų 
giminėms ir Amerikos lietuviams,

TAI KONFERENCIJA NUTARIA įpareigoti Ameri
kos Lietuvių Tarybą kreiptis į State Departmentą ir į A- 
merikos Raudonąjį Kryžių su prašymu išgauti iš Sovietų 
Sąjungos Vyriausybės ir Sovietų Sąjungos Raudono Kry
žiaus ar Raudonojo Mėnulio Rago (Red Crescent) adresus 
Lietuvos tremtinių, patikrinti jų būklę ir nurodyti kelią, 
kuriuo einant būtų galima suteikti pagalbą tiems, kurie 
pagalbos yra reikalingi.

Šita rezoliucija išplaukia iš ir yra priimta draugišku
mo ir humaniškumo dvasioje. Konferencija reiškia vilties, 
kad ji tokioje pat dvasioje bus sutikta ir joje išreikštas 
prašymas bus draugiškai ir humaniškai išpildytas.

DEMOKRATIJŲ TAIKOS TIKSLAIS
Amerikos Lietuvių Konferencija, susirinkusi Pittsbur

ghe, William Penn Hotelyje, 1943 m. rugsėjo 2 ir 3 dieno
mis, pareiškia, kad yra svarbu ne tiktai laimėti karas, ga - 
lutinai sutriuškinant ir priverčiant besąlyginiai pasiduoti 
agresorių valstybes, bet kad ne mažiau svarbu yra laimė
tų pastovią taiką, pagrįstą teisingumu, tautų laisvės, eko
nominio saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo idėjo
mis. Nesuskaitomos žmonių gyvybių ir turto aukos nueitų 
niekais, jeigu po šio karo civilizuotojo pasaulio gyvenime 
pasiliktų tos pačios^sąlygųsr-kuribs leųiG<>lšsirituliou jtor 
talitarinėms oikJatūroms, iššaukusioms dabartinį konflik
tą.

Amerikos Lietuvių Konferencija yra įsitikinusi, kad 
kelią į patvarią tarptautinę taiką ir geresnę žmonijos atei
tį rodo prezidento Roosevelto išdėstytos Keturios Laisvės 
ir tie principai, kuriuos Jungtinių Valstybių prezidentas 
kartu su Britanijos premjeru Churchill paskelbė Atlanto 
Čarteryje. Visi privalome stengtis, kad šitie kilnūs princi
pai po karo nebūtų paminti suktais Atlanto Čarterio „aiški
nimais”.

Amerikos Lietuvių Konferencija pabrėžia, kad Vaka
rų Demokratijų pareikštieji būsimos taikos pagrindai tu
ri būti pritaikinti ne tiktai didelėms, bet taip pat ir mažoms 
tautoms, kurioms prievartos keliu buvo išplėštos jų savi
valdybė ir suvereninės teisės. To nepadarius, būtų paneig
ta demokratinė tautinio apsisprendimo teisė ir virš dorovės 
ir įstatymo būtų pastatyta jėga, kaipo vyriausias sprendė
jas tautų santykiuose, kas atidarytų kelią, gal būt, dar 
šios kartos amžiuje, trečiam ir dar baisesniam pasaulio 
karui.

Pagaliau, Amerikos Lietuvių Konferencija tiki, kad, 
visų tautų saugumui užtikrinti, po šio karo turės būti su
daryta didžiųjų vakarų Demokratijų vadovybė, tarptauti
nė taikos saugojimo sistema, sprendžiamuoju balsu joje 
dalyvaujant kiekvienai nepriklausomai valstybei arba val
stybių federacijai, ir kad šitoje sistemoje turės būti vieta 
ir Lietuvai, Latvijai ir Estijai, bei kitoms savo nepriklau
somybę atgavusioms tautoms.

LIETUVAI PAGERBTI ŽENKLAS
The All-American Conference of the duly elected re

presentatives of patriotic fraternal, war veterans, civic and 
cultural organizations of Americans and Canadians of Li
thuanian ancestry, meeting at the William Penn Hotel, Pit
tsburgh, Pa., on the 2nd and 3rd days of September, 1943, 
after due deliberation and consultation enacted the follow
ing resolution:

WHEREAS, the Republic of Lithuania was, after Aus
tria and Czecho-Slovakia, the first pre-war victim of Hit
ler’s aggression, in that Nazi Germany had in March, 1939, 
seized from Lithuania the port and district of Klaipėda— 
Memel;

WHEREAS, the Republics of Lithuania, Latvia and 
Estonia were respectively, after Poland, second, third, 
fourth victims of totalitarian connivance and invasion in 
the present war; and

WHEREAS, the aforesaid Baltic Republics had suf
fered two invasions within a year, first by the Soviet U- 
nion and then by Nazi Germany, but are presently indomi
tably waging an effective underground resistance against 
the occupying civil and military forces of Germany against 
all attempts to impose and perpetuate a foreign rule of 
Quislings of an eastern power; and

WHEREAS, the Government of the United States of 
America has authorized the issuance by the Post Office De
partment of a special series of United States postage stamps 
in commemoration of European countries which have been 
over-run and occupied by the Axis powers; and

WHEREAS, the Post office Department has thus far 
authorized the issuance of special postage stamps of 5-cent

PRIE SALERNO
Buvo dienos, kada aš sėdė

jau Salerno uoste ant molų 
ir žiūrėjau, kaip žvejai meš
kerioja, kaip valtis, pakėlusi 
baltą burę, nuplaukia ir kaip 
iš lėto vanduo tyvuliuoja vi
soje įlankoje. Buvo ten daug 
saulės, džiaugsmo ir pietie
tiško klegėjimo.

Vėl atmenu vakarą, kada 
stovėjau gatvėje, kuria lėkė 
puikūs dviračiai vežimai, nu
dažyti margomis spalvomis, 
kad net ratų stipinai raibu
liavo tau akyse, o arkliai bu
vo išpuošti, lyg didelei iškil
mei: su žėrinčiais pakinktais, 
su kaspinais ir su didele 
plunksna tarp ausų.

Kaip šiandien, man akyse 
stovi tie šviesūs nameliai 
miesto pakraštėje su užra
šais lotynų ir italų kalbomis. 
Itališkieji garbino dučę arba 
jo posakius skelbė praeiviui, 
gi lotyniškieji pasakojo gy
venimo išmintį arba taip ma
loniai minėjo pačius name
lius „Domus parva, quies 
magna”, stovėjo ten viršum 
vienų durų parašyta: mažas 
namelis, didi ramybė.

Po kelerių metų aš vėl išvy
dau Salerno gatves: tuščios 
jos buvo, tik du amerikiečių 
kareiviai ten ėjo, ir sugniu
žęs vokiečių tankas riogsojo. 
Taip atrodė Salerno, saulės 
lenktynėse skriejančių karie
tų ir didžios ramybės name
lių miestas.

Jis dabar pasidarė garsus 
ir kasdien laikraščių pirmuo
se lapuose minimas. Jis be
maž į istorijos lapus šian
dien žengia. Bet tai nebūtų 
jau pirmas kartas Salerno 
miestui atsidurti istorijoje. 
Viduriniais amžiais jis buvo 
žymus visoje Europoje: nuo 
11 ligi 13 amžiaus ten įgar
sėjo medicinos mokykla, kū

riai lygios jokiam krašte tuo
met nebuvo.

Mūsų dienomis ten suplau
kė pulkų pulkai kitokio mok
slo ieškoti: ginklu ir ugnimi 
teisybės ieškoti. Slėnūs jūrų 
krantai Salerno apylinkėse 
yra gera vieta iš laivų išsės- 
ti. Bet tie mėlyni kalnai to
lumoje yra taip pat puiki ap
sauga ginantis nuo tų, kurie 
į krantą išsėdo su tankais, 
armotomis, granatomis ir 
kulkosvaidžiais. Tartum ko
kioje didžiulėje rungtynių 
vietoje, aplinkui kalnų ap
suptoje, ten tai ir susigrūmė 
galingos armijos, ir gal tai 
bus vienas iš aršiausių mū
šių, vienas iš kruviniausių ir 
sunkiausiai atlaikytų. Iš tos 
žemės, kur mėlyni kalnai 
niūkso, kur Vezuvijaus dū
mai kyla į giedrą dangų, kur 
vynuogės noksta, daug jau
nų vyrų negrįš į šią šalį: ten 
gana buvo kraujo, prakaito 
ir ugnies.

Kurie išliko ir gavo valan
dėlę atsikvėpti, tie galėjo iš
vysti tose Salerno apylinkių 
lygumose daug nuostabių da
lykų.

Štai pietinėje pusėje, pake
liui į Siciliją yra ten mažas 
Paestum kaimelis. Pušys 
ten aukštai viršūnes kėlė ra
miais laikais, mažos, ilgais 
plaukais karvės vaikščiojo 
kaiminėje, žolę ėsdamos, ir 
vaikai, nusiskynę ilgas smil
gas, tarp griūvėsiu gaudė 
driežus, kilpa už gerklės juos 
pasmaugdami.

Bet keno tie griuvėsiai ?
Sunku net tikėti, pažvel

gus į juos: tenai, užmiršta
me kampe, mažame italų kai
melyje, kur mažos ir kaulin
gos karvės kaitrią dieną mui
stosi, — ten stovi graikų 
šventyklos. Dorėnų kolonos

Gen. štabo pi
rimtyje ir darnumla|1§0MOS LIETUVO 
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kos jas čia pastatė p!------------ .
tūkstančius metų, iri ^tykiai su 5). Lietuvos

Būdamas sv 
ramaus būdo,

tūs, nei audros, nei 1 
čią valdovai, niekas j’p 
naikino. Sakoma, kad Vį Lie- 
nų yra tai geriausiai!/ 
kiusios graikų šventyp- 
toli nuo dabartinės Gijisdavu.

Lenkijai gali ^nės Vokieti
lietuvis nuo 
žiūrėjo šaltai

mažam ir užsnūdusiai 
kaimely, kur senoviri 
tas ir akmenis apkeų 
jokliai ir užgožė žolė 
ant pačių kolonų viii 
ant stogo šulų sužėl 
krūmokšniai, ir pražja 
dona gėlė.

Toje kaimiškoje 
prieš du tūkstančius n 
rėjo siausti gyvenimą 
bas; turėjo ten būt 
graikų kolonija, kuri t 
menis suvežė, tas sienl įs
tatė ir anas, šiandien im^1939 metųlka-ni. Suk: 
žiaus pageltusias, lą susitarimas,, žiūri, kai_ 
nutašė.
dėl maliarijos, gyvL'įLietuvą įsi- 
ten nyko, kol visa sę 
devinto amžiaus gali 
saracinų išnaikinta.

Už žmones, benyksl 
amžius ir kariaunink 
klus pastovesnės litį aoje seiiovė- 
šventyklos, kurių tĮifIsaikelią sto.
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denomination in commemoration of but twelve. _out Qf fif- 
teen, European countries which have been over-run by the 
Axis powers, in effect overlooking the Baltic Republics of 
Lithuania, Latvia and Estonia; and

WHEREAS, the issuance of special postage stamps, of 
the conquered countries series, in commemoration of the 
freedom-loving Peoples of Lithuania, Latvia and Estonia 
would serve as the best means for transmitting to them a 
definite encouragement and a hope that their anti-axis 
resistance and their courageous fight for liberty and in
dependence is being watched and respected by the Ameri
can Democracy, and that the fulfillment of the Atlantic 
Charter and the Four Freedom will be their justly earned 
reward for their sacrifices,

NOW, Therefore, Be It
RESOLVED, that this conference, representing a mil

lion of Americans of Lithuanian descent, petition the Presi
dent of the United States of America and the Postmaster 
General to authorize the issuance, in a series of conquered 
countries already authorized, of special postage stamps in 
honor of the sovereign Republics of Lithuania, Latvia and 
Estonia.

KARO PASTANGŲ RĖMIMAS
The All-American Conference of the duly elected re

presentatives of patriotic fraternal, war veterans, civic and 
cultural organizations of Americans and Canadians of Li
thuanian ancestry, meeting at the William Penn Hotel, 
Pittsburgh, Pa., on the 2nd and 3rd days of September 1943, 
after due deliberation and consultation enacted the follow
ing resolution:

WHEREAS, our coutry is engaged in a deadly struggle 
for the preservation of its independence and determined to 
win this war and by defeating its enemies once and for all 
eradicate and abolish aggresion from the world, and

WHEREAS, the Americans of Lithuanian descent 
have already purchased War Bonds for more than fifty mil
lion dollars, and are doing their utmost to hasten the vic
tory for the aims and ideals of the American and allied na
tions, now, therefore.

BE IT RESOLVED, that we, the Lithuanian Ameri
cans, pledge ourselves to do our utmost to help our count
ry’s war efforts; and

.BE IT FURTHER RESOLVED, that we pledge to buy 
war bonds to the extent of not less than 10 million dollars 
of the Third War Loan issue; and

BE IT FURTHER RESOLVED, that throughout the 
country, the Lithuanian Americans organize blood bank 
donors for the Red Cross, and

BE IT FURTHER RESOLVED, that this Conference 
decides to establish a committee of 9 whose duty it shall be 
to encourage every Lithuanian to devote himself to the 
duty as a patriotic and loyal American to spend every ounce 
of energy to the war efforts to see that the quota allotment 
be fulfilled; and

BE IT FURTHER RESOLVED, that all Lithuanian 
American loyal organizations should work under the juris
diction and guidance of this committee; and

BE IT FINALLY RESOLVED, that this committee 
shall, from time to time, give reports and otherwise work 
in harmony with the Lithuanian American Council.
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5). Lietuvos santykiai su 
Vokietija

Būdamas sveiko proto ir 
ramaus būdo, į visus hitle
rinės Vokietijos prajovus 
lietuvis nuo pat pradžios 
žiūrėjo šaltai ir skeptiškai, 
kaip blaivas žmogus gali 
žiūrėti į nusigėrusį.

Lietuvis aiškiai matė, kad, 
didybės karštligės apimta, 
Vokietija eis pasirinktu ke
liu iki galo. Pratęs per ilgus 
šimtmečius su vokiečiais san
tykiauti, lietuvis nebuvo per 
daug nustebintas nei Klaipė
dos ultimatumu, nei rugpjū
čio 23 d. su Maskva padarytu 
susitarimu, nei rugsėjo 1 d. 
vokiečių iniciatyva pradėtu 
karu. Sukandęs dantis jis 
žiūri, kai šiandien vokie
tis su bizūnu rankoje vaiko 
Lietuvos ūkininkus iš jų ū- 
kių, kai naujojo kryžiuočių 
Magistro-Fiūrerio vardu mo
bilizuojami jauni vyrai eiti 
kraujo lieti už apsvaigusio 
Herrenvolko ateitį, kai Lie
tuvos berniukai ir merginos 
varomi masėmis dirbti į 
griūvančius Vokietijos fabri
kus. Su pasipiktinimu jis 
klausosi vokiškojo kliedėji
mo apie Lebensraumus ir 
Blutopfer—kraujo auką.

Sukandęs dantis lietuvis 
žiūri ir laukia valandos, kad 
iš to paties vokiečio įgytą 
ginklą jisai galėtų atkreipti 
prieš prūsiškąjį engėją, kad 
ir vėl nusikratytų jo pančių. 
Lietuvis dar nepamiršo ano 
karo okupacijos laikų, nepa
miršo nei teutoniškų ordų 
siautimo Žemaitijoje 1919 
metais.

Už visus savo darbus žiau
rusis okupantas susilauks už
sipelnyto atpildo, o Lietuvai 
padaryta materialinė žala tu
rės būti, iki paskutinio cento, 
Reicho atlyginta.

Bėgančio okupanto kulnis 
mindamas, lietuvis eis iki 
Kuršių pajūrio, iki Klaipė
dos.

6). Lietuvos santykiai su 
Rusija

Per šimtmečius su Maskva 
santykiaudama, Lietuva per
gyveno įvairių politinių ruož
tų. Buvo karų, buvo okupaci
jų, retkarčiais buvo ir bičiu
lystės pasireiškimų. Pradėtas 
1920 metų liepos 12 d. sutar
timi, paskutinis gero sugyve
nimo ruožtas tęsėsi iki šio 
karo pradžios, kai Maskva
1939 metų rugsėjo mėnesį šiandien darbuojasi visa ei- 
staiga pareikalavo teisės pas- lė komitetų ir institucijų. Iš 
tatyti Lietuvoje savo įgulas. Pabalčio gaunamos žinios ro- 
Nepraėjus ir metams, Lietu- do, kad ta prasme stipri sro-

va buvo Sovietų okupuota. 
Prasidėjo baisusis Lietuvai 
metas. Dar iki šios dienos 
vokiškasis okupantas Lietu
voje naudojasi rusiškojo pir- 
mtakūno „kolektivizacijos 
dovana”. Ir jei ne staigus 
1941 metų birželio 22 m. po
sūkis, lietuvių tauta tikriau
sia būtų buvus galutinai išde- 
portuota, išblaškyta, sulikvi- 
duota. Dešimtys tūkstančių 
mūsų brolių ir seserų, jokios 
pagalbos nepasiekiami, dar 
ir šiandien miršta beribiuose 
Sovietų plotuose. Taip, lietu
vių tauta liko Maskvos bai
siai apgauta ir sužeista.

To nepaisant, geografinėje 
kaimynystėje su rusais teks 
gyventi ir toliau, ir tai nepai
sant Rusijos spalvos. No- 
roms-nenoroms, abiem pu
sėm reikės ieškoti vadinamo
jo „modus vivendi” — sugy
venimo būdo.

Kažkoks Sovietų publicis
tas 1941 metais, jau kovai 
su vokiečiais įpusėjus, išsi
tarė, girdi, 1939-1941 metų 
Sovietų laikyseną Lietuvos 
atžvilgiu diktavo militariniai 
samprotavimai. Nors toks 
pasiteisinimas ir nevisai įti
kinamai skamba, tačiau, ma
nau, jis galėtų būti eventua
liai panaudotas diskusijų 
baze.

Turiu įspūdžio, kad mums, 
lietuviams, būtų svarstytinas 
atstatymas padėties, kuri bu
vo prieš šį karą. Praktiškai 
tai reikštų grįžimą prie pa
dėties, pagrindiniai išeinant 
iš 1920 m. liepos 12 d. mūsų 
sutarties su Rusija. Bet čia 
bus reikalingi ir stambūs ko
rektyvai. Vienas iš jų būtų 
atlyginimas Lietuvai už per 
1939-1941 metais padarytus 
nuostolius, nepamirštant 
kompensuoti ir nuo 1920 me
tų nedamokėtas Lietuvai sko
las. Aš čia turiu galvoje a- 
nais metais Lietuvai pasiū
lytą, bet niekuomet Sovietų 
neįvykdytą pažadą dalį nuos
tolių atsiimti mišku nuo kel
mo.

Bet visų pirmiausia mes 
iš Maskvos laukiame išlaisvi
nimo mūsų deportuotų brolių 
ir seserų.

7). Lietuvos santykiai su 
Latvija ir Estija.

Mūsų santykiai šiame ba
re atrodo ko geriausi, šiokių 
tokių geopolitinių skirtingu
mų nepaisant, visos trys Pa
balčio tautos nuoširdžiai ti
ki, kad po šio karo joms pa
vyks sudaryti Baltijos są
jungą. Tam tikslui pasiekti

savo darbą dirbti. Mat jie 
yra stovykloje. Bet kiekvie
nas gauna mokestį pagal sa
vo darbą. Jei jis dirba pro
fesionalo darbą, (gydytojo 
knygų vedėjo) gauna $19.00 
per mėnesį. Jei jis amatinin
kas, kaip kalvis, laikrodinin
kas gauna $16.00 per mėne
sį. Jei kas yra paprastas dar
bininkas, tai gauna $12.00 
per mėnesį.

Žinoma, pinigais jiems ne
mokama. Jiems išduodami 
tokie popieriukai, už kuriuos 
jie gali nusipirkti kitų daly
kų pragyvenimui. Dėl tokio 
mažo užmokesčio japonai 
neužsimuša dirbdami. Jie 
dirba daug, tačiau ne tiek, 
kai buvo namie ir dirbo gry
nai sau.

Pranas Ginentis 
Mirė Sibire

JAPONŲ STOVYKLAS ATLANKIUS
Važiuojant į prelato Ma- 

ciejausko 75 metų amžiaus 
sukaktuves, man teko pama-

ve reiškiasi šiandien ir pa
čiuose tų kraštų gyventojuo
se. Kaip matote, noras įeiti 
į sąjungą iš Pabalčio tautų 
pusės yra didelis. Didelė ta 
prasme pažanga būtų pada
ryta, jei Baltijos jūros sau
gumo kompleksu tiesiogiai 
ir aktyviai susirūpintų 
dija.

Šve-

8). Išvada
Baigdamas šį savo 

ilgoką referatą, dar kartą 
pabrėžiu kalbąs savo tik var
du ir reiškiąs tik savo nuo
monę.

Tą ar kitą Lietuvos užsie
nio politikos žodį tars Su
verene ir Demokratinė Lie
tuva per savo laisvai ir ne
varžomai rinktus tautos at
stovus ir tautos pastatytą 
valdžią. To nepaisant, būda
mi savo tautos atžala, mes 
čia, laisvame pasaulyje atsi
dūrę, įvairių pasaulėžiūrų ir 
užsiėmimų žmonės, susibūrę 
į įvairias visuomenines orga
nizacijas, turime ne tik tei
sės, bet ir prievolės rūpintis 
mūsų tėvų žemės likimu, 
ruošti dirvą jos atgimimui ir 
aiškinti ateities perspekty
vas. Šiandien okupanto su
kaustyta Lietuvą-Tėvynė 
laukia Demokratijų pergalės 
ir Jūsų, broliai amerikiečiai, 
pagalbos!

kiek

tyti japonų „koncentracijos” 
stovyklas Colorado valstybė
je. Japonų gyvenimas stovyk
loje perdaug nesiskiria nuo 
kitų amerikiečių gyvenimo. 
Jie ten dirba, linksminasi, 
vedasi ir miršta. Bet jiems 
vargas, kad neturi laisvės.

Į stovyklą, Samar, Col. ne
galima įeiti, bet žmonės pa
sakoja, kad jų gyvenimas nė
ra geriausias. Jų maistas 
prastas. Japonai maitinasi 
tik ryžiais, morkomis ir ki
tomis daržovėmis, kurias jie 
patys išaugina.
Vienas kambarys visai šeimai

Kiekvienai šeimai duoda
mas tik vienas kambarys. Jai 
duodamas pečius, lovos ir pa
talynė.

Kambaryje nėra grindų. 
Sienos iš plytų, o lubos iš 
lentų. Jos nėra tinkuotos 
arba popierių išmuštos. Pa
tys japonai turi pasidaryti 
sau baldus. Valdžia pristato 
medžiagą.

Aūilgo bendrai
Kai ateina laikas valgyti, 

jie visi renkasi į vieną valgy
klą ir tenai bendrai su kitais 
valgo. Pietums arba vakarie
nei pasibaigus, stalai paša
linami, ir tam pat kambary 
dabar būna kokių pramogų, 
kaip šokių, paskaitų. Ten es
ti ir pamaldos.

Ar gauna pinigų?
Joks japonas ten negali 

privataus biznio turėti arba

Bijosi ateities
Japonai stovykloje labai 

bijosi ateities. Senesnieji pra
rado savo santaupas, name
lius, ir jie nežino, kaip jiems 
bus galima gyventi ir pra
misti. Jaunesnieji bijosi, kad 
jie bus persekiojami, kai su
grįš laisvai gyventi. Jie ma
no, kad net jų mokyklų drau
gai ir kaimynai jiems nepa
tikės ir juos persekios. Dėl 
to jau stovykloje būdami jie 
šaukiasi: „Duokite mums 
progos, o mes parodysime, 
kad esame ištikimi Amerikai, 
kurioje gyvename.”

Prašosi į kariuomenę.
Norėdami parodyti, kad 

jie Amerikai visai atsidavę, 
jie labai prašosi, kad imtų 
juos į kariuomenę. Vienas 
vyras jau 34 metų ir turįs 
3 vaikus, taip sau galvojo: 
„Jei aš eisiu į kariuomenę, 
mano vaikai galės pasakyti, 
kad jų tėvas kariauja, ir 
jiems bus lengviau gyventi. 
Jei aš būsiu užmuštas ir pra- 
liesiu savo kraują už Ameri
ką, jiems nebus jokio vargo”.

Geri ūkininkai.
Japonai yra labai geri ū- 

kininkai. Jiems pavestas dvie 
jų tūkstančių akerių ūkis. 
Jie ten augina daržoves. 
Jiems buvo aiškinama, kad 
šiltame ir sausame Colora
do krašte negalima auginti 
Saločių. Bet jie pasodino 40 
tūkstančių galvų, ir jų rū
pestingoj priežiūroj Saločiai 
puikiai auga. Japonai stovyk
loje augina vieną tūkstantį 
kiaulių ir du tūkstančiu gal
vijų. Žadama jų ūkį padidin
ti, nes jie augina įvairių dar
žovių, kuriuos karo metu A- 
merikai reikalingos.

Įvairių tikybų.
Japonai stovykloje

klauso įvairioms protestonų 
sektoms, kaip baptistams,

Pasiekė žinia, kad 1942 m. 
gruodžio 12 d. Sibire ištrė
mime mirė mokytojas Pra
nas Gineitis. Jo žmona Do
micėlė mirė dar anksčiau: tų 
pat metų lapkričio 10 dieną. 
Sibire ištrėmime pasiliko jų 
du sūnu-Rimantas, 14 metų 
ir Mindaugas, 12 m. Abu jie 
eina į rusų gimnaziją, vienas 
septintoj, kitas šeštoj klasėj. 
Našlaičius globoja velionies 
sesuo Ona Prunskienė.

Amžino atminimo Pranas 
Gineitis buvo kilęs iš Tau
ragnų, Utenos apskr. Studi
javo mediciną, bet užėjus Di- 
džajam karui mokslas susi- 
trukdė ir jis ėmė dirbti Lie
tuvos mokyklose. Buvo vie
nas iš Utenos gimnazijos 
(„Saulės”) steigėjų, buvo U- 
tenos pradžios mokyklų in
spektoriumi, vėliau mokyto
ju Anykščiuose, Suv. Kalva
rijoje, Kretingoje. Lietuvos 
kūrimosi laikais kurį laiką 
yra buvęs Utenos apskr. vir
šininku.

Pasižymėjo savo veikla ka
talikų organizacijose, už tai 
paskutiniu metu Letuvoje 
buvo dažnai kilnojamas iš 
mokyklų. Yra parašęs gam
tos mokslo vadovėlį. Buvo di
delis Lietuvos mylėtojas, bet 
mirė tolimame ištrėmime...

Kauno radijo kalbos.
LKFSB Londono korespon

dentas seka Kauno radijo 
pranešimus, tačiau vietinių, 
Lietuvą liečiančių, žinių be
veik negirdima. Naciai tik 
stengiasi palaikyti moralę ir, 
pridengdami pralaimėjimus 
rytų fronte, skelbia neva di
delius nuostolius sąjunginin
kų laivynui Viduržemio jū
roje. Italų perversmą aiški
no vidaus reikalu, be žymes
nės įtakos į karo eigą, žo
džiu — ^eilinė propo-
ganda. ■SS*

Louis Bromfield

uoli i ja White
-----  • -----

nobija Whte mirė, šį rytą, eidamas pusry
ti, pamačiau taku atskubantį Jabezą Smithą, 
3 gyvena kaimyniniame ūkyje. Kai tik jis 
i pamatė, tuoj sušuko: „Zenobija White mi- 
Ir omet jis nutilo, sumišo, nebetarė nė 
o, lyg staiga būtų supratęs, kad juokinga 
:aip šūkauti dėl mirties keistos senos mote- 
is, kuri buvo išgyvenusi beveik šimtmetį. Jis 
ijo ten, ant saulės, rudai šlakuotu veidu ir 
e mano klausimų. Jis jautė, kad reikalas ei- 
>ie labai viliojančias žinias, bet jis nežinojo, 
jos buvo taip svarbios ir kodėl jis taip su-

Zenobija White mire.
jos mirtimi kažkas pasitraukė iš mūsų bui- 

. kas gi galėtų pasakyti, kas tai buvo? Kaž
kas praėjo ir dingo amžinai.
Ji buvo mirusi prieš tris dienas, — tarė Ja-

i sužinota tik po to, kai Zenobijos šunes 
;ė ištisas valandas, iki Jabezo tėvas ėmėsi 
ti šito staugimo priežasties. Jis perėjo aly-voiš^ __ - - - - - - - - - - -

drarį [ūmus, akacijas ir daržus, kurie apsupo na-
ID, that this Conference 
: 9 whose duty it shall be 
a devote himself to the 
can to spend every ounce 
that the quota allotment

SD, that all Lithuanian 
ild work under the juris-

Net paukščiai tylėjo.
.rta' lamas pro vištas, kates ir šunis, jis pasuko 
alp is ir pabeldė, bet atsakymo nebuvo. Jis įėjo. 
u biją ten gulėjo balto šilko suknelėj, veidą 

igusi vestuviniu šydu. Ji buvo mirusi, ir su-
“V. is medžiaga buvo taip sena, kad net visa pa-

navusi. Ji galėjo turėti daugiau septynias- 
it metų.
įp, kažkas buvo dingęs iš mūsų mažos ap-

littee; and ,.į s. aš nebematysiu niekados jau Zenobijos
ID, that this committee ss vaikščiojant apsirengusios keista sukne-

Ie, nevykusiai papuoštos geltona medžiaga ir 
juodais mezginiais, šluojančios savo ilga uodega . 
kelio dulkes, su pintine rankoje, kruopščiai su
taisytomis juodomis pirštinėmis... Ji eidavo ke
liu labai aukšta, tiesi ir išdidi, žibančiomis aki
mis pro megztą šydą, kuris kabojo ant krašto 
keistos jos šukuosenos. Zenobija White... Baisiai 
sena, tur būt, daugiau kaip šimto metų; ji buvo 
praleidusi tokių laikų, kurių niekas iš mūsų ne
galėtų atsiminti, pragyveno namelyje, apdeng
tame vynuogių medžių, stovinčiame žemai prie 
tilto. Zenobija White, sena ir žiauri, visuomet 
vilkėjo geltono šilko suknele, kaip Karaliaus Du- 
rano portrete Sarah Bernhart.

Zenobija White, kuri niekados nebuvo ištekė
jusi, mirė apsirengusi savo vestuvių suknelę, su
knelę, pasiūtą prieš septynias dešimtį metų prieš 
mano gimimą.

Jabezas Smithas susidomėjęs nuėjo, ir aš pra
dėjau galvoti apie Zenobiją Whitę. Seniai, kaip 
mano tėvas galėjo prisiminti, ji gyvenusi šitame 
apleistame namely. Gyvuliai prie jos eidavo be 
baimės. Jos darže net paukščiai buvo prijaukin
ti. Prie savo namelio ji turėjo ištisas paukščių 
kolonijas. Paklydę šunes eidavo pas ją... Šunes 
geltoni ir margi, be vardo ir giminės staugė tą 
mirties rytą, kad Zenobija neišėjo paduoti jiems 
maisto. Ir kačių ten buvo, labai daug kačių, ku
rios gyveno su šunimis taikoje ir kurios vis se
kė keliu paskui Zenobiją juokingoj procesijoj, 
kai ji rytą eidavo pasivaikščioti, apsirengusi uo
deguota geltono šilko suknele.

Ir senas baltas arklys. Per dvidešimtį metų 
gyveno baltas arklys už gonkų ir buvo jos sar
gas. Niekas negalėjo peržengti baltųjų durelių, 
nesusitikęs su senu baltu arkliu, kuris piktai ro
dė savo dantis. Tik šį rytą, kada Zenobija gulėjo 
mirusi savo vestuvinėj suknelėj, jis nepuolė Ja
bezo tėvo. Jis stovėjo labai liūdnas, laukdamas...

Ir dar toliau, kiek galėjo pasiekti mano atsi
minimai ir mano tėvo, Zenobija White visuomet

pri-

episkopolams ir kitiems. Yra 
ir katalikų. Japonų šinto ti
kyba, kuri skelbia karo gar
bę ir žmonių neapykantą, 
yra uždrausta.

Namai apleisti.
Man būnant Los Angeles, 

p. J. Milius nurodė mane ten, 
kur japonai pirmiau gyve
no. Nusistebėjau, kaip jų gra
žūs namai, krautuvės ir ofi
sai apleisti. Pirmiau ten buvo 
graži ir švari apylinkė. Da
bar viskas apleista. Kai kur 
niekas negyvena, langai iš
daužyti.

Kun. J. Jusevičius

srts and otherwise work pi# 
American Council. has-

taip gyveno. Kad pasiektum istorijos pradžią, 
reikia grįžti dar atgal, daug laiko atgal, į mano 
senelio laikus. Jis pažinojo Zenobiją Whitę, ka
da ji buvo tikras grožis. Aukšta, juodomis aki
mis, viliojanti ir išdidi, ji jodinėjo kaip amazo
nė. Bet net šituo laiku ji gyveno viena mažoje 
trobelėje, kur mirė jos tėvas. Motina buvo in- 
dietė, irokėzų giminės princesė, mirusi netrukus 
po jos gimimo, ir dvidešimtais metais Zenobija 
buvo našlaitė.

Šituo laiku buvo viliotojų, ir kartą vienas in- 
dietis, pagautas pasiutimo, išžudė ūkvedį ir jo 
šeimą, bet Zenobija liko užsispyrusi savo mažam 
namelyje prie malūno, apsiginklavusi savo tėvo 
pistolietu, paniekindama net iki pajuokos visus, 
kurie čia atvykdavo tik dėl jaunos mergaitės, 
turėjusios daug gerbėjų ir gyvenusios atskirai 
be globos.

— Bet Zenobija White, — buvo pasakęs mano 
senelis, — galėjo save prižiūrėti.

Jis tai, tur būt, žinojo, būdamas vienas iš jos 
garbintojų.

Bet jis nebuvo jos mylimasis. Zenobija mylėjo 
jauną ūkininką raudonais plaukais, Duncano 
Mac Leodo vardu. Vyras buvo gyvo tempera
mento, kaip ir ji. Gražus buvo vyras ir greičiau
sias visose lenktynėse. Zenobija jį mylėjo su lau
kiniu savo ugningos prigimties karščiu. Bet jų 
deganti meile nesujungė. Vieną naktį jie išvyko 
pajodinėti ir kada jie grįžo, Zenobija, išdidžiai 
ragindama savo arklį, jojo šimtą metru pirma, 
nes jie buvo susiginčiję. Ir kada jie pasiekė na
mukus (kur dabar Zenobija gulėjo savo vestuvi
nėj suknelėj), ji ten įėjo viena. Jie buvo susigin
čiję vieną ar dvi dienas prieš vestuves, ir ji jam 
pasakė, kad ji nematys jo daugiau.

— Ir_tuomet, — pasakojo mano senelis, — ji 
užsidarė, užsitaisė duris ir langus, bijodama plė
šikų ir atstumtų indiečių. Ji atsivertė Bibliją, 
kad numalšintų savo išdidų ir išpuikusį būdą. 
Ji skaitė savo tyliam ir vienišam name iki vi

dumakčio... Lengvai galima įsivaizduoti tą sce
ną... Visai mažas namelis aikštėje, vidury girios, 
kur per naktį verksmingai ūkauja pelėdos, ir Ze
nobija viena, pasilenkusi ant savo Biblijos, mel
džiasi, kad Viešpats pataisytų jos būdą ir atneš
tų jai laimę. Tačiau protarpiais silpnas ir netik
ras balsas kažkieno judančio tarp daržo krūmų, 
žingsnių bildesys... žingsniai kažkieno ar, gal būt 
dvylikos žmonių, nes nakties tamsoje ir šniokš
čiant upeliui negalima buvo nieko pažinti, ir Ze
nobija lėtai atsikeldama griebia jos tėvo pistole
tą, eina prie durų paklausyti. Ji užpučia vienin
telę avino taukų žvakę. Vėl žingsniai ir šnabž
dėjimas... tur būt, vėjo, besibastančio po krūmus, 
ir gedulingo apuoko šauksmas. Ir, pagaliau, ze
nobija pakelia pistoletą ir šauna per duris, kad 
išgąsdintų plėšikus. Atbalsis, paskui, tyla, o Ze
nobija dar stovi ten, su rūkstančiu ginklu ranko
je, laukia... nakties ramybėje. Jis pasišalino... 
Nieko nebebuvo, tik vėjo dejavimas ir pelėdos 
šauksmas...

— Ir rytą, — pridėjo mano senelis, — ji buvo 
pabudinta lange žaidžiančio saulės spindulio ir 
didelių bei mažų paukščių giesmės sode. Ji atsi
kėlė pažiūrėti savo vestuvinės suknelės, ištiestos 
ant kėdės prie jos lovos. Ir kada ji apsirengusi 
lipo laiptais į sodo pusę... Ten, ant tako, veidu 
į žemę gulėjo Duncanas Mac Leodas. Jo raudoni 
plaukai buvo panašūs į ugnį saulėje... Jis buvo 
miręs, — kulka pervėrusi širdį.

Aš pakėliau akis ir pamačiau veidą Jabezo 
Smitho, atsisėdusio šį momentą po medžiu. Jis 
buvo pamiršęs, kad šienas buvo nuplautas ir kad 
vakaruose rinkosi debesys. Aš žinojau, ką jis 
jis darė. Jis stengėsi atspėt, kodėl jį taip buvo 
paveikusi Zenobijos Whites mirtis. Aš jau nie
kada nepamatysiu Zenobijos Whites su savo gel
tono šilko suknele keliant dulkes ir paskui se
kant visam būriui kačių. Kažkas dingęs iš mūsų 
mažojo pasaulio.

Išvertė J. Povilonis.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

A. L. KONFERENCIJOS REZOLIUCIJOS

UŽ NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ATSTATYMĄ
Kadangi Lietuva per eilę šimtmečių buvo nepriklau

soma valstybe ir paskui buvo agresingų kaimynų sudras
kyta ir pavergta, bet po Pirmojo Pasaulinio Karo atsistei- 
gė kaipo nepriklausoma, viso pasaulio valstybių pripažin
ta, demokratinė Respublika, kuri per dvidešimt su viršum 
metų savo nepriklausomo gyvenimo parodė neabejotiną 
sugebėjimą savarankiškai valdytis ir tvarkyti savo ūkio rei
kalus, pakeldama savo gyventojų ekonominę būklę ir ap- 
švietą į daug aukštesnį lygį, negu tas, kurio jie buvo pa
siekę, būdami po svetimu jungu;

Kadangi dabartiniame kare Lietuvai jau du kartu te
ko iškentėti svetimų armijų invaziją ir šiandien ji yra o- 
kupuota vokiečių, kurie žiauriai slegia ir išnaudoja jos 
žmones, plėšia krašto turtus, naikina kultūros vertybes 
ir prievarta gabena Lietuvos darbo jėgas į nacių Reichą 
arba verčia vyrus tarnauti Hitlerio kariniuose daliniuose;

Kadangi Lietuvos žmonės vis didėjančiu atkaklumu 
priešinasi šitai nacių priespaudai ir atvejų atvejais parodė 
savo nepalaužiamą pasiryžimą nusikratyti svetimo jungo 
ir atgauti visišką politinę nepriklausomybę pasitikėdami 
didžiųjų demokratijų prižadais pavergtoms tautoms, iš
reikštais Atlanto Čarteryje ir pakartotais Bendroje Jungti
nių Tautų Deklaracijoje, Washingtone, — tai

TEBŪNIE NUTARTA, kad Amerikos Lietuvių Kon
ferencija, susidedanti iš 450 delegatų, atstovaujančių svar
biausias lietuvių idėjines sroves, spaudą, karo veteranų, 
fraternalines draugijas ir kultūrines organizacijas, susi
rinkusi Pittsburghe, Pa., William Penn Kotelyje, 1943 m. 
rugsėjo 2 ir 3 dienomis, pasisako už Nepriklausomos De
mokratinės Lietuvos Valstybės atsteigimą, jos istoriniai — 
etnografinėse sienose, pasiremiant Atlanto Čarterio 2 ir 3 
dėsniais; ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši Amerikos Lietuvių Kon
ferencija griežtai atmeta ir laiko visiškai neteisėtomis ir 
nepateisinamomis tiek dabartinių Lietuvos okupantų, vo-

Lrųaesniųjų okupantų, rusų, pretenzijas.j Lie-_ 
tuvos teritoriją ar*bet kurią tol" teniOTijos dalį, nes sitos 
jų pretenzijos prieštarauja tarptautinėms, jų pačių laisva 
valia pasirašytoms, .sutartims ir aiškiems lietuvių tautos 
norams, kurių ne tiktai nepakeitė, bet dar labiau sustip
rino, aukščiau paminėtos rusų ir vokiečių invazijos ir oku
pacijos; ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši Konferencija remia lie
tuvių tautos nusistatymą, jog Nepriklausomos Lietuvos 
sienos rytuose privalo būti tos, kurias nustatė Lietuvos— 
Rusijos taikos sutartis, pasirašyta 1920 m. liepos 12 d., gi 
Lietuvos ginčas su Lenkija gali ir privalo būti išspręstas 
taikiu keliu. Lietuvos sienos pietvakariuose privalo apimti 
etnografines lietuvių apgyventas Rytprūsių sritis; ir

TEBŪNIE NUTARTA, kad ši Konferencija reiškia 
savo įsitikinimą, jog, atsistačiusi po karo, Nepriklausoma 
Demokratinė Lietuvos Respublika sudarys draugiškus san
tykius su Rusija ir kitais savo kaimynais, užmegzdama y- 
patingai glaudžius ryšius su jai artimoms latvių ir estų 
tautomis, suinteresuotomis, kad Baltijos jūra pasiliktų 
laisva: kad ji suteiks pilnas žmogaus ir piliečio teises vi
siems savo gyventojams ir užtikrins laisvo pasireiškimo ir 
plėtojimosi galimybę visiems savo piliečiams; kad ji nuo
širdžiai rems tarptautinę taiką, ištikimai atlikdama savo 
prievoles būsimoje Europos ir pasaulio saugumo sistemo
je, kaipo stabilizuojanti ir žmonijos pažangai tarnaujanti 
jėga laisvę mylinčių tautų šeimoje.

LIETUVAI IR JOS TREMTINIAMS PAŠALPA
KADANGI žiaurusis karas skaudžiai palietė Lietuvą ir 

jos gyventojus;
KADANGI dviejų okupacijų ir karo veiksmų pasėkoje 

tūkstančiai Lietuvos piliečių buvo iš Lietuvos ištremti ar
ba turėjo pasišalinti į tolimus kraštus ir dabar gyvena sun
kiame varge ir skurde, tai Amerikos Lietuvių Konferenci
ja, susirinkusi Pittsburghe, 1943 m. rugsėjo 2 ir 3 dienomis,

NUTARIA:
a) Surasti kelius ir būdus teikti Lietuvos karo aukoms 

pagelbą pinigais, drabužiais, avaline, vaistais ir 
kitokiomis priemonėmis bendradarbiauti su Ame
rikos Raudonoju Kryžium ir su atitinkamomis kitų 
tautybių įstaigomis;
Iš anksto ruoštis padėti Lietuvos žmonėms, kai tik
tai atsidarys galmybė juos pasiekti,
Įsteigti Amerikos Lietuvių Tarybos priežiūroje 
centralinį pašalpos fondą, kuris palaikys ryšius 
su National War Fundacija;

Atsišaukti į šiuo metu veikiančias Lietuvos šel
pimo ir tremtinių gelbėjimo komitetus, raginant 
juos susispiesti sudaryti derinamąjį centrą, kaip 
kad yra padariusios kitų tautinių grupių organiza
cijos.

TREMTINIŲ REIKALU
KADANGI Lietuva buvo Sovietų Sąjungos okupuota 

nuo 1940 m. birželio mėnesio iki 1941 birželio mėnesio, ir 
KADANGI Sovietų Sąjungos okupavimo metu buvo 

iš Lietuvos išvežta apie 50 tūkstančių civilinių Lietuvos 
piliečių, kurių tarpe daug senių ir mažų yakų, ir

KADANGI išvežtųjų tarpe yra nemažai Jungtinių A- 
merikos Valstybių piliečių ir piliečių artimų giminių ir

KADANGI išvežtųjų adresai ir būklė yra nežinomi jų 
giminėms ir Amerikos lietuviams,

TAI KONFERENCIJA NUTARIA įpareigoti Ameri
kos Lietuvių Tarybą kreiptis į State Departmentą ir į A- 
merikos Raudonąjį Kryžių su prašymu išgauti iš Sovietų 
Sąjungos Vyriausybės ir Sovietų Sąjungos Raudono Kry
žiaus ar Raudonojo Mėnulio Rago (Red Crescent) adresus 
Lietuvos tremtinių, patikrinti jų būklę ir nurodyti kelią, 
kuriuo einant būtų galima suteikti pagalbą tiems, kurie 
pagalbos yra reikalingi.

Šita rezoliucija išplaukia iš ir yra priimta draugišku
mo ir humaniškumo dvasioje. Konferencija reiškia vilties, 
kad ji tokioje pat dvasioje bus sutikta ir joje išreikštas 
prašymas bus draugiškai ir humaniškai išpildytas.

DEMOKRATIJŲ TAIKOS TIKSLAIS
Amerikos Lietuvių Konferencija, susirinkusi Pittsbur

ghe, William Penn Kotelyje, 1943 m. rugsėjo 2 ir 3 dieno
mis, pareiškia, kad yra svarbu ne tiktai laimėti karas, ga - 
lutinai sutriuškinant ir priverčiant besąlyginiai pasiduoti 
agresorių valstybes, bet kad ne mažiau svarbu yra laimė
tų pastovią taiką, pagrįstą teisingumu, tautų laisvės, eko
nominio saugumo ir tarptautinio bendradarbiavimo idėjo
mis. Nesuskaitomos žmonių gyvybių ir turto aukos nueitų 
niekais, jeigu po šio karo civilizuotojo pasaulio gyvenime 
pasilietų tos pačios ^sąlygos, kurios leido> išsiritulioti to
talitarinėms diktatūroms, iššaukusioms dabartinę konflik
tą.

Amerikos Lietuvių Konferencija yra įsitikinusi, kad 
kelią į patvarią tarptautinę taiką ir geresnę žmonijos atei
tį rodo prezidento Roosevelto išdėstytos Keturios Laisvės 
ir tie principai, kuriuos Jungtinių Valstybių prezidentas 
kartu su Britanijos premjeru Churchill paskelbė Atlanto 
Čarteryje. Visi privalome stengtis, kad šitie kilnūs princi
pai po karo nebūtų paminti suktais Atlanto Čarterio „aiški
nimais”.

Amerikos Lietuvių Konferencija pabrėžia, kad Vaka
rų Demokratijų pareikštieji būsimos taikos pagrindai tu
ri būti pritaikinti ne tiktai didelėms, bet taip pat ir mažoms 
tautoms, kurioms prievartos keliu buvo išplėštos jų savi
valdybė ir suvereninės teisės. To nepadarius, būtų paneig
ta demokratinė tautinio apsisprendimo teisė ir virš dorovės 
ir įstatymo būtų pastatyta jėga, kaipo vyriausias sprendė
jas tautų santykiuose, kas atidarytų kelią, gal būt, dar 
šios kartos amžiuje, trečiam ir dar baisesniam pasaulio 
karui.

Pagaliau, Amerikos Lietuvių Konferencija tiki, kad, 
visų tautų saugumui užtikrinti, po šio karo turės būti su
daryta didžiųjų vakarų Demokratijų vadovybė, tarptauti
nė taikos saugojimo sistema, sprendžiamuoju balsu joje 
dalyvaujant kiekvienai nepriklausomai valstybei arba val
stybių federacijai, ir kad šitoje sistemoje turės būti vieta 
ir Lietuvai, Latvijai ir Estijai, bei kitoms savo nepriklau
somybę atgavusioms tautoms.

LIETUVAI PAGERBTI ŽENKLAS
The All-American Conference of the duly elected re

presentatives of patriotic fraternal, war veterans, civic and 
cultural organizations of Americans and Canadians of Li
thuanian ancestry, meeting at the William Penn Hotel, Pit
tsburgh, Pa., on the 2nd and 3rd days of September, 1943, 
after due deliberation and consultation enacted the follow
ing resolution:

WHEREAS, the Republic of Lithuania was, after Aus
tria and Czecho-Slovakia, the first pre-war victim of Hit
ler’s aggression, in that Nazi Germany had in March, 1939, 
seized from Lithuania the port and district of Klaipeda— 
Memel;

WHEREAS, the Republics of Lithuania, Latvia and 
Estonia were respectively, after Poland, second, third, 
fourth victims of totalitarian connivance and invasion in 
the present war; and

WHEREAS, the aforesaid Baltic Republics had suf
fered two invasions within a year, first by the Soviet U- 
nion and then by Nazi Germany, but are presently indomi
tably waging an effective underground resistance against 
the occupying civil and military forces of Germany against 
all attempts to impose and perpetuate a foreign rule of 
Quislings of an eastern power; and

WHEREAS, the Government of the United States of 
America has authorized the issuance by the Post Office De
partment of Special series of United States postage stamps 
in commemoration of European countries which have been 
over-run and occupied by the Axis powers; and

WHEREAS, the Post office Department has thus far 
authorized the issuance of special postage stamps of 5-cent

Buvo dienos, kada aš sėdė
jau Salerno uoste ant molų 
ir žiūrėjau, kaip žvejai meš
kerioja, kaip valtis, pakėlusi 
baltą burę, nuplaukia ir kaip 
iš lėto vanduo tyvuliuoja vi
soje įlankoje. Buvo ten daug 
saulės, džiaugsmo ir pietie
tiško klegėjimo.

Vėl atmenu vakarą, kada 
stovėjau gatvėje, kuria lėkė 
puikūs dviračiai vežimai, nu
dažyti margomis spalvomis, 
kad net ratų stipinai raibu
liavo tau akyse, o arkliai bu
vo išpuošti, lyg didelei iškil
mei: su žėrinčiais pakinktais, 
su kaspinais ir su didele 
plunksna tarp ausų.

Kaip šiandien, man akyse 
stovi tie šviesūs nameliai 
miesto pakraštėje su užra
šais lotynų ir italų kalbomis. 
Itališkieji garbino dučę arba 
jo posakius skelbė praeiviui, 
gi lotyniškieji pasakojo gy
venimo išmintį arba taip ma
loniai minėjo pačius name
lius „Domus parva, quies 
magna”, stovėjo ten viršum 
vienų durų parašyta: mažas 
namelis, didi ramybė.

Po kelerių metų aš vėl išvy
dau Salerno gatves: tuščios 
jos buvo, tik du amerikiečių 
kareiviai ten ėjo, ir sugniu
žęs vokiečių tankas riogsojo. 
Taip atrodė Salerno, saulės 
lenktynėse skriejančių karie
tų ir didžios ramybės name
lių miestas.

Jis dabar pasidarė garsus 
ir kasdien laikraščių pirmuo
se lapuose minimas. Jis be
maž į istorijos lapus šian
dien žengia. Bet tai nebūtų 
jau pirmas kartas Salerno 
miestui atsidurti istorijoje. 
Viduriniais amžiais jis buvo 
žymus visoje Europoje: nuo 
11 ligi 13 amžiaus ten įgar
sėjo medicinos mokykla, ku-

riai lygios jokiam krašte tuo
met nebuvo.

Mūsų dienomis ten suplau
kė pulkų pulkai kitokio mok
slo ieškoti: ginklu ir ugnimi 
teisybės ieškoti. Slėnūs jūrų 
krantai Salerno apylinkėse 
yra gera vieta iš laivų išsės- 
ti. Bet tie mėlyni kalnai to
lumoje yra taip pat puiki ap
sauga ginantis nuo tų, kurie 
į krantą išsėdo su tankais, 
armotomis, granatomis ir 
kulkosvaidžiais. Tartum ko
kioje didžiulėje rungtynių 
vietoje, aplinkui kalnų ap
suptoje, ten tai ir susigrūmė 
galingos armijos, ir gal tai 
bus vienas iš aršiausių mū
šių, vienas iš kruviniausių ir 
sunkiausiai atlaikytų. Iš tos 
žemės, kur mėlyni kalnai 
,niūkso, kur Vezuvijaus dū
mai kyla į giedrą dangų, kur 
vynuogės noksta, daug jau
nų vyrų negrįš į šią šalį: ten 
gana buvo kraujo, prakaito 
ir ugnies.

Kurie išliko ir gavo valan
dėlę atsikvėpti, tie galėjo iš
vysti tose Salerno apylinkių 
lygumose daug nuostabių da
lykų.

Štai pietinėje pusėje, pake
liui į Siciliją yra ten mažas 
Paestum kaimelis. Pušys 
ten aukštai viršūnes kėlė ra
miais laikais, mažos, ilgais 
plaukais karvės vaikščiojo 
kaiminėje, žolę ėsdamos, ir 
vaikai, nusiskynę ilgas smil
gas, tarp griūvėsiu gaudė 
driežus, kilpa už gerklės juos 
pasmaugdami.

Bet keno tie griuvėsiai?
Sunku net tikėti, pažvel

gus į juos: tenai, užmiršta
me kampe, mažame italų kai
melyje, kur mažos ir kaulin
gos karvės kaitrią dieną mui
stosi, — ten stovi graikų 
šventyklos. Dorėnų kolonos
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čią valdovai, niekas jų 
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tatė ir anas, šiandien nu 
žiaus ] 
nutašė. Bet pamažėle, 
dėl maliarijos, gyvei 
ten nyko, kol visa sod 
devinto amžiaus gale 
saracinų išnaikinta.

Už žmones, benykstą 
amžius ir kariauninkų 
klus pastovesnės lik 
šventyklos, kurių tus 
sienose šiandien atsimuš 
motų trenksmai, grj 
sprogimas, ir tos kolonų 
dreba, kai viršum jų ' . , .
krenda pragaištingi šio ^riu galvoje 
dynės paukščiai — sj8 Vilniaus 
žėrėdami lekia ten bom 
šiai į tų mėlynų kalni 
kriaušes.

Po graikų, romėnų ir

denomination in commemoration of but twelve, out of- fif- 
teen, European countries which have been over-run by the 
Axis powers, in effect overlooking the Baltic Republics of 
Lithuania, Latvia and Estonia; and

WHEREAS, the issuance of special postage stamps, of 
the conquered countries series, in commemoration of the 
freedom-loving Peoples of Lithuania, Latvia and Estonia 
would serve as the best means for transmitting to them a 
definite encouragement and a hope that their anti-axis 
resistance and their courageous fight for liberty and in
dependence is being watched and respected by the Ameri
can Democracy, and that the fulfillment of the Atlantic 
Charter and the Four Freedom will be their justly earned 
reward for their sacrifices,

NOW, Therefore, Be It
RESOLVED, that this conference, representing a mil

lion of Americans of Lithuanian descent, petition the Presi
dent of the United States of America and the Postmaster 
General to authorize the issuance, in a series of conquered 
countries already authorized, of special postage stamps in 
honor of the sovereign Republics of Lithuania, Latvia and 
Estonia.

įas čia pasakyta, aiš- 
3, kad tiek lietuviai, 
jai turi bendrų sau- 
įkalų—panašiai, kaip 
litą ir žiloje senovė- 
;ia skersai kelią sto- 

■ metų spalių mėnesį 
' j padaryta ir iki šiai 

kr lenkų neatitaisy-

51ą lietuviai laikė ir 
a tarptautine byla, 
ii mano, kad jos pa

einu per Salerno lygi i Lietuvai priimtinu 
per tylų ir susnūdusį ®u yra užinteresuo- 
tumo kaimą, pro Ne]«Naujosios Europos 
šventyklą, pro senųjų g] .susirūpinusios 
Baziliką, dviejų tūkst Ultimatumo keliu 
metų istorijos akivai - primestas santykių 
ten praėjo nauji nukąri 
jai.

Pro dūmus, dulkes, u 
kurtinantį trenksmą ji 
giuodami glaudžiose gr 
£aį_stebėjosį, kokiais b 
ten atsirado tos sent 
sienos ir tos pageltusios 
nos.

Tie burtai yra apsak 
tori jos lapuose. O savo 
riją, žygius ir matytus i 
tabius dalykus vieną c 
apsakys jie patys.

Tuo tarpu gi jų akys k 
sta tolyn — ten kur Ve; 
jus niūkso, ten kur lava 
liejo Pompėjos miestą ir 
Neapolis stovi ant kalv 
prie mėlynų marių. ■ 

Bet kas pasakys, ar 
ugnis šią valandą neuž 
gia vaizdų jų akims.

KARO PASTANGŲ RĖMIMAS
The All-American Conference of the duly elected re

presentatives of patriotic fraternal, war veterans, civic and 
cultural organizations of Americans and Canadians of Li
thuanian ancestry, meeting at the William Penn Hotel, 
Pittsburgh, Pa., on the 2nd and 3rd days of September 1943, 
after due deliberation and consultation enacted the follow
ing resolution:

WHEREAS, our coutry is engaged in a deadly struggle 
for the preservation of its independence and determined to 
win this war and by defeating its enemies once and for all 
eradicate and abolish aggresion from the world, and

WHEREAS, the Americans of Lithuanian descent 
have already purchased War Bonds for more than fifty mil
lion dollars, and are doing their utmost to hasten the vic
tory for the aims and ideals of the American and allied na
tions, now, therefore.

BE IT RESOLVED, that we, the Lithuanian Ameri
cans, pledge ourselves to do our utmost to help our count
ry’s war efforts; and

. BE IT FURTHER RESOLVED, that we pledge to buy 
war bonds to the extent of not less than 10 million dollars 
of the Third War Loan issue; and

BE IT FURTHER RESOLVED, 
country, the Lithuanian Americans 
donors for the Red Cross, and

BE IT FURTHER RESOLVED, that this Conference 
decides to establish a committee of 9 whose duty it shall be 
to encourage every Lithuanian to devote himself to the 
duty as a patriotic and loyal American to spend every ounce 
of energy to the war efforts to see that the quota allotment 
be fulfilled; and

BE IT FURTHER RESOLVED, that all Lithuanian 
American loyal organizations should work under the juris
diction and guidance of this committee; and

BE IT FINALLY RESOLVED, that this committee 
shall, from time to time, give reports and otherwise work 
in harmony with the Lithuanian American Council.
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Gen. štabo pik. K. Grinius.
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va buvo Sovietų okupuota. 
Prasidėjo baisusis Lietuvai 
metas. Dar iki šios dienos 
vokiškasis okupantas Lietu
voje naudojasi rusiškojo pir- 
mtakūno „kolektivizacijos 
dovana”. Ir jei ne staigus 
1941 metų birželio 22 m. po
sūkis, lietuvių tauta tikriau
sia būtų buvus galutinai išde- 
portuota, išblaškyta, sulikvi- 
duota. Dešimtys tūkstančių 
mūsų brolių ir seserų, jokios 
pagalbos nepasiekiami, dar 
ir šiandien miršta beribiuose 
Sovietų plotuose. Taip, lietu
vių tauta liko Maskvos bai
siai apgauta ir sužeista.

To nepaisant, geografinėje 
kaimynystėje su rusais teks 
gyventi ir toliau, ir tai nepai
sant Rusijos spalvos. No- 
roms-nenoroms, abiem pu
sėm reikės ieškoti vadinamo
jo ,,modus vivendi” — sugy
venimo būdo.

Kažkoks Sovietų publicis
tas 1941 metais, jau kovai 
su vokiečiais įpusėjus, išsi
tarė, girdi, 1939-1941 metų 
Sovietų laikyseną Lietuvos 
atžvilgiu diktavo militariniai 
samprotavimai. Nors toks 
pasiteisinimas ir nevisai įti
kinamai skamba, tačiau, ma
nau, jis galėtų būti eventua
liai panaudotas diskusijų 
baze.

Turiu įspūdžio, kad mums, 
lietuviams, būtų svarstytinas 
atstatymas padėties, kuri bu
vo prieš šį karą. Praktiškai 
tai reikštų grįžimą prie pa
dėties, pagrindiniai išeinant 
iš 1920 m. liepos 12 d. mūsų 
sutarties su Rusija. Bet čia 

Lietuvis dar nepamiršo ano bus reikalingi ir stambūs ko- 
- -- rektyvai. Vienas is jų butų

teutonišku "ordų atlyginimas Lietuvai už per teutoniškų ordų 1939_1941 metais padarytus 
nuostolius, nepamirštant 
kompensuoti ir nuo 1920 me
tų nedamokėtas Lietuvai sko
las. Aš čia turiu galvoje a- 
nais metais Lietuvai pasiū
lytą, bet niekuomet Sovietų 
neįvykdytą pažadą dalį nuos
tolių atsiimti mišku nuo kel-

5). Lietuvos santykiai su 
Vokietija

Būdamas sveiko proto ir 
ramaus būdo, į visus hitle
rinės Vokietijos prajovus 
lietuvis nuo pat pradžios 
žiūrėjo šaltai ir skeptiškai, 
kaip blaivas žmogus gali 
žiūrėti į nusigėrusį.

Lietuvis aiškiai matė, kad, 
didybės karštligės apimta, 
Vokietija eis pasirinktu ke
liu iki galo. Pratęs per ilgus 
šimtmečius su vokiečiais san
tykiauti, lietuvis nebuvo per 
daug nustebintas nei Klaipė
dos ultimatumu, nei rugpjū
čio 23 d. su Maskva padarytu 
susitarimu, nei rugsėjo 1 d. 
vokiečių iniciatyva pradėtu 
karu. Sukandęs dantis jis 
žiūri, kai šiandien vokie
tis su bizūnu rankoje vaiko 
Lietuvos ūkininkus iš jų ū- 
kių, kai naujojo kryžiuočių 
Magistro-Fiūrerio vardu mo
bilizuojami jauni vyrai eiti 
kraujo lieti už apsvaigusio 
Herrenvolko ateitį, kai Lie
tuvos berniukai ir merginos 
varomi masėmis dirbti į 
griūvančius Vokietijos fabri
kus. Su pasipiktinimu jis 
klausosi vokiškojo kliedėji
mo apie Lebensraumus ir 
Blutopfer—kraujo auką.

Sukandęs dantis lietuvis 
žiūri ir laukia valandos, kad 
iš to paties vokiečio įgytą 
ginklą jisai galėtų atkreipti 
prieš prūsiškąjį engėją, kad 
ir vėl nusikratytų jo pančių

šventyklą, pro senąją
Baziliką, dviejų teį 
metų istorijos abite m. primestas santykių 
ten praėjo nauji nuha 
jai.

Pro dūmus, dulkes, ■ 
kurtinantį trenksmą 
giuodami glaudžiose d

pujmimas padėties nepa- 
eč. Manau, nesuklysiu su
pamas, kad Vilniaus 
naudos atitaisymą visi 
Įtaviai, kur jie nebūtų, lai- 
įpreliminarine sąlyga pa
lm kaimyniniams san.- 
iiams nustatyti.
!a prasme būtų padarytas 
Helis žingsnis pirmyn, jei, 
■dabar, lenkų atitinkamos

ten atsirado tos sa 
sienos ir tos pageltusia 
nos.

Tie burtai yra apšit 
torijos lapuose. 0 sau 
riją, žygius ir matytaftitucijos trėmime padary- 
tabius dalykus viena f visų lietuvių laukiamą Vil- 
apsakys jie patys. R reikale pareiškimą," ' , ims reikale pareiškimą, 

Tuo'tarpu gijų akdF ir „declaration of inten- 
_ , i ‘--'--^"formoje. Vilniaus mie- 

ir jo srities lenkiškai kai
čią gyventojų kultūrinės

sta tolyn — ten kur ft
jus niūkso, ten kuriui
liejo Pompėjos miestą?
Neapolis stori anties apsauga, esant ge- 
prie mėlynų marių, f® norams iš abiejų pusių,■ ■_ tems norams iš abiejų pusių,

Bet kas pasakys, pyčiau, nebūtų sunku pri- 
ugnis šią valandą i 
gia vaizdų jų akims.

Tremtiniui DaJ 

Sukako 45 W

įrtinu būdu sutvarkyti, išei- 
HDt iš bendro humanitari- 
Bo intereso ir Vakarų Euro- 
Įos civilizacijoje per šimt
inis kurtos tradicijos.

karo okupacijos laikų, nepa
miršo nei 1
siautimo Žemaitijoje 
metais.

Už visus savo darbus žiau
rusis okupantas susilauks už
sipelnyto atpildo, o Lietuvai 
padaryta materialinė žala tu
rės būti, iki paskutinio cento, 
Reicho atlyginta.

Bėgančio okupanto kulnis ‘ 
mindamas, lietuvis eis iki 
Kuršių pajūrio, iki Klaipė
dos.

6). Lietuvos santykiai su 
Rusija

Per šimtmečius su Maskva 
santykiaudama, Lietuva per
gyveno įvairių politinių ruož
tų. Buvo karų, buvo okupaci
jų, retkarčiais buvo ir bičiu
lystės pasireiškimų. Pradėtas 
1920 metų liepos 12 d. sutar
timi, paskutinis gero sugyve
nimo ruožtas tęsėsi iki šio 
karo pradžios, kai Maskva 
1939 metų rugsėjo mėnesį 
staiga pareikalavo teisės pas
tatyti Lietuvoje savo įgulas. 
Nepraėjus ir metams, Lietu-

Louis Bromfield
Rugsėjo 19 d., 

amžiaus žinomam * 
laikraštininkui H 
organizatoriui 
liui.

Jei jis dar gyvas.-
Iiai SaVO sukakti n ucxxxu. ciccnnutinL; ^j±xxxu±±cį,

būdamas SibiroištOuris gyvena kaimyniniame ūkyje. Kai tik jis 
tai nusipelnęs žmo?5;
iš Troškimą vaisei^ 
vėžio x 
Voroneže, Panevėžį 
Kauno gimnaziją j

Zenobija White
---------------------- @ ------------------------

Zenobija Whte mirė. Šį rytą, eidamas pusry- 
Sauti, pamačiau taku atskubantį Jabezą Smithą,

^nepamatė, tuoj sušuko: ,,Zenobija White mi
ls irvsūuuų tuomet jis nutilo, sumišo, nebetarė nė

"žio apskr. Mokėsi^ lyg staiga būtų supratęs, kad juokinga 
nį) šūkauti dėl mirties keistos senos mote- 

tz ^ės, kuri buvo išgyvenusi beveik šimtmetį. Jis
Kauno gi ] . tovėjo an^. sau|ėS) rudai šlakuotu veidu ir 
vos Ęem. U bake mano klausimų. Jis jautė, kad reikalas ei- 
miškimnkystesssyj. aapielabai viliojančias žinias, bet jis nežinojo, 
išklausė Teol-Filos odėl jos buvo taip svarbios ir kodėl jis taip su- 
filosofijos skynip’ si$0.
f akultete-teisių skjfi.

Su tokiu pasinį 
jo organizuoti Liyj 
ninkus, norėdami d 
kaimo žmonėms 
sesnį gyvenimą. > 
žymėjęs ją darbui J 
vo išrinktas į H 
dradarbiavo daiyj 
tuvos laikraščipn 
ką patsai redag^l 
traštį „Ūkininke■!

Savo gražiausi>1------- .------ ,-------------- ------ , ----
laikotarpį buvo Owis ir pabeldė, bet atsakymo nebuvo. Jis įėjo, 
bui dėl Lietuvos^ 
dėl to okupantą M 
vo ištremtas j M

Dėdei Šamui flaittee ]___
work pinigų. Duokim? J*

- Zenobija White mirė.
[Sujos mirtimi kažkas pasitraukė iš mūsų bui- 
K. kas gi galėtų pasakyti, kas tai buvo? Kaž
kas praėjo ir dingo amžinai.
-Ji buvo mirusi prieš tris dienas, — tarė Ja- 

P38.
I Tai sužinota tik po to, kai Zenobijos šunes 
tougė ištisas valandas, iki Jabezo tėvas ėmėsi 
raoti šito staugimo priežasties. Jis perėjo aly- 

krūmus, akacijas ir daržus, kurie apsupo na- 

-Net paukščiai tylėjo.
Eidamas pro vištas, kates ir šunis, jis pasuko 

fobija ten gulėjo balto šilko suknelėj, veidą 
Mengusi vestuviniu šydu. Ji buvo mirusi, ir su
kies medžiaga buvo taip sena, kad net visa pa
kavusi. Ji galėjo turėti daugiau septynias- 
fšimt metų.
Taip, kažkas buvo dingęs iš mūsų mažos ap- 
ikos. Aš nebematysiu niekados jau Zenobijos 
lutės vaikščiojant apsirengusios keista sukne-

mo.
Bet visų pirmiausia mes 

iš Maskvos laukiame išlaisvi
nimo mūsų deportuotų brolių 
ir seserų.

7). Lietuvos santykiai su 
Latvija ir Estija.

Mūsų santykiai šiame ba
re atrodo ko geriausi. Šiokių 
tokių geopolitinių skirtingu
mų nepaisant, visos trys Pa
balčio tautos nuoširdžiai ti
ki, kad po šio karo joms pa
vyks sudaryti Baltijos są
jungą. Tam tikslui pasiekti 
šiandien darbuojasi visa ei
lė komitetų ir institucijų. Iš 
Pabalčio gaunamos žinios ro
do, kad ta prasme stipri sro-

JAPONŲ STOVYKLAS ATLANKIUS
Važiuojant į prelato Ma- 

ciejausko 75 metų amžiaus 
sukaktuves, man teko pama-

vė reiškiasi šiandien ir pa
čiuose tų kraštų gyventojuo
se. Kaip matote, noras įeiti 
į sąjungą iš Pabalčio tautų 
pusės yra didelis. Didelė ta 
prasme pažanga būtų pada
ryta, jei Baltijos jūros sau
gumo kompleksu tiesiogiai 
ir aktyviai susirūpintų Šve
dija.

8). Išvada
Baigdamas šį savo kiek 

ilgoką referatą, dar kartą 
pabrėžiu kalbąs savo tik var
du ir reiškiąs tik savo nuo
monę.

Tą ar kitą Lietuvos užsie
nio politikos žodį tars Su
verene ir Demokratinė Lie
tuva per savo laisvai ir ne
varžomai rinktus tautos at
stovus ir tautos pastatytą 
valdžią. To nepaisant, būda
mi savo tautos atžala, mes 
čia, laisvame pasaulyje atsi
dūrę, įvairių pasaulėžiūrų ir 
užsiėmimų žmonės, susibūrę 
į įvairias visuomenines orga
nizacijas, turime ne tik tei
sės, bet ir prievolės rūpintis 
mūsų tėvų žemės likimu, 
ruošti dirvą jos atgimimui ir 
aiškinti ateities perspekty
vas. Šiandien okupanto su
kaustyta Lietuvą-Tėvynė 
laukia Demokratijų pergalės 
ir Jūsų, broliai amerikiečiai, 
pagalbos!

le, nevykusiai papuoštos geltona medžiaga ir 
juodais mezginiais, šluojančios savo ilga uodega 
kelio dulkes, su pintine rankoje, kruopščiai su
taisytomis juodomis pirštinėmis... Ji eidavo ke
liu labai aukšta, tiesi ir išdidi, žibančiomis aki
mis pro megztą šydą, kuris kabojo ant krašto 
keistos jos šukuosenos. Zenobija White... Baisiai 
sena, tur būt, daugiau kaip šimto metų; ji buvo 
praleidusi tokių laikų, kurių niekas iš mūsų ne
galėtų atsiminti, pragyveno namelyje, apdeng
tame vynuogių medžių, stovinčiame žemai prie 
tilto. Zenobija White, sena ir žiauri, visuomet 
vilkėjo geltono šilko suknele, kaip Karaliaus Du- 
rano portrete Sarah Bernhart.

Zenobija White, kuri niekados nebuvo ištekė
jusi, mirė apsirengusi savo vestuvių suknelę, su
knelę, pasiūtą prieš septynias dešimtį metų prieš 
mano gimimą.

Jabezas Smithas susidomėjęs nuėjo, ir aš pra
dėjau galvoti apie Zenobiją Whitę. Seniai, kaip 
mano tėvas galėjo prisiminti, ji gyvenusi šitame 
apleistame namely. Gyvuliai prie jos eidavo be 
baimės. Jos darže net paukščiai buvo prijaukin
ti. Prie savo namelio ji turėjo ištisas paukščių 
kolonijas. Paklydę šunes eidavo pas ją... Šunes 
geltoni ir margi, be vardo ir giminės staugė tą 
mirties rytą, kad Zenobija neišėjo paduoti jiems 
maisto. Ir kačių ten buvo, labai daug kačių, ku
rios gyveno su šunimis taikoje ir kurios vis se
kė keliu paskui Zenobiją juokingoj procesijoj, 
kai ji rytą eidavo pasivaikščioti, apsirengusi uo
deguota geltono šilko suknele.

Ir senas baltas arklys. Per dvidešimtį metų 
gyveno baltas arklys už gonkų ir buvo jos sar
gas. Niekas negalėjo peržengti baltųjų durelių, 
nesusitikęs su senu baltu arkliu, kuris piktai ro
dė savo dantis. Tik šį rytą, kada Zenobija gulėjo 
mirusi savo vestuvinėj suknelėj, jis nepuolė Ja
bezo tėvo. Jis stovėjo labai liūdnas, laukdamas...

Ir dar toliau, kiek galėjo pasiekti mano atsi
minimai ir mano tėvo, Zenobija White visuomet

tyti japonų „koncentracijos” 
stovyklas Colorado valstybė
je. Japonų gyvenimas stovyk
loje perdaug nesiskiria nuo 
kitų amerikiečių gyvenimo. 
Jie ten dirba, linksminasi, 
vedasi ir miršta. Bet jiems 
vargas, kad neturi laisvės.

Į stovyklą, Samar, Col. ne
galima įeiti, bet žmonės pa
sakoja, kad jų gyvenimas nė
ra geriausias. Jų maistas 
prastas. Japonai maitinasi 
tik ryžiais, morkomis ir ki
tomis daržovėmis, kurias jie 
patys išaugina.
Vienas kambarys visai šeimai

Kiekvienai šeimai duoda
mas tik vienas kambarys. Jai 
duodamas pečius, lovos ir pa
talynė.

Kambaryje nėra grindų. 
Sienos iš plytų, o lubos iš 
lentų. Jos nėra tinkuotos 
arba popierių išmuštos. Pa
tys japonai turi pasidaryti 
sau baldus. Valdžia pristato 
medžiagą.

Valgo bendrai
Kai ateina laikas valgyti, 

jie visi renkasi į vieną valgy
klą ir tenai bendrai su kitais 
valgo. Pietums arba vakarie
nei pasibaigus, stalai paša
linami, ir tam pat kambary 
dabar būna kokių pramogų, 
kaip šokių, paskaitų. Ten es
ti ir pamaldos.

Ar gauna pinigų?
Joks japonas ten negali 

privataus biznio turėti arba

savo darbą dirbti. Mat jie 
yra stovykloje. Bet kiekvie
nas gauna mokestį pagal sa
vo darbą. Jei jis dirba pro
fesionalo darbą, (gydytojo 
knygų vedėjo) gauna $19.00 
per mėnesį. Jei jis amatinin
kas, kaip kalvis, laikrodinin
kas gauna $16.00 per mėne
sį. Jei kas yra paprastas dar
bininkas, tai gauna $12.00 
per mėnesį.

Žinoma, pinigais jiems ne
mokama. Jiems išduodami 
tokie popieriukai, už kuriuos 
jie gali nusipirkti kitų daly
kų pragyvenimui. Dėl tokio 
mažo užmokesčio japonai 
neužsimuša dirbdami. Jie 
dirba daug, tačiau ne tiek, 
kai buvo namie ir dirbo gry
nai sau.

Bijosi ateities
Japonai stovykloje labai 

bijosi ateities. Senesnieji pra
rado savo santaupas, name
lius, ir jie nežino, kaip jiems 
bus galima gyventi ir pra
misti. Jaunesnieji bijosi, kad 
jie bus persekiojami, kai su
grįš laisvai gyventi. Jie ma
no, kad net jų mokyklų drau
gai ir kaimynai jiems nepa
tikės ir juos persekios. Dėl 
to jau stovykloje būdami jie 
šaukiasi: ,,Duokite mums 
progos, o mes parodysime, 
kad esame ištikimi Amerikai, 
kurioje gyvename.”

Prašosi į kariuomenę.
Norėdami parodyti, kad 

jie Amerikai visai atsidavę, 
jie labai prašosi, kad imtų 
juos į kariuomenę. Vienas 
vyras jau 34 metų ir turįs 
3 vaikus, taip sau galvojo: 
„Jei aš eisiu į kariuomenę, 
mano vaikai galės pasakyti, 
kad jų tėvas kariauja, ir 
jiems bus lengviau gyventi. 
Jei aš būsiu užmuštas ir pra- 
liesiu savo kraują už Ameri
ką, jiems nebus jokio vargo”.

Geri ūkininkai.
Japonai yra labai geri ū- 

kininkai. Jiems pavestas dvie 
jų tūkstančių akerių ūkis. 
Jie ten augina daržoves. 
Jiems buvo aiškinama, kad 
šiltame ir sausame Colora
do krašte negalima auginti 
Saločių. Bet jie pasodino 40 
tūkstančių galvų, ir jų rū
pestingoj priežiūroj Saločiai 
puikiai auga. Japonai stovyk
loje augina vieną tūkstantį 
kiaulių ir du tūkstančiu gal
vijų. Žadama jų ūkį padidin
ti, nes jie augina įvairių dar
žovių, kuriuos karo metu A- 
merikai reikalingos.

Įvairių tikybų.
Japonai stovykloje pri

klauso įvairioms protestonų 
sektoms, kaip baptistams,

taip gyveno. Kad pasiektum istorijos pradžią, 
reikia grįžti dar atgal, daug laiko atgal, į mano 
senelio laikus. Jis pažinojo Zenobiją Whitę, ka
da ji buvo tikras grožis. Aukšta, juodomis aki
mis, viliojanti ir išdidi, ji jodinėjo kaip amazo
nė. Bet net šituo laiku ji gyveno viena mažoje 
trobelėje, kur mirė jos tėvas. Motina buvo in- 
dietė, irokėzų giminės princesė, mirusi netrukus 
po jos gimimo, ir dvidešimtais metais Zenobija 
buvo našlaitė.

Šituo laiku buvo viliotojų, ir kartą vienas in- 
dietis, pagautas pasiutimo, išžudė ūkvedį ir jo 
šeimą, bet Zenobija liko užsispyrusi savo mažam 
namelyje prie malūno, apsiginklavusi savo tėvo 
pistolietu, paniekindama net iki pajuokos visus, 
kurie čia atvykdavo tik dėl jaunos mergaitės, 
turėjusios daug gerbėjų ir gyvenusios atskirai 
be globos.

— Bet Zenobija White, — buvo pasakęs mano 
senelis, — galėjo save prižiūrėti.

Jis tai, tur būt, žinojo, būdamas vienas iš jos 
garbintojų.

Bet jis nebuvo jos mylimasis. Zenobija mylėjo 
jauną ūkininką raudonais plaukais, Duncano 
Mac Leodo vardu. Vyras buvo gyvo tempera
mento, kaip ir ji. Gražus buvo vyras ir greičiau
sias visose lenktynėse. Zenobija jį mylėjo su lau
kiniu savo ugningos prigimties karščiu. Bet jų 
deganti meilė nesujungė. Vieną naktį jie išvyko 
pajodinėti ir kada jie grįžo, Zenobija, išdidžiai 
ragindama savo arklį, jojo šimtą metru pirma, 
nes jie buvo susiginčiję. Ir kada jie pasiekė na
mukus (kur dabar Zenobija gulėjo savo vestuvi
nėj suknelėj), ji ten įėjo viena. Jie buvo susigin
čiję vieną ar dvi dienas prieš vestuves, ir ji jam 
pasakė, kad ji nematys jo daugiau.

— Ir tuomet, — pasakojo mano senelis, — ji 
užsidarė, užsitaise duris ir langus, bijodama plė
šikų ir atstumtų indiečių. Ji atsivertė Bibliją, 
kad numalšintų savo išdidų ir išpuikusį būdą. 
Ji skaitė savo tyliam ir vienišam name iki vi

Pranas Ginentis 
Mirė Sibire

Pasiekė žinia, kad 1942 m. 
gruodžio 12 d. Sibire ištrė
mime mirė mokytojas Pra
nas Gineitis. Jo žmona Do
micėlė mirė dar anksčiau: tų 
pat metų lapkričio 10 dieną. 
Sibire ištrėmime pasiliko jų 
du sūnu-Rimantas, 14 metų 
ir Mindaugas, 12 m. Abu jie 
eina į rusų gimnaziją, vienas 
septintoj, kitas šeštoj klasėj. 
Našlaičius globoja velionies 
sesuo Ona Prunskienė.

Amžino atminimo Pranas 
Gineitis buvo kilęs iš Tau
ragnų, Utenos apskr. Studi
javo mediciną, bet užėjus Di- 
džajam karui mokslas susi- 
trukdė ir jis ėmė dirbti Lie
tuvos mokyklose. Buvo vie
nas iš Utenos gimnazijos 
(„Saulės”) steigėjų, buvo U- 
tenos pradžios mokyklų in
spektoriumi, vėliau mokyto
ju Anykščiuose, Suv. Kalva
rijoje, Kretingoje. Lietuvos 
kūrimosi laikais kurį laiką 
yra buvęs Utenos apskr. vir
šininku.

Pasižymėjo savo veikla ka
talikų organizacijose, už tai 
paskutiniu metu Letuvoje 
buvo dažnai kilnojamas iš 
mokyklų. Yra parašęs gam
tos mokslo vadovėlį. Buvo di
delis Lietuvos mylėtojas, bet 
mirė tolimame ištrėmime...

Kauno radijo kalbos.
LKFSB Londono korespon

dentas seka Kauno radijo 
pranešimus, tačiau vietinių, 
Lietuvą liečiančių, žinių be
veik negirdima. Naciai tik 
stengiasi palaikyti moralę ir, 
pridengdami pralaimėjimus 
rytų fronte, skelbia neva di
delius nuostolius sąjunginin
kų laivynui Viduržemio jū
roje. Italų perversmą aiški
no vidaus reikalu, be žymes
nės įtakos į karo eigą, žo
džiu — 
gandą? J \

episkopolams ir) kitiems. Yra 
ir katalikų. Japonų šinto ti
kyba, kuri skelbia karo gar
bę ir žmonių neapykantą, 
yra uždrausta.

Namai apleisti.
‘ Man būnant Los Angeles, 

p. J. Milius nurodė mane ten, 
kur japonai pirmiau gyve
no. Nusistebėjau, kaip jų gra
žūs namai, krautuvės ir ofi
sai apleisti. Pirmiau ten buvo 
graži ir švari apylinkė. Da
bar viskas apleista. Kai kur 
niekas negyvena, langai iš
daužyti.

Kun. J. Jusevičius

durnakčio... Lengvai galima įsivaizduoti tą sce
ną... Visai mažas namelis aikštėje, vidury girios, 
kur per naktį verksmingai ūkauja pelėdos, ir Ze
nobija viena, pasilenkusi ant savo Biblijos, mel
džiasi, kad Viešpats pataisytų jos būdą ir atneš
tų jai laimę. Tačiau protarpiais silpnas ir netik
ras balsas kažkieno judančio tarp daržo krūmų, 
žingsnių bildesys... žingsniai kažkieno ar, gal būt 
dvylikos žmonių, nes nakties tamsoje ir šniokš
čiant upeliui negalima buvo nieko pažinti, ir Ze
nobija lėtai atsikeldama griebia jos tėvo pistole
tą, eina prie durų paklausyti. Ji užpučia vienin
telę avino taukų žvakę. Vėl žingsniai ir šnabž
dėjimas... tur būt, vėjo, besibastančio po krūmus, 
ir gedulingo apuoko šauksmas. Ir, pagaliau, ze
nobija pakelia pistoletą ir šauna per duris, kad 
išgąsdintų plėšikus. Atbalsis, paskui tyla, o Ze
nobija dar stovi ten, su rūkstančiu ginklu ranko
je, laukia... nakties ramybėje. Jis pasišalino... 
Nieko nebebuvo, tik vėjo dejavimas ir pelėdos 
šauksmas...

— Ir rytą, — pridėjo mano senelis, — ji buvo 
pabudinta lange žaidžiančio saulės spindulio ir 
didelių bei mažų paukščių giesmės sode. Ji atsi
kėlė pažiūrėti savo vestuvinės suknelės, ištiestos 
ant kėdės prie jos lovos. Ir kada ji apsirengusi 
lipo laiptais į sodo pusę... Ten, ant tako, veidu 
į žemę gulėjo Duncanas Mac Leodas. Jo raudoni 
plaukai buvo panašūs į ugnį saulėje... Jis buvo 
miręs, — kulka pervėrusi širdį.

Aš pakėliau akis ir pamačiau veidą Jabezo 
Smitho, atsisėdusio šį momentą po medžiu. Jis 
buvo pamiršęs, kad šienas buvo nupjautas ir kad 
vakaruose rinkosi debesys. Aš žinojau, ką jis 
jis darė. Jis stengėsi atspėt, kodėl jį taip buvo 
paveikusi Zenobijos Whites mirtis. Aš jau nie
kada nepamatysiu Zenobijos Whites su savo gel
tono šilko suknele keliant dulkes ir paskui se
kant visam būriui kačių. Kažkas dingęs iš mūsų 
mažojo pasaulio.

Išvertė J. Povilonis.
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Philadelphijos Žinios
KONCERTAS LIETUVAI 

GELBĖTI

Philadelphijos lietuviai su
manė surengti didžiulį lietu
viškos muzikos koncertą. 
Šiuo metu jau susitarta su 
svarbiausiais koncerto da
vėjais. Koncertuos visiems 
žinomi garsūs dainininkai -p. 
S. Griškaitė, Philadelphijos 
Operos solistė ir p. R. Juška, 
buvęs tos operos solistas ir 
dabar žymus daininink. kon
certuojąs su p. Kaskas Chi
cago j e, spalių 3 dieną. Tai ti
krai didelė ir reta laimė Phi
ladelphijos lietuviams turėti 
tokį koncertą. Koncertas ren
giamas Lietuvių muzikalinė- 
je, Allegheny Av., lapkričio 
14 dieną. Koncertui paįvai- 
vairinti, dar tariamasi su 
garsia lietuve smuikininke p. 
Margareta Digryte iš Great 
Neck, kad smuiko garsai bū
tų girdimi taip garsiame kon
certe. Svarbiausia, kad kon
certo pelnas bus skiriamas 
Lietuvai gelbėti. Todėl phi- 
ladelphiečiai netik koncertą 
išgirs, bet ir Lietuvą parems. 
Tai tikrai gera proga. Vėliau 
išgirsite daugiau pranešimų.

MŪSŲ KAREIVIAI

A. a. Petras Verpecinskas, 
1321 S. Leithgow St., žuvo 
Afrikos fronte balandžio m. 
Balandžio 30 dieną buvo at
siųsta žinia, kad jis dingęs 
karo fronte, bet rugs. 14 pra
nešta, kad jis žuvęs. A. a. pa
liko dideliame nuliūdime se
nelę mamytę ir savo mylimą 
žmoną ir jauną sūnelį Petru
ką. Tai jau kelinta karo auka 
iš Šv. Kazimiero parapijos. 
Keli žuvo nuo nelaimingų at
sitikimų, o ketvirtas žuvęs 
jau fronte. Daugiau niekuo 
negalėdami, bent atjaučiame 
ir meldžiamės už savo didvy
rius, kurie kovoja už mūsų 
laisvę ir laimę. Tai tikrai di
delė karių meilė, nes jie visi 
išeidami nežino, ar begrįš gy
vi, tačiau eina ir gina savo 
namus ir savo brangiuosius 
namiškius nuo išnaikinimo.

Viktoras Belskis
214 Morris St., gražiai tar

nauja US kariuomenėj me
tus, nes išėjo 29 rugsėjo, 
1942. Kaip gabus mechani
kas Viktoras priskirtas prie 
Inžinerijos dalies. Savo pa
grindinį apmokymą gavo 
Camp Butner, N. C., bet po 
6 mėnesių buvo perkeltas į 
San Francisco, Cal. Kaip pa
siruošęs karys vėliau buvo iš
keltas į Australiją, ginti Tau
tų laisvę. Vėliau jis buvo per
keltas į New Guinea area. 
Ten jis ir šiandien kariauja. 
Savo laiške rašo, kad jam

VALDŽIA PAGYRĖ PHILA- 
DELPHIJOS LIETUVIUS

Kaip jau spaudoje buvo ra
šyta, kad Philadelphi j iečiai 
per trumpą laiką pardavė ka
ro bonų už pusę milijono do
lerių, tai ir US valdžia tą la
bai įvertino. Šiomis dienomis 
to Komiteto pirmininkas p. 
J. Kavaliauskas gavo pagyri
mo laiškus iš Amerikos Fi- «•

nuo kitų. Visi jie labai pagy
rė lietuvius, kad jie perka bo
nus ir dirba dėl to paties tik
slo laimėti karą-laimėti tai
ką ir laisvę visoms tautoms. 
Dabar tik laukiama vardo ir 
nupirkto bomberio krikšty
nų. šiuo metu lietuviai ren
giasi prie dabartinio 3 va
jaus, kad ir čia daugiau bb- 
nų nupirktų, nors per savo 
vajų ir smarkiai aptuštino 
savo kišenes.

paaiškino konferencijos tvar
ką ir programą.

Konferencija prasidės spa
lių 17 d. iškilmingomis Šv. 
Mišiomis 11:30 vai. ryte Šv. 
Jurgio bažnyčioje. Konferen
cijos programa bus atidary
ta 2 vai. po pietų šv. Jurgio 
par. salėje, Salmon ir Venan
go gatvės.

Philadelphijos ir apylin
kės parapijų sodalietės yra 
kviečiamos gausiai dalyvau
ti Šv. Mišiose ir konferenci
joje. Sodalietės yra prašo
mos pranešti savo valdybai, 
svarbu žinoti vietinėms Šv. 
Jurgio par. sodalietėms.

Delegatės, baigdamos su
sirinkimą, pakviestos skanių 
vaišių, kurias paruošė Šv. 
Andriejaus sodalietės. Klebo
nas kun. čepukaitis parūpi
no delegatėms „Šaltos košės”, 
kuri šiose dienose yra tikrai 
„a treat”.

Visos taria nuoširdų ačiū Ilsėkis ramybėj, karžygy Pe- 
kun. J. čepukaičiui, kun. S. 
Mažeikai ir 
Sodalietėms 
puotą.

Delegačių 
gražiai ir ] 
Nuo pirmutinio, kuris įvyko 
birželio mėnesyje Šv. Jurgio 
parapijoje, kur nuoširdus so- 
daliečių rėmėjas, kleb. kun. 
V. Martusevičius davė gra
žią pradžią, viskas švelniai 
ir pasekmingai tęsėsi per vi
sus susirinkimus. Delegatėms 
net rūpėjo, kad ir dar dau
giau būtų tokių suvažiavimų.

Kun. S. Mažeika, Sodalici- 
jų Dvasios Vadai ir delega
tės ruošė, dirbo, šiai konfe
rencijai surengti; jų darbas 
jau beveik atliktas. Antroji 
dalis paliko visoms Sodalie
tėms. Ar visų parapijų soda
lietės atliks savo dalį? Ar 
visos dalyvaus? Ši konferen
cija yra joms rengiama. So
dalietės! Paaukokite tą die
ną, spalių 17 d., Marijos gar
bei, skaitlingai dalyvauda
mos šiame Sodalicijos suva
žiavime — Konferencijoje.

Delegatė

Šv. Andriejaus 
už užbaigtuvių

į suvažiavimai 
linksmai praėjo.

LIETUVAITĖ KARĖ

SODALIECIŲ VEIKLA

Paskutinis susirinkimas 
prieš įvyksiančią Philadel
phijos ir apylinkės sodalie- 
čių konferenciją įvyko sek
madienį, rugsėjo 19 d. šv. 
Andriejaus parapijos (North 
Side) salėje.

Rašt. Onai Pečiukevičiūtei 
perskaičius pereito susirinki
mo nutarimus, viskas buvo 
užtvirtinta. Kun. S. Mažeika

Šiomis dienomis lietuvaitė 
panelė Stonytė įsirašė į Wacs 
ir išvyko į paskyrimo vietą. 
Tai bus kelinta parapijietė, 
kuri aukojasi karo ir taikos 
laimėjimui.

Laukiama, kad savo įspū
džius parašytų ir „Amerikai”

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

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukų spalvos mūsų specialybe

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

Telefonas: POplar 3307

Tel. REgent 8434. .

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

jubiliejine vakarien
Sekmadienį, Spalių-October 3 d., 1943

PRADŽIA 6 VAL. VAK.
Skanūs valgiai ir įvairūs gėrimai. Paskubėkite įsi] 
gyti bilietų, nes gali pritrūkti. Bus daug svečių, gra] 
ži programa. *

ŠV. KAZIMIERO PARAPIJ

trai. Tegul Viešpats priima 
Tavo sielą amžinau gyveni
mam

Rita Muzuras pirmoji pa
rapijos marinė buvo parvy- 
kusi kelių dienų atostogų. 
Jaunuolė tikrai šauniai atro
do. Ji ir gali būti marinė, ku
ri sugeba tiesiai į gyvenimą 
žiūrėti. Dailia ir didinga ma
rinės uniforma Rita patrau
kė į save visų akis. Jos žvai
gždėta kepurė ne vieną gra
žiai „apgavo”, mat kai ku
rie ją marinių generole pas
kaitė. Tai sako, kokia sve
timtautė užėjo į mūsų baž
nyčią, juk lietuvaitės nega
linčios taip „mandriai” atro
dyti. Bet tai buvo tikrai lie
tuvaitė, tauri mergaitė mari
nė panelė Rita Muzuras. Ji 
išėjo iš pasišventimo ir pa
tenkinta, kad gali pasiauko
ti ir lamingai gyventi įdomų 
ir naudingą karišką gyveni
mą. Pagirtina, kad jaunuolė 
nepamiršo — visur dvasiniai 
reikalai pirmoje vietoje. Kai 
tik parvyko, tuoj ir savo pa
rapijos bažnyčią aplankė ir 
parapijos reikalais susido- 
mavo ir rūpinasi. Tai tikrai 
pagyrimo verta jaunuolė. 
Jaunuolė smagiai nupasako
jo, kaip ji savoj koplyčioj 
kartą pasidarė per pamaldas 
„kolektorė”. Kai niekas ne
darė paprastos kolektos, tai 
drąsioji marinė atliko tą pa
reigą ir atliko kolektą. Tai | rata. Pasisekimo ir toliau.

Juozas Urbonas.
210 Greenwich St., 18 me

tų Navy man. Tai gero ir 
malonaus būdo jaunuolis. Da
bar jau kelintas mėnuo, kai 
mokosi įvairiose mokyklose 
ir taip rengiasi savo pareigo
mis. Kadangi jis netoli namų, 
tai dažnai aplanko savo ma
mytę ir senelius pp. Barčius, 
kurie jį taip mylėjo ir dabar 
tebemyli. Nepamiršta Juozas 
ir savo geraširdžių senelių. 
Su kokia meile jie pasakoja 
apie savo jaunąjį jūrininką. 
Kaip laukia jo pargrįžtant, 
kad galėtų pamylėti, pasikal
bėti, pagrąžinti jo baltą uni- tikrai sėkmingai vyksta. O- 
formą. Juozas yra baigęs pa- ras žiemos toks šiltas, kad 
rapijos mokyklą ir katalikiš- gali maudytis. Jie nepamirš- 
ką high. Jis yra geras spor- ta pamaldų, kurios katali- 
tininkas, jaunimo organiza- kams esą laikomos 10 valan- 
cijų veikėjas, vytis. Nepa- dą, o kitų tikybų kariams ki- 
miršta savojo jaunimo ir da- tomis valandomis. Viktoras 
bar. Kai tik parvyksta, tai turi namuose savo gerą ma- 
tuoj pirmiausia aplanko sa- mytę, tėvelį ir sesutę, kurie 
vus draugus, vyčius ir kitus nepamiršta jo netik laiškais, 
pažįstamus. Tai tikrai gra
žus paprotys draugauti su 
visu jaunimu ir atsiminti vi
sus, ypač organizacijos drau
gus. Ir pasilikusieji atsime
na jį, dažnai laiškučius para
šo. Sveikintina kilni draugys
tė.

monėmis. To pavyzdingo dar
želio aplankyti atvažiuoja ir 
kitų vienuolijų seserys.

Garbė tenka Šv. Kazimie
ro jubiliejinei parapijai ir se
serims kazimierietėms mo
kytojoms, kad jos sugeba iš
laikyti tokius mokslo židi
nius. Vaikučiai čia nesijau
čia, kad jie mokinami, bet 
patys nejučiomis išmoksta iš 
paveikslų, žaidimų, rankdar
bių, muzikos ir kitokiais bū
dais. Tai tikrai didelė laimė 
parapijai turėti tokį darželį. 
Toliau pašnekėjus sužinota, 
kad čia mielai leidžia savo 
vaikučius ir ne lietuvių šei
mynos, nes jos gerai supran
ta kokią gėrybę duoda toks 
geras darželis. Sako, kad kai 
kurios lietuviškos šeimos 
leidžia savo vaikus į viešus 
darželius. Reiktų lietuviams 
naudotis savo taip gražiai 
tvarkomu darželiu.
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Albinas SteĮ 
Petras Skeli) 
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jūkotojai: 

įdolerių

Pamiršk Karą

tikrai moka greit susiorien
tuoti ir pagelbėti savo kariš
kai koplyčiai išsilaikyti. Lin
kėtina jaunuolei ir tolimes
nės laimės kariškame gyve
nime.

ATNAUJINTA LIETUVIŠ
KA KEPYKLA

Tai Merkelio-Jakščių, 1115 
S. 2nd. lietuviškos duonelės 
garsioji kepykla. Ji atre
montuota iš oro pusės. Bus 
įtaisytas moderniškas kam
barys ir atidaryta didelė duo
nos ir kitokių kepinių krau
tuvė. Ponai Jakščiai yra di
deli ir malonūs parapijos pa
laikytojai ir nuoširdūs rėmė
jai. Tai tikri parapijos šu
lai. Jie ir „Ameriką” parėmė 
savo skelbimu bei prenume-

bet ir maldomis bei visokio
mis dovanėlėmis, kurių tik 
galima nusiųsti. Linkime 
Viktorui laimėti ir vėl su
grįžti pas savus dirbti ir 
džiaugtis savo laimėjimo vai
siais.

PAVYZDINGAS VAIKŲ 
DARŽELIS

Užsukus į Šv. Kazimiero ; 
parapiją, teko tarp kitko pa
matyti ir labai naujoviškai 
ir pedagogiškai įrengtą vai
kų darželį. Darželis susideda 
iš dviejų šviesių ir sveikų 
kambarių. Viename įrengta 

‘darbo klasė, kitame žaidimų 
ir poilsio kambarys. Ir ko ten

Rugsėjo mėn. 19 dieną šv. 
Karolio Boromiejaus Semi
narijoj J. E. vysk. Lamb su
teikė šventinimus 66 klieri
kams. 38 studentai gavo dia
kono šventinimus. Pirmąją 
tonsurą priėmė 28. Tarp jų 
pirmąją tonsurą gavo ir Šv. 
Kazimiero parapijos klieri
kas Pranas Statkus. Jo ma
mytė ir tėvelis bei giminės 
karštai meldėsi už savąjį 
klieriką. Jie troško, kad jo 
padarytas šis pirmas aukš
tas žingsnis būtų tikrai lai
mingoj ir šventoj kunigystėj 
patvirtintas didžiais darbais.

MIKE

Staiga mirė Adolfas Viš- 
niauskas, gyvenąs 1915 E. 
Moyamensing Av. Staiga su

nematysi. Kai vaikučiams su»° ™gsejo į8 lr P° keh« 
nusibosta ant žemės bėgioti, va andų mIre- A’ a- buv,° ?e’ 
tai jie sėda į lėktuvą ir skren- fas žmogus pamaldus kato
do V i 1.,-vs ir =r i llkas- J‘3 iškilmingai palai-da, ar į laivą ir plaukia, ar į 
linginę ir linguojas!. Inžinie
riai tuoj griebiasi statybos... 
Kai pavargsta, tai visi tuoj 
susiranda ant žemės „lovas” 
ir ten saldžiai pamiega, di
džiausioj ramybėj. Vėliau 
vėl darbas. O jaunųjų moki
nių mokslas vedamas nau
jausiomis vaizdingumo prie-

dotas rugsėjo 23 dieną.

ŽUVO WAVE

Pirmoji Wave žuvo spro
gus Norfolk airportui. žuvu
sioji yra Elzbieta Korensky, 
Philadelphijietė. Tai yra pir
moji mergaitė žuvusi kariš
kų pareigų metu.

Turės palaukti I.
Veronika: — Aš vis nl 

laukiu, kada Jonas mani 
sipirš; mudu draugauji 
jau apie šešis mėnesius, j

Lilijana: — Tu turėsi] 
laukti dar šešis mėnesius 
jis man pasipiršo tik po I 
nerių metų.

Ateis tikras laikas.]
Baltrus: Juozai, ar ži] 

ką sutikau aną dieną?
Juozas Ne. Tai ką t 

sutikai?
Baltrus: Ugi Maikį Sa 

lauską... Jis man sako: 
nai, Baltrau, aš tiek esu] 
mylėjęs į Marcelę Kupši 
tę, kad kai kada tiesiog į 
dedu net durnavoti.” Stučkus

Juozas: žiūrėkis... nei 
mingas Maikis. Ljfog

Baltrus: „Na tai tau”,Lj 
sakau jam, „tai kodėl,L 
šimtą agurkų, nesiženiji?!^

Juozas: Ką jis tau į 
atsakė?

Baltrus: „Mano brantu 
drauguži Baltrau... lankaL^^g 
dar, nesiženysiu tol, kol vii^ 
kai sudurnavosiu.”

Našlaitis I
Traukiniu iš Montref 

grįžta į namus klierikas. (J 
ta jo važiuoja lietuvis kon 
nistėlis. Komunistėlis, ua 
manęs pasijuokti iš savo a 
tiečio klieriko, klausia jį J

— Ar Tamsta esi girda 
didelę naujieną? |

— Ne, šiomis dienomis 1 
mus buvo kvotimai, netii 
jau laiko laikraščių skait]

— Kaip tatai? Tamsta i 
žinai? Visi apie tai kalbi

— Nieko nežinau, apie |Po2dol. 
' čia tamsta kalbi. K /

— Na, tai aš esu laimiP.Pikūnas 
gas, galėdamas pirmutinį 
pranešti tamstai tą nauji 
ną.... šiandien mirė velniai:^

— Iš tikrųjų? — klaus Brown 
klierikas. — Na, tai štai taih 
štai 25 centai pašalpos, nta 
labai gaila visų jo likusį 
našlaičių. Linkevičienė

Pranas BekamA^g
----------------------- —Įūib
■... ---pliekas
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Philadelphijos Lietuvių „Victory” Komitetas su ponia Stephen Haas, Karo 
Finansų Komiteto moterų skyriaus pirmininke. Iš kairės į dešinę: Jonas Rai
nis, Genevieve Ramanauskienė, pirm. Juozas Kavaliauskas, Mrs. Stephen Haas, 
Kazys Žadeika ir Jurgis Lukaševičius. Šio komiteto vadovybėje Philadelphi
jos lietuviai neseniai sukėlė 489,525 dol. karo bonams, už kuriuos nupirktas vie
nas bombonešis. Šiuo metu komitetas darbuojasi ir Trečiosios Karo Paskolos va
jui įvykdyti.

TĖVŲ PRANCIŠKONŲ 
MISIJOS 1943 M.

Tel. DEW. 5136

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

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

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

Jos. Kavai auskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.

Philadelphia, Pa.

M dol.

xliukevicius

riav 
Jur 
kur 
pra 
nie 
rėn

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
J Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo įstaiga. Dl' 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa- 
kelelvingiems sutelkiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
diena ar naktj.

1 Wauskas, 
f Pauža

40S" administraci- b 
Wi A. Vaičiulai-

HISTORY OF 

Wanian 
Mature
■■gausiai iliustruota, 
H ir yra Lietuvių 
^Instituto leidinys, 

r’gzemplioriaus kai- 
M užsisakant 50 eg- 
p ar daugiau—30c
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PRADŽIA 6 VAL.VAK 

ilgiai ir įvairūs gėrimai M 
ų, nes gali pritrūkti. Busk 
na.

ŠV. KAZDūESą

Chester, N. Y
ivota užbaigta 
esterio lietuviai savo 
;ą Lietuvių Tautinės 
s darbams paremti 
kvotą užbaigė su pa- 
u. Tūkstantinę ro-
iečių vardu Pittsbur-

pavyzdingo dar
di atvažiuoja ir 
jų seserys.
<a šv. Kazimie- 
i parapijai ir se- 
mierietėms mo- 
.d jos sugeba iš- 
is mokslo židi- 
iiai čia nesijau- 

mokinami, bet 
imis išmoksta iš 
lidimų, rankdar- 
ir kitokiais bū

rai didelė laimė 
rėti tokį darželį, 
ekėjus sužinota, 
lai leidžia savo 
ne lietuvių šei- 

os gerai supran- 
rybę duoda toks 
is. Sako, kad kai 
iviškos šeimos 
vaikus į viešus 

eiktų lietuviams 
avo taip gražiai 
irželiu.

Tmįi
Veroniką’

sipirs; ujį 
jau apie $(5,

laukti dar šį

:onferencijoje įteikė 
J. Rickis.
įaigiame skelbti auko- 
rašą. Jeigu pasitaikė 
laida, prašome kreip- 
rriausią aukų rinkėją 
m, 57 Durnan Str.
skelbti aukotojai:

■

Po 10 doleriij
Dirsa

arkevičius
d Dubickas

nerią mėty

Ateis
Baltrus: į 1 Sabaliauskas 

ką sutikau
Juozas: į 

sutikai?'
Baltrus:

Šaulis
Po 5 dol.

nai, Baltrai»

evas
Dauda

s Mastauskas 
ė Stašaitis 
arčiulionis 
Sondrat

ŠVENTINIMUS

aėn. 19 dieną Šv. 
•romiejaus Semi- 
. vysk. Lamb šu
ninius 66 klieri- 
identai gavo dia- 
:inimus. Pirmąją 
ėmė 28. Tarp jų 
surą gavo ir Šv. 
parapijos klieri- 
Statkus. Jo ma

relis bei giminės 
ridėsi už savąjį 
3 troško, kad jo 
šis pirmas aukš- 
3 būtų tikrai lai- 
ventoj kunigystėj 
i didžiais darbais.

mylėjęs į į- Mrs. Alex Kondrat 
tę, kad hi į Berens 
dedu net t: s Baronas

Juozas: f ilrs. K. Stučkus
mingas Maih

Baltrus: Jį
sakau jau
šimtą agnį Į Čepas

Juozas: £ 
atsakė?

Baltrus: j
drauguži
dar,nešfe

Albinas Steponaitis 
Petras Skelinckas 
Zigmas Apanavičius 
Marijona Samolis 
Ona Gudelienė 
Antanas Letkauckas

Smulkių aukų:
Marijona Joninas, F. G. B., 
Pranas Genevičius, Kostas 
Stašaitis, Rapolas Stunguris
— po 50 c. Tadas Bublickas
— 25 c.

Dėkojame visiems aukoto
jams, rėmėjams ir darbuoto
jams, ypač kleb. kun. J. Bak
šiui, kun. Pranui Valukui ir 
„Amerikos” redakcijai už 
puikią talką.

Federacijos skyriaus val- 
rybos vardu

Vincas J. Apanavičius 
Mirė

Rugsėjo 18 d. čia iškil
mingai palaidotas K. Berta- 
šius, geras patriotas, auko
jęs lietuviškiems darbams 
paremti. Nuliūdime liko jo 
žmona ir try sūnūs.

Kanadoje mirė mūsų uo
laus veikėjo, Federacijos sky
riaus pirmininko Petro Nor- 
keliūno sesutė.

Liūdinčioms šeimoms reiš
kiame nuoširdžios užuojau
tos.

MIRĖ

ilis
Karalius
Stirna

Žemaitis 
os Paluikis 
Ambrasas 
Karvelis 
e Petkevičienė 

S’SeĮ g8, vfželis 
Beleckis

lūft Kazakevičius 
| Kovas 

grįžtaįms|ė Genkienė 
ta jo vai®

lo ir duetu skambino Pranė 
ir Jonas Butnerauskai, Ma
deline Albert ir J. Semnaus- 
kaitė.

Labai įdomią ir įspūdingą 
dalį atliko Ona Valinčiutė, 
kuri skambino savo gražias 
lietuviškas kankles, o jos 
draugė, Eleonora Varanaus- 
kaitė ir Eleonora Covales- 
kiūtė drauge padainavo.

Buvo labai malonu girdėti 
klebono, kun. Geraldo ir kun. 
Matučio balsus prisidedant 
prie tų dainų o ypač prie mū
sų visų mylimos dainos „Kur 
Nemunėlis ir Dauguva”. „Lie
tuvių Numylėtos Spalvos”... 
mergaičių įdomus drilius, ti
krai žavėjo visus ir ištraukė 
nemažai rankų plojimo. Mū
sų parapijos,gabios artistės, 
Petronėlė šilingaitė, Ona Va- 
linčiūtė ir Marija Riktoraitė 
nemažai prijuokino visus at
vaidinta komedija „Elegan
tiška Tarnaitė”. Šilingaitė, 
kaipo tarnaitė, ypatingai at
liko savo dalį labai gerai.

Kun. M. Pankaus kalba, 
kurioj jis tėviškai padėkojo 
visiems ir sesutėms pranciš- 
kietėms, ilgai pasiliks žmo
nių mintyse bei širdyse. Ra
gino visus prie uolaus išlai
kymo tų dalykų, kurie mums 
kaipo lietuviams labai bran
gūs.

Užsibaigė vakaras su tau
tos himnu „Lietuva, Tėvynė 
Mūsų”, kurį visi nuoširdžiai 
atgiedojo Grigoraičiui diri
guojant.

This Is Our Battle

C our 11 iy oi Country Gtntlomtu.

kykloje dirba 8 seselės ka- 
zimierietės. Visi lietuviai tu
rėtų siųsti savo vaikučius į 
savo mokyklas. Mokslas dy
kai. Kambariai naujai išda
žyti, kiemas gražus.

salėje, 134 Schuyler Ave., 
turės didelius šokius. Įžanga 
dykai. Bus platinami bonai.

J. Stasilionis

Linden, N. J.
Nuo spalių 3 d. suma 11 

vai. bus giedota. Kunigai 
kviečia giesmininkus stoti 
choran.

J. K.

Harrison-Kearny, 
New Jersey

L. Vyčių Algirdo 90 kp. 
susirinkime įstojo nauji na
riai — E. Mileriūtė, A Žiliū
tė ir Valakonis, šv. Vardo 
dr-jos sekretorius.

Kuopos laikraštėlio red. 
Velyvis kvietė visus narius 
bendradarbiauti. Nutarta 
rugsėjo 25 d. ir 26 d. d. turė
ti judomus paveikslus, pilie
čių klubo salėje, 6 Davis Ave. 
Pelnas — karių fondui. Ro
dys S. Baurušaitis. Lapkri
čio 6 d. bus rengiami rudens 
šokiai, kurie įvyks politinio 
klubo salėje, 134 Schuyler 
Ave., Kearny. Netrukus bus 
sudarytas „bowling” ratelis 
iš 30 asmenų — merginų ir 
vyrų.

Po susirinkimo buvo 25 dol. 
bono ir ženklelių laimėjimas. 
Atiteko J. Aleknavičiui ir J. 
Katiliui. Buvo ir svečių iš 
kitur — J. Augustis, A. Bu- 
rutis, K. Vaškas. K. Kazlaus
kas atsisveikino su vyčiais 
— rugsėjo 10 d. išėjo į ka
riuomenę. Linkime jam svei
kam sugrįžti.

Lietuvių centralinis komi
tetas rugsėjo 26 d. 3 vai po
piet rengia iškilmingą Lie
tuvių Dieną. Bus lietuvių 
„Laisvės Parko” salėje 340 
Mitchell Ave., Linden N. J. 
Visi vietos ir apylinkės lietu
viai kviečiami atsilankyti.

Bus pagerbimas mūsų 
jaunuolių karių. Lietuvių sa
lėje bus iškelta karių tarny
bos vėliava ir garbės sąra
šai. Bus platinami ir karo bo
nai. Būtų gera, kad visi lie
tuviai šios Trečios Karo Pas
kolos vajaus metu įsigytų 
bonų — ir per lietuvių komi
tetą.

Programa bus tikrai įdo
mi — turėsime įžymių kal
bėtojų, o muzikalinę dainų 
programą atliks pasižymėję 
artistai iš Brooklyn©. Turė
sime Kearny šv. Vardo drau
gijos beną, kurs visus palink
smins.

Newark, N. J.I. C. Kolegijos Registrarui,— 
subdijakonu. Po Evangelijos 
studentams pritaikytą pa
mokslą apie mokyklos reikš
mę pasakė kun. Jonas šau
lys, M. I. C., Kolegijos moky
tojas. Tuojau po šv. Mišių 
prie išstatyto Švenčiausiojo 
atgiedota „Veni Creator” ir 
suteiktas palaimininmas.

Pamaldose dalyvavo visi 
šių mokslo metų studentai su 
mokytojų personalu prieša
kyje.

Po pamaldų, studentams 
susirinkus į konferencijų di
džiulę salę, pasveikinimo ar
ba inauguracijos žodį tarė 
Kolegijos Rektorius kun. J. 
Vaškas, M. I. C. ir kun. J. 
Kuprevičius, M. I. C., Kole
gijos prefektas.

Statistika
Nežiūrint karo aplinkybių 

Marianapolio Kolegijoje vei
kia 4 High School skyriai ir 
(du) pirmieji College kursai. 
Studentų ligi šiol užsiregis
travusių yra arti 50. — Mo
kytojų personalą sudaro 12 
asmenų, iš kurių 10 yra Ma
rijonai, ir 2 pasaulionys: p. 
Antanas Vaičiulaitis, kuris 
dėsto lietuvių ir prancūzų 
kalbas, ir p. Hieronimas Ris- 
kevičius, gamtos mokslų dės
tytojas.

Viltis
Kad ir sąlygos Marianapo

lio Kolegijai veikti yra labai 
sunkios, tačiau Vadovybė 
yra pasiryžusi ir toliau dar
bą tęsti ir Kolegiją laikyti, 
nepaisant kiek pasiaukojimo 
tai pareikalautų, pasitikėda
ma, kad katalikų visuomenė 
parems jos pastangas vienin
telei lietuvių Kolegijai išlai
kyti.

Great Neck, N. Y.
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
rių laimėjimų, prakalbų, šo
kių.

Milijono doleriij prakalbos
Šį sekmadienį, rugsėjo 26 

d., 6 vai. vak., Kasmočiaus 
salėje, 91 Steamboat Rd., 
bus svarbios prakalbos. Jose 
bus platinami karo bonai. 
Kalbės svarbūs svečiai ir 
vietiniai kalbėtojai.

Prakalbas ruošia vietinis 
Lietuvių Karo Bonų Komite
tas. Į prakalbas kviečiami vi
si lietuviai. Kas galės pirkti 
bonus, galės tai vietoj pada
ryti. Be to, visi lietuviai pra
šomi užrašyti savo pirktus 
bonus.

Komitetas

Iki šiol talkininkai jau tu
ri 80 Italijos laivų. Laukia
ma jų daūgiau^^^^^^^3^ 
----------------------- ,-----------------

Prakalba
Rugsėjo 19 d. par. salėje 

įvyko netikėta staigmena — 
„Amerikos” redaktoriaus J. 
B. Laučkos prakalba. Nors 
tik tą pačią dieną apie pra
kalbą bažnyčioje paskelbė 
mūsų darbštusis kleb. kun. 
J. Bakšys, bet susirinko apie 
200 rochesteriečių. Kalbėto
jas plačiai nušvietė Pittsbur
gh© konferencijos reikšmę, 
jos darbus, dabartinę Lietu
vos padėtį, viltis jos nepri
klausomybei atsteigti. Iškė
lė karo bonų didesnio pirki
mo bei platinimo reikalą, 
kviesdamas uoliai dalyvauti 
Trečiosios Karo Paskolos va
juje, kurio metu New Yorko 
valstybės lietuviai turi išpir
kti karo bonų už milijoną 
dolerių.

Svečio kalba daug kartų 
buvo palydėta gausiu ploji
mu.

Be jo, kalbėjo kleb. kun. 
J. Bakšys ir Federacijos sky
riaus pirmininkas P. Norke- 
liūnas. Po prakalbos „Ame
rika” susilaukė — 25 naujų 
skaitytojų, kuriuos gauti pa
talkininkavo J. Rickis, P. 
Norkeliūnas ir kiti nuošir
dūs „Amerikos” bičiuliai.

Piknikas
Po „Amerikos” redakto

riaus prakalbos įvyko šv. 
Jurgio vyrų dr-jos piknikas, 
kurs labai gyvai ir sėkmingai 
praėjo. Vietos lietuviai biz
nieriai labai nuoširdžiai pa
rėmė pikniką.

Rugsėjo 21 d., šv. Mato die
noj, .mokyklos vaikučiai už
prašė šv. Mišias klebono in
tencijai. Jis pats mišias atlai 
kė, ir prie rožių papuošto al
toriaus siuntė savo maldas 
prie Aukščiausiojo, prašyda
mas Dievo palaimos savo pa
rapijai ir ypač tiems mažy
čiams, kurie ateityje užims 
pareigas, kurios yra kiekvie
no gero parapijono. Jaunes
nių mergaičių sodalicija au
kojo pinigus gėlėms, kurios 
puošė altorių tą dieną.

Vyresnių Sodalicija savo 
mėnesinį susirinkimą turėjo 
rugs. 20 d. Nustatyta sekan
ti tvarka ateinantiems me
tams: susipažinti daugiau su 
Marija per literatūrą, muzi
ką, giesmes ir Jos garbei pa
rašytus veikalus; padaugin
ti maldų ir šv. Mišių skaičių 
šio baisaus karo metu; susi
pažinti arčiau su Sodalicijos 
įstatymais, reikalavimais ir 
dvasia; siuntinėti „Queen’s 
Work” ir katalikišką litera
tūrą tiems, kurie iš mūsų 
tarpo tarnauja valdžiai; pa
tobulinti savo laikraštėlį 
„The Mareen” ir padėti kle
bonui parapijos reikaluose, 
kur tik bus galima.

Susirinkimas užsibaigė už
kandžiais, kurie buvo ypa
tingai skanūs po ilgų ir rim
tų pasikalbėjimų.

Rugsėjo susirinkime Liet. 
Demokratų klubas, apart ki
tų svarstymų ir nutarimų, iš
klausė raportą ponios E. 
Trečiokienės iš buvusios kon
ferencijos rugsėjo 2-3 dienų 
Pittsburgh, Penna., kuri at
stovavo mūsų demokratų 
klubui.

Raportas buvo ilgas ir pla
tus. Pažymėjo visų sesijų 
darbus smulkmeniškai. Įdo
mu buvo girdėti apie dalyva
vusius prakilnius svečius, 
lietuvių draugus Ameriko
nus.

Labiausia buvo svarbu 
girdėti apie dalyvavusius Se
natorius, kaip senatorius Ja
mes Davis iš Pennsylvania 
ir senatorius James Tunnell 
iš Delaware.

Senatorius Tunnel pareiš
kė savo simpatiją Lietuvai, 
prilygindamas ją prie mažos 
Delaware valstybės. Jis nu
rodė, kad Lietuva turi ka
riauti ir atgaivinti savo ne
priklausomybę.

Ponia Trečiokienė negavo 
kelionės lėšų, tik už suteiktą 
jai mandatą taip gražiai pa
sitarnavo.

Už tai Liet. Demokratų 
klubas nutarė pareikšti jai 
padėką per spaudą.

V. Ambrozevičius 
Liet. Demokratų Klubo finan

sų sekretorius.

Šv. Vardo dr-jos narys K. 
Nakrašas, buvęs atstovu 
Pittsburgh© konferencijoje, 
buvo nuvykęs pas gimines į 
Chicagą. Jis Pittsburghe ė- 
mė judomus paveikslus, ku
riuos dabar parodys S. Bau
rušaitis.

a J. Urbonienė
. Kumparskienė 

mparskaitė 
ražinienė

Po 4 dol.
3 Pabijenckas

Po 3 dol.
Stugis

J. Devonis 
Brazis

Po 2 dol.
udelis
rs. P. Pikūnas 

ukevičius 
jer 
Visbar 
P. Brown

Šerius 
Melinis 
Dipper 
ra Sinkevičienė 
Keliauckas 
Kirčius 
Nevinckas 
astauskas 
s Strazdas- 
elnis

Po 1 dol.
is Beliukevičius 
Žekas 

uisii*ifliavičius
Andriunas

las česonis 
Shąrrock 
as Vėželis 
učienė
Žiogra

TeLUff-

Jos.fe’

žinai? Viši
— Nieko 

čia tamst! £

didelę
-Ne, 

mus bur 
jau laiko

manęs pasi

ire Adolfas Viš- 
ęyvenąs 1915 E. 
ng Av. Staiga su- 
jo 18 ir po kelių 
re. A. a. buvo ge- 

pamaldus kata- 
škilmingai palai- 
i jo 23 dieną.

O WAVE

Wave žuvo spro- 
s airportui. Žuvu- 
Izbieta Korensky, 
jietė. Tai yra pir- 
litė žuvusi kariš- 
metu.

PRANCIŠKONŲ 
IOS 1943 M.

Vietos draugijų sąryšis 
spalių 31 d. politinio klubo

Brooldyno Lietuviai Graboriai

gas, 
pranešti li
ną.... šia-

■ -Išlfr 
klierikas.- 
štai 25 <£ 
labai 
našlaičių

3, Mass. — Šv 
s par., šv. Pran- 
rena, rugsėjo 25 — 
— tėvas Just. Vaš-

New Britain, Conn

ven Conn. — Šv. 
par., 40 vai. atlai- 
3-5 d. tėvas Juve- 
>a.

UI. — Švenč P. 
įkalto Prasidėjimo 
i. P. Marijos Nek. 
o novena ir misi- 
•io 29 — gruodžio 
as Juvenelis Liau-

k, Pa. — Šv Izido- 
, 40 vai. atlaidai, 
20-22 d. — Tėvas 
Liauba.
d, Ohio. — šv. Jur- 
) vai. atlaidai, spa-
l. Tėvas Juvenalis

•e, Md. — Šv. Al- 
, Tretininkų reko- 
izitacija ir 40 vai. 
alių 15-19 d. — Tė- 
alis Liauba
ice, R. I. — šv. Ka- 
r., 40 vai. atlaidai, 
.2-14 d. — Tėvas 
aškys.

I

Oiatt

Nall5&'
įįj

IKOS” administraci- 
ite gauti A. Vaičiulai-

Duoba 
erevičienė 
ger 
Bertman 
abaliauskas
Branckas 

Bitinas
Sedlickas 
s Baranauskas 
s Pauža

INE HISTORY OF 
LITHUANIAN 

ITERATURE
a gausiai iliustruota, 
pusi, ir yra Lietuvių 

nio Instituto leidinys. 
kod«^5|o egzemplioriaus kai- 
W*;jįf.c., o užsisakant 50 eg- 

)rių ar daugiau—30c.
VW
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Rugsėjo 19 d. susirinko 
daug žmonių ir nemažas skai 
čius parapijos vaikučių pa
gerbti savo kleboną, kun. M. 
A. Pankų, kurio vardinės pri
puolė rugs. 21 d., šv. Mato 
dienoj.

Programa buvo įdomi, 
spalvinga ir visiškai lietuvi
škoj nuotaikoj. Kun. J. Matu
tis, vakaro vedėjas, įžangi
nėj kalboj pasveikino klebo
ną ir visus susirinkusius. E- 
leonora Sakalauskaitė, gabi 
mokyklos lietuvaitė, gražiai 
pasveikino celebrantą var
dan visų parapijos vaikučių. 
Choro dalis, vadovaujant A. 
Grigoraičiui, labai džiugino 
visus ir įrodinėjo, kad choras 
gerai lavinas, nors ir vyrų 
skaičius sumažėjo. Buvo „Tė
velio Vardinėms” vaikų vai
dinimėlis, per kurį jie gražiai 
lietuviškai kalbėjo, dainavo 
ir šoko. Po to sekė dovanų 
įteikimas nuo vaikučių, alto
riaus ministrantu, sodaliečių. 
šv. Andriejaus Guildo, Cho
ro, Moterų Są-gos ir šv. Ro
žančiaus draugijų. Pianą so-

Marija Českiūtė, mūsų bu
vusi uoli sodalė ir artistė, da
bar tarnaujanti kaipo WA
VE, aplankė savo mamytę ir 
gimines New Britaine.

B. Mičiūnienė, M. Gradec- 
kienė ir M. Martetskienė da
lyvavo kartu su kun. M. Pan- 
kumi tretininkų konferenci
joj Waterbury, Conn. Rugs. 
19 d. A. Radzevičienė ir M. 
Žalionienė dalyvavo La Sal- 
lette atlaiduose Hartford, 
Con.

Marianapolis
Mokslo Metu Pradžia

Marianapolio Kolegija pra
dėjo savo XVIII-tuosius gy
vavimo metus rugsėjo 13 die
ną. Tą dieną įvyko iškilmin
goji naujų mokslo metų pra
džia.

9 vai. ryto Kolegijos kop
lyčioje buvo atlaikytos iškil
mingos šv. Mišios į Šventąją 
Dvasia. Celebravo TT. Mari
jonu Provincijolas kun. K. 
Rėklaitis, M. I. C., asistuo
jant kun. J. Vaškui, M. I C., 
Kolegijos Rektoriui — dija- 
konu, kun. V. Andriuškai, M.

Bayonne, N. J.
— Rugsėjo 26 d. apsives 

Chester Grzeb ir Patricia 
Saukiūtė. Liudininkais bus 
Walter Waleski ir Florence 
Grzeb.

— Šeštadienį, rugsėjo 25 
d., bus didžiulė kortų pramo
ga kariams paremti. Rengia 
parapijos moterys.

— Rugsėjo 26 d. įvykęs pa
rapijos darže par. piknikas 
gražiausiai praėjo. Oras bu
vo šaltokas, bet žmonių susi
rinko daug.

— Pas kleboną kun. M. Ke- 
mėžį lankėsi Dr. Vyšniaus
kas, atsargos kapitonas, ką 
tik sugrįžęs iš Tunisijos. Jis 
jau paleistas iš kariuomenės. 
Apsigyveno 1590 Castleton 
Rd., Port Richmond, Staten 
Island, kur praktikuos medi
ciną.

— Šv. Mykolo atlaidai bus 
rugsėjo 28-29 d.; abu va
karus bus iškilmingi mišpa
rai. Nuo rugsėjo 30 d., iki 
spalių 3 d. bus pamaldos į 
Šv. Teresėlę; pamokslus sa
kys kun. Gerardas, pasijo- 
nistas.

Baltimore, Md.
Rugsėjo 19 d. prie bažny

čios durų dvi seserys negrės 
rinko aukas našlaitynui už
laikyti. Kun. Mendelis įver
tino katalikų negrų darbus 
ir prašė paremti. Čia neg
rams atiteko Šv. Pijaus baž
nyčia, bet iš savo tarpo jie 
neturi kunigų.

Rugsėjo 14 d. mirė Stanis
lovas Sideravičius, dar nese
nas žmogus. Vis gražiai ir 
gerai atrodė. Susirgo staiga; 
tuojau nuvežtas į ligoninę, 
kur greit mirė. Buvo našlys, 
geras siuvėjas, labai mylėjo 
lietuvių bažnyčią.

Kun. Mendelis bažnyčioje 
išskaitė kas užprašė mišias. 
Šią savaitę čia buvo užprašy
tų 50 mišių. Atvyksta sve
čiai kunigai padėti mišių at
laikyti.

Džiaugiamės spalių „žvai
gždės” numeriu. Visiems ver
ta „žvaigždę” užsisakyti.

Šiemet musų pradžios mo

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
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.
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LIETUVIŲ RADIJO BALSO 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 50 c. perkant 
iš anksto, 55c. — prie vartų.

Grojant Avižonio rinktinių muzikantų orkestrui, šokiai, laimė
jimai, bonų pardavimas ir kitos įvairenybės.

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.

AMERIKA Rugsėjo - September 24,

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• Irena Avižonienė, Mote
rų S-gos 24 kuopos sekretorė, 
yra sunkiai susirgusi. Gydo
ma namuose. Linkime veikiai
išsveikti.

• Juozas Skarulis, karys, 
yra kur nors Pacifiko salo
se. Buvo susirgęs maliarija, 
bet jau sustiprėjo. Dažnai pa
rašo savo tėvams, broliams ir 
sesutei.

• Kun. Gabrielius Jeskele- 
vičius, pasijonistas, yra su
sirgęs. Buvo ligoninėje Yon
kers, o šiuo metu ilsisi St. 
Francis Home, Denville, N.J.

• Serž. Juozas Raškevičius 
rugsėjo 20 d. tragiškai žuvo 
Indiana valst. Laidojamas 
rugsėjo 24 d. Farmingdale iš 
Maspetho par. bažnyčios. Jo 
brolis karys Vytautas yra 
kur nors Sicilijoje.

• AI. Janušonis, Bostono 
seminarijos klierikas, viešėjo 
pas giminaičius Averkas.

• Antanas Ignotas, karys, 
sužeistas Pacifiko kovose 
prieš japonus. Ignotas kilęs 
iš 6005 Third Ave., Brooklyn 
N. Y.

• Juozas Daukšys, karys
Tį ~NT—T, <-i1yoxctnc«

Italijos fronte.
• Viktoras Čekanauskas, 

karys, gyvenęs New Britain, 
Conn, sužeistas šiaurės Af
rikoje.

• Kun. Vincas Galčius, 
dėstęs Šv. Jono universitete 
graikų ir lotynų kalbas, iš
siųstas į Katalikų Universi
tetą siekti aukštesnių studi- 
M

• Bernardas Petrulis, karys 
belaisvis, šiomis dienomis 
atrašė laišką iš Italijos savo 
tėveliams Maspethe.

• Karo darbams paleisti 
iš kariuomenės Vaclovas 
Brusokas ir Ant. Protašius.

• Edv. Klosevičius, „Ame
rikos” skaitytojų sūnus, įs
tojo į Brooklyno vyskupijos 
kunigų seminariją.

• Klier. Vincas Pažerec- 
kas šią savaitę grįžo į semi
nariją. Jam liko dar dveji 
metai mokytis.

• Robertas Galčius, Mas
petho par. dr-jų veikėjų Gal- 
čių sūnus, atlikęs vincentie- 
čių vienuolyno novicijatą, 
pradėjo seminarijos kursą 
Šv. Juozapo seminarijoje, 
Princeton, N. J.

• Leit. Jonas Blieka su 
žmona yra parvykęs iš Kali
fornijos. Vieši Maspethe

VYSKUPO SUKAKTIS

J. E. Brooklyn© vyskupas 
Thomas E. Molloy rugsėjo 
19 d. šventė 35 metų kuni
gystės sukaktį.

KARO BONŲ PRAKALBOS

New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komitetas rengia dide
les Karo Bonų prakalbas, ku
rios įvyks šį sekmadienį, rug
sėjo 26 d., Apreiškimo para
pijos salėje, kampas No. 5th 
ir Havemeyer Str. Pradžia 
lygiai 3 vai. popiet. Įžangos 
nebus.

Kalbės kun. J. Balkūnas, 
kun. N. Pakalnis, Treasury 
Department© atstovas, J. 
Stilsonas. Trumpas sveikini
mo kalbas pasakys vietiniai 
veikėjai. Bus ir muzikalinė 
programa, kurią sudarys mu
zikas J. Jankus.

Prakalbose bus aiškinama 
apie pravedamąjį Amerikos 
Trečiosios Karo Paskolos va
jų, kuris prasidėjo rugsėjo 
9 ir tęsis iki spalių 2 dienai. 
Jo metu norima sukelti pen
kiolika bilijonų dolerių, o 
New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komitetas užsibrėžęs 
visoje New Yorko valstijoje 
sukelti milijoną dolerių ir už 
Jtu9s_pinigus_ nupirkti jy^ena 
suzeistTėiYrs kareiviams nešio
ti lėktuvą ir tris didelius 
bomberius.

Prakalbų metu bus galima 
užsirašyti jau pirktus Karo 
Bonus, užsisakyti pirkti ir 
vietoje nusipirkti.

Kviečiame visus Didžiojo 
New Yorko ir apylinkės lie
tuvius į šias prakalbas atsi
lankyti ir tuo prisidėti šį va
jų sėkmingai pravesti bei tuo 
pačiu prisidėti prie karo pas
tangų ir, po karo laimėjimo, 
padėti išlaisvinti mūsų seną
ją tėvynę Lietuvą.

New Yorko Lietuvių Karo 
Bonų Komiteto Prakalbų 
Rengimo Komisija:

A. Mikalauskas, 
J. Ginkus,
S. Strazdas.

IŠ L. VYČIŲ POSĖDŽIO

L. Vyčių New York—New 
Jersey apskrities suvažiavi
mas įvyko rugsėjo 19 d. 
Aušros Vartų par. salėje, 
New Yorke. Dalyvius sveiki
no kleb. kun. J. Gurinskas 
ir kun. K. Malakauskas. At
stovauta 9 kuopoms.

Posėdis praėjo labai rim
tai. Pranešta apie įvykusią 
L. Vyčių konferenciją, iškel

ti įvairūs organizacijos rei
kalai. Juozas Augustinas tu
rėjo labai įdomų pranešimą 
apie Lietuvos padėtį. Jis rė
mėsi „Sign” žurnale neseniai 
paskelbtu straipsniu.

Ateinantį mėnesį įvyks 
kuopų valdybų posėdis. Ti
kimasi, kad kiekviena valdy
ba atsiųs savo atstovus.

Visiems buvo malonu per
skaityti kapitono kapeliono 
kun. Paulėko laišką iš Aus
tralijos.

Vietinė vyčių kuopa su pir- 
min. St. Kauliūte priešaky vi
sus posėdžio dalyvius gražiai 
priėmė ir maloniai pavaiši
no, už ką tenka nuoširdžiai 
padėkoti.

P. Keršulytė

FILMUOS PIKNIKU

Rugsėjo 26 d. Klasčiaus 
parke įvyksiančio Jono Va
laičio radijo programos pik
niko dalyviai bus nufilmuoti. 
Kazys Motuzas, žinomas fil- 
mininkas, tai padarys spalvo
tomis filmomis.

Kas nori patekti į jodo
muosius spalvotus paveiks
lus, prašomi ateiti į parką 
dar dienos metu, nesutemus. 
Šio pikniko paveikslus pir
mą kartą bus galima pama
tyti spalių 24 d. Apreiškimo 
par. salėje. Paveikslų rody
mą rengia LRKSA. 135 kuo
pa.

TEREBEIZŲ SUKAKTIS

Antanas ir Julijona Tere- 
beizai rugsėjo 9 minėjo ve
dybinio gyvenimo 20 metų 
sukaktį. 9:30 vai. ryte Ap
reiškimo par. bažnyčioje bu
vo mišios, o po to Terebei- 
zų namuose — pietūs.

Vaišėse dalyvavo būrys 
giminių, draugų, pažįstamų. 
Pasakyta kalbų, įteikta gra
žių dovanų.

Terebeizai augina dukrelę 
Joaną. Terebeizienė yra veik
li Moterų S-gos 29 kp. narė, 
ix_A—Terebeiza_—~ LRKSA. 
135 kp. narys.

Ilgiausių metų!
Viešnia

PARSIVEŽĖ PAKRIKŠTYTI

Iš Athens, Ohio, atvyko 
Jonas ir Alice Skaruliai 
drauge su savo naujagimiu 
sūneliu. Apsistojo pas tėvus 
Stečkius 133 Logan Str. Sū
nelis auga stiprus ir, matyt, 
turės puikų giesmininko bal
są; tur būt, seks savo moti
nėlės pavyzdžiu. Jo krikštas 
bus rugsėjo 26 d. Apreiški
mo par. bažnyčioje. Kūmais 
bus Juozas Skarulis ir Terry 
Jankiūtė. Kadangi Juozas 
Skarulis yra toli Pacifiko 
vandenyne, tai jį pavaduos 
jo brolis.

Skaruliai su savo sūneliu 
pas savo artimuosius pasi
rengę viešėti dvi savaites. 
Linkime jiems malonių atos
togų, o jaunam Skaruliukui 
—stipriam augti.

J. S.

PUOŠNIOS VEDYBOS

Rugsėjo 12 d. Angelų Ka
ralienės par. bažnyčioje, 4 
vai. popiet, kun. Dr. J. Star
kus suteikė šliūbą savo gimi
naitei Uršulei Starkiūtei ir 
kariui Nicholas J. Granese. 
Asistoje buvo kun. J. Balkū
nas ir kun. J. Aleksiūnas. 
Palydovais buvo Adelė Wil- 
sonienė (jaunosios sesuo) ir 
John Granese. Gėlių mergai
tėmis buvo Reeve Starkiūtė 
ir Marian Wilson.

Vestuvių puota įvyko 
Knapps Mansion salėje. Svei
kinimo kalbas pasakė kun. J. 
Aleksiūnas ir kun. Dr. J. 
Starkus. Puotą iškėlė jauno
sios tėveliai — Ona ir Jurgis 
Žamauskai. Svečių tarpe bu
vo kun. P. Lekešis, kun. Pr. 
Aukštikalnis, S. J., giminai
čiai Teresa Šaulienė ir Juo
zas Pautienius iš Reading, 
Pa. ir kt. Visi linkėjo jauna
vedžiams daug laimės.

Jaunasai šios savaitės vi
dury grįžo į kariuomenę, o 
jaunoji gyvena pas tėvus.

Angelų Karalienes 
Parapija

Musų parapijoje viskas 
eina gražia tvarka

Pirmadienių vakarais bū
na Amžinoji Novena Dievo 
Motinos Stebuklingo Medali- 
ko garbei (7:30 vai. lietuviš
kai ir 8: 15 vai. angliškai).

Antradienių ir ketvirtadie
nių vakarais 8 vai. Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus lietuvių 
skyrius susirenka į parapijos 
salę ir mezga — taiso — 
dėsto visokius daiktus, kurie 
yra reikalingi mūsų kariuo
menei.

Sesutės pranciškietės irgi 
veikia. Jos stengiasi surinkti 
parapijos vaikučius tris kar
tus savaitėje ir juos moko 
lietuvių kalbos ir tikybos.

Parapijos, ypač šv. Vardo 
dr-jos, vyrai pradeda tartis, 
kaip geriau prisirengus pri
imti kitų parapijų vyrus į 
rengiamąją spalių 31 d., Kri
staus Karaliaus šventėje, a- 
pylinkės vyrų konferenciją. 
Spėjama, kad konferencijoje 
dalyvaus daug vyrų. Yra ma
noma vakare po konferenci
jos surengti dalyvavusiems 
vaišes.

Šį sekmadienį Amžinojo 
Rožančiaus dr-ja eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Narės prašomos 
dalyvauti.

Čigonių balius
Šį šeštadienį, rugsėjo 25 d., 

par. salėje, bus didžiulis, įdo
mus, gyvas čigonių balius . 
Rengia Moterų Sąjungos 24 
kuopa. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Bilietai po 50 centų. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti.

Sąjungiečių pramogos vi
sada būna jaukios ir visus 
patenkinančios.

Apreiškimo 
Parapija

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
Šokiai

Šv. Rožančiaus dr-ja šį 
šeštadienį, rugsėjo 25 d., Šv. 
Onos par. salėje, Grand ir 
Manning Ave., ruošia dide
lius metinius šokius. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Maspetho Žinios
10 metų sukaktis

Spalių 1 d. sukanka 10 me
tų, kai mūsų parapijos kle
bonu yra kun. Jonas Balkū
nas. Šia proga visos draugi
jos sveikina mylimąjį klebo
ną, nenuilstantį darbuotoją. 
Meldžiame Dievo jam svei
katos ilgiems metams. Tegu 
gerasis Dievas iš žvaigždėto _ 
dangaus lydi jo kelius. Pin- 
darni gražiausių maldų vaini- Į) 
ką, puošiame gilios meilės 
perlais ir jam jį aukojame!

Sodaliečių veikla
Po vasaros atostogų soda- 

lietės vėl pradėjo susirinki
mus. Buvo malonu matyti 
gausiai susirinkusias sodalie- 
tes. Tartasi apie veiklą. Spa
lių 3 d. 11 vai. ryte Melvina 
stadiume, Borden Ave. ir 61 
St., įvyks lengvojo sviedinio 
(soft ball) žaidimas. Soda- 
lietės rungsis prieš L. Vyčių 
merginas. Turės būti įdomus 
žaidimas! Visi kviečiami at
silankyti.

Po Naujų Metų bus suvai
dinta 3 veiksmų komedija 
„The Mansions”. Jau išrink
tos vaidintojos ir rimtai ruo
šiamasi.

Ann M. Kučinskaite
Minėjo vardines

Rugsėjo 11 d. Zabelskių 
salėje pagerbta Marijona Za- 
belskienė, minint jos gimta- 
idienį. Svečių buvo apie 50. 
Vakarą atidarė A. Kivitienė, 
o programos vedėju buvo P. 
Bagočiūnas. Sveikino vyras, 
duktė ir žentas Augustinai,

161 No. 6th Street

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

AMERI
LEKŲ
KULr

EINA

ft

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Entered as 
Office at I

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

k..
Stmetis.

NEW

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Rugs 
jarapij 
vyko 1 
Saro E 
prakal

Prog 
kos ir 
zikalę 
mo pa 
ansair 
zikui 
pasmi

-svasarį bolševi- 
ksijon Voldema- 
L jo šeimą, čar- 
L Lietuvos mi- 
Ljngtone ir Ro
ką-Amerikos

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Gerikos pilietė.
(Williamsburgh Bridge Plaza) Lybės Pašalpos

~" tl K. Federacija 
į® išgelbėti šią 
k galybės pra
šias įstaigas. , 

<ininkavimo, kad i . 
kiausybė išleistų L 
k šeimą.

Largo, iš Maskvos 
k čarneckių šei- 

i Leidžiama Ame- 
k Eleonorai Čar- 
.■penkiems Čarnec- ^~n~ 
k (Algirdas 19 dvi į

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

Tel.

iš „I
Bost( 
dėjin 
leisti 
ga a

Meksikos šventė Tikybinių organizaciji 
laikomose ligoninėse ki 
kai turi 87% visų prii 
mų jose ligonių.

šutas 18 m., Liū
tė 16 m. ir dvynai 
Petras — 9 m.) 

h tik vieno dalyko 
hol. kelionės išlai-

Tel. GRamarcy 7-7J-^ti.

Dr. S. CHERN0W, M.
233 Second Avenue, 

New York, N. Y.
Piemimo valandos 10—7:30 I
Sekmadieniais 11—1:30 1

Vyrų ir
ligos, odos ir kraujo ligos, krliros tremtinių Si- 
jo tyrimo liudijimai vedybonl

dina 
cišk; 
dė”. 
spai 
taig 
lum 
Ant

E 
„Di 
bus 
Tol 
nin 
kn; 
tie 
ka 
jai 
ve 
gė 
Al 
in 
m 
si 
ui

Rugsėjo 16 d. — Meksikos 
šventė. Tas kraštas tai pieti
nis kaimynas Jungtinių A- 
merikos Valstybių. Meksika 
turi 764.944 kvadr. mylių že
mės‘plotą ir netoli 20 milijo
nu gyventojų. Katalikų čia 
yra apie 16 milijonų. Kaip 
žinome, čia ilgą laiką siautė 
kruvinas katalikų persekioji
mas. Čia žuvo pirmoji kata
likų akcijos kankinė Maria 
de la Luz Camacho, nušauta 
raudonųjų prie bažnyčios du
rų; kitas garsus Meksikos .7 
kankinys-tėvas Pro, apie ku- M 
rį prancūzų kalboje neseniai 
yra išleistas puikus veikalas. 
Dabar Meksikos gyvenimas 
ramesnis, patsai dabartinis 

veto gva.
vila Camacho rodo nemažą 
prielankumą katalikams.

Paskutiniu metu Meksiko
je turi didelį pasisekimą Si- 
narąuistų judėjimas, kurs į

m A

gracijos pečių di- 
hybė, bet ji tu- 
itlikta. Čarneckių 
•.būti išgelbėtą. Gal 
Ldžia lengvesnių 

moterų chronišj ^£4 tŪkstan-

Bagočiūnai, P. Mikalauskas, 
Kuras, Kepežinskai, Kučins
kai, Jocienė, Vyšniauskienė 
ir kiti.

Sūnus Kazys įteikė gėlių.
Visų svečių vardu sveikino, . _ ., , ,
ir dovaną įteikė A. Kivitienė. vlsuomęnes ^kalų tvarky-
Rengėjos buvo M. Volunge- 
vičienė, O. Lizunienė, A. Ki- 
vitienė, Suskelienė, M. Šla- 
pikienė, O. Osteikienė.

Zabelskiai rugsėjo 19 d. 
susilaukė vedybinio gyveni
mo 30 metų sukakties. Jie 
gerai žinomi biznieriai, para
pijos dr-jų rėmėjai, „Ameri
kos” skaitytojai. Linkime 
jiems ilgiausių metų.

O. P.
Bazaras

Rugsėjo 26 d., sekmadienį, 
nuo 8 vai. ryto iki 11 vai. va
karo, Altoriaus draugija tu-

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos svarbus susirinkimas į- 
vyko rugsėjo 19 d. Po vasa
ros karščių, narės didele e- 
nergija griebėsi už darbų.

Turime sergančių narių, 
kurių tarpe yra Veronika 
Baltrūnienė, Ona Belevičie- 
nė, Kotryna Dailydžiūtė, E- 
milija Stankiūtė. Sergančių 
narių intencija yra užprašy
tos šv. Mišios. Be to, kelios 
narės sutiko aplankyti ligo
nes.

Nutarta stipriai paremti 
parapijos bazarą, kuriame 
draugija turės savo atskirą 
būdą. Sutiko pasidarbuoti 
Elžbieta Kašėtienė, R. Stel- 
mokienė, Pr. Ražickienė, M. 
Kivytienė, Jul. Skarulienė.
Dr-ja leis laimėjimui dova- rėš bazarą. Tai bus par. sa-

— vilnonį blanketą. Vi- Įėję. Rengėjos kviečia visus 
v- dalyvauti.

Žinutės
— Spalių 1-2-3 d. vaka

rais bus tretininkų rekolek
cijos, kurias ves kun. J. Bal
kūnas.

— Kun. J. Vaškys vizituos 
tretininkus spalių 9 d.

— Spalių 10 d. 6 vai. vak. 
par. salėje bus tretininkų va
karienė — arbatėlė.

— Karo paskolos Vajus 
vedamas sėkmingai. Lietu
viai karo bonus perka gau
siai.

— Visą spalių mėnesį 7:30 
vai. vakarais bus kalbamas 
kasdien rožančius — už tai
ką pasaulyje, pagal popie
žiaus norą.

— Šv. Teresėlės novena bus 
rytais rugsėjo 25 — spalių 
3 d.

ną ■
sos narės prašomos paremti.

Spalių 13 d., trečiadienį, 
bazare bus specialus Amži
nojo Rožančiaus dr-jos vaka
ras. Tai bus tikras turgus ir 
užkandžių bei margumynų 
vakaras.

j.

MUZIKOS PAMOKOS

Prof. Vytauto Bacevičiaus 
muzikos studijoj mokslo me
tai prasidėjo rugsėjo 15 d.

Studijoj veikia tos pačios 
klasės: piano, teorijos, har
monijos ir kompozicijos.

Šiais metais į piano klasę 
bus priimami netik pažengę 
pianistai (-tės)), bet ir pra
dedantieji.

Smulkesnių informacijų 
galima gauti pačioje studijoj: 

115 Waverly Place, apt. 2, 
New York City. Tel. GRa- 
mercy 5—8788.

Priėmimo valandos kas
dien tarp 5 ir 8 vakare.

Reikia Automobilio

mą nori įnešti krikščionybės 
dėsnius.

IŠNUOMOJIMUI
Šeši puikūs kambariai. Pa

togūs įrengimai. Šiltas van
duo ir šiluma (steamheat). 
Privažiavimas labai paran
kus — Jamaica linija prie 
Crescent stoties. Sąlygos pri
einamos.

KREIPTIS Į:
J. BERNOTĄ

422 Ridgewood Avenue, 
(tarp Pine ir Crescent St.)

Brooklyn 8, N. Y.

IŠNUOMOJIMUI
Keturi ir penki kambariai. 

Naujai ištaisyti. Patogus pri
važiavimas. Smagi apylinkė. 
Prieinama kaina. Taip pat 
reikalingas ir dženitorius, 
kuris galėtų ten pat gyventi.

KREIPKITĖS:
401 Suydome Street, 

Brooklyn, N. Y.

NAMU IEŠKAN
TIEMS

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

J. P. MAČIULIS

PALIKO MILIJONĄ
„Amžinosios” plunksnos 

išdirbėjus Frank D. Water
man paliko 1 mil. 68 tūkst. 
dol. vertės turto.

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

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

REAL ESTATE & 
GENERAL INSURANCE 

8656 — 85th Street 
Woodhaven, N. Y. 

(Prie Forest Parkway Station)

Tel. Virginia 7-1896

STagg 2-1454

F. GRAŽYS ir SŪNl 
KONTRAKTORIAI

Atlieka mūrinių namų sienų 
lyginimą, plasteriavimg, šąli, 

irt. darbi!
293 MAUJER ST., I

BROOKLYN 6, N. Y. i|

Torko valstybės ir 
'tuviai, atrodo, bus 
h milijono dolerių 
ps kvotą. Ir tai 
kr trumpą laiką, 

pi turime du bombo-

dar liko lai- 
ią 2 d. Padirbėki- 
škime savo komi- 

lAmeriko” skaityto- įj 
pa tai padaryti I 

k kad centralinė d 
p raštinė yra „A- g 
I įstaigoje.
kasios Paskolos va- 

G New Yorko val- 
l'irp lietuvių visu 
p ir pasiaukojimu 
1 Pranas Bajoras, 

Joseph Vastunafcpasisekęs. Tik už- 
n j garbingai!

PARDUOD
Geri, pigūs, patogūs 

mai. Gerose vietose. Pž 
navimas teisingas.

Apdraudžia viską, kas 
ko prašo. Apdraudžiu (iif 
rinu) ir žmones.

Kreipkitės:

< 
1

Real Estate Insurant
496 Grand St., Brooklyn, aav, A. Sal- 

Tel. EVergreen 7-1670 pos garbės konsulą’ 

[Visada miela suši
ldo tikru džentelme- 
ps kultūros lietuviu 
pi
[L Šalna atidžiai se
nką judėjimą ir tik- 
prpretuoja. Seka ii 
Įspaudą, radiją, uni- 
r klubų paskaitas 
į paliečiama Lietuvos 
Uuvos konsulas tuo

Saugok Savo A
Teikiamas geriausias ai 
patikrinimas, prižiūrėjimą 
AKINIAI prieinamiausion 
kainomis pagal jų rūšis.

Ši įstaiga įsteigta prieš 40 mel

$
II&

OPTOMETRISTAS — OPTIKAS^ ^V' ^Urėj' 
t susirasmejimus s 

894-398 Broadway, Brooklyn, N^LveisitetO prez. E 

-IRresmami Robei 
Maine, Smith koleg 

ūsorium Kohn ir k 
2ka tik džiaugtis t' 
H® Lietuvos gynė

S

d

!
a

Lietuviška
ALUDĖ

KARŠTI UŽKANDŽIAI I 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry A1U8.
— Didelis pasirinkimas visokiu! 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y. j

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65 - 23 GRAND A VENT® 

Maspeth, N. Y.

—4* —
ft Anglijos lietuvi 
štai veiklūs visuo

Karo paskolos v 
^masinius susir 
bostone, Brockto

Norwoode, W 
1 ir kitur. Visų 
’ spauda plačiai ap 
^patriotinę veil 

R ir Lietuvos var 
f skamba.

Wusetts valstyl 
^įstatymas, leidz 

pe mokyklose dės 
pi kalbą. Tenka t 
petuviai tėvai pas 
p įstatymu pasina 
Mo metai prasi* 
Išlaikąs ir lietuvių
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