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LICENSES
NOTICE is hereby given that License Na 
GB 10107 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10? 
of the Alcoholic Beverage Control Lav it 
256 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HUTTNER
256 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NO PICE is hereby given that License No. 
GB 2155 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7305 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MINNA JENSEN
7305 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Schenectady Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KARL JANHSEN
233 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Uw it 
1821 Church Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BOY KETELSEN 
1821 Church Ave., .-Brooklyn, K Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 1295 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Fifth Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KAEHLER 
487 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1300 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 167 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
959 Fourth Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX HUBER „ „ 
959 4th Ave., Brooklyn, N. I.

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 1719 has been issued to the undersgned 
to sell beer, at retail under Section W 
of the Alcoholic Beverage Control law at 
143 Nassau Avenue, Borough of Brooslya 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANDREW BAUER
143 Nassau Ave., Brooklyn, N. !•

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 6213 has been issued to the undersigns 
to sell beer, at retail under Section W 
of the Alcoholic Beverage Control Law u 
3340 Nostrand Ave., Borough of Broowa 
County of Kings, to be consumed of/ me 
premises.

HERMAN BORSTELMANN 
3340 Nostrand Ave., Brooklyn, N. *• 

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 1150 has been issued to the undersign^ 
to sell beer, at retail under Sect1™ t 
of the Alcoholic Beverage 
221 Nassau Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed oft 
premises. __ _

LUCY USZYNSKI y 
221 Nassau Ave., Brooklyn, J*’

NOTICE is hereby given that Li«>“^ 
GB 1279 has been issued to the unfewS 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law « 
4824 Sixth Avenue, Borough of Br»W 
County of Kings, to be consumed oi 
premises. ..

PETER H. BECKMANN - 
4824 6-th Ave., Brooklyn, fl. »■

NOTICE is hereby given that License Na 
GB 1820 has been issued to the undenig"“ 
to sell beer, at retail under Sectio 
of the Alcoholic Beverage Control 
1098 Nostrand Avenue, Borough of oroo ■ 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

BOY BRAREN „ Y 
1098 Nostrand Ave., Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License Na 

GB 1774 has been issued to the 
to sell beer, at retail under J*”. tt 
of the Alcoholic Beverage C°I|teolnrnnv|yt, 
140 Fifth Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises. ___

JOHN BRENNING y 
140 5th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
GB 1502 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control 
2313 Tilden Avenue, Borough of •> 
County of Kings, to be consumed 
premises. __

KLAUS DROGE « y. 
2313 Tilden Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby gi’«
GB 2129 has been issued to the l|(y
to sell beer, at retail under . 
of the Alcoholic Beverage Contro1 yp. 
4901 Fourth Avenue, Borough of n . y* 
County of Kings, to be consumed 

premises. JAJJES ę ERSKINE j, 
1901 4th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that
GB 1716 has been issued to the un«™itf 
to sell beer, at retail under - . , ,t 
of the Alcoholic Beverage c°ntY’Rro0klyn. 
133 DeKalb Avenue, Borough of » „ yu 
County of Kings, to be consumed 
premises. ___

HENRY EMBUSCH „ y, 
433 DeKalb Ave., Brooklyn. *

NOTICE is hereby given that
GB 1517 has been issued to the mJ* tf? 
to sell beer, at retail under i**1. f it 
of the Alcoholic Beverage Contro1 „įyt, 
233 Fifth Avenue, Borough of » ,. yg 
County of Kings, to be consumed 
"remises. __

FRED FRICK « Y.
Brooklyn.
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LIETUVOS KAREIVIAI VITEBSKE 
BUVO IŠKĖLĘ TRISPALVĘ

Bernas. — Čia gauta pa
pildomų žinių apie Lietuvos 
gyventojų ir lietuviškos ka
riuomenės sukilimą birželio 
23 — 24 dd.

Lietuvos kariuomenės li
kučiai buvo įskirti į raudono
sios armijos lietuvišką kor
pusą, kuriame buvo per 10,- 
000 karių. Į šį vienetą bolše
vikai nebuvo įmaišę savos 
kariuomenės dalinių. Kilus 
Vokietijos Sovietų Rusijos 
karui, Lietuvos tautinis kor
pusas buvo pasiųstas j Varė
ną, kur jam pavesta kovoti 
prieš vokiečių kariuomenę. 
Bet lietuviškasis dalinys ne
sutiko kariauti už savo tėvy
nės pavergėją ir atsuko gink
lus prieš raudonąją kariuo
menę.

Prie Varėnos lietuvių ka
riuomenės dalinys prieš bol- 
vikus labai gerai laikėsi. Ma
ža dalis lietuvių karių likę 
Kaune ir Vilniuje, kur jie ko
vėsi drauge su partizanais. 
Kai bolševikai pradėjo krikti, 
lietuvių kariai dalyvavo kra
što apvalyme nuo bolševi
kų likučių.

K eli tūkstančiai lietuvių 
karių po to išžygiavo j Balt- 
gudiją, kur atliko baltgudžių

žemių apvalymą nuo bolševi
kų. Lietuvių dalinys sėkmin
gai pasiekė Vitebską, kur jų 
vadas iškėlė Lietuvos trispal
vę vėliavą. Vokiečių kariuo
menės dalinio vadas, pama
tęs Lietuvos vėliavą, atėjo 
prie lietuvių ir pradėjo aiš
kinti, kad Lietuvos vėliavai 
nesą pagrindo būti iškeltai 
Vitebske, nes Vitebskas ne 
Lietuvos teritorija. Tada lie
tuviai paaiškino vokiečiams, 
kad prieš kelius šimtus me
tų Vitebskas priklausė Lie
tuvai, todėl Lietuvos vėliava 
gali ir vėl Vitebske plevėsuo
ti.

Vokiečių komendantas vis 
dėto paliepė Lietuvos vėlia
vą nuimti Vitebske. Iš Balt- 
gudijos dauguma lietuvių 
kariuomenės paleista sugrįž
ti Lietuvon.

Rusijos kariuomenėje, iš
keltoje į tolimesnes ' 
buvo likę tik apie trys tūks
tančiai lietuvių karių, bet jie 
bolševikiškuose daliniuose su 
darė tik mažumą, su kuriais 
pateko į vokiečių nelaisvę ir 
dar tebėra vokiečių žinioje. 
Rūpinamasi lietuvių karių 
belaisvių grąžinimu į Lietu
vą.

Gausi Minia Kn. Navieko Laidotame
PREZIDENTO ATSTOVAS VATIKANE

Vatikanas. — Rugsėjo 10 
d. pas popiežių Pijų XII lan
kėsi prezidento Roosevelto 
asmeninis atstovas Myron C. 
Taylor, kurs Romon atvyko 
rugsėjo 9 d. Pakelyje į Vati
kaną, Ispanijoje Taylor buvo 
susitikęs su Amerikos atsto
vais Prancūzijoje ir Ispani
joje.

Kaip praneša užsienio spau 
da, Taylor atvežęs preziden
to Roosevelto laišką popie
žiui. Be to, Taylor esąs įga
liotas papasakoti popiežiui

apie prezidento Roosevelto ir 
Anglijos ministerio pirminin
ko Churchillio susitikimą, 
apie aštuonių punktų prog
ramos įvykdymą ir ,tt.

Vatikane reiškiama didelio 
pasitenkinimo, kad preziden
to Roosevelto atstovas sugrį
žo į Romą. Jis ten labai trum
pai būsiąs. Manoma, kad Tay
lor kitos savaitės gale jau iš- 
vyksiąs į Ameriką. Taylor y- 
ra pareiškęs, kad popiežius 
Pijus ir Rooseveltas šiandie 
yra įžymiausios asmenybės.

VOKIEČIAI UŽIMA ŽYDŲ VIETAS
Neleidę Lietuvai savaran

kiškai tvarkytis, vokiečiai
vietas, vykdo savo tvarką. Ne
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Gedulingas mišias atlaike

yra prof. Balys Vitkus — 
žemės ūkio ministeris, Jonas 
Matulionis — finansų minis
teris ir adv. M. Mackevičius 
— teisingumo ministeris. To
kiu būdu vokietčių komisa
rų patarėjų taryboje neliko 
nė vieno sukilėlių pastatytos 
vyriausybės nario. Šiuo me-

Tie pasitraukusieji vyrai

Bernas. — Vokietijos ko
misaras Lietuvai buvo pri
vertęs tris Juozo Ambrazevi
čiaus vyriausybės narius mi- 
msterius būti laikinais „ge
neralinės patarėjų tarybos” 
nariais. Dabar gauta žinių, 
kad šie tautinės vyriausybės 
nariai atsistatydino.

kratijai ištikimiems asme
nims ir įstaigoms. Įdomu, kas 
paveikė „L.” nebevartoti šio 
ženklo? Maskva ar kitokios 
pajėgos?

Mūsų bendradarbis P. Gul
bis ištyrė galimumus nusiųs
ti Rusijon tremtiniams lietu
viams paramos daiktais — 
drabužiais ir maistu. Tai ga
lima atlikti per porą įstaigų 
New Yorke. Plačiau apie tai 
kitą kartą, bet patirtos ži
nios nelabai mielos.

Bolševikų įstaigos užtikri
na pristatymą, bet siunčiami 
daiktai apkraunami labai di
deliais muitais. Mažiausias 
siuntinėlis kaštuoja bent 20 
dolerių. Ieškoma pigesnių ir 
saugesnių kelių.— * —

Tautininkų srovėje šiuo 
metu ginčijamasi — o kur 
tų ginčų nėra —, kuri jų or
ganizacija geriausiai atlieka 
užsibrėžtą darbą. Pav. Vyt. 
Abraitis pasisako už Liet. A- 
merikiečių Taut, s-gą, o J. 
Tysliava yra linkęs ir Lietu
vai Vaduoti Sąjungą palai
kyti. „Vienybėje” rašoma:

„Kodėl Lietuvai Vaduoti 
Sąjunga turi .tautininkus 
jungti’? Jos tikslas ir paskir
tis - ne jungti, bet vaduoti”.

Įdomu, nuo ko L. V. S. tau
tininkus vaduos?

tu patarėjų tarybą beveik iš
imtinai sudaro vadinami vol- 
demarininkai.

Vokiečiai uždarė voldema- 
rininkų „Geležinį Vilką” ir 
Aktyvistų sąjungą, kurią bu
vo įsteigę sukilėliai. Vieton to 
vokiečiai suorganizavo nacio
nalistų partiją, kuriai vado
vauja atsargos majoras Sta
sys Puodžius, buvęs Zarasų 
burmistras, voldemarininkų 
perversmo 1934 m. aktyvus 
dalyvis. Jis dabar yra vokie
čių patarėjas kontrolės rei
kalams.

seniai išleido įsakymą, ku
riuo Lietuvos gyventojai ga
lės būti imami darban ir iš
siunčiami bet kurin vokiečių 
valdoman kraštan. Plačiau a- 
pie vokiečių tvarką Lietuvo
je rašo prancūziškas Ženevos 
(Šveicarijoje) laikraštis 
„Journal de Geneve”, kurio 
kelius pranešimus čia paduo
dame: f. v

„Pagal žinias, į gautas is 
Kauno, reicho komisaras Lo
hse pareiškė, kad fuehreris 
dar nepadaręs galutino spren 
dimo dėl Lietuvos likimo, ta
čiau jis atrodo-jau. sutvarky
tas, bent karo IfeXai. Kadan
gi derybos prie nieko nepri
vedė, Lietuvos tautinė vyriau 
sybė buvo paleista. Jos pas
kutinis veiksmas buvo vaini
ko padėjimas ant Nežinomo
jo Kareivio kapo. Šios cere
monijos metu Lietuvos mini
sterial paskutinį kartą sugie
dojo Tautos Himną, taip pat 
paskutinį kartą ant pamink
lo plevėsavo lietuvių vėliava, 
krašto nepriklausomybės sim 
bolis, kuris dabar vokiečių į- 
staigų uždraustas. Lietuvos 
vyriausybė, paskelbusi Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymą, pasiuntė fuehreriui te
legramą, prašydama pripa
žinti Lietuvos nepriklauso
mybę, bet nebuvo gauta jo
kio atsakymo.

Įvykdęs S. S. įsakymą, ku
riuo jam buvo liepta pasi
traukti iš ministerijos, vy
riausybės galva įteikė p. Lo
se oficialinę notą, kuria pa
reiškiama pasigailėjimas dėl 
negalėjimo bendradarbiauti, 
kaipo laisvai vyriausybei, su 
vokiečių tauta. Po to genera
linis komisaras sudarė vy
riausiąją tarybą iš 8 žmonių.

Vokiečių administracija 
jau paėmė apie 330 ūkių, ku
rie anksčiau buvo konfiskuo
ti sovietų, ir ten įkurdino vo
kiečių administratorius. Di
dieji privatiniai namai, kurie 
taip pat buvo sovietų nacio
nalizuoti, irgi negrąžinami 
lietuvių savininkams, o pa
likti reicho komisaro dispo
zicijoje. Visi žydų privatiniai 
namai, o ypač prekybos įmo
nės, konfiskuoti vokiečių rei
cho komisaro, šios nuosavy
bės rezervuojamos vokiečių 
komersantams, atvykusioms 
iš Rytų Prūsijos. Numatoma, 
kad visa prekyba būs centra
lizuota ir vedama dviejų ar 
trijų didžiulių vokiečių įmo
nių. Nors Kaune sakoma,, jog 
visųišių priemonių imtasi tik
tai laikinai, bet galima lauk
ti, jog jos pasiliks galioje 
bent karo metui”.

Thompson, Conn. — Rug
sėjo 8 d. Marianapolio kole- ir paskutinį palaiminimą su- 
gijos nuosavybėje supiltas 
pirmas kapas, kurin palaido
ti įžymiojo lietuvio, tėvų ma
rijonų provincijolo, kolegijos 
įsteigėjo ir ilgamečio vedėjo 
kun. Dr. Jono Navicko palai
kai.

Gražiai Velionis gyveno, 
gražiai jis mirė, graži ir lai
dotuvių diena buvo. Paskuti
nės pagarbos atiduoti suplau
kė gausi minia lietuvių ir sve
timtaučių. Lankytojų buvo 
gausiai per visas pašarvoji- 
mo dienas, ypač sekmadienį, 
rugsėjo 7 d. Daugiausia lan
kytojų buvo iš Naujosios An
glijos, bet jų atvyko ir iš to
limesnių vietų, ypač tie, ku
rie artimai pažinojo Velionį, 
kuriems jis gyvenime yra 
daug gera padaręs.

Rugsėjo 8 d. laidotuvių ap
linkuma buvo nepaprasta. 
Mišios laikytos atvirame ore, 
toje pat vietoje, kur Velionis 
visada suruošdavo mokslo 
metų užbaigtuvių iškilmin
gas pamaldas. Jo karstą iš 
koplyčios atnešė jauni kuni
gai marijonai, Velionio auklė
tiniai. Jie ir į kapą nunešė. Iš 
koplyčios ir į laidojimo vietą 
gedulingai procesijai vadova
vo kun. Dr. Kazimieras Rėk
laitis, naujasis tėvų marijonų 
provincijolas.

teikė J. E. Hartfordo vysku
pas H. O’Brien; jam tarnavo 
Kunigų Vienybės pirm. kun. 
Pranas Juras ir kun. Dr. J. 
Končius. Po mišių pamokslą 
pasakė kun. Jonas Švagždys. 
Per mišias jautriai giedojo 
kunigų, klierikų ir vargonin- 
kų choras, kuriam vadovavo 
br. Jonas Banys, MIC.

. Gedulingoje eisenoje į ka
pą ėjo per 120 kunigų, kurių 
apie 90 lietuvių. Vargu ar ku
ris lietuvis kunigas susilau
kė tokios pagarbos iš savo 
brolių kunigų, kaip susilaukė 
Velionis. Sklido giesmė gra
žiomis Marianapolio lanko
mis, viešpatavo nepaprasta 
rimtis. Prie Velionio kapo 
jautrų atsisveikinimo pamo
kslą pasakė artimas Velionio 
draugas kunigas Jonas Bai
lumas. Lietuvos atstovų už
sienyje vardu atsisveikinimo 
žodį tarė gen. konsulas Jo
nas Budrys.

Kolegijos rektorius kun. 
Dr. Juozas Vaškas padėkojo 
visiems už suteiktą pagarbą 
Šviesiajam Velioniui. Suskam 
bėjo ,,Angelas Dievo” gies
mė, pasipylė minia prie kapo 
ir bėrė žiupsnius žemelės. Ir 
taip supiltas Marianapolio 
kolegijoje pirmas kapas, pri
glaudęs Didžiojo Lietuvio 
palaikus.

PALAIDOTA PREZIDENTO MOTINA
Hyde Park, N. Y. — Rug

sėjo 7 d., sekmadienį, vidur
dienį, ramiai numirė Sara 
Delano Roosevelt, 86 metų, 
prezidento Roosevelto moti
na. Prie mirties patalo buvo 
prezidentas su žmona ir ki
tais artimaisiais. Iš visur 
gauta daugybė užuojautos 
pareiškimų, kuriuos siuntė 
valstybių valdytojai, įvairūs 
pareigūnai, draugai ir eiliniai 
piliečiai.

Prezidento motina labai 
kukliai palaidota šeimos ka-

VOLGOS VOKIEČIAI IŠTREMIAMI

jant tik prezidento šeimai ir 
artimiesiems. Mažas choras 
sugiedojo velionės mėgtas 
giesmes. Apeigoms vadova
vo vietinis episkopalų dvasi
ninkas.

Velionė buvo turtinga mo- 
teriškė, paveldėjusi nemaža 
turto iš savo vyro ir savo tė
vų. Ji daug keliavusi, išrai
žiusi vandenynus. Jos vyras 
mirė, kai prezidentas buvo 18 
metų vaikinas. Ji stropiai rū
pinosi savo vienintelio sū
naus išmokslinimu, išlavini
mu. Tai vienintelė amerikie
tė motina, kuri matė savo sū
nų tris kartus išrinktą ša
lies prezidentu. Ji pasižymė
jo labdaringais darbais.

NUSKANDINTI DU AMERIKOS LAIVAI
Washington. — Jungtinių 

Amerikos Valstybių ir Vo
kietijos santykiai pasidarė 
dar labiau įtempti šiomis die
nomis, kai paaiškėjo, kad vo
kiečiai nuskandino du Ameri
kos laivus. Vienas nuskan
dintas Raudonojoje jūroje, 
kitas — arti Islandijos. Prie 
Islandijos nuskandintas lai
vas buvo daniškas, bet per
imtas Amerikos žinion. Žuvu
sių jūrininkų tarpe vienas y-

Prezidento Kalba
Atidėta

Jll kiška „Laisvė” kurį 
ėjo pirmame pusla- 

z ibų raidės V ženklą.
V .pasirinko anglai ir 

minkai, kaip perga- 
lį, kurį panoro var- 
Iševikai.
ii daug kur keltas 

)' id būtų uždrausta 
pas naudoti šį ženk- 

! kiriamas tik demo-

Kitame „Amerikos” nume
ryje pradėsime spausdinti vie 
no išeivijos žymaus veterano 
prisiminimus, pavadintus „O 
tos dienos, tos dienelės”. Juo 
se daug medžiagos iš lietu
vių kovos prieš rusinimą, len
kinimą. Juose paliečiama iš
eivijos ir jos veikėjų įvairios 
pastangos.

Tikime, kad visiems bus į- 
domūs tie atsiminimai, ku
riuos parašė Rudens Gėlė.

ra amerikietis. Šis laivas žu
vo nuo torpedos.

Raudonoje jūroje preky
binis laivas nuskandintas 
bombomis iš lėktuvo. Šio lai
vo visa įgula išgelbėta.

Vyriausybė elgiasi labai 
atsargiai, stengdamasi ištir
ti visas nuskandinimo aplin
kybes. Ji taip pat turi dėme
syje praeitą savaitę įvykusį 
Amerikos karo laivo ir vokie
čių submarine susišaudymą. 
Vokiečiai skelbia, kad ameri
kiečių laivas pirmas paleidęs 
šūvius į jų povandeninį lai
vą, bet Amerikos karo laivo 
vadovybė visai ką kitą sako, 
pažymėdama, kad povandeni
nis laivas paleido šūvius, į 
kuriuos atitinkamai atsaky
ta. Karo laivas vežęs paštą į 
Islandiją.

Maskva. — Sovietų vyriau 
sybė nutarė visus Volgos ra
jone esančius ,.autonominės 
vokiečių respublikos” gyven
tojus vokiečius iškelti į Ru
sijos tolumas, į Sibirą. Komi
sarai bijo, kad šios sovieti
nės srities gyventojai gali at
likti didelius sabotažo dar
bus Vokietijos naudai, todėl 
ir nutarė vokiečius iškrausty
ti į Sibirą.

Darbininku Seimas
Rugsė jo 14—15 D. D

Washington. — Rugsėjo 8 
d. prezidnetas Roosevelt tu
rėjo pasakyti svarbią kalbą 
per radiją, bet ji atidėta ke
tvirtadieniui, rugsėjo 11 d. 
Atidėjimas padarytas dėl pre 
zidento motinos mirties.

Prezidento kalbos laukta 
dideliu susidomėjimu. Spėlio- 
ta, kad joje prezidentas ruo
šėsi griežtai pasisakyti prieš 
vokiečių paskutinius žygius
Atlantike ir Raudonojoje jū- ir Pabaltijo valstybių atsto- 
roje, kur nuskandinti du a- vai, kurių tarpe ministeris Juškaitis ir Danielius Aver- 
merikiečių laivai.

• Stockholme pasimirė Bel
gijos ministeris Pabaltijo val
stybėms baronas de Salys- 
Fanson. Jis palaidotas Stock- 
holmo katalikų kapinėse. Pa
skutinės pagarbos pareikšti 
į gedulingas pamaldas atėjo

Hartford, Conn. — Rugsė
jo 14—15 dd. Švč. Trejybės 
lietuvių par. įvyks Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos seimas, 
kurs bus pradėtas rugsėjo 14 
d. 11 vai. iškilmingomis pa
maldomis. Seimo posėdžių 
pradžia 2 vai. popiet, parapi
jos mokyklos salėje, Capitol 
Ave. ir Broad St., kampas.

Šis seimas, tikima, bus 
gausus atstovais ir naudin
gas savo nutarimais. Sąjun
gos vadovybę šiais metais su
darė kun. Pr. Virmauskis, 
kun. J. Švagždys, kun. Pr. 
Juras, Ant. Knežys, Ant. Pel- 
džius, O. Siaurienė, kun. Pr.

lias. Šioje vietoje vokiečiai 
kolonistai apsigyveno prieš 
180 metų. Rusijos carienės 
Kotrynos kvietimu, čia atvy
ko 27,000 vokiečių kolonistų 
ir apsigyveno.

Komisarų įsakyme nurodo
ma, kad Volgos vokiečių iš- 
kraustymas turi būti atlik
tas kuo greičiausiai. Visiems 
iškraustomiems pažadėta duo 
ti žemės Sibire. Volgos pak
raščiuose žemė nepaprastai 
derlinga, o Sibire — tik dy
kumos, tundros.

Volgos respublikoje gyven
tojų priskaitoma 571,089, ku
rių per 60 nuošimčių vokie
čiai. Respublikos plotas api
ma 10,329 kvadratines my- 
pinyne rugsėjo 9 d., dalyvau-

Min. P. Žadeikio
Pareiškimas

Washington. — Praeitos 
savaitės gale Lietuvos minis
teris P. Žadeikis atsilankė 
valstybės departamente ir į- 
teikė pareiškimą, kuriuo pa-x 
aiškinama Lietuvos padėtis ir 
prašoma paramos Lietuvos 
nepriklausomybei atsteigti.

Panašius pareiškimus yra 
padavę Latvijos ir Estijos 
aststovai. Panašiai yra pasi
elgę ir Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos atstovai Londone.

SUOMIAI SIEKIA LENINGRADO

Vdi, B-Uin

Iv. Gylys. ka.

Helsinkiai. — Suomių laik
raščiai, be jokios išimties, 
nurodinėja, kad suomių ko
va nebaigta, nors pernai bol
ševikų atimta teritorija jau 
sugrąžinta. Suomių laikraš
čiai nurodo, kad Leningradas 
visada buvo dideliu pavojumi 
Suomijos saugumui, tad turi 
būti taip sutvarkyta, kad 
ateityje jokia jėga iš Lenin
grado nebesikėsintų prieš 
Suomijos saugumą, prieš suo
mių tautos gyvybę.

Švedijoje ir kitur buvo 
skelbta, kad suomiai sustab- 
dysią savo karinius veiks.- 
mus Paskutiniai pranešimai 
iš Suomijos liudija, kad suo
miai pasiryžę drauge 
kiečiais tęsti pradėtą 
žygi-

su vo- 
karinį

buvo• Per Kauno radiją 
paskelbta, kad pagelbinis po
licijos batalionas priima sa
vanoriais buv. kariškius, eili
nius ir buv. puskarininkus.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

DIDĮ VISUOMENININKU PALYDĖJUS
Neatmenu, kas mane dar 

prieš pereitą pasaulinį karą 
supažindino su jaunu, tik ką 
iš Lietuvos atvykusiu moks
leiviu Jonu Navicku. Jaunu
tis, smulkus vaikinas, kaip 
paprastai iš Lietuvos kilę jau 
nuoliai, mandagus. Nors mū
sų amžius mus skyrė, bet mu
du artimai susidraugavome, 
o gal ir dėlto, jog šis jaunuo
lis pasirodė nuo pat savo čia 
atvykimo susirūpinęs ameri
kiečių lietuvių veikla.

Jaunutis Jonas stojo į pran 
cūzų vedamą La Salette vie
nuoliją. Išvykęs Šveicarijon 
pagilinti mokslo ir įsigyti mo
kslo laipsnio, jaunas klieri
kas — vienuolis apsistojo 
Friburge, kur tuomet mokėsi 
gausus lietuvių studentų bū
rys, kaip L. Bistras, Iz. Ta
mošaitis, Ed. Turauskas ir 
daug kitų. Lietuviai studen
tai savišalpos reikalams turė
jo savo draugiją „Lituania”. 
Jam teko greit užimti tos dr- 
jos pirmininko vietą, kurioje 
būdamas rūpinosi gauti stu
dentams pašalpos iš amerikie 
čių.

Man būnant prie Tautos 
Fondo ir Federacijos, gi Jo
nui Navickui Šveicarijoje 
prie lietuvių studentų drau
gijos „Lituania”, mūsų seno
ji pažintis labiaus sustiprė
jo ir atsinaujino, nes tuo lai
ku lietuvių studentų finansi
nė padėtis labai sunki buvo 
ir vienatinė jų viltis buvo — 
amerikiečiai lietuviai. Tautos 
Fondas juos kiek galėdamas 
šelpė.

1922 metais laimingai už
baigęs Fribourgo universite
tą ir gavęs teologijos daktaro 
laipsnį, kun. Dr. J. Navickas 
sugrįžo Amerikon. Jauną ku
nigą Federacija pakvietė ap
lankyti lietuvių kolonijas, pa
pasakoti apiet Lietuvą ir lie
tuvių moksleivių šelpimo rei
kalus. Gavęs savo vyresniųjų 
sutikimą, keletą mėnesių va
žinėjo po lietuvių kolonijas 
su prakalbomis. Lankydamas 
lietuvių kolonijas gal geriau
siai pastebėjo, kad daugiau
sia Liętuvai ir lietuviams pa
sidarbuoti gali tiktai būda
mas lietuviškame vienuolyne, 
nes tik patys lietuviai ge
riausia supranta savo tautos 
reikalus.

Lietuvių katalikų Federa
cija prašė Tėvų Marijonų im
tis darbo kurti bernaičiams 
aukštesniąją mokyklą, ši min 
tis be abejonės prisidėjo pa

skatinti jauną vienuolį perei
ti iš prancūzų vedamos kon
gregacijos į grynai lietuvišką 
vienuoliją — TT. Marijonus.

1926 m. Amerikon atvyks
ta Tėvų Marijonų viršininkas 
a. a. arkivyskupas Jurgis Ma 
tulevičius, nuskiria kun. D. 
Joną Navicką būti naujai ku
riamos lietuvių bernaičių ko
legijos Rektorium ir jam pa
veda vesti visus tos kolegijos 
reikalus.

Grįžęs Amerikon, kun. Dr.
J. Navickas nepasitenkina 
tiesioginėmis savo pareigo
mis; jis eina į lietuvių visuo
meninį judėjimą, dalyvauja 
beveik visose lietuvių katali
kų organizacijose, jų seimuo
se, kasmet dalyvauja A. L. R.
K. Federacijos kongresuose 
ir jos valdybose ir mirė bū
damas Federacijos Centro 
Valdybos nariu.

Būdamas kolegijos rekto
rium rūpinosi daugiausia lie
tuvių jaunuolių patraukti į 
lietuvių kolegiją Jis ne tik rū 
pinosi juos gerai išmokslinti, 
jis neužmiršta juos kiek tik 
aplinkybės leidžia medžiagi
niai sušelpti. Taip jis dirbo, 
triūsė kiek tik Jo jėgos lei
do, kad tik pakeltų lietuvių 
vardą, kad tik lietuviai aukš
čiau moksle pakiltų, kad tik 
turėtų graženį vardą kultū
ringų tautų tarpe.

Kun. Dr. J. Navickas buvo 
tuo tiltu, kuris jungė Ameri
koje gimusius jaunuolius su 
Lietuva, nes, būdamas aukšto 
mokslo, didelės tobulybės ir 
pasiaukojimo asmuo, Jis spin 
dėte spindėjo visų jaunų Ma
rijonų tarpe.Savo pavyzdžiu 
rodė, kaip lietuvis turi elgtis 
ir gyventi.

Liūdi Jo Tėvai Marijonai, 
liūdi jauni Marianapolio Ko
legijos moksleiviai, dar la
biaus Jo liūdi visa lietuvių 
katalikų išeivija, netekus 
taip žymaus visuomenininko 
ir lietuviškai katalikiškos 
tvirtovės vado ir globėjo.

Jis mirė ir nuo mūsų atsis
kyrė, bet mes atminsime Jį, 
pasigesdami mūsų susirinki
muose, dar labiaus pasiges 
Marianapolio kolegistai, ne
tekę tikrai tėviško globėjo ir 
vado.

Ilsėkis ramybėje, Viešpa
tyje, kunige Jonai, nes gyvas 
būdamas labai daug dirbai.

Idėjinio darbo draugas,
Kazys J. Krušinskas.

IR „NAUJIENOMS” ŽINOTINA
Ryšium su mano straips

niu „Lietuvių Tautos Atei
tis” Kunigų Vienybės Met
raštyje, „Naujienos” rašo: 
„Autorius užmiršta pasakyti, 
kad patys L. kunigai neskie
pijo lietuviškai katalikiškos 
dvasios nei jaunuomenėje, 
nei šiaip žmonėms. Kunigai 
buvo sulenkėję ir katalikų 
bažnyčios buvo paverstos 
lenkinimo lizdais. Kuomet 
Lietuvos liaudis pradėjo atvi 
rai kovoti prieš Rusijos ca
ro valdžią, reikalaudama lie
tuviškų mokyklų ir lietuvių 
kalbos administracijoje bei 
teismuose, — tai ką darė Lie
tuvos kunigai? Jie daugelyje 
atsitikimų stojo prieš tą liau
dies judėjimą ir gynė caro 
valdžią, kartais net raginda
mi tamsius žmones išdavinė

ti valdžios priešus caro žan
darams”.

Ir taip, pagal „Naujienas”: 
autorius užmiršta... katalikų 
bažnyčios buvo paverstos len 
kinimo lizdais... kunigai sto
jo prieš liaudies tautišką ju
dėjimą,... gynė caro valdžią... 
ragindavo išdavinėti valdžios 
priešus caro žandarams..

Tendencijos ir norai pasi
liks vien tik tendencijomis, 
norais, o faktai — faktais.

Štai: kaip galima užmirš
ti tą, ko nesimokei, nežinai? 
Bešališkas Lietuvos istorikas 
istorija kitaip į dalykus žiū
ri, nuo „Naujienų” toli gražu 
skiriasi.

Čia neminėsiu Valančių, 
Maironių, Jakštų, Vaižgantų, 
mūsų pionierių, tikiuosi, kad 
net ir „Naujienos” nors da

Kun. Dr. JONUI NAVICKUI, MIC.
mirus, A. L. R. K. Vargonininkų Sąjungos ir Chorų Meno 
Sekcijos vardu reiškia gilią užuojautą Tėvų Marijonų Kon
gregacijai ir Marianapolio Kolegijos Vadovybei

ALEKSANDRAS J. ALEKSIS,
Pirmininkas

AR GIRDI, JAUNIMO VADE?
Jau daug metų, kai mūsų 

didžiulės organizacijos, ypač 
Federacija, priima savo sei
muose rezoliucijas bei išren
ka komisijas „jaunimo klau
simu” rūpintis. Gyvename 
Amerikoje, kur sąlygos skir
tingesnės negu Lietuvoje. To 
dėl, norėdami išspręsti šį 
„klausimą”, kaip tie mūsų 
jaunimo vadai gali nesusipa- 
žinti su priemonėmis, kurias 
vartoja žymūs Amerikos ka
talikų jaunmo vadai?

Kokiu mastu mastuosime, 
kas tik pažino Amerikos ka
talikų gyvenimą, pripažins, 
kad vienas iš viso pasaulio 
žymiausių vadų yra jėzuitas 
kunigas Danielius A. Lord, S. 
J. Kun. Lord nuo 1926 m. va
dovauja Sodalicijos judėji
mui Amerikoje, yra atgaivin
tojas tos jaunimo (nors neiš- 
tisai) draugijos, turėjęs įta
kos, be jokio perdėjimo kal
bant, milijonui ir daugiau 
Amerikos katalikų jaunimo. 
Kas iš Amerikos katalikų ne
žino, nėra matęs nors de
šimties kun. Lord parašytų 
šimtų pamfletų, straipsnių, 
veikalų, dainų, giesmių, nėra 
girdėjęs jo nepamainomo sti
liaus kalbų, paskaitų, pamoks 
lų, tas negali pretenduoti šian 
dien Amerikoje vadintis ka
talikų jaunimo vadu. Jauni
mo vadui reikia sekti, kas

veikiama kitų sėkmingų va
dų ir stengtis tas pačias prie
mones pritaikinti savo jauni
mui.

Kaip tik tokias progas ir 
teikia kun. Lord ir visas šta
bas — Sodalicijos centras. 
Kasmet, jau per vienuolika 
metų, įvairiuose Amerikos 
didmiesčiuose (visuomet St. 
Louis, Chicago ir New York 
ir pasikeičiant dar dviejuose 
miestuose), vedami katalikų 
Akcijos kursai, vadinami 
„Summer School of Catholic 
Action”. Tie kursai šią vasa
rą New Yorke, Fordhamo u- 
niversiteto patalpose, tęsėsi 
nuo rugpiūčio 18 d. iki 24 d. 
Į juos suplaukė arti 2,000 jau
nimo ir jų vadai, keletas šim
tų kunigų, apie penki šimtai 
vienuolių iš 18 valstybių (net 
iš Florida, Alabama, Seattle, 
Washington) ir Kanados.

Nors pavadinti „Summer 
School” arba kursai, bet jie 
neturi jokio panašumo į bet 
kokią kitą mokyklą. Čia tik
ra katalikiško gyvenimo labo
ratorija. Ir stebėtina, šioje 
,mokykloje’, kurią lanko visų 
laipsnių jaunimas: ir be auk
štų mokšiųT^rbą jaunimas, ir 
kolegiją lankąs ar užbaigęs, 
ir profesionalai, ir tebręstan- 
tis „high school” jaunimas, 
kiekvienas iš tų „mokinių” su 
nežemišku entuziazmu kemša

bar juos prisimins ir jų gar
bingo ir brangaus tikram lie
tuviui, mūsų tautai vardo ne
drįs užgaulioti. Bet, reikalui 
kilus, turiu pasakyt, kad „L. 
T. Ateitis” straipsnio auto
rius patsai nuo antrų savo 
kunigavimo metų išbuvo spe- 
cialėje caro valdžios slapto
sios policijos priežiūroje; bol
ševikai jį kalino; lenkai Vil
niaus krašte didžiausią kra
tą padarė, kalėjimu grąsino, 
privertė emigruoti.

Už ką? Vien tik už tai, kad 
esu kunigas, lietuvis.

Tai likimas daugumo mū
sų šviesesnių ir judresnių 
kunigų.

Lietuvoje buvo ir kunigų 
lenkų; ir jie elgės kaip lenkai.

Buvo ir sulenkėjusių. Aš 
jų neginu. Tik jų kaltei pa
lengvinti, vardan teisingu
mo, reik tiek pasakyt, kad 
rusiškai lenkiškos neišven
giamos sąlygos ir lietuvių pa 
sauliečių inteligentų — su 
mažomis išimtimis — anti- 
katalikiška dvasia istoriko, 
istorijos verdiktą žymiai 
jiems sušvelnins. Ar daug tų 
laikų pasauliečių inteligentų 
Lietuvoj užsilikusių šios at
mosferos spaudimą išlaikė — 
nesurusėjo, nesulenkėjo?

Ar lietuviai kunigai prieši
nes liaudies tautiškam atbu
dimui ? Teatsako sekantis 
faktas: „Nors vieną sykį 30 
metų ir manęs parapijiečiai 
paklausė — kalbėjo sykį se
nas iš Žemaitijos klebonas — 
o buvo tai taip: rusų-japonų 
karas baigėsi suirutėmis Ru
sijoje, ypač jos pakraščiuose. 
Latviai daug dvarų sudegi
no, monopolius išplėšė, ru
sus valdininkus vietomis išvi
jo, vietomis nužudė. Žemai
čiai taip pat nerimavo. Vie
ną dieną žiūriu, gi būrys vy
rų ateina. — Klebone, kiti de
gina dvarus, plėšia monopo-

liūs... ką manai, ar galim ir 
mes taip daryti? Vaikeliai, 
sakau, palaukit, pažiūrėsim, 
kas jiems bus, tai ir mes ži
nosim ką daryti. Po valandė
lės kazokai vienus į kapus pa
siuntė, kiti atsidūrė Sibire, o 
nuostoliai išskirstyti ant jų 
valsčiaus. Mūsų valsčius, pa
rapija, išliko ramybėj. — Ge
rai, tėveli, kad mums taip 
patarei”.

Ne vienas mūsų karštų, 
žaliukų „cicilikėlių”, kunigų 
dėka, savo kailį ir net kaulus 
išgelbėjo, o tinkamam laikui 
atėjus net tapo gerais ir nau
dingais tautos darbininkais.

Ar kunigai kurstė išdavi
nėti, dar labiau šnipinėti?

Aš tokių atsitikimų neži
nau, nei pačios „Naujienos” 
faktais pamatuotų, nesu
teiks. „Pažangiųjų gi pasau
liečių tarpe aš žinau tokių. 
Vienas jųjų buvo mano „an
gelas”, Maskvos ochrankos 
viršininko kunigaikščio Goli- 
cino pasiųstas, antras — bol 
ševikų pristatytas. Jei reika
las bus, tokių titelių patiek
siu daugiau. Jei tos titelės 
nors virs erškėčiais, tai jau 
ne mano bus kaltė. Čia tik pri 
minsiu vieno lietuviško laik
raščio Peterburge redaktorių.

Ryšium su „Naujienų” pa
stabomis turiu tiek pasakyti: 
Srovės, pakraipos platesnėje 
visuomenėje buvo ir bus. Bet 
įtemptas vienšališkumas sro
vės neišgelbės, o tautai yra 
be galo žalingas. Prie šiandie
nykštės mūsų tautos padė
ties yra dar skaudesnis.

Esu linkęs manyti, kad 
„Naujienų” redakcija stovi 
aukščiau už jų straipsnį: 
„Kunigų Vienybė išleido met
raštį’”.

Klausimą skaitau užbaig
tu. Į polemikas nemanau lei
stis.

Kun. Emil. Paukštis.

ATEITININKU KRYŽIAUS KELsi į paskaitų sales; tai bent 
viena „mokykla”, kurion nors 
vieną kartą patekus nenori
ma išsisukinėti. Kas pažįsta 
mokyklas ir mokinius, ypač 
Amerikoje, supras, kaip tik
rai stebėtinas šis reiškinys. 
Dar kitas nepaprastumas: 
šioje „mokyloje” sėdi ir ku
nigai ir vienuolės, ir išmoks
linti profesionalai ir jų veda
mas jaunimas, vienok „profe 
šoriui” nereikia nė kiek pa
keisti savo dėstymo, nei da
ryti jokių „prisitaikymų”, 
nes skelbiama tiesa visiems 
lygiai tinka.

Kas dėstoma šiuose kur
suose? Lengviausia gal bus 
pateikti šių metų programos 
apžvalga (suprask, kasmet 
nuodugniai nauji dalykai dė
stomi, galima kasmet lanky
ti ir lankyti ir vis ką naujo 
išmokti). Dienos pradžia 8:30 
ryte šv. Mišiomis, bet Mišios 
laikomos kaip gal nedaug iš 
mūsų lietuvių yra matę; čia 
ir kunigas ir susirinkę žmo
nės kartu dalyvauja atnaša
vime. Visa bažnyčia atsako tautininkų agentų buvo vadi 
kunigo maldoms ir kartu su' narni krikšč-demokratais, tau 

tininkų priešais.
Deja, 1 

atžvilgiu taip pat daug nu
kentėjo tautininkų diktttūros 
metu; ypač čia tau-kai begė
diškai kėsinosi paneigti tėvų 
ir Bažnyčioss teises. „Žibu
rio” ir „Saulės” dr-jų įsteig
tas privatines gimnazijas tau 
tininkai, paėmę į savo ran
kas valdžią, suvalstybino; di
rektoriais, inspektoriais pa
skirti jų partijos pijonieriai, 
kitatikiai žmonės ir net kai 
kur ateistai, kurie prie savo 
algos dar gaudavo 200-300 li
tų priedą.

Tai buvo pirmas kumštis 
Lietuvos katalikams į veidą.

Antras dar skaudesnis — 
moksleivių Ateitininkų S-gos 
uždarymas vidur, mokyklose 
1930 m.

Šis neteisingas taut-kų pa
sielgimas nuskriaudė jaut
riausią Lietuvos-visuomenės 
dalį — besimokinantį katali
kų jaunimą.

Tautininkams uždarius Mo
ksleivių At-kų Sąjungą, iš
kyla dideli nesusipratimai 
tarp Lietuvos Bažnytinės va
dovybės ir tautininkų val
džios. Netrukus L. vyskupai 
išleidžia ganitojišką laišką, 
kuriame išaiškinta bažnyti
nių teisių ir Lietuvos konkor
dato (26 str.) laužymas. Ta
me pačiame laiške Liet, vys
kupai kreipėsi į dvasininkus 
ir tikinčiuosius, ragindami 
juos kelti balsą prieš tauti
ninkų vyriausybės neteisin
gus įsakymus.

Lietuvos dvasininkai ir ti
kintieji paklausė savo vysku
pų žodžio; kunigai pamoks
luose aiškino tikintiesiems 
tautininkų neteisingus žy- 
gus žygius, o katal-ji studen-

juo. Čia jau įvedimas į tikrą 
katalikų gyvenimą, tikras 
bendravimas su kunigu (ar 
atsimename, jog paties Šven
to Tėvo Pijaus XI Katalikų 
Akcija yra aptarta bendravi
mu pasaulionių su Bažnyčios 
hierarchija, t. y. vyskupais, 
kunigais). Seka 9:15 ryte se
sija visai „mokyklai”, kurią 
veda vienas iš Sodalicijos 
centro štabo kunigų; šiemet 
šios sesijos tema buvo „Kris
taus Karalija” ir įvairiose 
dienose gvildenama šie klau
simai: „Pati Karalija”, „Pats 
Karalius”, „Visą Pasaulį a- 
pimanti karalija”, „Karalijos 
Įstatymas”, „Karaliaus Vie
tininkas”, „Mūsų Vieta kaip 
Karalijos Piliečiai”.

Po penkių minučių pertrau 
kos seka antra sesija, kurią 
veda pats kun. Lord, kurio 
tema šiemet buvo „Teigiamo
ji įsakymų žymė”. Kiekvienas 
rašytojas, kalbėtojas turi sa
vo stilių, kuris yra tik jo per- 
sonališkumo atspindys. Die
vas toks dosnus, kad nerasi
me dviejų žmonių visame pa
saulyje, kurie būtų vienas ki
tam visame, o viskame lygūs 
ir tie patys. Kun. Lord yra 
Dievo apdovanotas iškalba, 
ne oratoriaus, mokančio pieš 
ti dailiausias poetiškas eiles, 
bet aiškintojo, galinčio ir pai
niausią teologijos tiesą, pa
tiekti taip aiškiai, kad ir ma
žiausias mokslinčius ir žiliau- 
sis mokslinčius lygiai supras. 
Kun. Lord nekalba be rašo
mos lentos, t. y. pirmiausia, 
savo nepamainomais „pavei
kslais” išdėsto ir giliausias 
teorijas ir švenčiausias pas
laptis, lyg ant delno (čia jau 
ne figūrą, bet realybę turi). 
Jauni klausytojai, išgirdę vie 
ną kartą kun. Lord, sako, kad 
nenusibostų jo klausyti ir iš
tisas dienas, naktis. (Ar mūs 
vadams nepravartu susekti 
paslaptį to užžavėjimo?).

Sesijos tęsiasi maždaug 
pusvalandį; po to trumpa per 
trauka, skirstymasis į kitas 
„klases”. Čia jau Summer 
School „mokiniai” jaučiasi 

|kaip tikri universitetininkai, 
išsipila iš vienos salės arti 
2,000 visų luomų žmonių, vi
si linksmi. Šnekučiuojasi ku
kli mergaitė iš New Yorko ir
tt. Po universiteto kiemą 
(campus), it srovelės, grupės 
po grupių žygiuoja į pasirink 
tas kitas sales, klasių kam
barius kitoms paskaitoms. 
Beje, kiek, ypač iš visai jaunų 
žmonelių, sužavėti, pažvelg
dami pirmą kartą į visas tas 
patalpas, savo nekaltoje šir
dyje atsidūsta: dabar supran
tu, kas yra katalikų universi
tetas, dabar žinau, kodėl rei
kia ir man duoti savo auką, 
kada ir mano parapijos bažny 
Šioje renkama katalikų uni 
versitetams. (Antroji Pasta
ba: Ar mūsų jaunimo vadai 
duoda savo vedamam jauni
mui tokios progos pamatyti 
tiesiog „gyventi” visą savai
tę katalikų universitete?)

(Bus daugiau)
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Turiu čia galvoje tik vidu
rinių mokyklų (gimnazijų) 
Ateitininkijos katakombinio 
gyvenimo skausmus bei var
gus Lietuvoje tautininkų di
ktatūros laikais (ypač 1930 
— 1940 m.).

Taip pat nemanau apra
šyti čia minėto laikotarpio 
Ateitininkijos gyvenimo isto
riją, nes po ranka neturiu A- 
teitininkų archyvo; įvardin- 
sius čia vieną kitą Ateit-jos 
katakombinio gyvenimo fak
tą, kuriuos tikrai pamenu.

Didelė nelaimė turėti blo
gus tėvus, bet didesnė nelai
mė turėti blogą vyriausybę, 
kur diktatūra viešpatauja, 
kaip kadaise mūsų tėvynėj 
buvo tautininkų diktatūra, 
kuri piliečius skirstė į sūnus 
ir posūnius, kur viešpatavo 
privilegijuoti tautininkų val
dininkai, persiėmę savymei- 
le, kur tikintieji už dalyvavi
mą katalikiškose draugijose

-------  jflini į liagerį
tija kreipėsi į kataliki stotyje paskirtą 

įsų susirinko šeši: 
įįai ir kitataučių

suomenę.
Tautininkų agentai 

iš kailio, nebežinodami ^medicinos dak- 
daryti; galop jiems bur ’ 
tas įsakymas eiti į pa 
ir klausyti pamokslų, 
kuris kunigas pamok 
simindavo apie „apsiJ0savo kokių ge. 
šią Lietuvos padangę,’ apkrauta 
lą auklėti jaunuomenę į bagažu į Lietu. 
likiškoj, jam buvo rur 
byla.

Už šitokius „nusika 
daug kunigų, net J. E 
Reinys, buvo pakviest: 
mą. Tautininkų kelian :ėje. Tėvas, kaip 
nigams bylos turėjo .turėjęs Raud. Kry 
dvasininkus pažemint; į apmokėtą darbą, 
čiųjų akyse ir juos įba 
kad tylėtų. Tačiau, kaU pašalpos. Lietu- 
tautininkų diktatūra, 
jų iškeltos kunigams 
paliko muilo burbulas 
sininkai taut-kų k 
jiems bylų visai nepai 
voje prieš Bažnyčią ta 
kai panaudojo dar vii 
lingą priemonę — 
Tautininkų oficiozas

jįi esąs „gudiškos 
įškos orientaci- 

įjiona, tipinga len- 
įs liūdesio akimis

^sūnelį, apkrauta

$ prieš pusę me- 
.•į okupuotosios 
įlies. Deja, prisė- 
j iš Lietuvos, kur 
raiti buvę jauku,

'iirių komitetų gau

Jgyklose iki soties 
jvę gardžiai ir ne
sirūpinę klausė 
j būsią dabar...
traukinyje į spe- 

“ $ vietą, tik mums, 
. sems. Kartu va- 
■ 28 žandaras. Per 

:tdroje ir ramybėjeLietuvos mokykla . manydamas šmeižė ate , v
” „„ kus, vadindamas juos ąRstamąjj kras-

rindžių grybais”, vysk Pagėgius vy- 
dį tiek tereiškiančių 
„šunelio lojimas į mėn jčiai jau kirto ru- 

O į neteisingus už >bičiuliui tariau: 
mus atsakyti neleist aai, kaip apie Ma- 
vienam laikraščiui tau 
cenzūra. įrijampolėje aš bu-

Šitomis aplinkybėn rMintu tonu lietu- 
tuvos katalikiškai mo ibilo mums paskir- 
jai prasidėjo kryžiaus as.
Ateitininkai užsidarė nusistebėjimo iš- 
kombas ir per 11 meti i 
neišėjo. Caro laikais J skalbėjo pasigėrė- 
gimė katakombose, ti a lietuviška tarme, 
kų diktatūros metu kietis. Tėvų nuo 
katakombose. Ateitini a mažens kalbėję 
venimas katakombose i Tarnavęs Lietu- 
gerų vaisių: viena, j somenėje, 9-tame 
savo skaičiumi nė vie .njampolėje. Buvę 
mažėjo. Tai liudija 
kad Lietuvos Univers: iraizduokim bernio- 
teitininkai buvo di< pėdiečius pravar- 
organizacija, antra, ii vokiečiais”., 
ninku atkrito bailiai 
kūnai, silpnabūdžiai, 
liko mokiniai gabūs, 
ciatyva, moką išlaikjk dabar jis buvo 
tą garbės žodį, mokir ueigūnas ir nacia- 
alistai, linkę pasiaukt partijos narys, 
lį teisingumą. s,ar privaloma pri- 

Savo giliu įsitikini! irtijai.
tinu, kad ir paskutinis privaloma,-atsa-

iomums paskir-

3nusistebėjimo iš

liktai kai kurie ka-

i»»
asirodė, kad pasa
ito kalba, bet ir 
šiltai lietuviška.

kė. Bet 
pėdieči 
tinka!

Nore 
rai...

Važi, 
linkės ] 
čia liet

taiko, 
senimo

Į mū 
čias be 
kuris s; 
lis. Ka 
Jei giri 
buvo ti 
Keletą 
riką, 
Balkani 
slavų ii 
tuvos b 
kaž kol 
keršto, 
sivylęs 
pat...

— N< 
telėjęs

Į klai 
vokiška 
nėtU k{ 
baisiau! 
jimas, 1 
kų latr 
bičiuliu 
kta.

— Tž 
viską t 
perkirte 
simistą.

Sveti] 
pat pik

— N. 
kiek aš 
gai neb 
gerų, t< 
džių ir 
kaip lie 
tur nes 
Čekoslo 
munijoj

Iš vis 
sų įtart 
Kas jis 
laužtas 
ar balti 
Taip ir 
ties.. St< 
mas vie 
reikia 
iš lietuv 
kažkur

Kelioi 
besidom 
nėse stetinu, kad ir paskutinis 

tuvių sukilime prieš 
kų terorą dalyvavo į 
ne valstybiniai skaut /VTIO ■ CD CI 
nalietuviai, bet ateit: / | |Q ||* C|\CL 

Neseniai skaičiau L 
aktyvistų štabo vir 
Leono Prapuolenio ati 
mą. Jis yra buvęs ma 
kinys ir ilgametis At 
kų kuopos pirmininke

Aš tikiu, kad Ateit 
takombinio gyvenimo 
ja suteiks mums dar ( narstė, svarstė ir nerado į tai 
įdomių faktų. 4 Negaliu į tai atsakyti. Gal

Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)

K. Ws — kiekvienas jaunuolis 
^nujaučiu, kad man bus tai

NAUJAUSIOS LIETUVOS ŽINK
• Šventadieniais ir sekma
dieniais per Kauno radiją per 
duodamaos pamaldos iš Bazi
likos. Pamokslai netransliuo
jami. Chorą veda kun. Bud- 
reckas. Po pamaldų Arkika
tedroje sugiedama maldelė 
„Salvam fac Respublicam no- 
stram, Domine”.
• Paskelbtas pranešimas, 
kad tiems ūkininkams, kurie 
neturi pakankamai arklių 
darbui, arkliai bus išnuomo
jami ar parduodami. Norį pa
sinaudoti tokia proga, ūkinin 
kai turi ateiti į apskrities vir
šininko įstaigą su valsčiaus 
valdybų pažymėjimais.
• Vilniaus radijofone,' kiek 
galima spręsti iš balso, pra
nešėjo vietą užima poetas K. 
Inčiūra. Jis tas pareigas ėjo 
ir iki bolševikų okupacijos.
® Apskričių gydytojams į- 
sakyta pranešti centro įstai
gai apie susirgimus užkrečia
momis ligomis. Be to, jiems 
įsakyta patikrinti miestų ir 
apskričių sanitarinę būklę ir 
padaryti apie tai pranešimus 
iki rugsėjo 15 d.

• Rugpiūčio 13 d. :irtaip? — netikėtai šūktelėjo 
vokiečių policija sup s į tą vaikišką šūkį, pasigirdo 
jo iš ūkininkų arklius & Visi krūptelėjo, lyg ką blo; 
iki 7 metų senumo. B1 spėjo atokti, į kambarį 
karna grynais pinigais ^Pomadinu priekyje. Visi ;
• Kaune buvo su . „
studentų kvarteto kol L* “ Pom?' 
Kvartetui vadovauja *le rankas- Tada ls b 
, TT J X 1 1 - “l HlUOUKiUUUCU 110.0 X C VKJkas Vytauto parke k< Pomadino. Ponas
vo lietuvių policijos 
tras, dir. Br. Jonušo.
• Per Kauno radijž
pranešta, kad Vokieti 
neralinis komisaras I j5 neapsileido. Jis laimėjo ir 
j e Dr. Renteln šiomis ^.teises. Priėjęs prie Andrie 
mis priėmęs lietuvių ir lab?1 n,1c1
kų delegaciją, vadov šypsojosi-
J. Tumo. Komisaras 
kęs, kad kiekvienas 
kas galįs jam asmeni 
dėstyti savo norus ir 
viską darysiąs padėti 
kams.
• Gaunama žinių, ki Vką tai reiškia, 
kietijoje gyvenantiem Į*machinališkai surado belais 
viams pabėgėliams ne 
ma grįžti atgal į Lieti 
titinkamos vokiečių 
šiomis dienomis 
kad leidimai grįžti 
būsią duoti.

aukštyn! — riktelėjo Poma

ir, mostaguodamas revo

& Jo veido išraiška sakyte s 
*Wtęs, kad tas baisusis reve 
^iškėlęs rankas, Bezickas įg; 
' j norėjo užimti vyraujančią

tisą jo asmenį ir labai nust

įvijos savanoris kol kas dar 
!is ramiai.
-^išpūtė akis.

* tai, kas pasakyta, — tarė 
kleisti rankų ir parodyti tarr 

pats gali.juos rasti mano ki.

P;

Storio liudijimą ir greitai metę 
^Andrius pasakė tiesą. Žandai 
įį^iga prišoko Bezickas ir išt 
frankų. Greit peržiūrėjęs do 
Tj paraudo kaip vėžys ir, mat 
Wus garbės bilietą, nes Pon 
fM popierį iš lenko nagų.



Rugsėjo /

NKŲ KRYŽIAI
• 411- -

tija kreipJ 
suomenę. , 

Tautinu 
iš kailio,^'

įėjo - Sept, 12 d., 1941

TUVIO TREMTINIO ATSIMINIMAI
je tik vidu- 
i gimnazijų) 
.takombinio 
luš bei var- 
itininkų di- 
(ypač 1930

lanau apra- 
laikotarpio 

senimo isto- 
. neturiu A- 
o; įvardin
tą Ateit-jos 
zenimo fak- 
. pamenu.
turėti blę- 

desnė nelai- 
vyriausybę, 
viešpatauja, 
sų tėvynėj 

diktatūra, 
rstė į sūnus 

viešpatavo 
tininkų val- 
ę savymei- 
iž dalyvavi- 

dr augi jose 
ų buvo vadi 
►kratais, tau

1. Pakeliui i liagerį

Jaipėdos stotyje paskirtą 
darvti1 iTn^ mūsų susirinko šeši: 
tno ka’v * s lietuviai ir kitataučių 
ir na- Tėvas, medicinos dak- 

is, sakėsi esąs „gudiškos 
nės, vokiškos orientaci- 
’. Jo žmona, tipinga len-

ir klausytį k 
kuris kįiįj 
simindavo
šią pilnomis liūdesio akimis 

'lat stebėjo savo kokių šė
lų metų sūnelį, apkrauta 
ia dideliu bagažu. Į Lietu- 
jie pabėgę prieš pusę me
lš bolševikų okupuotosios 

Reinys/bmjįtkijos dalies. Deja, prisė- 
mą. Tautinei ir iš Lietuvos, kur 
_•— ps gyventi buvę jauku, 

p tėvynėje. Tėvas, kaip 
Įytojas, turėjęs Raud. Kry 
je gerai apmokėtą darbą,

likiškoj, jį, 
byla.

Uz sitolįį

nigamsbyįį 
dvasiniiį', 
čiųjųaky^

tautioinhį na iš įvairių komitetų gau 
iu 'US1 dar pašalpos. Lietu-

pa-

tik-

apy

s mokykla 
t daug mi- 
ų diktttūros 
a.u-kai begė- 
aneigti tėvų 
sės. „Žibu- 
dr-jų įsteig- 
nnazijas tau 
į savo ran- 
Istybino; di
ktoriais pa- 
i pijonieriai, 
3 ir net kai 
ie prie savo 
o 200-300 li

as kumštis 
ims į veidą, 
caudesnis — 
įninku S-gos 
■. mokyklose

tose valgyklose iki soties 
• ne

ilgiai. Susirūpinę klausė 
in kaip būsią dabar... 
■
ėdome traukinyje į spe- 
iai skirtą vietą, tik mums, 
irnuotiesiems. Kartu va- 
vo vienas žandaras. Per

šiliukai < ^gydavę gardžiai ir 
.. , ** penai Siisirnnine kl:

*n kaip būsią dabar... voje priešu | r 
kai panaude 
lingą prieit-

manydama
kus, vadinį >aros giedroje ir ramybėje 
rindžiųgryk kendusį pažįstamąjį kraš- 
dį tiek f Per Šilutę ir Pagėgius vy- 
„šuneliolojį ae RytPrūsių link.

0 į neteį Haipėdiečiai jau kirto rū
mus atsakyt s- Savo bičiuliui tariau: 
vienamlaih ~ Panašiai, kaip apie Ma- 
cenzūra.

Šitomis jį 
tuvos katalį 
jai prasidėjo 
Ateitininkai. 
kombasitĮg 
neišėjo. Cait 
gimė kataks 
kų diktate; 
katakombos

per Šilutę ir Pagėgius vy-

is. Savo bičiuliui tariau:

impolę.
- O, Marijampolėje aš bu- 
: — patenkintu tonu lietu- 
jai prabilo mums paskir- 

j žandaras.
.lenkai iš nusistebėjimo iš- 
;ė akis.
Sandaras kalbėjo pasigėrė
ti gražia lietuviška tarme, 
is klaipėdietis. Tėvų nuo 
ose nuo mažens kalbėję 

vemmasfc uviškai. Tarnavęs Lietu- 
| kariuomenėje, 9-tame 
ke Marijampolėje. Buvę

i taut-kų pa- 
iaudė jaut- 
visuomenės 

nantį katali-

uždarius Mo- 
Sąjungą, iš- 
susipratimai 
įžnytinės va- 
ininkų val
iu. vyskupai 
išką laišką, 
ita bažnyti- 
uvos konkor- 
.užymas. Ta
ke Liet, vys- 
dvasininkus 

, ragindami 
prieš tauti- 
►ės neteisin-

gerų vaisią: 
savo skaife
mažėjo. Tai. Jogai, tiktai kai kurie ka- 
kad Lieta. įįaį (įsivaizduokim bernio- 
teitininkai t klaipėdiečius pravar- 
orgauizadjj, Vę „rūpužem vokiečiais”., 
ninku alto [ums pasirodė, kad pasa- 

, bet ir 
►taika šiltai lietuviška, 

žinoma, dabar jis buvo 
nacia- 

socialistų partijos narys, 
riaušėm, ar privaloma pri-

pravar-

kūnai, silpai ojo ne tik kalba,
liko mokš ............." ‘
ciatyva,
tą garbės® icho pareigūnas ir
alistai, linkę:
lį teisinga

Savogilini|usyt partijai.
tiuli, kad j|i ^Ne> neprivaloma,—atsa-

ke. Bet man ir daugeliui klai
pėdiečių Hitlerio idėjos 
tinka!

Norėjosi paklausti, ar 
rai...

Važiuodami pro Tilžės
linkės paklausėm, ar dar yra 
čia lietuviškai kalbančių.

— Arčiau Nemuno dar pasi 
taiko, bet jau mažai, tik iš 
senimo...

Į mūsų kalbą įsimaišė tre
čias bendrakeleivis lietuvis, 
kuris sakėsi esąs irgi pabėgė
lis. Kalbėdamas žemaičiavo. 
Jei girdamasis nemelavo, tai 
buvo tikras svieto perėjūnas. 
Keletą kartų lankęs P. Ame
riką, Ispaniją, Prancūziją, 
Balkanus. Mokėjo daug kalbų 
slavų ir vokiečių gerai. Iš Lie 
tuvos bėgęs todėl, kad bijojęs 
kaž kokio draugo komunisto 
keršto. Tarėsi esąs baisiai nu 
sivylęs pasauliu, Lietuva taip 
pat...

— Net ir Lietuva? — šyp
telėjęs paklausė žandaras.

Į klausimus atsakydamas 
vokiškai žmogelis ėmė įrodi
nėti, kad Lietuvoje buvusi 
baisiausia netvarka, išnaudo
jimas, valdininkų ir karinin
kų latravimas ir tt. Man su 
bičiuliu pasidarė koktu ir pi
kta.

— Tamsta netiesą sakai, 
viską taip juodindamas, — 
perkirtom mes įtartinąjį pe
simistą.

Svetimtautis daktaras taip 
pat piktinosi.

— Ne, sakė jis, Lietuvoje 
kiek aš pastebėjau, taip blo
gai nebuvo. Priešingai, tokių 
gerų, taip natūraliai nuošir
džių ir tolerantingų žmonių, 
kaip lietuviai, aš niekur ki
tur nesu matęs, nors buvau 
Čekoslovakijoje, Italijoje, Ru 
munijoje, Rusijoje...

Iš visų pusių suremtas mū
sų įtartinasis keleivis nutilo. 
Kas jis buvo? Gyvenimo pa
laužtas kovotojas, politinis 
ar baltųjų vergių agentas? 
Taip ir nepatyrėme jo paslap 
ties. Stovykloje buvo laiko
mas vienu iš tokių, kurių 
reikia vengti. Vėliau 
iš lietuvių pabėgėlių tarpo jis 
kažkur dingo.

Kelionė naujomis vietomis 
besidomint neprailgo. Dides
nėse stotyse išeidavom pasi-

Marianapolio Kolegijos rūmai. Netoli jų rugsėjo 8 d. supiltas pirmas kapas, ku
riame palaidotas kolegijos įsteigėjas A. A. kun. Dr. Jonas Navickas. Šią vietą 
Garbingasis Velionis labiausiai mėgdavo.

vaikščioti. Vienur mūsų žan
daras pavaišino mus supras
tėjusiu dabar vokišku alum, 
kitur mes jį vaisių sultim. 
Būdavo juoko, kai į apylaisvį 
mūsų vagoną verždavosi vis 
nauji keleiviai, daugiausia ka 
riškiai. Visas jų džiaugsmas 
susiradus patogią vietelę štai 
ga dingdavo, kai žandaras įs
pėdavo, jog čia internuotojų 
vieta. Šokdavo lyg nuo raup
suoto jų...

Paskutinėje stotelėje žan
daras surado vežiką. Iki lia- 
gerio stovyklos būta dar apie 
7 kilometrus. Važiavome 
tarp kalnelių, piliakalnių, pu
šynėlių ir beržynų. Vaizdai 
lyg Vilniaus krašte.
Gęstančių saulėlydžių žaros 

ir nunokusių lankų kvapas 
mus nuteikė svajoti. Ilgai ty
lėjęs daktaras paklausė ko
dėl, mūsų nuomone, taip ma
žai lietuvių nuo bolševikų re
žimo bėga? Mums nepatogu 
buvo kalbėti apie kai kurias 
priežastis.

— Svarbiausia, man regis, 
— aiškino daktaras, todėl 
kad lietuviai, būdami patys 
geraširdžiai perdaug pasitiki 
kitais. Lietuviai nepažįsta ko
munizmo — to slibino, pačiu 
žiauriausiu, bestiališkiausiu 
būdu išsiurbusio ir tebesiur- 
biančio milijonams kraują ir 
gyvybes. Bolševikiško teroro 
baisybės sunaikins mažas 
Baltijos tautas nebeatitaiso-

mai, jei, žinoma, tiktai bus 
laiko. Juo blogiau bus Lietu
vai, kaipo pasieninei zonai. 
Dieve mano, toks kraštas, to
kie žmones — gaila!

Daktaro balse tikrai skam
bėjo susijaudinmas, jame gir
dėjome užuojautą. Buvo jau 
sutemę, kai įvažiavome į 
Gleisgarben dvaro stovyklą. 
Anksčiau ten stovyklauta 
darbo tarnybos jaunimo. Tuo 
metu radome jau apie porą 
šimtų pabėgėlių iš Lietuvos, 
deja, lietuvių iš jų buvo tik
tai apie trečdalį, šiaip jau vi
sokį „pan baron”, „pan graf”, 
visokie senosios Rusijos ge
nerolai ir pulkininkai, kadai
se iš komunistinio siaubo pa
tekę į Lietuvą, joje patogiai 
dvidešimtį metų pagyvenę ir 
su pralobusiais kišeniais iš 
jos pirmąją pavojaus valan
dą pabėgę. Žinoma, negi pyk
ši ant žmonių, susirūpinusių 
išgelbėt gyvybę ir laisvę. Jie, 
matyt, geriau už lietuvius pa
žino bolševizmą ir greičiau 
susidariusioje padėtyje pasi
darė išvadas. Iš jų pabėgimo 
ateities Lietuvai naudos, aiš
ku, nebus. O tie mūsų mielie
ji broliai, kurių išsisaugoji- 
mas ateičiai būtų už auksą 
tėvynei brangesnis buvęs, kaž 
kaip vis delsė, vis nesiryžo, 
vis nesusivokė. Tie lietuviški 
„gal vėliau”, „dar palauksiu”,

ŠVEDO ĮSPŪDŽIAI LIETUVOJE
Švedijoje leidžiamas dien

raštis „Aftonbladet” labai 
palankus vokiečiams. Jo ko
respondentas neseniai lankėsi 
Lietuvoje ir plačiai savo lai
kraštyje aprašė savo įspū
džius. Čia paduodame to ap
rašymo santrauką:

Korespondentas pradeda 
savo atpasakojimą nuo to, 
kaip Kauno žydai kraustosi iš 
Kauno į Vilijampolės prie
miestį. Pakeliui iki Kauno 
Lietuva autoriui atrodžiusi 
nuskurusi, ypač po bolševikų 
šeimininkavimo. Kai kur ma
tėsi ir degėsiai. Lietuviai, pa
stebi autorius, savo neprik
lausomybės laikais padarė la
bai didelę pažangą, bet daug 
nustojo bolševikų okupacijos 
metu. Kaune korespondentas 
užtikęs didžiausią judėjimą, 
kaip skruzdėlyne. Visi labai 
skubėję: kariniai automobi-

Tą pat dieną, kai korespon
dentas atvažiavęs automobi
liu į Kauną, atvykęs ir komi
saras Lohse, kurio kompeten
cija apimanti Estiją, Latviją 
Lietuvą ir Baltgudiją. Atvy
kęs Kaunan, Lohse išleidęs 
specialinį atsišaukimą. Gene
ralinis komisaras Lietuvai 
von Renteln irgi paskelbęs sa
vo atsišaukimą, ragindamas 
lietuvius padėti jam visomis 
jėgomis užgydyti žaizdas po 
kruvino bolševikų viešpatavi- 
mę.
- Toliau korespondentas pa
stebi, kad Lietuvoje esą spar
čiai dirbama. Pasak jo, esąs 
tvarkomas susisiekimas, ku
ris reikalingas ne tik karo 
metui, bet ir taikos laikais.

spygliuotų pasienio tvorų, 
skaudžiausiomis kankynėmis liai, ambulansai ir civiliniai
kalėjimuose, beviltišku liki
mu Kazachstano tyruose ar 
Minsko pelkėse.

Jau tą vakarą pajutome 
mūsų bendrakeleivio daktaro 
žodžių teisingumą. Mums pa
sidarė liūdna... Anksčiau at
vykę apspito su daugybe 
klausimų, bet šnekėtis nebu
vo kada. Barakų tvarkytojas, 
vienas iš pabėgėlių (buvęs 
muitininkas ir, rodos, dvigu
bos tarnybos saugumo valdi
ninkėlis) griežtai paragino 
etiti su juo į sandėlį apsirū
pinti valgymo įrankiais ir pa 
taline. Tuojau prasikišo to 
vargšelio persistengimas: su 
savo likimo bendrininkais jis 
elgėsi lyg viršila su naujo
kais kareiviais, su vokiečių 
viršininkais — lyg šliūželis.

Mus tik juokas ėmė iš tokių 
šliuželių nuolatinio „Jawohl” 
ir kur reikia ar nereikia 
„Heil” pasitempimų. Prisi
minėm tiesą, kad saviškiai 
svetimųjų tarnyboje prastes
ni ir pavojingesni ponai, nei 
svetimieji...

(Bus daugiau)
Verax.

• Vyriausioji sveikatos reika
lų rūpinimo komisija prašė tuo
jau suteikti raštu šias žinias: kas 
dabartiniu metu eina apskrities 
gydytojo pareigas; koksai medi
cinos personalas, išvardinant pa
vardėmis, buvo pačiame sveika
tos skyriuje, apylinkių ambula
torijose ir kitose gydymo įstai
gose iki karo pradžios ir dabar
tiniu metu; kokios medicinos į- 
staigos yra karo sunaikintos; 
kokiose vietose kilo epidemijos 
ir kokia dabartinė sanitarinė 
būklė miestuose ir apskrityse.
• Kaune leidžiama lietuvių 
(klasikų) Maironio, Vaižganto, 
Šatrijos Raganos ir kt. raštai, 
kurie bolševikų buvo draudžia
mi.
• Laikinai ėjęs Kūno Kultū
ros Rūmų direktoriaus pareigas 
A. Keturakis buvo paskelbęs į- 
sakymą sporto reikalais: Miestų 
ir apskričių fizinės kultūros ir 
sporto komitetų turtą pavedu 
savo žinion perimti ir iki atski
ro nurodymo globoti šiems as
menims: 1) Vilniaus - Kuliavui 
Aleksandrui, Klimui Juozui ir 
Butkui Pranui; 2) Šiaulių - Va- 
riakojui Viliui ir Peleckiui Anta
nui; 3) Panevėžio - Šepaičiui; 4) 
Marijampolės - Puskunigiui Leo
nui, Senkui Viktorui ir Kijaus- 
kui Petrui; 5) Vilkaviškio - šau
liui Šarūnui; 6) Telšių - Liberiui 
Gasparui; 7) Ukmergės - Vit
kauskui Stasiui; 8) Alytaus - 
Bliūdžiui Albinui ir Varankai 
Zigmui; 9) Trakų - Matusevičie- 
nei Leonidai.

Tada tik atsiekiamas tik- 
,,o_.------- ,,,— j.-------------  , slas, kada kiekvienas rūpi-
„dar pažiūrėsiu” daug kam'naši gerai atlikti jam pa- 
kaštavo gyvybe vėliau prie skirtą darbą.

vežimai. Visose gatvėse ma
tėsi stačiai kilometro ilgio 
karavanai su baldais ir žydų 
perpildytais vežimais. Mat, 
vokiečių valdžios įsakymu, 
žydai kraustėsi į Viliampolę. 
Ant tilto per Nerį triukšmas 
buvo neišpasakytas; reikėję 
skubėti, nes terminas buvęs 
griežtai apribotas. Autorius 
matęs vokiečių valdžios skel
bimus vokiečių ir lietuvių kai 
bomis apie uždraudimą žy
dams vaikščioti šaligatviais, 
apie prievolę nešioti Siono 
žvaigždę ant krūtinės ir pan.

Valdžia rūpinantis ir žydų 
pragyvenimu. Žydams duoda
mas darbas ir jie taisą kelius. 
Seni, barzdoti žydai, viduti
nio amžiaus ir jaunuoliai dir
bą su kastuvais, basliais ir 
karučiais. Daug esą darbo ir 
ghetto pritaikinti dešimtims 
tūkstančių gyvenojų.

Išvartytos Lenino ir Stali
no stovylos Lietuvos mieste
liuose aiškiai parodančios lie
tuvių neapykantą bolševikų 
valdovams.

Vokiečių kariai užtikę Lie
tuvoje daug maisto atsargų 
ir todėl jie gardžiai sotinasi 
didelėmis „Metropolio” porci
jomis. Karininkai turį savo 
ramovę „Versalio” viešbuty
je. Vokiečiai valgą neskubė
dami, nes karo frontas jau se dabartis tėra viena, ant ko 
niai nutolo į rytus.

Praeitas laikas jau din
gęs ; ateitis gali dar būti;

mes esame ponais.

ininkai ir ti- 
i savo vysku- 
gai pamoks- 
tikintiesiems 
risingus žy- 
tal-ji studen-

kų terorą^’ 
ne valstybei 
nalietuviai

Neseniai £ 
aktyvistų 6 
Leono Prap 
mą. Jis yra t 
kinysirilgt 
kų kuopos;.'

Aš tikiu j

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
takombiniof Andrius svarstė, svarstė ir nerado į tai atsakymo, 
ja suteiks e- 
įdomių f<

JSIOS LIETUVOS
is ir sekma- 
no radiją per 
aldos iš Bazi- 
i netransliuo- 
la kun. Bud- 
aldų Arkika- 
,ma maldelė 
spublicam no-

pranešimas, 
nkams, kurie 
imai arklių 
bus išnuomo- 
ami. Norį pa- 
proga, ūkiniu 
.pskrities vir
šų valsčiaus 

ijimais.
Ii j of one,' kiek 
iš balso, pra- 
ma poetas K. 
pareigas ėjo 

okupacijos, 
ydytojams į- 
centro įstai- 

nus užkrėčia- 
Be to, jiems 
iti miestų ir 
,rinę būklę ir 
.i pranešimus

— Nežinau. Negaliu į tai atsakyti. Gal tai tik toks 
nystės įkarštis — kiekvienas jaunuolis nori kariau- 
Bet aš lyg nujaučiu, kad man bus tai naudinga ir 
: reikalinga.
— Gal manai, kad Lietuva atgims ir tu būsi jos ka- 
omenės vadas? — su karčia pašaipa paklausė Vaiš- 
ntas.
- O kad ir taip? — netikėtai šūktelėjo Andrius.
Tarsi aidas į tą vaikišką šūkį, pasigirdo smarkus bil- 
ys į duris. Visi krūptelėjo, lyg ką blogą nujausda- 

. Pirmiau negu spėjo atokti, į kambarį įsiveržė bū- 
l žandarų, su Pomadinu priekyje. Visi jie atkišę lai- 
revolverius.
— Rankas aukštyn! — riktelėjo Pomadinas.
7isi namiškiai iškėlė rankas. Tada iš būrio žandarų 
ako Bezickas ir, mostaguodamas revolveriu, atsis- 
o prieky, greta Pomadino. Ponas Ksaveras atrodė 
►ai karingas. Jo veido išraiška sakyte sakė, kad čia 
juokai. Pamatęs, kad tas baisusis revoliucijonierius 
niai stovi iškėlęs rankas, Bezickas įgavo didvyriš- 
š drąsos ir norėjo užimti vyraujančią poziciją, bet 
Pomadinas neapsileido. Jis laimėjo ir jam priklau- 
inugalėtojo teisės. Priėjęs prie Andriaus, žandaras 

Bėralinis^ Supinėjo visą jo asmenį ir labai nustebo, neradęs 
įklo. Andrius linksmai šypsojosi.
U- Caro armijos savanoris kol kas dar ncapginkluo- 
, — tarė jis ramiai.
3omadinas išpūtė akis.

?— Ką tai reiškia?
— Reiškia tai, kas pasakyta, — tarė Andrius. — 
Begaliu nuleisti rankų ir parodyti tamstai savo do- 
Įnentų, tai pats gali.juos rasti mano kišeniuje, ir ta- 
pamatysi, ką tai reiškia.
?omadinas machinališkai surado belaisvio kišeniuje 
rbės savanorio liudijimą ir greitai metęs akimis tuoj 
irato, kad Andrius pasakė tiesą. Žandaras atrodė lyg

• Rugpiufe 
vokiečių F 
jo iš
iki 7 meta 
karna gryn£
• Kaune * 
studentą fa' 
Kvartetui $ 
kas. Vyta’ 
vo lietuvių? 
tras, dir.ft'
• Per 
pranešta, P

je Dr. 
mis priėmė 
kų delegačių 
J. TumoJ 
kęs, kad $ 
kas galįs 
dėstyti stf5 
viską dary^ 
kams.
• Gaunat
kietojoje!?; svaigęs. Staiga rišoko Bezickas ir ištraukė popierį 
vianiS^' Pomadino rankų. Greit peržiūrėjęs dokumentą, po- 
ma grįžti^ s Ksaveras paraudo kaip vėžys ir, matyt, norėjo su

pyti Andriaus garbės bilietą, nes Pomadinas žaibo 
Jitumu atėmė popierį iš lenko nagų.

i'i

titinkam05 
šiomis “ 
kad leidinį 
būsią

— Nebūk kvailas, Bezickij! Ar nori pakliūti į bedą 
ir atsidurti karo teisme?

— Bet čia klasta, niekšiška apgavyste! — mėčiojosi 
kaip karštam vandeny Bezickas.

— Jei čia klasta, tai vėliau paaiškės, — atsakė Po- 
madinas, — bet karo metu sunaikinti savanorio doku
mentą — tai kvepia katorga.

— Suplėšyk tą popiergalį, o tą paukščiuką suareš
tuok! Pirmiau jis turi išsiteisinti iš savo maištininkiš- 
kų darbelių, o tada pažiūrėsim, ar jį priims į armiją.

Pomadinas pakratė galvą.
— Dabar veikia karo įstatymai. Yra paskelbta, kad 

net mažesnieji politiški nusikaltėliai gali stoti savano
riais į armiją.

— Bet jis stambus nusikaltėlis! — nepasidavė Be
zickas. — Jis norėjo mus nužudyti.

— Bet nenužudė, nors porą kartų turėjo galimybės 
tai padaryti, — sausai atsakė Pomadinas, — teisme 
norą sunku įrodyti, ten reikia faktų. Ne, pons Ksave
rai, šits vyrukas mus apėjo, biauriai apėjo.

Bezickas sugriežė dantimis, pro kuriuos prasiveržė 
kažkoks neaiškus keiksmas. Tuo tarpu Andriui jau nu
sibodo stovėti rankas iškėlus.

— Pone žandare, — tarė jis pašiepiančiai, — gal 
jau išsprendėt mano ištikimybės klausimą? Grasinti 
revolveriu garbes savanoriui ir laikyti jį kaip kokį ban
ditą iškeltomis rankomis, kada jūs vedate tuščią gin
čą, įžeidžia rusų armijos garbę. Aš esu pasiryžęs tą 
dalyką savo pulkininkui pranešti. Įsakykite nuleisti 
rankas?

— Ubiraisia k čortu! — riktelėjo nesusivaldąs jau 
Pomadinas, — bet tuo pačiu akimirksniu susigriebė: — 
labai tamstos atsiprašau. Aš nedovanotinai pasikarš
čiavau. Malonėkite nuleisti rankas.

— Tai gal ir man leisite pakeisti šį „garbės frontą” 
ir nuleisti rankas, kad galėčiau atlikti šeimininko pa
reigas? Gal ponai išsigertumėt po stiklelį madeiros? 
— saldžiai prabilo Vaišmantas.

Iš Pomadino lūpų išsiveržė nekultūringas rusų keiks
mas, į kurį ponas Ksaveras suaidėjo apysilpniu 
„psiakrew”. Bitinas be ceremonijų nusikvatojo. Visa 
scena nuėjo tragikomedijos kryptin. Bet nekviestieji 
svečiai greitai ją nutraukė. Nė žodžio daugiau nepra
tarę, jie sparčiai išsinešdino iš Vaišmanto namų. Net iki 
kiemo juos palydėjo nuoširdus namiškių kvatojimas.

Dar kartą Andrius laimėjo susirėmimą su žandarais. 
Šį kartą laimėjimas buvo grynai diplomatinis, bet koks 
pilnas ii’ triumfai iškas! Jauno kaimiečio veidas žibėjo 
vaikišku džiaugsmu.

— Ar aš nesakiau, kad padariau gerą biznį? Savo 
akimis matėte, kaip žandarų pajėga į dulkes pavirto. 
Jau vien dėl tokio momento verta įstoti į caro armiją! 
Cha! cha! cha!

Dabar Vaišmantas jau neveidmainingai pastatė bu
telį madeiros.

XVIII.
Soldau

Soldau, kas tave aprašys? Kurie tave, matė ir gyvi 
išliko, tie nenori apie tave kalbėti. Kurie gi nematė, 
kokią turėtų turėt vaizduotę, kad galėtų nors mažą 
tavo baisenybių dalį kiek atvaizduoti?

Vokiečiai tave vadina Tannenbergu bei Žalgiriu, va
dinasi, ta pačia vieta, kur garbingas Vytautas sunai
kino kryžiuočių galybę. Bet tą kruviną įvykį galima 
vadinti ir kova ties Allensteinu, nes nuo pat Allenstei- 
no iki Soldau, per keliasdešimts kilometrų, tęsėsi pen
kių korpusų Samsonovo pozicijos. Jau trečią dieną 
grūmėsi milžiniškos armijos, ir rusų padėtis vis ėjo 
blogyn. Jie pasijuto įtraukti į neišeinamas pelkes, ku
riose klimpo ne tik artilerija, bet ir pėstininkai. Tose 
pelkėse kelių kaip ir nebuvo. Vieną gerą kelią, kuriuo 
rusų armija galėjo pasitraukti, vokiečiai jau atkirto. 
Samsonovo armija pakliuvo į spąstus. Kareivius apė
mė panika. Vienintelė išeitis — bėgti, bet kur? Aplin
kui nei giria, nei krūmai, tarp jų balos ir klampynės. 
Tą visą plotą ardė vokiečių artilerijos šoviniai, blaš
kydami dumblus, kraują ir sudraskytus žmonių kūnus.

Ne vieną kartą rusai bandė atakuoti ir nestigo jie he- 
roiško ryžtumo, bet visos jų pastangos negarbingai 
klampynėse užsibaigdavo. Per tas prakeiktas pelkes 
negalima prie vokiečių prieiti — jų artilerija ir kulkos
vaidžiai atmuša visus rusų puolimus. Net garbingoji 
gvardija, sudariusi Samsonovo armijos branduolį, turi 
negarbingai mirti balose, neišbandžius savo durklų 
ant vokiškųjų krūtinių. Klaiki, desperatiška padėtis.

Rusų artilerija negalėjo pakeisti savo pozicijų. Kur 
sustojo, ten ir turėjo stovėti dėl neišvažiuojamų ke
lių. Vokiečių šoviniai tuoj apčiuopdavo rusų baterijas 
ir bematant jas nutildydavo. Be artilerijos prirengimo 
jokia ataka neįmanoma. Be to, net pėstininkai vieto
mis iki pažastų klimpo į drėgnas samanotas pelkes. 
Apie raitelių puolimą nė kalbos nebuvo. Visiems teko 
mirti ant vietos. Kai kurie rusų pulkai šaukte šaukė: 
„Vokiečiai! būkite ritieriai! Nežudykite mūs, kaip gy
vulių, neturinčių jokių apsigynimo šansų!”

Vokiečiai nebuvo ritieriai. Ne ritieriška garbė jiems 
rūpėjo. Jie norėjo sunaikinti Samsonovo armiją, kad 
ji niekad į Berlyną nenužygiuotų.

Kietame, surembėjusiame Hindenburgo veide žaidė 
klaiki šypsena. Išsipildė jo gyvenimo svajonė. Senas 
feldmaršalas darydavo nuolatinius manevrus Soldau 
apylinkėse. Visą tą plotą jis žinojo kaip savo delną. 
Kiekvienas takelis buvo jam gerai pažįstamas. Jis jau 
seniai buvo numatęs sausą poziciją, kurią turėjo užim
ti jo armija. Priešininką reikėjo įtraukti į neišbrenda-

mas pelkes. Jis ten ir įtraukė nelaimingą Samsonovą. 
Ne be reikalo Hindenburgas sakydavo, kad Soldau 
klampynės vertos dešimties moderniausių tvirtovių. 
Jo žodžiai kruvinai išsipildė.

Apsiaustoji Samsonovo armija visomis pajėgomis 
' stengėsi atmušti nuo vokiečių vienintelį pasitraukimo 

kelią. Į tą vietą rusai darė desperatiškas kontratakas, 
bet Hindenburgas ten pastatė geriausias savo kariuo
menės dalis ir sutraukė stipriausius rezervus. Visos ru
sų atakos buvo atmušamos su pasibaisėtinais nuosto
liais. Pagaliau į mūšį buvo pašaukti paskutiniai Sam
sonovo rezervai, susidarą daugiausiai iš naujokų.

Ten stovėjo pulkas, kuriame Andriui teko tarnauti. 
Gavęs įsakymą eiti atakon, pulkas pradėjo skubotai 
rikiuotis. „Ateina mirties valanda”, — pamanė And
rius ir nejučiomis persižegnojo. Rodos, galva visai šal
ta, bet širdis muša paskubintu tempu. Rankos tvirtai 
sugniaužia šautuvą. „Bent brangiai savo gyvybę par
duosiu”, — mąsto Andrius. Jį suėmė smarkus pyktis 
dėl nežmoniškųjų vokiečių skerdynių. Taip žvėrys kitas 
kitą žudo, ne žmonės kariauja — virė jam kraujas gys
lose. Vargšas! Dar nebuvo patyręs, kad kautynėse nie
ko ritieriško. Tai paprasčiausias žudymas. Bet nėra 
laiko ilgai samprotauti — reikia žygiuoti. Jo kuopai 
teko eiti pirmose eilėse. Protekiniai, čia puldami, čia 
keldami, kareiviai leidosi pirmyn, čia vieta buvo sau
sesnė, taigi gradinė galėjo ne tik eiti, bet ir bėgti. Už
tai negailestingai juos skynė artilerijos ir kulkosvai
džių šoviniai. Pasiyręs apie pusę kilometro, pulkas la
bai sumažėjo. Pirmoji grandinė tiek praretėjo, kad tik 
kur ne kur padrikai slinko vieniši kareiviai. Vokiečių 
dar nesimatė, bet jų frontas turėjo būti jau arti, nes 
staiga didelis jų būrys šoko kontratakon.

Andrius pirmą sykį pamatė atūžiantį priešą. Auga
lotų vokiečių būrys šoko atakuoti tokiu ryžtumu, kad 
atrodė nebūsią galimybės jiems atsispirti. Jau jie visai 
netoli. Jų kulkosvaidžiai paliovę šaudę, kad neužgautų 
saviškių. Užstojo klaiki tyla — tuoj prasidės kautynės 
su šaltais ginklais. Širdis ėmė smarkiai plakti, šniokš
tus alsavimo atbalsys veržiasi pro dantis. Grumtynės 
su durklais taip žvėriškai baisios, kad jos ilgai neuž
trunka. Vienas - kitas nudurtas, ir silpnesnieji meta 
ginklus ir bėga.

Vienas milžinas vokietis, pralenkęs kitus, atkakliai 
bėgo pirmyn. Jaunas drąsuolis rusų karininkas, kurs 
vedė atakuojančią grandinę, šovė į jį iš revolverio. Ne
pataikė. Turbūt, revolveris buvo jau tuščias, nes kari
ninkas metė jį šalin ir su kardu puolė vokietį. Kova 
buvo trumpa. Plačiu mostu paplokščio savo durklo, 
kuriuo galima ir durti ir kirsti, vokietis vienu ypu nu
movė rusui galvą. Andrius buvo tik keleto žingsnių 
atstume. Jis turėjo būti sekamoji vokiečio auka. Kas 
jam daryt — pult, ar bėgt?

(Bus Daugiau)
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Įsikuria Pranciškonai
Tėvas Justinas Vaškys, bu

vęs Kretingos šv. Antano ko
legijos rektorius ir „Pranciš
konų Pasaulio” redaktorius, 
gavo Pittsburgho vyskupo, J. 
E. Hugh C. Boyle, didelio lie
tuvių prieteliaus, leidimą die
cezijoje įkurti Lietuvos Pran 
ciškonų vienuolyną.

Dangun Žengimo lietuvių 
parapija, 1525 Metropolitan 
St., pavedė nedidelius para
pijos namus, kuriuos gerašir
džiai lietuviai, ypatingai tre- 
tininkai-kės, rūpinasi įruošti. 
Čia apsigyveno Tėvas Justi
nas Vaškys, O. F. M. Kitas 
lietuvis pranciškonas, Tėvas 
Juvenalis Liauba, kuris šie
met Milane, Italijoje, baigė 
teologijos studijas, atvažiuo
ja rugsėjo viduryje. Apsigy
vens ir vienas lietuvis klieri
kas, kuris netrukus atvažiuo
ja iš Berlyno ir vienas brolis, 
kuris atvažiuoja iš Argenti
nos.

Įsikūrę Pittsburghe Tėvai 
Pranciškonai tuoj pradės leis 
ti „Šv. Pranciškaus Varpelį” 
ir, susitarę su klebonais, pra
dės jiems organizuoti treti
ninkus. Kunigų Vienybės Cen 
tro valdyba daro žygių, kad 
vienas iš lietuvių pranciško
nų būtų paskirtas Amerikos 
lietuvių tretininkų vizitato
rium.

Tėvai pranciškonai važinės 
taip pat su misijomis, reko
lekcijomis ir visur, kur tik 
reikės, padės klebonams kiek 
jų jėgos leis, dirbs Dievui, 
Tėvynei ir Amerikos lietuvių 
labui.

Yra vilčių, kad nedidelis 
Lietuvos pranciškonų būrelis 
padidės naujais nariais iš pa
čių Amerikos lietuvių tarpo.

Rugsėjo 7 d. kleb. kun. J. 
V. Kazlauskas pranešė apie 
kun. Dr. J. Navicko mirtį ir 
prašė pasimelsti už jo vėlę, o 
pirmadienį pats klebonas da
lyvavo laidotuvėse Mariana- 
polio kolegijoje. Ši mirtis vi
sus labai nuliūdino, nes kun. 
J. Navickas šiai kolonijai bu
vo gerai žinomas. Tik dar 
prieš kelias savaites kvietė 
chorą ir muz. A. Stanišauską 
dalyvauti Kryžiaus Kelių 
šventinimo apeigose ir skyrė, 
kad choras galėtų . sugiedoti 
vyskupui sutikimo „Ecce Sa- 
cerdos Magnus” giesmę. Ro
dos, paskutinį kartą davė to
kią progą atvežti didį jauni
mo būrį į Jo vadovautą įstai
gą. Tikrai, jaunimas, išgirdęs 
tokią liūdną žinią, giliai nu
siminė. Chore yra jo buv. 
mokinių, kurie lankė Maria- 
napolio kolegiją. Bridgepor- 
tiečiai nepamirš Jo savo mal
dose.

Mūsų bažnyčioj bus 40 vai. 
atlaidai rugsėjo 21, 22 ir 23; 
kur gražius pamokslus sakys 
kun. Mėšlys, jėzuitas. Choras 
jau pasirengė iškilmingam 
giedojimui.

Vasariniai parengimai bai
gės, pradėsime vaidinimų se
zoną. Pirmas vaidinimas ir 
koncertas bus lapkričio 23 d., 
parapijos salėje.

Newark, N. J

VIENUOLYNO RĖMĖJŲ 
SEIMAS

Šv. Pranciškaus vienuoly
no rėmėjų seimas bus spalių 
5 dieną.

Vienuolyno rėmėjų seimas 
svarbus įvykis katalikų baž
nyčioje, ypač šiandien, kada 
Bažnyčia priešų puolama, ka 
da iš jaunimo širdžių plėšia
mas jų brangiausias turtas — 
tikėjimas, kada materializ
mas laiko paveržęs žmogaus 
Sielą, šiuose audringuose lai
kuose dvigubai tenka vienuo
lijoms skleisti savo darbuotę, 
bet be finansinės paramos 
tas darbas būtų neįmanomas. 
Vienas misijonierius yra pa
sakęs : „Ypač daug turime nu
stoti, neturėdami rėmėjų mū
sų darbams. Patys vieni ma
žai ką galime padaryti”.

Rėmėjų draugijos ir sei
mai duoda progos veikti ben
dromis jėgomis ir toks darbas 
visuomet yra vaisingas. Su
jungtos žmonių jėgos dau
giau gali nuveikti. Taip pat 
bendram darbui yra užtikrin
ta ir Dievo palaima, nes Kris
tus yra pasakęs: „Kur du ar 
trys bus susirinkę mano var
dan, ir aš būsiu jų tarpe”.

Kiekvienas katalikas turi 
jausti pareigą padėti vienuo
lijoms savo aukštus tikslus 
Dievo ir artimo gerovei siekti. 
Tas galima padaryti šiais bū
dais:

1. Prisirašyti prie vienuo
lijos rėmėjų ir aktyviai da
lyvauti jų darbuotėje.

2. Dažnai melstis už kuni
gus ir vienuolius ir prašyti 
daugiau darbininkų Kristaus 
vynuogynui.
- 3. Remti vienuolijų darbuo
tę savo aukomis, o ypač už
rašant jiems dalį savo turtų 
testamente. Kardinolas Man
ning yra pasakęs: „Blogas 
yra testamentas, kuris tarp 
savo paveldėtojų neturi var
do mūsų Viešpaties.”

Juozas ir Bronė (Kavoliūtė) Diliai, neseniai susi
tuokę. Jaunavedžiai sugrįžo iš vestuvinės kelionės 
ir gyvena So. Boston, Mass. J. Dilis yra nuoširdus 
lietuvių katalikų spaudos rėmėjas, turįs brangeny
bių ir laikrodžių krautuvę „Darbininko” name, 366 
W. Broadway, So. Boston, Mass.

KANADOS LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS
Ilgai rengtasi, ilgai laukta 

Seimo. Torontas ir Montrea- 
las vedė puikią kooperaciją, 
kad Kanados lietuvis siela ir 
kūnu įdėtų savo įnašą Lietu
vos nepriklausomybei atsta
tyti.

Suplaukė lietuvių brolių iš 
rytų ir vakarų. Susiliejo į 
vieną bangą su Montrealo 
laukiančiaisiais. Rugp. 29 d. 
saulėlydžiams skęstant, To
ronto siųstas atstovas bel
džiasi į Montrealo duris. Jis 
tik pirmas, o paskui jį šimtai 
tėvynės meile degančių švy
turių atskuba autobusais, 
traukiniais ir automobiliais.

Rugp. 30 d. Vytauto klubas 
| Montreale įsirengė į puikų rū 
i bą. Scenoje suplevėsavo ir iš-

Parapijos ekskursija
Švč. Trejybės parapija ren

gia didžiulį išvažiavimą rug- 
sėjo-Sept. 21 d. į Meadow 
Grove, 166 Division Ave., 
Granford, N. J. Programoje ,__  _
bus rinkimas gražuolės, dai-| v 
nos, šokiai ir kiti pasilinks-, žinią apie kun. Dr. J. Navic- 
minimai. Įžanga į parką 35c. ko mirtį. Pirmas žvilgsnis į 
asmeniui. Autobusai nuo kle- tą žinią išspaudė ašarą. Jau 

rytojaus dieną pažįstamiems 
pasakiau, kad savo maldose 
greičiau atmintų kun. Dr. J. 
Navicko vėlę. A. a. kun. Dr. 
J. Navickas baltimoriečiams 
seniai pažįstamas, prieš 13 
metų kelias savaites pabuvo 
mūsų bažnyčioj, pagelbėda
mas klebonui, kun. J. Lietu
vninkui. Dabar jo darbai kal
ba į lietuvių širdis ir kalbės 
per ilgiausius metus.

Tėvams Marijonams gilios 
užuojautos.

J. Karalius.

bonijos 207 Adams St išeis 12 
vai. dieną. Kelionė kaštuos į 
abi puses 85c. Pikniko pra
džia 11 vai ryte. Programos 
pradžia 3 vai. popiet..

Minėtas parkas priklauso 
lietuviui ir yra graži vieta iš
važiavimams ir piknikams. 
Remkime savuosius.

Baltimore, Md
Švč. Panelės Gimimo šven

tėje buvo net dvejos laidotu
vės. Mirė J. Pautienius, prieš 
20 metų buvęs geras veikė
jas parapijoj, katalikiškoje 
akcijoje; vėliau pasitraukė iš 
visokių veikimų. Rugsėjo 4 
d. mirė J. Stepanas, mirė ir 
V. Aidukas. Pereitą savaitę 
netekom trijų lietuvių.

P. Ant. Kurėlaitis siuvėjų 
dirbtuvėse prosydavo švar
kus ir kai kada jaunus lietu
viukus mokydavo lietuviškai 
skaityt; siuvėjai jį vadino pro 
fesorium. Dabar jis metė sa
vo darbą ir apsiėmė Atletų 
klube būti šlaviku. Kai kurie 
jo draugai pajuokė, bet joks 
darbas gėdos nedaro.

Rugpiūčio 29 d. savo auto- 
mobilium buvo atvažiavę iš 
Wilkes Barre, Pa., A. ir Pet
ronė Skurkiai, sūnus, duktė 
ir Lukoševičius. Svečiavosi 
pas gimines Gruškūnus; išva
žiavo po Labor .Day. Svečiai 
buvo susižavėję lietuviu šv. 
Alfonso bažnyčia. Ona Gruš- 
kūnienė džiaugėsi savo bran
giais svečiais, kurie nors ke
lias dienas pabuvo; iš to gra 
žaus pasitenkinimo užsisakė 
pusmečiui „Ameriką”.

„Ameriką’’ visuomet gau
nu pirmadienais, bet pereitą 
savaitę gavau ketvirtadienį, 
rugsėjo 4 d. „Amerika” pir
mutinė atnešė tą skausmingą

Chicago, Ill
GJ 7

Mirė Sesuo Dolorosa
Po ilgos ir sunkios ligos 

mirė Sesuo M. Dolorosa (Ka
tarina O’Britis) rugsėjo 5 d. 
9 vai. vakare.

A a. Seselė gimė 1891 m. 
gegužės 18 d. Cleveland, Ohio. 
Duktė Mykolo ir Marijonos 
(Kazlauskaitės) O’Braitis.

Į vienuolyną įstojo 1911 
m. iš. Švč. Marijos parapijos, 
Edwardsville, Pa. Profesijos 
sidablinį jubiliejų iškilmingai 
minėjo 1938 m. rugpiūčio 16 
dieną.

Paliko nuliūdusias bendra
darbes Seseris, savo mylimą 
Mamytę, sesutes: Marijoną 
Valibienę, Dr. Constance O’
Britis, Florence Kuzleikienę, 
Anelę, Teresę ir brolį Edvar
dą — Edwardsville, Pa., svai
nius, brolienę, tetas, dėdes ir 
gimines.

Laidotuvės įvyko rugsėjo 
9 dieną. Gedulingos pamaldos 
buvo šv. Kazimiero seserų 
koplyčioje, 2601 W. Marquet
te Road., Chicago, Ill. Po pa
maldų nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Prašome gimines ir pažįs
tamus pasimelsti už velionės 
vėlę.

Šv. Kazimiero Seserys 
ir O’Braičių šeima.

Sullivan, p. Pundžiuvienė ir 
p. Butkienė. Į rezoliucijų ko
misiją: p. Karolis Burė, p. 
Novogrodskis, Jonas Leknic
kas, p. Indrelienė, p. Jokuby- 
nas. Finansų kom. išrinkta: 
Vedeckis, M. Arlauskaitė, Lo- 
kšas.

Pranešimus daro 15 atsto
vų nuo įvairių draugijų ir 
kuopų. Daroma pertrauka.

ANTROJI SESIJA
Šiai sesijai pirmininkauja 

Antanas Sakalas, sekretoriau 
ja Aukštaitė ir Pranas Kun
drotas.

Pranešimus daro pati Cen
tro Taryba. Tarybos Centro 
pirm. Aug. Frenzelis savo 
pranešime supažindino, iš ko 
ir kur užsimezgė Kanados 
Liet. Tarybos branduolys, ko 
kie jos tikslai ir kas nuveikta. 
P. Frenzeliui entuziastiškai 
plojama — komunistai bau
bia ir daro triukšmą.

Centro sekretorius K. Bu- J 
re jautriai ir plačiai dėsto 
Lietuvos vargus. Pabrėžia, 

jkad į Kanados Liet. Tarybą’ 
stojo sveikiausias Lietuvai e-tamsįus mūsų žmonelius mo- 1 z-i v* t Irii vi t ti za i vi t t o i >■

URAGVAJAUS LIETUVIŲ GYVENIMĄ rTQg
Atvažiavus kun. J. Kaman vieno save aukštu titulu i ... 

dnlnn mnmnnm riiuvanin. suvadinusio asmens rduliui, marijonui, Urugvajun, 
suskurdęs lietuvių visuome
ninis gyvenimas žymiai pa
gyvėjo. Prieš keletą metų 
kn. Radžiui išvykus iš mūsų 
kolonijos katalikiškas bei 
tautinis lietuvių veikimas pa
kriko, o dabar vėl pradeda at
gyti. Kun. J. Kamandulis jau 
įkūrė lietuvių katalikų akci
jos draugiją, organizuoja lie
tuvišką parapiją, mėgina su
burti jaunimą. Sudarė bažny
tinį chorą, kuris p. Svilainio 
vadovaujamas sekmadie
niais per lietuviškas pamal
das gieda Serros bažnyčioje.

Iki šiol mūsų kolonijoje 
vien komunistinio „Darbo” 
šūkavimas tegirdėt buvo. 
Nors tų lietuviškų išgamų tik 
viena kita dešimtis čia tepri- 
skaitoma, bet jie tuo vergiš
kumu, mūsų tautos priešų 
garbinimu persisunkusiu lai
kraščiu atkakliausiai dirba 
žalingą darbą lietuvių tarpe;

kilo trispalvė vėliava, išsirai- 
tė tautinių spalvų raidė „V”, 
kaipo laimėjimo ženklas. Ir 
štai trys plakatai apsupa sce
nos dekoracijas, liejasi gyvos 
raidės į sielą ir akių vyzdžius.

Viename plakate šaukiasi 
obalsis: „Ištieskime pagalbos 
ranką pavergtai Tėvynei!” 
Kituose juda raidžių bangos: 
„Už išlaisvinimą Lietuvos, už 
Santarvės pergalę, už ištiki
mybę Kanadai!”

Tą pat dieną ūžia Vytauto 
salė patriotinėmis dainomis 
ir mielais svečiais. Čia at
važiavęs Torontas, Hamilto
nas ir kiti. Vaišingas mont- 
realietis, parengęs pusryčius, 
vaišina atvykusius svečius. 
Po pietų klubas lūžta draugi
jų atstovais, svečiais, ir ko
munistiniais baubliais.

PIRMA SESIJA
Prasidėjo Seimo pirma se

sija rugp. 30 d. 3 vai. pp. Ati
darė Montrealo skyriaus Ta
rybos pirmininkas A. Navic
kas. Jautria ir gražia, lietu
vių kalba pasveikino Seimo 
dalyvius, pareiškė padėką Ka 
nados valdžiai už visas Tary
bai teikiamas laisves. Kvie
čiama laikinai pirmininkau
ti Augustiną Frenzelį, sekre
toriais pakviesti M. Aukštai- 
tė ir Pranas Kundrotas. Gie
dami Lietuvos ir Kanados 
himnai.

Frenzelis pakviečia, kad 
Seimas imtųsi iniciatyvos su
kaupti jėgas ne sroviniais su
metimais, bet svarstytų gry
nai Lietuvos atstatymo dar
bą.

Sveikina Seimą p. Jankau
skas, atvykęs iš Jung. Vals
tybių, Amalgameitų unijos 
vardu. Jokūbynas — Kana
dos Liet. Center Tarybos var
du ir pila kailį bolševikams. 
Telegrama sveikina Liet, ge- 
neralis konsulas G. L. P. 
Grant-Suttie, kurs žada į Sei
mą ir pats atvykti.

Puikiu laišku sveikina p. 
Liaukevičius iš Austin’o Ma
nitoba. Telegrama nuo p. Ur
bono, Flin Flon’o Tarybos sky 
riaus atstovo. P. Vilnonis, 
Hamiltono kuopos atstovas, 
sveikino ir trijų dolerių au
ką pridėjo.

Į mandatų komisijos sąsta
tą išrenkama M. Arlauskaitė, 
A. Kundrotą ir S. Pundžiuvie- 
nė. Ši praneša, kad užsiregis
truota 18 įvairių draugijų, su 
68 atstovais iš visų Kanados 
kraštų.

Į prezidiumą išrinkta: Au
gustinas Frenzelis, Pranas 
Kundrotą, A. Navickas, M. 
Vaišnora, M. Aukštaitė, A. 
Sakalas ir Pranas Tautkus. 
Seimo sekretoriais paskirti: 
Pranas Kundrotą, Marija Au
kštaitė ir Pranas Tautkus.

Į spaudos komisiją: Mrs.

lementas, kurs vieningoj va
goj gali daug naudos padary
ti. Salėj triukšmingai ploja 
— komunistai kojomis try
pia ir baubia.

P. Novogrodskis stebisi, 
kad 20-tame amžiųjų atsira
do bulių, kurie putoja ir bau
bia. P. Indrelienė siūlo komu
nistams neduot kalbėti. Sei
mas pasiūlymą užgiria karš
tu rankų plojimu.

Raportuoja „Nepriklauso
mos Lietuvos” administrato
rius Pranas Kundrotas. Pra
neša, kad šis „naujagimis” ei
na tikrus „kryžiaus kelius”, 
kad reikalinga paramos raš
tais ir pinigais.

Iš publikos atsiliepia ir už
giria Tarybos pradėtą darbą 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
kely, prašo ir toliau tęsti pra
dėtą darbą. Komunistai bau
bia, bet nuleidžia savo nosį.

Tarybos iždininkas Jokū
bynas pranešė kasos stovį; 
seimas užgiria, o centro revi
zijos komisija patvirtina, kad 
visa sąskaita buvo vedama 
pavyzdingoj tvarkoj.

Antrą sesiją uždaro p. Kun
drotas gražia ir jaudinančia 
kalba, ragina vėl grįžti visus 
Seimo dalyvius į trečiąją se
siją, kuri padės pagrindus to
limesnei Tarybos veiklai.

TREČIOJI SESIJA
Prasidėjo rugp. 31 d. 9 vai. 

ryte. Pirm. Frenzelis, sekr. 
Kundrotas, M. Aukštaitė ir 
Tautkus.

Kalba Liet. gen. konsulas 
G. L. P. Grant-Suttie, kuris 
gražiai atsiliepia apie lietu
vių tautą, ragina palaikyti sa 
vo tėvų tradicijas, meną, kul
tūrą, kad ir lietuvis būtų ly
gus kultūroj kaip ir didžių 
tautų atstovai, ir kad savo 
taktu, šaltu apgalvojimu bū
tų visur ir visame sąmonin
gas. Linki, kad Lietuva susi
lauktų savo nepriklausomy
bės. Salėj nenumaldomas plo
jimas.

Svečiai iš Jungt. Valstybių 
Valaitis ir Klinga pakviečia
mi į garbės prezidiumą ir pa
sako po karštą kalbą. Jiems 
baigus kalbėti, salė šaukia: 
,Tegyvuoja laisva ir neprik
lausoma Lietuva! Šalin fašiz
mas ir komunizmas!” Komu
nistai trypia ir švilpia.

Seimas buvo judrus, įdo
mus ir gyvas. Daug nuveikė 
gražių darbų, paruošė ir pri
ėmė stiprias rezoliucijas, iš
rinko naują Centro Tarybą iš 
sveikiausi© Lietuvai elemen
to, pakėlė garbės nariais ge
neralinį konsulą G. L. P. 
Grant-Suttie ir vietinį lietu
vių parapijos kleboną, kun. 
J. Bobiną.

Linkiu laimės ir pasiseki
mo užsimotuose darbuose, 
linkiu naujai išrinktai Centro 
Tarybai ištvermės ir sveika
tos.

ko paniekinti savo kalbą, sa
vo gražius papročius. Dėlto 
čia didžiausis tamsumas, dva
sinis susmukimas vyrauja.

Nelengvas darbas puola 
ant mūsų jauno kunigo pe
čių. Čia reikia ne tik mokėti 
su katalikybės priešais sėk
mingai kovoti, bet ir pačių ka 
talikų tarpe, tik dirbt pradė
jus, pasireiškusius įvairiau
sius nesklandumus, reikia 
mokėti išlyginti (nors tie ne
sklandumai mūsų organizaci
jose išeina, galima sakyt, iš

sivadinusio asmens).
Kun. J. Kamandulis sa įfllOTUVESE 

gražiu taktu, geležiniu 
tvermingum ir dideliu sa '■ 
pareigoms atsidėjimu, g 5? provincijolo, 
žiu vilčių, pasitikėjimo n L , 
myse sukėlė. Jei kun. Kam: ji kunigai J. Bal- 
dulis ir toliau tokiu ištv lUlionis, J.Alek- 
mingumu mūsų tarpe dir 
tikime, mūsų kilnaus dar su jais buvo 
kenkėjus nugalėję, susipra 
mą, gražų sugyvenimą mt ioatvykęs ir mu- 
kolonijoje įgyvendinsime.

Iš kun. J. Kamandulio g 
narni šiaurės Amerikos la 
raščiai „Draugas”, „Dar 
ninkas”, „Amerika” iš ran 
į rankas pas mus eina, uoli: 
šiai juos skaitome pasidal 
darni. Tie turiningi, gyvi 
niomis lietuvių katalikų la 
raščiai gyvai nupiešia mu Juškaitė, žino- 
Šiaurės Amerikos lietuvių 
talikų veiklą. Ir visa tai 1 
tuvio kataliko darbštumu 
kultūringumu pasiekta. ' 
laikraščiai čia mus dvasin 
sustiprina, priduoda mui -^us (Wonson), 
energijos, didesnio pasiry 
mo darbui.

Mūsų katalikiško veiki] 
pradžia be galo sunki. Bet 
mūsų kunigo kantrybė ne 
seks sunkiose gyvenimo są 
gose, šioje skurdžioje Un 
vajaus lietuvių kolonijoje 
venant, pasieksime ir n). _
nors tokių katalikiškų ir k į ip Pilpnn 
tūrinių laimėjimų, kaip n; 
sų kaimyninių kolonijų B] 
žili jos bei Argentinos liei 
viai yra pasiekę.

įj, Jono Navicko,

mgsėjo 8 d. daly-

jūlionis, J. Alek- 
jekešis ir J. Gu-

jūnerikos” reda-

gninas, su kuriuo 
yįo P. Šimkienė 
jim. J. Balkūnas 
lapo atsisveiki-

ĮSKAITĖ 
[EKĖJO

Jaktė J. Maslau- 
$ Hendrick St., 
mgsėjo 7 d. 4:30 
Apreiškimo par. 
siekėjo už Hen-

weyer St.
š sakramentą su- 
įm, N. Pakalnis; 
įkun. K. Paulio- 
J. Petrauskas.
jie altoriaus at
kelia. Pirmoji pa-

Ai

- Mrs. 
b ir Elena, jau- 
iės; jaun. brolis 
.to pirmasis pa- 
pabroliai: jauno
kas ir Edvar-

4—————S"

Aukos
Kanados lietuvių seime 

„Nepriklausomos Lietuvos” 
laikraščiui palaikyti aukojo:

Po $5.00: Jonas Dunšikas,

mergės d 
sukneles, 
ir nešė r;

A. M 
čienė pri 
kimo par 
tų dainai 
tuose. Je 

taip pat 
Y. A.

Vestuv 
Triangle 
Hill. Kur 
vakaro vi 
moji pam 
tą. Solis! 
su kuriui 
davo dai 
dainavo !

Jaunie; 
mėnesį p 
grįžę gyx 
St., Broo 
jaunaved

VIEŠN

Praeit: 
ke viešėj 
tė, „Dra 
klubo na 
pas Aver 
ge buvo i 
bury, Co

MOTI
SU1

Moterį; 
ko ir Ne 
suvažiavi 
(October 
mainymo 
Perry Ax 
Pradžia 1 
kuopos p 
stoves.

Šis suv 
bus. Bus 
kusį S-go

S. S

oto pasipuošusi 
suknele, papuoš- 
ais. Jos galvą 
pas velionas, ku- 

jau kėsinasi naujas Euroj -vaškinių gėlelių
3 gen0_ 

sijų bukietą, nuo

LIETUVOS VYČIŲ PASISAKYMAS
29-tas Lietuvos Vyčių sei

mas, susirinkęs Pittsburgh, 
Pa., 1941 m., rugpiūčio 12— 
14 dd., išklausęs adv. Stasio 
Gabaliausko pranešimų apie 
dabartinę mūsų tėvų šalies — 
LietuvosYr jos jaunimo orga
nizacijų būklę ir lietuvių tau
tos pastangas atsteigti nepri
klausomą Lietuvos valstybę 
ir gėrėdamasis Lietuvos jau
nimo didvyriškumu ir pasi
aukojimu, vaduojant Lietuvą 
iš bolševikų okupacijos, nu
tarė:

1. Pareikšti užuojautą gi
minėms ir draugams tų Lie
tuvos jaunuolių, kurie mirė 
arba buvo sužeisti kovoje su 
okupantais bolševikais didžio 
jo lietuvių sukilimo Lietuvos 
nepriklausomybei atsteigti 
metu;

2. Moraliai ir materialiai 
remti lietuvių tautos ir Lie
tuvos laikinosios vyriausybės 
pastangas atsteigti pilnai 
nepriklausomą Lietuvos Val
stybę su sostine Vilniumi ir 
laisvu išėjimu į Baltijos jū
rą.

3. Visomis Amerikos lietu
vių jaunimo pastangomis gel
bėti Lietuvos lietuviams, išsi
vadavusiems iš vandališkojo 
bolševizmo nagų, išsaugoti 
mūsų tautos tradicijas ir at- 
sistačiusiosios Lietuvos Vals
tybės suverenitetą, į kurią

Jonas Leknickas, Karolis 
Burė; po $3.00: kun. Bobinas, 
P. Vilnonis, 2 dol.: Pranas 
Kundrotą. Po $1.00: P. Jokū
bynas, J. žižiūnas, J. Valaitis, 
D. Klinga, Girdauskienė, A. 
Navickas, P. Vedeckis, M. 
Aukštaitė J. Staniulis, P. S. 
Pundžiuvienė, Danis Yra, P. 
Vizbarienė, P. Bakanavičienė, 
M. Vaišnora, P. Tautkus, J. 
H. St. Louis, Pr. Bakanas, K. 
žižiūnas, O. Kuprevičienė 
Griganavičius P. Pakulis, Jo
nas Yla, P. Žukauskas, P. Ba- 
gužis, P. Mačiulis, P. Palu
binskas, P. Jakubka, P. Vili
mienė, P. M. Mickuvienė, Ur
banavičius, O. Kalinauskienė, 
Juoz. Kuprevičius, P. Liauke
vičius, F. Dubauskas, P. Ke- 
blinskienė, M. Ivaškevičienė, 
P. Bylienė; smulkiomis auko
mis surinkta $4.60. Viso au
kų surinkta $64.85.

Tautos Varpas.

mažųjų tautų pavergėjas 
vokiškasis nacizmas.

4. Pareikšti gilią užuoj: isumazgioti šil
tą Lietuvos katalikų jauni į
— Pavasarininkų ir Ate ;__o;
ninkų — organizacijų vadi suknelę, galva 
ir nariams dėl patirtų skri melsvu velio- 
dų ir pražudytų gyvybių, h suomis, ant ran- 
ševikų okupacijos metu. pirštinaitės;

29-tas Seimas pareišk s rožes su ruža- 
kad Lietuvos Vyčiai yra ] lėliais. Kitos pa
siruošę, kai tik sąlygos 1( 
minėtoms katalikų jauni] 
organizacijoms suteikti vi; 
keriopą paramą.

Dievo palaima telydi L 
tuvos katalikiškojo jauniu 
darbus Bažnyčios ir tėvyi 1 mūro namas, 7 
labui. $ kambariai, a-

-------------------- Halinis apšildy-

jamergė vilkėjo

PAULAI

Juoktis Sveika

Jokit Proga 
Serus Namuš

ir patogi vieta.

^puikus atskiras 
1 karų garadžius, 
iky kambarių. Ga-

Elena 
Vincas P 
nomis su 
sūnaus, i 
nelis smi 
nos bus i

Vinco 
žinomi 
veikėjai, 
liai — Ji 
kai. J. P 
deracijos 
vicepirm

Prieteliai
Du vaiku išėjo žvejoti. V 

nas iš jų turėjo leidimą, Muž §1000.00 cash 
tas ne. Staiga pasirodė ei nortgečiaus.
rėlio sargas. Vaikas tui m0(ierniškas
4- 1 •> -M " 1 1 n - Z-J , J/-.

.v, .. , c gražūs ir švie-ti miško link. Sargas pask &ma kaina
turėjo leidimą, pasileido be 
U C------------
vijosi. Galutinai vaiką pa; 
vijęs pagriebė už sprando 
pakratydamas aštriai užkla 
sė:

— Ar turi leidimą čia žv šs kambariai. Vi
joti? ais patogi vieta.

— Taip, turiu, — atsa 30 sąlygos, 
vaikas.

— Parodyk, — pareikala 
sargas.

Vaikas tuojaus išsitrau Pokeris 
iš kišenės popiergalį ir par 
dė. Sargas pasižiūrėjęs nūs 
stebėjo ir piktai paklausė ilgima 7-1896

— Kodėl gi tu bėgai, jei t 
rėjai šį leidimą?

— Todėl, kad anas vaik 
gautų progos pabėgti. Jis n 
turi leidimo, — atsakė maži 
žvejys, išgelbėjęs prietelį.

pirkimo išly-

uikus namas, di-

aehulis
-Laisniuotas

Woodhaven, N.Y.

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shawkonis
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valstybių

310 John Street 
Harrison, N. J.

______

Praeit; 
kos” įsta 
Rakausk 
Mariana] 
sorium. ] 
naičio Pi 
vičiūtės

SVEČL

Šiomis 
kos” įst: 
nietis A] 
tikos” la 
atsilank; 
jo prenu 
tams ir 
Fondui c

MŲ RAKANDŲ 1

Grand Street
Tel. EVergreen 7-845 

HMJfiJAI GEROS RŪŠIES 
"pasižiūrėti mūsų parduoda 
lyginkite kainas su kitomis k

'kine lengviems išmokėjimam

t mokėsite už rakandus, o m

ICS NIEKUR NEGAUSITE
Kaip Petraičių Krautu 

fetraitiene u
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<un. J. Kaman vieno save 
ui, Urugvajun, sivadinusio 
uvių visuome- 
as žymiai pa- j 

keletą metų 
vykus iš mūsų 
salikiškas bei 
lų veikimas pa- 
vėl pradeda at- 
Camandulis jau 
katalikų akci- 

)rganizuoja lie- 
iją, mėgina su- 
. Sudarė bažny- 
ris p. Svilainio 
i sekmadie- 
uviškas pamal- 
ros bažnyčioje, 
isų kolonijoje 
stinio „Darbo” 
egirdėt buvo, 
iškų išgamų tik 
(imtis čia tepri- 
jie tuo vergiš- 
tautos priešų 

rsisunkusiu Tai
kliausiai dirba 
i lietuvių tarpe;

gražiu taktu j 
Azenninguin į 
pareigoms & 
žiu vilčių,

/ j*^ / a1-w i Taip pat lankėsi Alf Janu-
- - ;■ v-- t t->------------- x---n—x_

::ETOS ŽINIOS
T) LAIDOTUVĖSE

pin. Dr. Jono Navicko, 
myse suE>riJonii provincijolo, 
dūlis ir toliese rugsėjo~8 d daly- 
mingumu mis-j .......... ..
tikime, mūs;, į 
kenkėjus m 
mą, gražų J 
kolonijoje

Iš kun, J. į 
narni šiaurės, 
raščiai „Dnį 
ninkas”, 
į rankas pas® 
šiai juos skis 
darni. Tie ttTį

: niomis lietuvį;
• raščiai gyvį;

Šiaurės Am?. a Maslauskaitė, žino- 
jtė, duktė J. Maslau- 
y. 876 Hendrick St., 
ne, rugsėjo 7 d. 4:30

[etiniai kunigai J. Bal- 
fe. Paulionis, J. Alek- 
| P. Lekešis ir J. Gu- 
į. Drauge su jais buvo 
s ir „Amerikos” reda- 
r, Buvo atvykęs ir mu- 
t. Visminas, su kuriuo 
I nuvyko P. Šimkienė 
rele. Kun. J. Balkūnas 
[prie kapo atsisveiki- 
amokslą.

mergės dėvėjo panašias į jos 
sukneles, tik rausvos spalvos 
ir nešė raudonas rožes.

A. Maslauskaitė-Vencevi- 
čienė priklausė prie Apreiš
kimo par. choro ir daug kar
tų dainavo operetėse, koncer
tuose. Jaunasis ir jaunoji 
taip pat priklauso ir prie C.

šonis ir J. Bernatonis, Bosto
no arkivyskupijos klierikai.

Svečiai, paviešėję porą die
nų New Yorke, grįžo į savo 
kasdienines pareigas. Buvo 
apsistoję pas Averkus.

REKOLEKCIJOS

SLAUSKAITĖ 
IŠTEKĖJO

talikų veikli'
tuvio katalį
kultūringai
laikraščiai® Apreiškimo par.

j žmonelius mo- sustiprina, pr >je, ištekėjo už Hen-

Vestuvių pokylis įvyko 
Triangle Ballroom, Richmond 
Hill. Kun. V. Masiulis buvo 
vakaro vedėju. Jaunoji ir pir
moji pamergė sudainavo due
tą. Solistas Ludlowe White, 
su kuriuo Maslauskaitei tek
davo dainuoti, taip pat su
dainavo lietuvišką dainelę.

Jaunieji išvažiavo medaus 
mėnesį praleisti į Maine. Su
grįžę gyvens 54 Havemeyer 
St., Brooklyn, N. Y. Linkime 
jaunavedžiams daug laimės.

M. A. S.

Šią savaitę Brooklyn© vy
skupijos kunigų rekolekcijose 
dalyvauja kunigai K. Paulio
nis, J. Aleksiūnas, P. Leke
šis. Praeitą savaitę, be jau 
minėtų „Amerikoje”, reko
lekcijas atliko kun. V. Pinkus.

Angelti Karalienes 
Parapija

savo kalbą, sa- 
apročius. Dėlto 
tamsumas, dva- 
imas vyrauja.

darbas puola 
,uno kunigo pe
lą ne tik mokėti 
ės priešais sėk- 
i, bet ir pačių ka 
tik dirbt pradė
jusius įvairiau- 
ndumus, reikia 
inti (nors tie ne- 
nūsų organizaci- 
galima sakyt, iš

energijos, tį įcevičiaus (Wonson), 
mo darbui Havemeyer St.

Mūsų katŲ ystės sakramentą su- 
pradžiabegi jb. kun. N. Pakalnis; 
mūsų kunigo, 
seks sunki®
gose, šioje k ją prie altoriaus at- 
vajauslietini >s tėvelis. Pirmoji pa- 
venant, pasį uvo A. Samalionienė 
nors tokių bĮaitė); kitos — Mrs. 
tūrinių laimi; jasevič ir Elena, j au
sų kaimynini 
zilijos bei fe buvo pirmasis 
viai yra pa®

VIEŠNIA IŠ CHICAGOS

;b. kun. N. Pakalnis; 
(tavo kun. K. Paulio- 
in. A. Petrauskas.
ją prie altoriaus at-

Praeitą savaitę New Yor
ke viešėjo Betty Plekavičiū- 
tė, „Draugo” korespondentų 
klubo narė. Buvo apsistojusi 
pas Averkus, su kuriais drau 
ge buvo nuvykusi ir į Water
bury, Conn.

Rugsėjo 8 d., parapijos ren 
gimo pramogų komisijos po- 
sėdin atvyko vos tik pusė na
rių. Tartasi bazarę reikalu. 
Kun. J. Laurynaitis patarė, 
kad parapija rengtų ne baza- 
rą, bet „Block Party” prie So. 
3 St., tarp Roebling ir Driggs 
Ave. Prašyta kun. Laurynai- 
čio sužinoti tuo reikalu visas 
smulkmenas ir sekančiame 
komiteto susirinkime, kuris 
įvyks šį pirmadienį , rugsėjo 
15 d., parapijos salėje, prane
šti. Bazaras ar „Block Party” 
žada įvykti 10, 11 ir 13 die
nomis.

generalinio komisaro Dr. Ren 
telno. To pranešimo pradžio
je buvo pasakyta, kad gene
ralinis komisaras šiomis die
nomis priėmęs „grupę lietu
vių, kurie, bolševikams pasi
traukus, paėmė į savo rankas 
valdžią”. Iš to pranešimo aiš
kėja, kad Dr. Ambrazevi
čius pasiteiravęs, kokiu būdu 
ir kokia forma ateityje vyks 
Lietuvos Vyriausybės ben
dradarbiavimas su vokiečių 
įstaigomis. Kokios yra mini
mo pasimatymo pasekmės, 
žinių neturima.

Įvairios Žinios
Pereitą pirmadienį Brook- 

lyne atidarytos visos mokyk
los. Kelios mokyklos yra nau
jos, kuriose manoma sutal

tutės; jaun. brolis 
pa

nti pabroliai: jauno- 
s Pranas ir Edvar- 
ay-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

JVOS VYČIŲ PASLSI
tkomis. Jos galvą

64-25

Šv. Vardo draugijos bend
ra šv. Komunija bus šį sek
madienį 9 vai, mišių metu. 
Susirinkimas įvyks tuoj po 
mišių parapijos salėje. Visi 
parapijos vyrai turėtų prie 
šios draugijos prisirašyti ir 
dalyvauti bendroje šv. Komu 
nijoje.

Aleksandras, ir Stasė (Mickevičiūtė) Vasiliauskai, 
jaunavedžiai, neseniai sugrįžę iš vestuvinės kelionės 
Al. Vasiliauskas uolus lietuvių katalikų draugijų vei
kėjas, Great Neck, L. I., Federacijos skyriaus sekre
torius, L. Vyčių kuopos ilgametis pirmininkas, ar
timas „Amerikos” bičiulis. Linkime jaunavedžiams 
šviesiausios laimės.

ŠVEDŲ SPAUDA APIE LIETUVĄ

pinti per kelis tūkstančius 
vaikų. Daugumoje mokyklų 
bus ir vakariniai kursai, vi
sokių amatų pamokos.

Šį sekmadienį, rugsėjo 14 
d., bus J. A. V. konstitucijos 
minėjimas. Prospect parke 
Brooklyne, rengiamas minėji
mas. Vyskupas ragina kuni
gus ir tikinčiuosius tame mi
nėjime dalyvauti.

Mirė garsus katalikas išra
dėjas Stephen Horgan. Jis 
yra išradęs, kaip gaminti lai
kraščiuose spausdinamų pa
veikslų klišes.

Kingsboro naujuose, mies
to pastatytuose, namuose 
jau 423 šeimynos susikraus
tė. Iki rudens užims visus na
mus.

MEKSIKAI BUS DUOTA PASKOLA
kad Meksika atitinkamai at
silygintų.

10 Žuvo Lėktuvo
Nelaimėje

Londonas. — Anglijos a- 
viacijos ministerija viešai pa
skelbė, kad šios savaitės pra
džioje žuvo didžiulis lėktu
vas, atlėkęs iš Kanados. Lėk
tuvo nelaimėje žuvo 10 asme
nų, kurių tarpe du amerikie
čiai — kapitonas Picking ir 
inž. Spence (kilęs iš Little 
Neck, N. Y.).

Ši nelaimė buvo trečia per 
vieną mėnesį. Viso trijose,ne
laimėse žuvo 54 asmenys.

Washington. — Patirta, 
kad netrukus Jungtinių A- 
merikos Valstybių vyriausy
bė suteiks Meksikai didelę 
paskolą. Manoma, kad toji 
paskola sieks 100 mil. dole
rių. Už šią paskolą tikimasi, 
kad Meksika artimai bendra
darbiaus su Amerika ekono
miniame ir kariniame gyni
mosi nuo bendro priešo. Dalis 
paskolos bus skiriama Mek
sikos piniginei valiutai susti
printi, padaryti pastovia. Me
ksikos vyriausybė taip pat 
turės pasižadėti atlyginti 
tiems amerikiečiams, kurių 
valdytus aliejaus šaltinius 
Meksikos vyriausybė prieš 
keleris metus nusavino.

Derybos vestos jau dvejis 
metus ir tik dabar baigiama 
pasiekti susitarimo, šiomis 
derybomis yra susidomėjusi 
ir Anglijos vyriausybė, kuri 
taip pat gina savo piliečių 
reikalus Meksikoje. Prieš ke
lerius metus Meksikos vyriau 
sybė nusavino ir anglų dide
lius turtus. Dabar norima,

Šiomis dienomis gauta ži
nių, ką rašė Švedijos laikraš
čiai apie Lietuvą po lietuvių 
sukilimo prieš pavergėjus bol 
ševikus ir vokiečiams panei
gus Lietuvos teisę tvarkytis 
savarankiškai. Visiems įdo
mu sužinoti, kokių žinių tu
rėta Švedijoje.

„Dagens Nyheter” rašo:
„Naujoji Lietuvos vyriau

sybė, kuri paskelbė krašto 
savistovumą ir nepriklauso
mybę, kaipo tęsinį nepriklau
somos valstybės, gyvavusios 
1920—1940 metais, dabar jau 
nebeegzistuoja. Kaip prane
šama iš Lietuvos, vyriausybė 
atsistatydino po eilės bergž
džių derybų su reicho komi
saru Lohse. Drauge su šita 
vyriausybe išnyksta paskuti
nė institucija, kuri primena 
Lietuvos savistovumą. Sykiu 
pranešama iš Kauno, kad ten 
uždrausta iškabinėti geltoną- 
žalią-raudoną vėliavą, kuri y- 
ra Lietuvos laisvės simbolis. 
Taip pat uždrausta groti ar 
giedoti tautos himną.

Vyriausybė susidarė dar 
antrą karo dieną, kai Lietu
vos kariuomenė, kuri perei
tais metais buvo įjungta į ru
sų armiją, susijungė su vo
kiečiais kovoje prieš Rusiją. 
Buvęs Lietuvos pasiuntinys 
Berlyne ministeris Škirpa ne 
gavo progos nuvažiuoti iš Ber 
lyno į Kauną ir vyriausybės 
šefas buvo pakeistas minis- 
teriu pirmininku Ambrazevi
čium. Naujoji vyriausybė pa
siuntė telegramą reicho kan
cleriui Hitleriui ir prašė jo 
pripažinimo. Tuo pat laiku ji 
bendradarbiavo su vokiečių 
kariuomene po to, kai ši užė
mė kraštą. Kai reicho komi
saras Lohse prieš porą savai
čių atvyko Kaunan, vyriausy
bė pradėjo su juo derybas, ta
čiau pasėkos buvo neigiamos. 
Vyriausybės paskutinis žygis 
buvo vainiko uždėjimas ant 
Nežinomojo Kareivio kapo 
prieš Karo Muziejų Kaune. 
Tai įvyko tuo laiku, kai vo
kiečių kareivis šalino Klaipė
dos vardą nuo paminklo. Tas 
pavadinimas ten jau nebeti
ko, nes Klaipėda 1939 metais 
buvo prijungta prie Vokie
tijos”.

Kitas švedų laikraštis 
„Svenska Dagbladet” rašo iš 
Berlyno:

„Lietuvos tautinė vyriau
sybė, susitvėrusi birželio 23 
d., rytojaus dieną po vokiečių 
pasistūmėjimo prieš raudoną

ją armiją, vakar (rugpiūčio 
10 d.) atliko žygį, kurį reikia 
laikyti paskutiniu vyriausy
bės veiksmu. Tasai veiksmas 
buvo — iškilmingas vainiko 
uždėjimas ant Nežinomojo 
Kareivio kapo Kaune. Nuo 
tos valandos jau nebeegzis
tuoja jokia lietuvių vyriausy
bė. Po vokiečių parėdymo 
Lietuvos tautinė vėliava, tau
tos himnas ir tt. tuo tarpu sa
vaime atpuola.

Nors Lietuvos tautinė vy
riausybė pasitraukė nuo sce
nos, vis tik bendradarbiavi
mas tarp vokietčių komisa
riato ir lietuvių sluoksnių vy
kdomas. Lietuvos žinovų gru
pė bendradarbiauja adminis
tracijos darbe, vykdomame 
generalinio komisaro Dr. Ren 
teln, kuriam reicho komisa
ras Lohse pavedė aukščiausią 
administracijos vietą Lietu
voje”. *

„Stockholm Tidningen” iš 
Berlyno rašo:

„Naujoji Lietuvos tautinė 
vyriausybė, kuri susitvėrė 
Kaune prieš vokiečių įėjimą 
į šį miestą, generalinio komi
saro Lietuvai Dr. Rentelno 
yra paleista. Atrodo, kad tarp 
tos vyriausybės ir vokiečių 
okupacinės valdžios iškilo 
kai kurių ginčų kompetenci
jos klausimais: rezultate vy
riausybė buvo paleista.

Ryšium su tuomi žmoniij 
minia nužygiavo prie Nežino
mojo Kareivio Kapo Kaune ir 
uždėjo vainiką, tačiau minia 
buvo išsklaidyta ir Lietuvos 
vėliava nuleista. Tam tikros 
grupės, rodos, nori spiestis 
po Voldemaro vadovybe.

Tokia nepriklausomybė, ku 
rios tikėjosi lietuviai, išsiva
davę iš komunizmo, matomai 
neįeina į vokiečių planus dėl 
Pabaltijo atstatymo; kiekvie 
nu atveju, — bent kol tęsiasi 
karas. Bendrai atrodo, kad 
norima surasti kitokį proble
mos išsprendimą po karo, ne
gu mažųjų valstybių sistemą, 
kuri tapo sovietų imperializ
mo auka.”

Ryšium su švedų laikraščių 
pranešimais apie Lietuvos 
Tautos himno uždraudimą 
tenka pastebėti, kad iki pas
kutiniųjų dienų bent Kauno 
radijo stotyje Tautos Himnas 
buvo kas vakaras grojamas, 
pasibaigus programai.

Per Kauno radiją rugpiū
čio 13 d. buvo duotas prane
šimas, kad Dr. Ambrazevi
čius buvo priimtas vokiečių

Moterų Sąjungos New Yor- 
ko ir New Jersey apskrities 
suvažiavimas įvyks spalių 
(October) 12 d., V. J. Atsi
mainymo par. salėje,
Perry Ave., Maspeth, N. Y. 
Pradžia 2 vai. popiet. Visos 
kuopos prašomos atsiųsti at
stoves.

Šis suvažiavimas labai svar 
bus. Bus pranešta apie įvy
kusį S-gos seimą.

S. Subatienė, Aps. pirm.

Parapijos pasilinksminimų 
ir laimėjimų vakarai būna 
kiekvieną trečiadienį, 8 vai. 
Įžanga tik 35 centai.

umpas velionas, ku-
I vluo vaškinių gėlėlių 

’ lankose laikė seno- 
’dinijų bukietą, nuo 
bojo sumazgioti šil

jau kėsinasi: 
mažųjų tauti 
vokiškasis n

4. Pareikšt 
tą Lietuvos^ heliai.
— Pavasaris 
ninku—o fa

tuvos Vyčių sei- 
kęs Pittsburgh, 
,, rugpjūčio 12— 
,usęs adv. Stasio 
pranešimų apie 
isų tėvų šalies — 
osjauniinS^orga- 
lę ir lietuvių tau-įr nariams £ uošta melsvu velio- 
as atsteigti nepri- dų ir pražūk mksnomis, ant ran- 
Aetuvos valstybę ševikų okupL 
asis Lietuvos jau- 
friškumu ir pasi- kad Lietui 
vaduojant Lietuvą siruošę, kail
ių okupacijos, nu- minėtomsfc 

organizacija 
keriopą part

ČIGONIŲ BALIUS

TiTTū

29-tas fc

i pamergė vilkėjo 
ifetos suknelę, galva

itkinės pirštinaitės; 
kias rožes su ruža- 
nnėliais. Kitos pa-

PAULAUSKAI SUSILAUKĖ 
SŪNELIO

ir

kšti užuojautą gi- 
draugams tų Lie- Dievo pak 

tiuolių, kurie mirė tuvos kat& 
> sužeisti kovoje su 
ta bolševikais didžio 
ą sukilimo Lietuvos 
.somybei atsteigti

ludokit Proga
Gerus Namus

darbus Bar 
labui.

Juokti'
aliai ir materialiai 
tuvių tautos ir Lie- 
kinosios vyriausybės 
is atsteigti pilnai 
usomą Lietuvos Vai

Du vaikui? 
nas iš jy fc 
tas ne. Ste

1 sostine Vilniumi ir r^° W 
turėjo leidiz 
ti miško Iii) 
vijosi. Galt 
vijęs pagrįs

sėjimu į Baltijos jū-

somis Amerikos lietu- 
limo pastangomis gei
stu vos lietuviams, išsi- 
siems iš vandališkojo 
zmo nagų, išsaugoti 
autos tradicijas ir at- 
usiosios Lietuvos Vals- 
suverenitetą, į kurią

lynų mūro namas, 7 
rengti kambariai, a- 
jentralinis apšildy
ti ir patogi vieta. 
Į $4250.

_ ynų puikus atskiras 
pį 2-jų karų garadžius, 

niškų kambarių. Ga- 
:ti už $1000.00 cash 
lo mortgečiaus.
tnynų moderniškas 
ideli, gražūs ir švie- 
bariai. Žema kaina 
;eros pirkimo išly-

pakratydrFl puikus namas, di-
Sg. ’ liesus kambariai. Vi-

Artu,[ilgiais patogi vieta.
' imo sąlygos.

se:

joti?

Leknickas, Karolis 
po $3.00: kun. Bobinas, 
nonis, 2 dol.: Pranas 
rota. Po $1.00: P. Jokū- 
i, J. žižiūnas, J. Valaitis, 
linga, Girdauskienė, A. 
įkas, P. Vedeckis, M. 
taitė J. Staniulis, P. S. 
žiuvienė, Danis Yra, P. 
irienė, P. Bakanavičienė, 
raišnora, P. Tautkus, J. 
d. Louis, Pr. Bakanas, K. 
.nas, O. Kuprevičienė 
anavičius P. Pakulis, Jo- 
Yla, P. Žukauskas, P. Ba- 
s, P. Mačiulis, P. Palu
kas, P. Jakubka, P. Vili- 
lė, P. M. Mickuvienė, Ur- 
ivičius, O. Kalinauskienė, 
s. Kuprevičius, P. Liauke- 
lis, F. Dubauskas, P. Ke- 
skienė, M. Ivaškevičienė, 
Jylienė; smulkiomis auko- 
surinkta $4.60. Viso au- 

surinkta $64.85?
Tautos Varpas.

Elena (Sabaliauskaitė) 
Vincas Paulauskai šiomis die 
nomis susilaukė pirmagimio 

i sūnaus. Motina sveika, sū
nelis smarkiai auga. Krikšty 
nos bus rugsėjo 21 d.

Vinco Paulausko tėvai yra 
žinomi Maspetho draugijų 
veikėjai, „Amerikos” bičiu
liai — Juzefą ir V. Paulaus
kai. J. Paulauskienė yra Fe
deracijos New Yorko apskr. 
vicepirmininkė.

Mot. Sąjungos 24 kuopos į- 
domus susirinkimas įvyko An 
gėlų Karalienės par. salėje. 
K. Dumblienė labai įdomiai 
papasakojo apie Są-gos sei
mą, įvykusį Baltimorėje. Jos 
pranešimas priimtas su dė
kingumu.

Nutarta suruošti didžiulį 
čigonių balių, kurs bus rug
sėjo 27 d., šeštadienį, Ange
lų Karalienės par. salėje. Bus 
valgių, gėrimų, šokių ir kito
kių prašmatnumų, bet už vi
sas šias gerybes reikės mokė
ti tik 35c. Kviečiame visus at
silankyti. * Rast.

• Spaudos žiniomis, „alter” 
Zimmermann persikėlęs į 
Kauną, kur jis prie vokiečių 
reicho komisaro vadovausiąs 
spaudos darbui. Iki šiol jis 
gyveno Liubecke ir buvo vo
kiškosios spaudos šefas.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

LANKĖSI
Maspetho Žinios

Praeitą savaitę „Ameri
kos” įstaigoje lankėsi Dr. A. 
Rakauskas, MIC., dabar esąs 
Marianapolio kolegijos profe
sorium. Dalyvavo savo gimi
naičio Pr. Noreikos ir O. Ule- 
vičiūtės jungtuvėse.

SVEČIAI BOSTONIEČIAI

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 - 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. 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. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins 
(Šalinskas)

Laisniuotas Ųraborius
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.

Mot. Sąjungos 30 kuopos 
susirinkime rugsėjo 2 d. lan
kėsi kun. J. Balkūnas ir kun. 
P. Lekėšis. Dėkojo karnava
lo darbuotojoms, kurios kan
triai ėjo virtuvėje sunkias 
pareigas. Atvykusi apskr. 
pirm. S. Subatienė užkvietė į 
29 kuopos sidabrinio jubilie
jaus iškilmes. Apskrities su
važiavimas bus spalių 12 d. 
Maspethe.

Šiomis dienomis „Ameri
kos” įstaigoje lankėsi bosto- 
nietis Ant. Janušonis, „Ame
rikos” laikraščio skaitytojas; 
atsilankymo proga užsimokė
jo prenumeratą dvejiems me
tams ir paaukojo Intertypo 
Fondui du doleriu.

vaikas._p^i|tate — Laisniuotas
sargas.

Vaikas! Bt., Woodhaven, N.Y. 
iš kišenės •Jyjrgįnja 7.4896 
dė. Sargas;! _____________
stebėjo k P|- -- -----

—KodėKl
^dTUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE
gautų p$:

, turi leidinį'' 
, žvejys, i$-

I Brokeris

H

jlli

436 Grand Street Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
rite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
[palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

lodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičiu Krautuvėse

PETRAITIENE ir SŪNŪS
mokesite už rakandus, o ne už išredymą

Rugsėjo 7 d. susituokė są- 
jungietė Magdalena Januš- 
kaitienė ir F. Gedvilą. Puota 
buvo piliečių klube. Geriausio 
pasisekimo.

Rugsėjo 5 d. 8 vai. rytą at
laikytos gedulingos mišios už 
a. a. kun. J. Navicko vėlę. At
našavo kun. J. Balkūnas. Vi
sa aplinkuma buvo liūdna. 
Netekome savo tėvo, kuris 
mūsų lietuvišką jaunimą auk
lėjo ir mokė, kaip mylėti Die
vą ir tėvynę. Netekome vai
niko, kuris lietuviškai visuo
menei garbę nešė. Mes pina
me jam karščiausių maldų 
vainiką. Tegu gerasis Dievas 
suteikia jam už kilnius 
bus gausų atlyginimą.

O.

dar-

Guido Salmaggi, kuris dai
nuodavo operose New Yorke, 
dabar dainuoja dėdės Šamo 
kariuomenėje. Jis naujas 
reivis.

ka-



AMERIKA Rugsėjo - Sept. 12 d,-,| KAIP
INTERTYPO FONDUI PIKNIKAS

Ne tiek šypsojosi iš džiaug
smo Intertypas, kiek „Ame
rikos” laikraščio vadovybe, 
kad pirmasis „Amerikos” 
Naujo Intertypo Fondui pik
nikas rugsėjo 7 d., palygina
mai, gražiai pavyko. Rašome 
„palyginamai”, nes tą dieną 
buvo nepaprastai daug ves
tuvių, sužieduotuvių ir kito
kių pramogų, kurios daugelį 
sutrukdė.

Intertypo pikniką galima 
buvo pavadinti ir pilnai jau
nimo pikniku, nes vakare, 
gražaus, rinktinio jaunimo 
buvo pilna Klasčiaus salė. 
Programos jokios nebuvo, 
kas džiugino jaunimą, kuris 
taip labai norėjo kuo dau
giausia pasišokti prie gero 
J. Avižonio Yorke club or
kestro.

Piknike dalyvavo kunigai 
V. Masiulis ir V. Pinkus, o 
kun. K. Paulionis atsiuntė sa
vo paramą.

Pasidarbavo šie uolūs „A- 
merikos” rėmėjai to pikniko 
ruošimo komiteto nariai: J. 
Tumasonis, K. Baltrušaitis, 
V. Daubaras, K. Dobrovols
kis, K. Galčius, S. Lukoševi- 

-čius,V. Žemantauskas, S. Pus- 
vaškis, M. Mikolaitis, K. Kru 
šinskas, P. Montvila.

Smarkiai saldumynus par
davinėjo: M. Šertvytienė, B. 
Adomaitienė, M. Brangaitie- 
nė. Laimėjimo pintinės bilie
tų daugiausia išplatino J. 
Paulauskienė, S. Subatienė, 
Ciplienė.

Šio pikniko komitetas ne 
veltui dirbo ir neveltui reiš
kė pasitikėjimą, kad Interty
po piknikas pasiseks. Taip ir 
buvo. Garbė jiems ir visiems 
kuo nors parėmusiems, atsi
lankiusiems.

EKSTRA SUSIRINKIMAS

L. R. K. Susivienymo New 
Yorko ir New Jersey apskri
ties kuopų atstovų ekstra su
sirinkimas yra šaukiamas 
rugsėjo 21 d., Apreiškimo pa
rapijos salėje, kampas No. 
5th ir Havemeyer Sts., Broo- 
klyne. Kuopų atstovai prašo
mi būtinai atvykti, nes yra la 
bai svarbių reikalų atlikti.

Šiuo metu Brooklyne ir a- 
pylinkėje lankosi Susivieny
mo generalis agentas, p. Ka
tilius, taigi yra svarbu pasi
klausyti jo patarimų ir gauti 
jo pagalbos lietuvių koloni
jose.

Valdyba.

TIKRA STAIGMENA

PARDUOTA LAIMĖ

„Amerikos” Intertypo Fon
do naudai suruoštame pikni
ke rugsėjo 7 d. buvo leidžia
ma laimėjimui vaisių — gėri
mų pintinė. Veik visas pinti
nės turtas buvo geraširdžių 
to pikniko rėmėjų suaukotas. 
Vaisius aukojo — S. Subatie
nė, dešrą — O. šarkaitė; sū
rius — M. Brangaitienė; gė
rimus J. B. L.

Kur tik vyksta laimėjimai, 
paprastai, S. Subatienė būna 
laimingųjų tarpe, šį kartą ji 
stropiai pardavinėjo bilietu
kus atsilankiusiems, ir pasi
taikė, kad laimingąjį bilietą 
pardavė V. Abraičiui Jersey 
City, N. J. šis pirko glėbį bi
lietų iš jos ir kitos smarkios 
pardavinėtojos — darbuoto
jos J. Paulauskienės, pasida
lindamas bilietus su tos pin
tinės pagamintoja EI. Bart
kevičiūte — „dėl geresnės 
laimės”. Taigi, laimė liko ne 
tik parduota, bet ir pusiau 
padalinta, nes laimingasis nu
meris liko EI. Bartkevičiūtės 
rankoje — tuo pačiu teko jai 
ir pintinė.

Prie bilietėlių išpardavinė
jimo Paulauskienei ir Suba- 
tienei pagelbėjo Ciplienė, 
Ona Jackevičiūtė, Gen. Zovy- 
tė.

Visoms taip daug pasidar
bavusioms prie pintinės išlei
dimo, visiems ir visoms, ku
rie taip nuoširdžiai neatsisa
kė pirkti bilietėlių, skiriamas 
nuoširdžiausias padėkos žo
dis. Kiekvienas darbelis, kie
kviena parama yra stiprus 
laidas, kad .Amerika” greitu 
laiku galės išmokėti naujam 
intertypui užtrauktą skolą, 
tuo pačiu ir paties laikraščio 
leidimas visapusiškai page
rės.

Marytei Juozapaitytei, ku
ri išteka spalių 19 d., jos drau 
gė ir pirmoji pamergė Eleo
nora Bartkevičiūtė suruošė 
jai staigmenos (surprizo) 
„Shower Party” rugsėjo 6 d., 
savo naujoj gyvenamoj vie
toj, 41 So. 10th St., Brook
lyne.

Į pramogą atsilankė: Ma
rytės puseserės V. Zubavičie- 
nė ir Agnes, brolienė Morta, 
A. Cirkelienė, O. Akunevičie- 
nė, Dr. Aid. Šliupaitė, K. Kru- 
šinskienė, A. Valaitienė, T. 
Barziliauskienė, J. Krušins- 
kaitė, N. Sirgėdienė, A. Mi- 
notienė H. Žeikienė, O. Jacke
vičiūtė, M. Lisauskaitė, O. 
Mališauskienė, A. Paražins- 
kienė, E. Smetonienė, M. Rau 
donaitienė, A. Osteikienė, M. 
Paltanavičienė, S. Bernotie
nė.

Visos atsilankiusios, drau
ge su geriausiais linkėjimais 
ateičiai, Marytę apdovanojo 
gražiomis ir brangiomis do
vanomis, už kurias ji nuošir
džiai visoms dėkoja.

Rengėja taria širdingą sa
vo padėkos žodį visoms da
lyvavusioms ir ypač savo 
šeimininkei M. Paltanavičie
nei už leidimą pasinaudoti sa
vo butu ir už įdėtą triūsą 
ruošiant pramogą.

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA

Rugsėjo 2 d. miręs Marti
nas Mažeika, gyv. 114-45 — 
118th St. Richmond Hill, N. 
Y. rugsėjo 6 d. paladotas Švč. 
Trejybės kapinėse iš Apreiš
kimo parapijos bažnyčios.

Širdingiausiai dėkojame vi
siems giminėms ir pažįsta
miems už gėles, užprašytas 
mišias, išreikštas užuojautas, 
dalyvavimą laidotuvėse; Šv. 
Vincento draugijos nariams 
už atsilankymą, graboriui St. 
Aromiskiui už mandagų pa
tarnavimą; visiems ir visoms 
širdingas ačiū.

Ona Mažeikienė ir šeima.

Mirė

Rugsėjo 9 d. mirė Jonas 
Bulota, 59 metų amžiaus, gyv. 
708 3rd Avė., Brooklyne. Li
ko žmona Ona, duktė Ona ir 
sūnus Jurgis. Palaidotas rug
sėjo 12 d. Patarnavo grab. F. 
Shalins.

Rugsėjo 6 d. mirė Jonas 
Pastis, 29 metų, gyv. 936 E. 
49 St., Brooklyne. Palaidotas 
rugsėjo 10 d. Kalvarijos ka
pinėse iš Apreiškimo par. 
bažnyčios. Patarnavo grab. 
J. Garšva.

LRKSA. 135 KUOPOS 
NARIAMS

Rugsėjo 7 d. mirė Joseph 
Gadūnas, gyv. 64-43 — 83rd 
St., Rego Park, L. I. Palaido
tas rugsėjo 10 d. iš St. Mar
garet bažnyčios, Middle Vil
lage, L. I.

LIET. RAUDON. KRYŽIAUS VEIKLA
„Ūkininko Patarėjas” deda Raudonojo Kryžiaus išvežtiems į 

tokias informacijas apie Lietu- TSSR ir dingusiems politiniams 
vos Raudonojo Kryžiaus veiki- kaliniams gelbėti sekciją, Kau- 
mą, pasibaigus bolševikų okupa- nas, Laisvės alėja 20.
ei jai: I Lietuvos Raudonasis Kryžius

„Lietuvos Raudonojo Kry- patyrė, kad bolševikai išveže iš 
Lietuvos ne visus musų tautie-žiaus patalpose nuo ankstaus ry

to iki vėlaus vakaro vyksta ne
paprastas judėjimas.

„Lietuvos Raudonajam Kry
žiui teko platus darbas nuo pat 
pirmosios šių įvykių dienos. Bol
ševikų armija, nuo pirmo vokie
čių smūgio pakrikusi ir pradėju
si galvotrūkčiais bėgti, paliko be 
jokios globos kai kurias ligoni
ne su šimtais ligonių. Lietuvos 
Raudonasis Kryžius pasiskubino 
šias ligonines paimti savo glo
bom Netrukus išsilaisvino politi
niai kaliniai. Daugelis jų buvo 
vos gyvi ir reikalingi skubios 
medicinos ir kitokios pagalbos. 
Raudonasis Kryžius atėjo jiems 
pagalbon, nedelsdamas nė va
landos. Tuo pačiu laiku užvirė 
partizanų kovos su bolševikais, 
pareikalavusios iš Raudonojo 
Kryžiaus skubaus ir gerai orga
nizuoto rūpinimosi sužeistaisiais. 
Raudonasis Kryžius ir šiuo atve
ju darė viską, kas buvo galima.

„Šiuo metu Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus darbas yra dar 
labiau išplėstas . Prie Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus dabar yra 
suorganizuotas Nukentėjusiems 
nuo Karo šelpti Komitetas, šis 
Komitetas, būdamas tiesioginėje 
Raudonojo Kryžiaus žinioje, rū
pinasi išvežtųjų į Sovietų Sąjun
gą ii' šiaip dingusių musų tau
tiečių gelbėjimu, politinių kali
nių globa, buvusių pionierių sto
vyklos vaikų globa, nukentėju
sių nuo karo šelpimu ir įvairiais 
kitais reikalais.

„Rūpinimasis išvežtais į So
vietų Sąjungą mūsų tautiečiais 
dar tik pradėtas. Kaip žinome, 
bolševikai išvežė mūsų tautiečių 
labai daug. Nėra beveik nei vie
no kaimo, iš kurio nebūtų išvež
ta kelios ar keliolika šeimų. Ta
čiau Raudonasis Kryžius neturi 
apie juos žinių. O neturėjimas 
žinių labai sunkina darbą. Kad 
ši kliūtis būtų pašalinta, dabar 
stengiamasi sudaryti tikslius iš
vežtųjų sąrašus, pasikviečiant 
talkon tų mūsų tautiečių gimi
nes, kaimynus arba pažįstamus. 
Išvežtųjų giminės, o kur jų nėra, 
kaimynai arba pažįstamieji pra
šomi reikalingas žinias suteikti 
nedelsiant.

žinias suteikęs turi pasirašyti 
ir nurodyti savo adresą. Žinios 
turi būti atsiųstos į Lietuvos

čius, kuriuos buvo suėmę ir pa
skyrę išvežti. Gauta žinių, kad 
dalis suimtųjų, vežtų į Sovietų 
Sąjungą, pabėgo ties Naująja 
Vilnija. Jie kurį laiką slapstėsi 
ir dabar kai kurie jų atvyko į 
Vilnių. Taip pat gauta žinių,kad 
bevežant, pasitaikė pabėgimų ir 
kitose vietose. Be to, yra vilties, 
kad kai kurie transportai įstri
go pakeliui ii' bolševikų buvo pa
likti. Lietuvos Raudonasis Kry
žius dabar daro žygių susisiekti 
su svarbesniais krašto centrais 
ir surinkit apie tai tikslesnių ži
nių. Iš Vilniaus žinių bus gauta 
greitu laiku.

„Politinių kalinių globojimas 
vykdomas toliau. Šiuo metu Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui vien 
tik Kaune tenka globoti per 1500 
buvusių politinių kalinių. Dalį po 
litinių kalinių priglaudė Kauno 
visuomenė. Tačiau daugumai jų 
pastogę turėjo parūpinti pats 
Raudonasis Kryžius. Be pastogės 
Raudonasis Kryžius teikia jiems 
dar maistą, parūpina drabužių, 
avalynės ir stengiasi sudaryti ga
limybių pasiekti savo kilimo vie
tas.

„Greitu laiku Raudonasis Kry 
žius ims globoti ir iš kitų kalė
jimų išsilaisvinusius politinius 
kalinius. Kad pagalba būtų įma- 
nomesnė, prašoma ateiti talkon 
visuomenę. Visuomenė turi steig 
ti politiniams kaliniams globoti 
komitetus ir negailėti drabužių 
ir maisto produktų. Raudonasis 
Kryžius beturi maisto ir drabu
žių išteklius visai menkus ir vi
suomenės paramos yra labai rei
kalingas.

„Globodamas esančius politi
nius kalinius, Lietuvos Raudo
nasis Kryžius taip pat rūpinasi 
dar dingusiais be žinios politi
niais kaliniais. Lietuviai buvo 
suiminėjami visą bolševikų val
dymo laiką. Buvo suimta dešim
tys tūkstančių įvairios padėties 
žmonių. Apie kai kuriuos jų ar
timieji neturi jokios žinios nuo 
pat suėmimo minutės. Raudona
sis Kryžius bando dabar aiškin
ti, koks likimas juos galėjo iš
tikti. Kad šis darbas eitų sėk
mingiau, Raudonajam Kryžiui 
reikalinga apie visus dingusius 
kalinius tų pačių žinių, kaip ir 
apie išvežtuosius”.

LIETUVIAMS BUS LEISTA GRĮŽTI
Berlynas. — Vokietijoje 

šiuo metu lietuviai tremti
niai rūpinasi grįžti į Lietuvą. 
Kol kas vokiečiai neleidžia 
jiems tai padaryti. Grįžo tik 
apie 40 asmenų, daugumoj 
tie, kurių „pareikalavo” Vo
kietijos komisaro Lietuvoje 
„generalinė patarėjų tary
ba”. Berlyne tebegyvena pul. 
Kazys Škirpa, Dr. Petras 
Karvelis, adv. Rap. Skipitis, 
inž. Ernestas Galvanauskas 
ir kiti.

Su Vokietijos repatrian
tais iš Lietuvos šių metų pa
vasarį Vokietijon atvyko apie 
30,000 lietuvių. Manoma, kad 
jiems bus leista grįžti Lietu
von. Dabar jiems išdalintos

atitinkamos klausimų blan- 
kos, kurias jie turi išpildy
ti. Tarp grįžusių Lietuvon 
„repatriantų” yra generolas 
Kurkauskas, buv. ministerio 
Sidzikausko žmona ir kiti.

Lietuvių Sąjunga Vokieti
jai gavo Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus įgaliojimą rūpintis 
lietuviais tremtiniais Vokie
tijoje. Savo naujame, faktais 
pagrįstame pranešime Lietu
vos Raudonojo Kryžiaus va
dovybė su Dr. A. Garmum 
priešakyje pažymi, kad So
vietų Rusijon bolševikai yra 
tikrai išgabenę apie 200,000 
lietuvių, kurių likimas šiuo 
metu nežinomas.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Rugsėjo 14 d. tuoj po su
mos, Apreiškimo parapijos 
salėje. No. 5th ir Havemeyer 
Sts., įvyks 135 kuopos susi
rinkimas.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti ir užsimokėti savo už
silikusias duokles.

Valdyba.

Kai kurie Brooklyno klubai 
pradėjo pirkinėti papuošalus 
Kalėdų eglaitei. Sako, vėliau, 
prieš Kalėdas, dauguma tų 
papuošalų pabrangs ir sunku 
bus gauti.

Katalikų Akcijos vasarinė
je mokykloje, Fordhamo uni
versitete buvo 2,500 mokinių.

• Iš Kauno patiriama, kad 
vokiečių įstaigos negrąžinan
čios savininkams apie 300 
stambesnių ūkių, kuriuos bol
ševikai buvo nusavinę ir pa
vertę sovchozais (valstybi
niais dvarais). Jiems valdyti 
vokiečių įstaigų esą paskir
ti specialiniai patikėtiniai 
(Treuhander). Tarp šių ne
grąžinamų dvarų yra, pav. 
Dr. P. Karvelio ir J. Norkai- 
čio, buv. užsienių reikalų mi
nisterijos ekonominio depar
tamento direktoriaus.
• Prof. V. Krevė-Mickevi- 
čius, bolševikams pasitrau
kus, pasiliko Lietuvoje. Jis 
laisvas ir gyvena Vilniuje.
• Lietuvos ugniagesių or
ganizacijų sąjunga kreipia 
dėmesį į tai, kad Lietuvos 
pramonės įmonėse dažnai trū 
ksta pagelbinių priemonių 
prieš gaisrą. Miesteliuose į- 
sakoma sutvarkyti apsaugą 
nuo gaisro, surasti tinkamus 
žmones, kurie tuo reikalu pa
sirūpintų.

• Iš dienraščio „J Laisvę” 
per radiją buvo perskaitytas 
straipsnis apie „lėšų taupy
mą” bolševikų laikais. Buvo 
nurodyta, kokiomis stambio
mis sumomis švaistėsi patys 
komisarai, bet patys skelbė 
taupumą iki kraštutinumo. 
Daug tūkstančių išmesta ru
siškam laikraščiui „Truže- 
nik”, kurio joks lietuvis ne
skaitė. Vien tik bolševikinės 
spalių revoliucijos minėjimui 
Lietuvoje buvo išleista pusė 
milijono litų. Stambiausios 
sumos išeikvotos komjauni
mo organizacijai, dienpini
giams agitatoriams, „rinki
mams” ir panašiems reika
lams.
• Sveikatos valdyba įsakė 
visoms gydymo įstaigoms 
pateikti jai ligi spalių mėn.
1 d. tų įstaigų etatus, per
sonalo sąrašus ir sąmatas vie 
nam mėnesiui. Be to, kviečia 
ma sudaryti atskiras sąma
tas remontui, kur jis reika
lingas.

® Per Kauno radiją dažnai 
minima vokiečių karinė že
mės ūkio įstaiga (Komman- 
do), kurios priežiūroje, ma
tomai, dabar veikia Lietuvos 
apskričių agronomai ir Že
mės Ūkio Rūmai.
• Per Kauno radiją buvo 
perskaitytas dienraščio „Į 
Laisvę” straipsnis, pavadin
tas „Nusikratykime bolševi
kų raugo”. Ten išvedžioja
ma, kaip bolševikai žemino 
žmogaus vertybę ir su žmogų 
mi elgėsi, kaip su daiktu, o 
religiją persekiojo. Aukso 
kalnus žadėjo darbo žmo
nėms, bet nieko nedavė. Jie 
veisė krašte skundikus, tą 
gėdą kiekvienam sąžiningam 
žmogui.
• Aukštesniųjų mokyklų de 
partamentas Kaune paskelbė 
apie ruošiamus vokiečių kal
bos kursus aukštesniųjų mo
kyklų mokytojams. Į tuos 
kursus priimami jau buvę 
vokiečių kalbos mokytojai, o 
taip pat asmenys, baigę gim
naziją su geru pažymėjimu iš 
vokiečių kalbos brandos ate
state. Be to, priimami stu
dentai, studijuoją germanis
tiką. Kursai truks apie 5—6 
savaites. Baigusieji kursus 
gaus atitinkamus pažymėji
mus ir galės dėstyti vokiečių 
kalbą mokyklose.
• Miškų valdyba ragina sa
vo įstaigas pranešti jai žinių 
apie miškų administracijos 
sąstatą 1941 m. birželio 22 d. 
Taip pat reikalaujama žinių 
apie eigulius, žuvusius kare, 
ir apie sovietų valdžios palei
stus iš tarnybos tarnautojus.
• Pranešta, kad visose Lie
tuvos pieninėse privaloma iš
kabinti skelbimą trijomis 
kalbomis apie tai, kai ant 
pieno produktų atsargų už
dedamas kariuomenės vyriau 
siosios vadovybės draudimas. 
Leisti pieną iš pieninių gali
ma tik vyriausiojo kariuome
nės vado leidimu. Toliau bu
vo paaiškinta apie privalomą 
įpakavimą ir žymėjimą ant 
sviesto stuntų (svoris, ženk
lai ir tt.).
• Suomių šaltiniai infor
muoja, kad Talino srityje, į 
kurią vokiečių kariuomenė 
suvarė raudonųjų armiją, 
bus atsidūrę apie 100,000 
bolševikų karių ir daug lie
tuvių, latvių bei estų civilinių 
komunistų. Šie asmenys pa
tekę Estijoje, bėgdami nuo 
vokiečių kariuomenės. Jie, ne
pasitikėdami Maskolijos ap
sauga, nutarę pasitraukti į 
šiaurę ir ten išlaukti karo 
audros galo.
• Kauno radijo stotis gir
dima 1950 metrų ilgumo ban
ga. Kauno radijas veikia nuo 
6 vai. ryto iki 10 vai. 30 mi
nučių vak. Pertraukos būna 
nuo 8 vai. ryto iki 12 vai. ir 
nuo 3 iki 4 vai. Specialinių 
pranešimų iš Lietuvos gyve
nimo duodama labai nedaug. 
Tačiau gana daug transliuo
jama lietuvių muzikos ir dai
nų. Radiofono orkestras, di
riguojamas Lechavičiaus, gro 
ja kas dieną.
• Sovietų Latvijos aukščiau 
sios tarybos prezidiumo pir
mininkas prof. A. Kirchens- 
teinas pasodintas į Rygos 
kalėjimą. Jis kartu su kitais 
latvių bolševikais norėjęs bė
gti Maskolijon, bet pakeliui jį 
iš automobilio išmetė. Girdi, 
automobilin esą svarbiau pa
imti jaunesnį ir tinkamesnį 
žmogų. Tokiu būdu Latvijos 
Paleckis atsidūrė paplentėje, 
kur buvo suimtas ir atvežtas 
į Rygą-
• Kaune buvo surengtas 
viešas lietuvių policijos orke
stro koncertas miesto parke. 
Pajamos buvo skiriamos vo
kiečių Raudonajam Kryžiui.
• Kauno ir Stockholmo ra
dijo stotys paskelbė, kad šio
mis dienomis žurnalistai Ber
lyne prašę Vokiečių užsienių 
reikalų ministerijos suteikti 
jiems smulkesnių informaci
jų apie „Ostlandą” ir apie jo 
administraciją. Į tai jiems 
buvę attsakyta, kad šiuo me
tu Vokietija turinti daug la
bai svarbių reikalų rytų ka
ro fronte ir kad užsienių rei-

įtikaktis. 
atolas.

AMERIKO
LIKŲ 
KULTO

Brooklyno Lietuviai Gydytoja į vajuS. 
  interns. 
Tel. EVergreen 8-922 

VALANDOS: 
8 —10 ryto 
1 — 2 po pietų 

• 6 —t __ __
Šventadieniais susitart

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street 8 vakar? j Paistą, 

įmaus lietuvio 
tįaktis. Rugpiū-

eina K

Entered as Se 
Office at Bro<

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

Tel. STagg 2 - 7177

Tel. EVergreen 7 - 686 įkO lygiai 75 me- 
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

BOLŠ
PUS)įkun. Juozas Ži- 

imsterdamo lie- 
Penktadienlais uždaryt įsteigėjas ir 

« kelbonas.
Savičius gimė 
ginčio 21 d., Pa- 
įe, Seirijų valse, 
stintas 1892 m. 
jrryko 1904 m. 
te apsigyveno 
;ir ten sukūrė šv. 
jetuvių parapiją, 
-kyklą, įvairių 
tyra parašęs apie 
veikalėlių, apolo- 
4 „Tikėjimo Sky- 
4 eilėraščių ir 
vanotas aukštais 
j Lietuvos atžy-

219 So. 4th Street, Brooklyn, 1
(Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias paslrlnl ife,
AISKRYMAS gamintas namie E geriausios Smetonos, ALUS i , „ ,. „
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK] 3 uSIDlIlgą oU-

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, b

Analų Maldos už

Londonas. — Rugsėjo 7 d. 
visose Anglijos bažnyčiose 
buvo pamaldos už pergalę. 
Dalyvavo aukšti j i Bažnyčios 
asmenys. Katalikų arkivys
kupas, kardinolas Hinsley pa
reiškė, kad, nežiūrint Rusijos 
valdytojų padarytų didelių 
neteisybių kitiems, anglai 
šiandie yra už gynimą Rusi
jos.

Episkopalų vyskupas pa
reiškė užuojautą ir pagarbą 
Rusijos kariuomenei, tvirtai 
besilaikančiai prieš bendrą 
priešą. Vyriausias žydų rabi
nas griežtai pasisako - prieš 
„Izraelio ir žmonijos priešą”

® Kauno radijas paskelbė 
įsakymą visiems vežikams į- 
registruoti savo vežimus vo
kiečių teismo policijos biure. 
Už neįregistravimą grasoma 
baudomis. Įsakymą pasirašė 
apskrities komisaras Kra
mer, S. A. Oberfuhreris.
• Per Kauno radiją koncer- 
solistės Arnastauskienė, Da- 
nauskaitė, be to, šabaniaus- 
kas. Dar skambino Dvario
nas. Vienam koncertui vado
vavo Br. Jonušas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1012 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1148 Myrtle Ave., Borough of Broo
klyn, County of Kings, to be consumed c/i 
the premises.

ERICH WEBER
1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2061 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control La» at 
57 Willoughby St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BARNEY SPINELLA 
Bowling & Billiard Academy

57 Willoughby St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10747 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
34 Joralemon St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR ROSENFELD
34’ Joralemon St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
253 Graham
NOTICE is _____
RL 7795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on
123
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5725 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 New Lots Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LEO MILLSTEIN
(New Lots Bar & Grill) 

New Lots Ave. Brooklyn,

IRVING LEVINTON
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

the premises.
KONSTANTY PUCZYNSKI

Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

N.

1, linkime Jam 
malonių.
-L
Snltūrinio Insti-

LICENSE Ka- 
,; jau paskelbė jo 

:< įstaigos tiks- 
memones. Insti- 
Chicagoje, 6017 

s'u|lAve.) prie pat 
JACOB BROOK -pJfpto 

T?rl Brook i™1“10'
į rogramoje mima 

riši: anglų kal-
3 Alcoholic Beverage Cont na a
Rutland Rd., Borough of ™LdelUV4» PaS 

jetuvą; Lituani- 
mi Chicagos u- 
plėtimas lietuvių 
Baltijos ir Skan- 

Alcoholic Beverage Cont ViiHūrina ulton St.. Borough of IMIS, Kultui 1I1C 
:sun tuvos nepriklau-

NOTICE is hereby given that 
EB 478 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Cont 
1049 Rutland Rd., Borough oi 
County of Kings, to be con: 
premises.
1049 Rutland Rd., Brook
NOTICE is hereby given 
EB 483 has been issued to the 4 
to sell beer, at j-etail under | 
of the 
1401 1_____  ___ _______
County of Kings, to be con sun 
promises.

GUSSIE SPITZER 
1101 Rutland Rd., L
NOTICE is hereby given that j 
GB 1698 has been issued to the 
to sell beer, at retail under ; 
of the j............  ~
1035 Fulton _____
County of Kings, to be con: 
premises.

JOSEPH HERSHCOPI 
1035 Fulton St., Broo'
NOTICE is hereby given 
GB 10115 has been issued to the 
to sell beer, at retail under ■ 
of 
351 _________ ____ _____...
County of Kings, to be con 
premises.

MARY A. KIEFER 
1 "■> ""“ilfel01i^Bro s.

351 Ridgewood Ave.. Br
NOTICE is hereby given that 
GB 11287 has been issued to the. 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 
31 Sumner Ave., Borough ofi 
County of Kings, to be cons 
premises.
MEYER LANGER & LOUIS

Balbo Food Store 
31 Sumner Ave., Br
NOTICE is hereby given that 
GB 2103 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 
658 Classon Ave., Borough o 
County of Kings, to be con 
premises.

WILLIAM WOBBER 
653 Classon Ave., Broo

NOTICE is hereby given that 
GB 10716 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of tho Alcoholic Beverage Con 
918 Manhattan Ave., Borough o 
County of Kings, to be cons 
premises.

ELSIE & DANIEL GRE 
Greenberg Food Cen 

918 Manhattan Ave., Broo

: įe prof. Pakšto 
te vėliau. Ins- 

tho Alcoholic Beverage Cont :nolailrva T 
Ridgewood Ave., Borough o U pdtaiKyS L.

NOTICE is hereby given that 
GB 11275 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Cont 
1664 Bergen Street, Borough o 
County of Kings, to be con 
premises.

LILLIAN WIENER 
Economy Food Center 

1661 Bergen St., Broo

281

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6227 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
7307.—3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
7307 3rd
NOTICE _____ „___  ___  ______  ....
EB 2343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 1 _ Z______ I“
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX 
485 New Lots Avenue,

HARRY SHRIFT
Avenue. Brooklyn, N. Y.
is hereby Riven that License No.

at retail under Section 107
Borough of Brooklyn.

DRUCKER
Brooklyn, N. Y.

Lietuvių 
joje iždinir 
vičius radi 
kad Kaune 
kų paliktas 
sunaikinim 
rį iki šių m 
visi gyveni 
aprūpinti s

Pasai jai 
mi su ketur 
dais. Kaip 
tų dabar p; 
nos spalvos 
jo savo reil

Pasai su 
paudais du 
siems, su žs 
rie buvo nu 
ti Lietuvoje 
vasario. Su 
niu antspau 
turėjo būti 
piūčio ir si 
niais antsp:

Lietuviai 
metu renka 
Sąjungos n 
bai. Skelbia: 
pustrečio ti 
Tenka pript 
ir ščyrą t 
miesiems.

Tik nieko 
bolševikai t 
pintų tuksi 
tremtinių, h 
ir šaltį Sibii

Praeitą s 
tautos atst 
vienintelis k 
vas smarkia 
pirmininką 1 
dindamas jį 
nekultūringi 
dyje kilo ti 
komunistas 
šė ir paprašo 
ti į posėdžio

Churchill 
kalboje k vie 
kreipti dėmt 
atstovo pan 
nieko geresn 
tis iš asmens 
monę dažnai 
kymus iš užs

Keliais žo< 
aiškiai pasai 
munistų pars 
niai Anglijos 
kalavo mitra 
nacius?

ijos centro 
paskutiniame 

sėjo 14 d.) nu- 
io 1 d. skelbti 
iti Fondo vajų.

sekantiems 
L G. F. 10,000

Laukiama, kad
1 visuomenė 

iraus Instituto

Mamos vieto- 
į apskritis, 

atitinka
mai, kad kvo- 
išpildyta su žy-

isnraštis „The 
, rašydamas 

planus pokari
nį naudojasi 

paskelbtu 
NOTICE is hereby given that II, l. j x 
EB 1500 has been issued to the J’ tOreSpODUentO 
to sell beer, at retail under SL • ■
of the Alcoholic Beverage Contra ;KfllU. UOUFt- 
9032—7th Avenue, Borough of Li i • » v
County of Kings, to be consutnlUVykfS 1Š VO- 
premises. CELĮA pELLEGRINO|jj]]j fgįę įalbė- 
9032—7th Ave., BrooklLUis nacių parei-
&

0' 
r

Telephone ResP®^" pažymi,
eV 7 - 1670 vi 7į puslapiuose pa- 
JOSEPH VASTU bfepis gal ir bŪ- 
REAL ESTATE INSURAI fa Hitleris lai- 
MnrtSJJiV3 5UR"V^3et’laikrastis sa- 
496 Grand St., Brooklyn,plUlėjO S10 ka- 
Residence: Rt iŠ VISU da-87-34 90th St., Woodhavenl “ 
____________._________ -15.

HAvemeyer 8 - 023  ̂„The Jew- 
R A L PH KRU (]W11 d- Pra 
FOTOGRAFES! 

65 - 23 GRAND AVEMjos, Lietu-
Maspeth, N. Y. J Estijos, Besa

ikės Bukovinos 
pasijos miestų, 
skiečių kariuo- 
punimas įstojęs 
kiuomenę, o se- 
r išsimėtę po į- 
k kur jiems 
p), maisto.
hdų organizaci- 
Į surasti kelius 
Ftams į Rusiją

t

LIETUVIŠKAS
RESTORANj

BAR & GRILL j 
Gaminam valgius ame 
niško ir lietuviško stfl 
Čia taip pat galima j 
Amerikos išdirbimo ii 
portuotų degtinių, vii 

vynų ir gero alaus
Joseph Žeidi

Savininkas
411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Italų spau 
šiurpią Pale< 
vos bepročių 
ši žinia atiti 
kis susilauki 
gyvenimo už 
mieste, kuria 
niekino nepr 
vą, tyčiojosi 
vanorių pasi 
žygiškų dari 
vikiškai skel 
klastotą lieti 
lią, pražydai 
vergti Lietu'

Nežinome, 
vojo Paleckį 
tai teko beg 
Vargu ar ka 
jo sąžinė, ta 
smerkimo žc 
geriausiai ai

:ių turime ne 
įgybė tautų 
i, kada bus 
jų kančioms.

Nepatiko . 
pa „Amerikt 
jo vieno neti 
mo. Užsirūst 
do „Ameriko 
magogu apšj

Nepavydit 
vo neva ska 
švaistymosi, 
specialybe, 
arti širdies 
patarlės žod 
kvep, tuo ki 
mo, Juozai!
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