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Lietuvos Atstovo Protestas
J. Židanavičius gimė 

Pa-
I kaime, Seirijų valse, 
f įšventintas 1892 m. 
:on atvyko 1904 m. 
,t metais apsigyveno

A Hr M I W zidanaviciusAiirea j. , rugpiūčio 2i d.
(Vendus) ■

advokatu
So. 4th Street, ■ _______ -r—___

(Williamsburgh Brid^ dame ir ten sukūrė šv.

EVergreen 4 - 7142

jro lietuvių parapiją, 
s mokyklą, įvairių 
ų. Jis yra parašęs apie

SALDAINIŲ PU oTky!
GERIAUSIOSR^

RYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE ■ 
o**....... —**» m >

ių bravorų. Parengimam prltmumj

LiLKiAUblUb Hfv iesmyną, eilėraščių ir 
apdovanotas aukštais 

KRYMAS gamintas namie U geriau.’ lus ir Lietuvos atzy- -----------_ ženklais.
Juozas Ginįį Jndami Garbingą Su

kinką, linkime Jam 
Dievo malonių.

Grand Street,

glij Maldos už 

Pergalę

lonas. — Rugsėjo 7 d. 
Anglijos bažnyčiose 

amaldos už pergalę, 
vo aukšti j i Bažnyčios 
zs. Katalikų arkivys- 
kardinolas Hinsley pa- 
kad, nežiūrint Rusijos 
rjų padarytų didelių 
bių kitiems, anglai 

; yra už gynimą Rusi-

irių Kultūrinio Insti- 
ektorius prof. Dr. Ka
ntas jau paskelbė joNontiį .
tjamos įstaigos tiks- 
bo priemones. Insti

ll Bikia Chicagoje, 6017
1M» ta, 

N0TIC811 
£8«į 
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preūa ' 
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Lietuvių Sąjungos Vokieti
joje iždininkas Dr. Pr. Ance- 
vičius radiograma praneša, 
kad Kaune atrastas bolševi
kų paliktas lietuvių tautos 
sunaikinimo planas, pagal ku 
rį iki šių metų liepos pradžios 
visi gyventojai turėjo būti 
aprūpinti sovietų pasais.

Pasai jau buvo išdavinėja
mi su keturių spalvų antspau
dais. Kaip iš rastų dokumen
tų dabar paaiškėjo, kiekvie
nos spalvos antspaudas turė
jo savo reikšmę.

Pasai su raudonais ants
paudais duodami ištikimie
siems, su žaliais — tiems, ku
rie buvo numatyti dar palik
ti Lietuvoje iki 1941 metų pa
vasario. Su šviesiai violeti
niu antspaudu — tiems, kurie 
turėjo būti išgabenti iki rug
pjūčio ir su tamsiai violeti
niais antspaudais — tiems,

kurie turėjo būt išgabenti iki 
šių metų spalių m.

Pagal tą planą, iki kito pa
vasario iš Lietuvos buvo nu
matyta išgabenti apie pusan
tro milijono lietuvių, pakei
čiant juos kolonistais, atga
bentais iš kitų Rusijos kraš
tų.

Tas sumanymas pradėtas 
vykdyti birželio viduryje. To 
baisaus sumanymo vykdymą 
karas nutraukė, spėjus išga
benti, kaip dabar aiškėja, tik 
apie šešiasdešimt tūkstančių 
lietuvių.

Nežiūrint į šias aplinkybes, 
ryšium su karu, kaip jau au
kščiau pranešta, iš Lietuvos 
išvežta apie du šimtu tūkstan 
čių įvairių tautybių žmonių.

Vokiečiai Šaudo
Įkaitus

Stockholmas. — Rugsėjo 
17 d. dėl visai nežinomų prie
žasčių trijuose švedų kari
niuose laivuose — naikintu
vuose įvyko sprogimai. Visi 
trys laivai tuojau nuskendo.

Žuvusių įgulos narių skai
čius siekiąs per 50.

• Vilniuje buvo matytas 
prof. Mykolas Biržiška, Vil
niaus universiteto rektorius.

Pershing 81 MetŲ

Washington. — Generolas 
John J. Pershing rugsėjo 13 
d. sulaukė 81 metų. Ta pro
ga jis pareiškė savo sveiki
nimus kariuomenei. Jis džiau 
giasi, kad vyriausybė ėmėsi 
laiku tinkamų pastangų ša
lies saugumui užtikrinti.

Washington, D. C. — š. m. 
rugsėjo 3 d. notoje, kurią p. 
Žadeikis, Lietuvos Atstovas, 
įteikė Amerikos vyriausybei, 
buvo prisiminta ir pernykštė 
sovietiškoji Lietuvos okupa
cija. Notoje paliesti dalykai 
santraukoje šitaip apibudi
nami:

Šiandieninė Europa yra pa
tekusi diktatorių valdžion; 
tenai faktinai visos tautos

PALECKIS MIRĘS BEPROTNAMY

kopalų vyskupas pa- 
užuojautą ir pagarbą 

s kariuomenei, tvirtai 
kančiai prieš bendrą 
Vyriausias žydų rabi- 
iežtai pasisakė prieš 
• • V • • • w Hio ir žmonijos priešą

iwood Ave., prie pat 
s universiteto.
uto programoje numa 
ie darbai: anglų kal

ioj ;os apie Lietuvą; pas- 
,pie Lietuvą; Lituani- 
leminarai Chicagos u- 
ete; plėtimas lietuvių 
4 su Baltijos ir Skan- 
)s tautomis; kultūrinė 

Lietuvos nepriklau-
NS ta

£ 
ns tai

nwi! iu apie prof. Pakšto
GBlfllito. b -T Twrite imus bus vėliau. Ins-
8i steigė ir palaikys L.

’acija. Laukiama, kad
1 - lietuvių visuomenė 

S51BfB ;iai parems Instituto

Lietuviai bolševikai šiuo 
metu renka aukas Sovietų 
Sąjungos medikalinei pagal
bai. Skelbiasi jau surinkę per 
pustrečio tūkstančio dolerių. 
Tenka pripažinti jų uolumą 
ir ščyrą tarnavimą sveti
miesiems.

Tik nieko negirdėti, kad 
bolševikai bent kiek pasirū
pintų tūkstančiais lietuvių 
tremtinių, kurie kenčia alkį 
ir šaltį Sibiro tundrose.

Praeitą savaitę Anglijos 
tautos atstovų susirinkime 
vienintelis komunistas atsto-

Paryžius. — Šiomis dieno
mis vokiečiai sušaudė trylika 
Paryžiaus gyventojų. Jie lai
kyti kalėjime kaip įkaitai už 
prancūzų neramumus. Trys 
vokiečiai tarnautojai buvo 
sužeisti, tad už jų sužeidimą 
trylikai Paryžiaus gyventojų 
atimtos gyvybės.

Dauguma sušaudytųjų yra 
žydai. Amžius labai skirtin
gas — nuo 18 metų jaunuolių 
iki 72 metų senelio. Vokiečiai 
grasina ir didesnėmis žudy
nėmis, jei neramumai nebū
sią sustabdyti.

Roma. — Italų spaudos ko
respondentas iš Suomijos 
praneša, kad Maskvos bepro
čių ligoninėje miręs Justas 
Paleckis, buvęs Lietuvos vy
riausio sovieto (tarybos) pre
zidiumo pirmininkas. Jau per 
nai buvo pranešta, kad Pa
leckis labai gailėjęs savo iš
davikiškos veiklos ir iš to rū
pesčio buvo išėjęs iš proto, 
o vėliau išsveikęs.

Apie buvusių pavergtos Lie 
tuvos komisarų bėgimą pla
čiau pranešama iš Berlyno. 
Birželio 22 d. vakare komu
nistų partijos sekretorius
Sniečkus sušaukė visus Kau
ne buvusius komisarus ir įsa
kė niekur neišsiskirstyti. Su
sirinkę visi ten buvę komisa
rai ir vicekomisarai. Jie bu
vę susodinti į automobilius, 
kuriuose sėdėjo ir po vieną 
čekistą. Pakelyje į Ukmergę 
finansų vicekomisaras Pak-

uno radijas paskelbė 
lą visiems vežikams į- 
uoti savo vežimus vo- 
teismo policijos biure, 
registravimą grasoma 
nis. Įsakymą pasirašė 
ties komisaras Kra- 
. A. Oberfuhreris.

? Kauno radiją koncer- 
s Arnastauskienė, Da- 
lite, be to, šabaniaus- 
ter skambino Dvario- 
ienam koncertui vado- 
3r. Jonušas.
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Gelbėti Fondo vajų. 
Sfeta|us tikslas sekantiems 

gauti L. G. F. 10,000 
‘"“r ariu.
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numatyta atitinka
te. Tikimasi, kad kvo- 
bus išpildyta su žy- 
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.ICENSES
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
er and wine at retail under Sec* 
of the Alcoholic Beverage Control 
148 Myrtle Ave.. Borough of Broo- 
nty of Kings, to be consumed c> 
ses.

ERICH WEBER „ v 
ie Ave., Brooklyn, N. *•

is hereby given that License No. 
ias been issued to the undersigned 
eer, at retail under Section W' 
Icoholic Beverage Control La« u 
ighbv St., Borough of Brooklyn, 
: Kings, to be consumed on the

BARNEY SPINELLA 
lowling & Billiard Academy 
ghby St., Brooklyn, N. I*

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
eer, at retail under Section WI 
Icoholic Beverage Control Law at 
‘mon St., Borough of BrooklJJ1. 
! Kings, to be consumed off the

SEYMOUR ROSENFELD 
non St., Brooklyn, N. »•

is hereby given that License. No
rs been issued to the undersigned 
eer, at retail under Section W1 
Icoholic Beverage Control Law at 
am Ave., Borough of ®roo'tY?‘ 
’ Kings, to be consumed on tn

IRVING LEVINTON v 
m Ave., Brooklyn, N- *•

is hereby given that License No. 
ias been issued to the undersigneo 
>r, wine and Ikiuor at retail unde 
»7 of the Alcoholic Beverage u>n- 
at 123 Glenmore Ave., Borough 01 
County of Kings, to be consumed 

rremises. __
IONSTANTY PUCZYNSKI 
lore Ave., Brooklyn, N- *•

is hereby given that License Nd; 
ias been issued to the undersigneo 
ar, wine and liquor at retail unde 
)7 of the Alcoholic Beverage Wh
at 281 New Lots Avenue, Borougn 
yn, County of Kings, to be con 

the premises.
LEO MILLSTEIN 

New Lots Bar & Grill) v 
Lots Ave. Brooklyn, N* *- 

is hereby given that License No, 
las been issued to the undersigneo 
•eer, at retail under Section lui 
Icoholic Beverage Control law a

Avenue, Borough of B™?1-?’ 
f Kings, to be consumed off the

HARRY SHRIFT
Avenue, Brooklyn, N. *■

is hereby given that License No. 
ias been issued to the undersigneo 
eer, nt retail under Section in 
Icoholic Beverage Control law at 
I>ots Ave., Borough of Be00*“”' 

Kings, to be consumed on m

MAX DRUCKER v 
Lots Avenue, Brooklyn, N. *■
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ikų ienraštis „The 
ribune”, rašydamas 
lerio planus pokari- 
ikotarpiui, naudojasi 
” žurnale paskelbtu 
iu ir korespondento

Court-
bniai atvykęs iš Vo- 
kur jam tekę kalbė- 

j akingais nacių parei-
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straipsniu, 
to rite ' 
of fe ta

CoE7
praū*

JO-**
r Tribune” pažymi, 
lier” puslapiuose pa- 
žemėlapis gal ir bū-ffl-lL

lytas, jei Hitleris lai- 
" * Lž/^4- 1 n i Ir v>n n r-< n
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rą. Bet, laikraštis sa- 
iris nelaimėjo šio ka- 
rendžiant iš visų da- 
slaimės.

BJ1'

Gli?
ta;

8

laikraštis „The Jew- 
ew” rugsėjo 11 d. pra 
d į Sovietų Sąjungos 
persikėlė apie milijo
nų iš Lenkijos, Lietu- 
tvijos, Estijos. Besa- 
į šiaurinės Bukovinos 
tūrių Rusijos miestų, 
tavo vokiečių kariuo- 
iydų jaunimas įstojęs 
ikų kariuomenę, o se- 
rdabar išsimėtę po į- 
aniestus, kur jiems 
Idrabužių, maisto.
ikos žydų organizaci- 
tnasi surasti kelius 
lir vaistams į Rusiją

l, rūpesčių turime ne 
oi. Daugybė tautų 
r laukia, kada bus 
ls galas jų kančioms.

vas smarkiai puolė ministerį 
pirmininką Churchillį, išva
dindamas jį melagiu ir kitais 
nekultūringais vardais. Posė
dyje kilo triukšmas, vėliau 
komunistas atstovas atsipra
šė ir paprašė jo kalbos nedė
ti į posėdžio protokolą.

Churchill savo atsakymo 
kalboje kvietė atstovus ne
kreipti dėmesio į komunisto 
atstovo pareiškimus. Girdi, 
nieko geresnio negalima tikė
tis iš asmens, kurs savo nuo
monę dažnai keičia pagal įsa
kymus iš užsienio...

Keliais žodžiais Churchill 
aiškiai pasakė, ko verta ko
munistų parama. Kiek čia se
niai Anglijos komunistai rei
kalavo nutraukti karą prieš 
nacius?

—4-—
Italų spauda praneša apie 

šiurpią Paleckio mirtį Mask
vos bepročių ligoninėje. Jei 
ši žinia atitinka tiesą, Palec
kis susilaukė liūdnos savo 
gyvenimo užbaigos tame pat 
mieste, kuriame jis pernai iš
niekino nepriklausomą Lietu
vą, tyčiojosi iš Lietuvos sa
vanorių pasiaukojimo ir kar
žygiškų darbų. Ten jis išda
vikiškai skelbė šlykščiai su
klastotą lietuvių tautos va
lią, prašydamas visiškai pa
vergti Lietuvą.

Nežinome, ką jautė ir gal
vojo Paleckis birželio 22 d., 
kai teko bėgti iš Lietuvos. 
Vargu ar kas žino, ką bylojo 
jo sąžinė, tad palūkėkime su 
smerkimo žodžiu. Istorija tai 
geriausiai atliks.

►L
---------  A ---------

Nepatiko J. Tysliavai trum 
pa „Amerikos” pastabėlė dėl 
jo vieno netikslaus išsireiški
mo. Užsirūstino jis ir panū
do „Amerikos” redaktorių de
magogu apšaukti.

Nepavydime Tysliavai lais
vo neva skambiais žodžiais 
švaistymosi. Matyt, tai jo 
specialybė. Aišku, kad jam 
arti širdies žinomi žemaičių 
patarlės žodžiai: kuom pats 
kvep, tuo kitą tep. Pasiseki
mo, Juozai!

POPIEŽIUS ATSAKE ROOSEVELTUI
Vatikanas. — Šią savaitę 

du kartu pas popiežių Pijų 
XII buvo atsilankęs preziden
to Roosevelto asmeninis’ ats
tovas Myron Taylor. Pasikal
bėjimai buvę ilgi ir labai nuo
širdūs. Paskutiniame pasikal
bėjime popiežius įteikęs laiš
ką prezidentui Rooseveltui ir 
atsisveikinęs su Taylor, kurs 
ateinančios savaitės pradžio
je grįžta į Ameriką.

Vatikane ir Romoje kalba
ma, kad Rooseveltas atsiun
tęs per savo atstovą Taylor 
ilgą popiežiui laišką, kuria
me prašyta popiežiaus viešo 
pritarimo vedamam karui 
prieš nacių valdomą Vokieti
ją. Kalbama, kad Roosevelt 
užtikrinęs savo rūpinimąsi ti-

kybine laisve Rusijoje, kuri 
ten galėtų "būti leista po ka
ro.

Popiežius, sakoma, atsakęs 
negalįs remti nei vienos ka
riaujančios pusės. Popiežiui 
artimi asmens mano, kad Ka
talikų Bažnyčia dabartinia
me kare esanti labai atsargi. 
Prezidentui Rooseveltui, esą, 
turėtų pakakti vieno fakto, 
kad popiežius nesutikęs nacių 
vedamo karo prieš bolševi
kus pavadinti kryžiaus žy
giu.

Šie pranešimai tik spėlio
jimai, nes prezidento Roose
velto atstovo ir popiežiaus 
pasikalbėjimai išlaikyti vi
siškoje paslaptyje.

nys gavo leidimą nusipirkti 
cigarečių; pasinaudodamas 
tamsa, Paknys pasislėpė ir iš
liko gyvas, tad galėjo dabar 
papasakoti apie šiurpulingą 
bėgimą.

Komisarų bėgimo automo
bilių karavanui vadovavo 
pats Pozdniakovas, buvęs So
vietų atstovas nepriklauso
mai Lietuvai, o pavergtoje 
Lietuvoje buvęs vyriausias 
čekistų komisaras. Ties Zara
sais norėjo pabėgti ūkio pla
navimo komisaras Pijus Glo
vackas, bet jį nušovė čekis
tas. Sakoma, kad drauge su 
Glovacku nušauta ir Salomė
ja Neris - Bučienė, poetė, bet 
ši žinia esanti nepatikrinta. 
Karavanas per Latviją pasie
kęs Estiją, kur automobilius 
atėmė bolševikų kariuomenė, 
o jų šoferiai paleisti į kol
chozinius ūkius. Kai kurie šo
feriai jau yra sugrįžę Lietu
von.

Sumažėjęs Lietuvos advo
katų skaičius. Dingę apie 130 
advokatų. Advokatų tarybos 
priešakyje dabar yra Z. To
liušis, Dr. Pf. Raulinaitis, 
VI. Stankevičius ir J. Našliū- 
nas.

Persijos Vokiečiai
Tremiami

AMERIKOS LAIVAI JŪRŲ SARGYBOJE
Washington. — Rugsėjo 11 

d. prezidentas Roosevelt per 
radiją pasakytoje kalboje 
aiškiai pabrėžė, kad ateityje 
bus imamasi griežtų žygių 
prieš Vokietijos ir Italijos 
karinius laivus, jei šie plau
kios tuose vandenyse, kurie 
reikalingi Amerikos saugu
mui. Jis taip pat pažymėjo, 
kad Amerikos kariniai laivai 
saugos tuos laivus, kurie at
likinės teisėtą prekybą su A- 
merika ir kitomis šalimis. 
Prezidentas pažymėjo, kad to 
limesni Amerikos laivų už- 
pudinėjimai nebebus, paken
čiami ir todėl nuo šiol Ameri
kos laivai pirmieji paleis šū
vius, jei kelyje sutiks Vokie
tijos ar Italijos karinius lai
vus.

Prezidentas paliko tik vie
ną neaiškumą; jis nepasakė, 
kur baigiasi ir kur prasideda 
Amerikos saugumui reikalin
gų vandenų ribos. Šios savai
tės pradžioje laivyno sekreto
rius Knox tą neaiškumą tru
putį išryškino. Knox Ameri
kos Legijono suvažiavime pa
sakė, kad Amerikos kariniai

laivai saugos visus laivus, 
plaukiančius tarp Amerikos 
ir Islandijos.

Teheranas. — Anglijos ir 
Rusijos reikalavimu, Irano 
(Persijos) vyriausybė pradė
jo išduoti rusams ir anglams 
Persijoje gyvenusius vokie
čius, kurie atskirais trauki
niais išgabenami į Indiją ir 
Rusiją.

Pirmą išgabentųjų grupę 
geležinkelio stotyje išlydėjo 
pats Vokietijos atstovas Per
sijai. Vokiečių atstovybės rū
mų prieglaudoje šiomis die
nomis dar buvo apie 800 vo
kiečių, kurių Vokietijos ats
tovas neišduoda. Dėl jų padė
ties daromi griežti pasitari
mai.

kenčia svetimą jungą arba 
gyvena svetimos invazijos 
pavojuje; deja, šiuo atveju 
Lietuva nėra išimtis, — dargi 
antraip: Lietuvos nelaimės 
pralenkia daugelio kitij kraš- 
tij dėl to, kad Lietuva viene- 
rių su viršum metų laikotar
py pergyveno ne vieną, bet du 
svetimų kariuomenių įsiver
žimus.

1940 m. birželio 15 d. Lietu
va buvo apgaulingai užklup
ta ir pavergta Sovietų Rusi
jos. Okupacinis sovietų reži
mas savo teroristinio valdy
mo metodais ir prievarta kra
štui brukama sovietizacija 
buvo užsimojęs išnaikinti vi
są lietuvių tautą.

Toksai svetimo grobiko 
žiaurumas iššaukė, pagaliaus 
spontanišką žmonių sukilimą 
įvairiose Lietuvos vietose. 
Šis 1941 m. birželio mėn. 23 
d. sukilimas pareikalavo di
delių iš sukilėlių aukų. Suki
limas betgi suteikė, nors ir 
nesaugią, progą paskelbti Lie 
tuvos nepriklausomybės at
statymą prieš pat užplūstant 
antrai invazijai. Esmėje Lie
tuvos sukilimas buvo nukreip 
tas prieš abu užpuolikus: su
mišusias ir besitraukiančias 
sovietų kariškas jėgas ir be
siartinančią Vokietijos pajė
gą. Sukilimas buvo despera
tiška, bet ryžtinga pastanga 
atgauti laisvę. Dėl nepalankių 
aplinkybių pasiryžimas nepa
vyko, bet jo idėja liko gyva.

Antroji Lietuvos invazija 
prasidėjo š. m. birželio mėn. 
22 d., kad Vokietijos kariuo
menė įžygiavo į Lietuvą ir, 
stumdama atgal Raudonosios 
Armijos divizijas, savaitės 
bėgyje užėmė visą Lietuvą. 
Nežiūrint Vokietijos vyriau-

Darbninkui Streikas
Prieš Uniją

VOLDEMARAS, MERKYS SOLOVKUOS
Iš Rusijos prieš karą atvež

tas tardymo reikalais pulk. 
S. Leonas, buvęs vidaus rei
kalų ministeris, dabar lai
mingai išsigelbėjęs, pasako
ja, kad Solovkuose, tolimoje 
Rusijos šiaurėje, buvęs drau
ge su Voldemaru, Merkiu, 
Urbšiu, gen. Skuču, Aug. Po
vilaičiu ir kitais. Solovkai — 
ta pati vieta, kur anksčiau 
kalintas vysk. T. Matulionis.

Vilniuje liko švietimo ko
misaras Ant. Venclova ir ko
munalinio ūkio komisaras 
Knyva. Jie sveiki ir laisvi; a- 
bu keikia bolševikų okupaci
ją ir Stalino režimą. Buvęs 
švietimo komisaras Liudas 
Gira su sūnum Vytautu Siri
jos suimti Vilniuje, kur jie 
dabar patalpinti Lukiškių 
kalėjime. Ten pat laikomas ir 
rašytojas Petras Cvirka, la-

biausia garbinęs Staliną.
Mokslo metai pradėti rug

sėjo 15 d. Veikia pradžios 
mokyklos, gimnazijos ir auk
štųjų mokyklų kursai. Uni
versiteto likimas dar neaiš
kus.

Hazleton, Pa. — Šios apy
linkės angliakasiai išėjo į 
streiką prieš savo uniją, rei
kalaudami mažesnių mokes
čių.

Iki šiol angliakasiai me
tams mokėdavo 14 dol., uni
jos vadai pasimojo pakelti 
iki 24 dolerių.

• Ūkininkams skiriamo sa
vaitraščio „Ūkininko Patarė
jas” redaktorius yra Antanas 
Rimydis, dirbęs šio laikraš
čio redakcijoje ir iki bolševi
kų okupacijos.

RAUD. KRYŽIAUS ATSTOVAI RUSIJOJ
I Maskva. — Į Rusiją jau y- 
ra atvykusi Amerikos Rau
donojo Kryžiaus delegacija, 
kuri tyrinės kokios pagalbos 
ir kur Rusijos žmonėms la
biausiai reikia. Delegacijos 
nariai gerai susipažinę su 
Rusijos padėtimi bei gyveni
mo sąlygomis.

Yra tikrų žinių, kad Ame
rikos Raudonojo Kryžiaus 
atstovai rimtai susirūpinę ir 
Pabaltijo valstybių (Lietu-

vos, Latvijos ir Estijos) 
tremtinių likimu. Yra vilties, 
kad ir jiems pagelbėti bus su
rastos priemonės.

• Akcinė bendrovė „Mais
tas” skelbia, kad supirkinės 
mėsai arklius, netinkamus 
darbui ir dar galinčius pakel
ti kelionę į Kauną. Arkliai 
bus supirkinėjami tuose pa
čiuose punktuose, kaip ir gal
vijai.

sybės pareiškimo, kad ji ne
turinti tikslo Lietuvą oku
puoti ir pabrėžimo, kad Lie
tuvos invazija sutampa su 
Vokietijos pasiskirta Euro
pos globos misija, neišski
riant apsigynimo nuo sovie
tų grąsinimų, pora mėnesių 
Lietuvos okupacijos iš Vokie
čių pusės įtikimai įrodė, kad 
Vokietijos karinė okupacija 
yra tik žingsnis pirmyn įgy
vendinti vokiečių ekspansiją, 
kuri žinoma „Drang nach Os- 
ten” vardu.

Lietuvos vokiškoji invazi
ja, jau glūdinti Vokietijos-So 
vietų 1939 m. nepuolimo pak
te, savo esmėje yra agresija 
ir Lietuvos integralumo su
laužymas. Toji invazija pa
naikino normalinius dviejų 
kaimyninių tautų santykius, 
paremtus sutartimis ir pa
neigė lietuvių tautos šven
čiausią teisę apsispręsti ir 
būti nepriklausomai. Vokie
tijos okupacinis režimas pa
naikino laikiną vyriausybę, 
susidariusią žmonių sukilimo 
mą pasėkoje ir paskyrė civili
nius komisarus, kaip guber
natorius, naujai užimtai teri
torijai. Tai darydama, Vokie
tija nesiteikė, dargi, nurody
ti, kad bent ateityje būtų pa
gerbiamos elementarinės lie
tuvių tautos teisės. Pastaruo
ju laiku naujoviškų kryžei
vių vengiama minėti dargi 
LIETUVOS vardas. Ji, keletą 
šimtmečių sėkmingai atsispy
rusi teutoną viešpatavimui, 
dabar jų įjungiama į naujai 
sudarytą Ostland’ą.

„Pereitais metais aš prote
stavau prieš Sovietų Rusijos 
agresiją, tyčia nukreiptą 
prieš Lietuvą. Dabar, kai so
vietų okupacija pakeista vo
kiškąja ir Lietuvos opozicija 
svetimai uzurpacijai tebesitę 
šia, skaitau pareiga mano Vy 
riausybės vardu užregistruo
ti protestą prieš Vokietijos 
imperialistinę mano Krašto 
invaziją ir pareiškiu, kad bet 
kokis Vokietijos pasikėsini
mas lemti Lietuvos politinę 
ateitį nedavus progos laisvai 
pasireikšti lietuvių tautos va
liai, bus skaitomas neteisė
tu,” pareiškė p. Ministeris.

Kol Sovietų diktatūra, da
bar pati agresijos auka iš sa
vo pirmykščio partnerio pu
sės, neatsisakė Lietuvos 1940 
m. aneksijos, Sovietų grąsini- 
mu Damoklio kardas tebeka
bo virš Lietuvos likimo.

Kol Vokietijos diktatūros 
nepasotinamam užkariavimų 
apetitui nebus užkirstas ke
lias, tol jokia tauta nebus 
saugi. Tačiaus, šviesesnės a- 
teities viltis tapo sustiprin
ta širdyse prispaustų tautų, 
tarp jų ir Lietuvos, dėka di
delės svarbos pareiškimo, pa
daryto dviejų didžiausių de
mokratinio pasaulio vadų kur 
tai Atlantike. Reikšmingi tos 
deklaracijos aštuoni pnktai 
turi duoti pageidaujamų re
zultatų: atsikratymą nuo des
potiško viešpatavimo visokių 
diktatorių.

„Aš naudojuosi šia proga” 
— baigia savo notą p. Minis
teris — „pareikšti pilną pasi
tikėjimą, kad Amerikos Vy- 
riausybė nepripa
žins Vokietijos aneksinio re
žimo Lietuvoje. Lietuviai ti
ki, anksčiau ar vėliau, tas re
žimas turės pasitraukti ir už
leisti vietą demokratiškai ir 
tikrai reprezentatyvinei vy
riausybei, pašauktai laisva 
valia Lietuvių tautos, kuri 
dabar kenčia nuo dviejų sve
timų invazijų”.

L. P. S. Ž.
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

ATVIRAS PASISAKYMAS
Šiais ypatingais laikais reikia aiškaus veido, tiesaus 

kelio. To gal ypač laukiama iš mažesnių tautinių sambūrių, 
grupių.

Esame Amerikos piliečiai, bet niekada nesiginsime kilę 
iš garbingos lietuvių tautos. Niekada neatsisakysime teisė
tų ryšių su Lietuva.

Kai pernai bolševikai okupavo Lietuvą, mūsų pareigos 
buvo labai aiškios: visomis jėgomis rūpintis ir dirbti, kad

AMERIKA

A. a. kun. Dr. Jono Navicko, MIC., laidotuvės. Prie atdaro kapo paskutinį atsi
sveikinimo žodį sako kun. Jonas Balkūnas.

buvo 
pasi-

dva-

Lietuva vėl įstotų į laisvų, nepriklausomų valstybių šeimą. 
Tam tikslui dirbome visi, kiek sugebėjome, kaip kas galė
jome. Tam darbui pritarė pats J. A. V. prezidentas Roose
velt.

Šiandie Lietuvoje pavergėjo bolševiko nebėra. Bet 
šiandie kitas pavergėjas tramdo lietuvių tautą, mindo jos 
žemę. Naciai paneigė lietuvių tautos šventą teisę turėti ne
priklausomą valstybę. Naciai išniekino tūkstančių lietuvių 
aukas, sudėtas ant laisvės ir nepriklausomybės aukuro. Na
ciai yra nauji okupantai.

Ameriko lietuvių pareiga šiandie aiški: Rūpintis, kad 
Lietuva atgautų laisvę, nepriklausomą gyvenimą. Prieš akis 
mums spindi Prezidento Roosevelto pažadai kovoti už lais
vą pasaulį. Prieš mus istoriniai Roosevelto-Churchillio aš- 
tuoni punktai, kuriuose užtikrinama visoms tautoms, dide
lėms ir mažesnėms, laisvas gyvenimas.

Amerikos lietuviai aiškiausioje daugumoje, išskyrus 
klausančiuosius įsakymų iš svetur, nuoširdūs demokratai 
ir demokratijos draugai. Jie stovi už savo krašto — Jungti
nių Amerikos Valstybių — saugumą, už visišką pritarimą

tion with the German aggres
sors is to be condemned and 
rejected.”

Daug tiesos pasakyta, nors 
netikiu, kad mes turėtume 
Kvizlingų Lietuvoje, arba vo
kiečiams pakalikų mūsų tar
pe. Tik mūsų tylėjimas, ne- 
protestavimas, pilnas prane
šimas visų Ancevičiaus tele
gramų be pastabų ir tikėji
mas nekaltai paduota propa
ganda meta mums dėmę. Mes 
turim būti atviri ir griežti: 
smerkiam Hitlerį, nacizmą ir 
jo „naują tvarką”. Atsargūs 
būkime su raštais ir net pra
kalbomis kai kurių mūsų at- 
bėgėlių, kurie sužavėti vokie
čių galingumu...

Juo labiau gautas iš užsie-

LIETUVIO TREMTINIO ATSIMINIMAI
(Tęsinys)

2. Dienos ir naktys liageryje
Koncentracijos liageris!

Vaizduojies aukštas, neper-

nebuvo: maždaug apie 6:30 
vai. Duoną, dešrą, sviestą, 
sūrį ir marmeladą duodavo iš 
karto keletui dienų. Duonos 
beveik užtekdavo, kitko —

nio žinias neduokim skaityto
jams pagražintoje formoje. 
Pavyzdžiui, komisaro Lohsės 
atsišaukimą skaičiau „Jauni
me” Vol. VI, No. 14, ir Lat
vių Informacijos Biuleteny
je No. 57. Tikiu, kad latvių 
vertimas iš vokiečių į anglų 
kalbą yra tikslesnis. Visur 
Lohse, kalbėdamas apie Lie-

Šia pačia proga pasisakome, kad dabartiniu laiku lie- tuvą, vadina ją buvusia lie
tuviams amerikiečiams reikia artimai bendradarbiauti su priklausoma Lietuvos vaisty-

vyriausybės reikšmingiems žygiams, kurie žada pasauliui 
taikią ateitį. Jie taip pat trokšta savo tėvų žemei — Lietu
vai — visiškos laisvės ir nepriklausomo gyvenimo. Jie žino, 
kad Lietuva tik tada džiaugsis laisve, kai visos diktatūros 
išnyks nuo žemės paviršiaus.

Toks yra „AMERIKOS” pasisakymas. Tikime, kad jis 
visiškai atitinka Amerikos lietuvių giliausius įsitikinimus. 
Visa, tai gerai žįnoma, bet tai pakartojame, kad nebūtų nie
kam abejonės, kur mes stovime.

su-
I

tis. Energiskesnieji

latviais ir estais. Lietuva, Latvija ir Estija drauge kėlėsi be. „Jaunimo” vertime to nė-
į laisvą, nepriklausomą gyvenimą. Jos drauge laikinai nete
ko nepriklausomybės. Jos drauge vėl kelsis į laisvę, tad jun
kime ir telkime savo jėgas draugėn.

ra.. Lohse aiškiai atsišauki
me pabrėžia, kad „the armed 
forces of the German people 
have routed the Bolshevik

TIESIU, AIŠKIU KELIU
world enemy at the cost of 
their own blood”. „Jauni
mas” gi paduoda: „With the

Mūsų laikraščiai tiek pilni 
įvairiausių pranešimų apie 
Lietuvą, kad dažnai sunku 
atskirti propagandą nuo ne
kaltos žinutės. Iš viso gauni 
įspūdžio, kad tiek įgriso ru
sas ir taip spontaniškas ir 
visuotinis prieš komunizmą 
sukilimas įvyko, kad vokiečių

riko j e (ir Pietų Amerikoje) 
nuraminta ir patenkinta.

Prasiblaivykim. Mūsų prie
šai tokią padėtį panaudoja 
prieš mus. Komunistai mus 
visur apšaukia naciais. Ne
snaudžia ir lenkai. Štai cita
ta iš jų Londone einančio 
„Polish Fortnightly Review”,

atėjimas ir Lietuvos okupa
vimas buvo tik normali pa
sėka ir visų nuoširdžiai pasi
duota. Dabar gi viskas, kaip 
sako Berlynas, gražiai tvar
koma, visi klauso, nesiprieši
na ir džiaugiasi...

Ar ištikrųjų taip yra? Prie 
šingų žinių neturim ir nega
lim turėti. Iš Šveicarijos atei
na žinios, paimtos tik iš vo
kiečių arba iš vokiečių valdo
mų lietuviškų laikraščių. Juo
se daug propagandos. Net 
Švedijos laikraščiai iš radijo 
pranešimų gauna tik tą, ką 
vokietis nori pasauliui pasa
kyti. Paštas dar neveikia. 
Niekam nevalia išvažiuoti ar 
ba įvažiuoti Lietuvon. Dr. 
Ancevičius, apmokamas vo
kiečių, negi praneš taip, kas 
jiems nepatinka?

Tokia propaganda maitina
ma mūsų visuomenė. Ar nuo
stabu tad, kad ligi šiol nie
kas mūsiškių griežtai nepro
testavo prieš vokiečių pa
glemžimą nepriklausomo Lie 
tuvos gyvenimo? Kodėl pro
testuoti, kad viskas atrodo 
taip tvarkinga, malonu, pri
imtina...

Nesiduokim suviliojami. 
Netikėkim pilnai iš užsienio 
ateinančiomis žiniomis, iš 
kur jos bebūtų imamos. Gud
riai visuomenė net čia Ame-

liepos mėn.: „The situation 
is the more difficult as Lith
uanian, Latvian and Estonian 
political elements operating 
in the United States have so 
far, for reasons not altoge
ther clear, not expressed any 
open vigorous condemnation 
of the activities of the Bal
tic Quislings aiming at colla
boration with Nazi tyranny, 
although in these circles the 

i action of the Stalin Quislings 
has been stigmatised very 
violently as that of traitors. 
This gives the impression 
that these Baltic elements 
have not got clearly before 
their eyes the sole true ob
ject of their labours: inde- 
pedence within a federative 
(Sic!) alliance in the form 
which they would find most 
suitable to themselves. It 
must be added that after the 
Nazi menace has been aboli
shed, there are definite pos
sibilities of reconciling Bal
tic freedom and independen
ce with the Soviet union in
terest.

The Baltic elements, res- 
ponsib e for the fate of their 
countires, should remem
ber that only a decisive vic
tory of the Great Democra
cies can lead to a positive so
lution of their political prob
lems, and that any collabora-

help of your blood sacrifice, 
the armed forces of the Ger
man nation has crushed the 
Bolshevick”... Kam tas klas
tojimas? Kita, Lietuvą vokie
čiai traktuoja senose ribose 
visiškai be Latvijos dalies 
pietuose nuo Dauguvos. Aiš
ku, vokiečiai Lietuvos nedi
dina. Bet dalis lietuvių žai
džia neaiškiais posakiais, ir 
kuom tai džiaugiasi...

Vokiečiai labai gudriai į- 
lenda su propaganda ir į a- 
merikiečių spaudą. Neseniai 
žurnalas „Times” turėjo strai 
psnį apie didžiulę pokarinę 
Lietuvą. Keno atstatytą ? 
Nugi, Hitlerio. Ir vaikiškai 
džiaugiasi, ne tik etiliniai, bet 
ir kai kurie veikėjai lietu
viai. Ko protestuoti, jei dau
giau gausime, negu norime!

Kitą antį paleido žurnalas 
Colliers, rugsėjo 13 d. laidoj. 
Jis paduoda „Hitlerio neva 
pokarinį žemėlapį. Žemėlapis 
rodo Lietuvą keturis kartus 
didesnę, su Latvija, Baltgu- 
dija ir dalimi Lenkijos. Koks 
sveikas lietuvis gali tokios 
Lietuvos norėti ar tikėtis? 
Vis dėlto bus tokių, kurie ap
sidžiaugs ir Hitlerį pagirs.

Ne. Tokia propaganda 
mums kenkia. Mes susilau- 
kiam neužtarnautų priešų. 
Liūdna, kad ji lengvapėdžius 
lietuvius nuramina. Grąžinki
me sau kas priklauso, nenorė
kime svetimo. Težino visi, 
kad svetimų gerybės neįvilios 
mūsų į Hitlerio liogerį.

Overseas News Agency 
kartais ir į mūsų spaudą įsi
skverbia. Žinokime, kad tai 
propagandos agentūra. Ne- 
priimkim lengvai už tikrą pi
nigą mums palankias arba

matomas spygliuotas tvoras, 
į kurias įjungta elektors sro
vė ; niūrius barakus ir dar 
niūresnius jų sargus; kapus, 
kuriuos žymi ne kryžiai su 
vardais ir pavardėmis, bet 
skardos gabalėlis su paslap
tingu numeriu... Mąstai apie 
beviltiškųjų sunkiuosius dar
bus ir sunkesnę jų vienatvę. 
Tavo vaizduotėj slenka ilgos 
eilės aukų, pasmerktų betei
siškumui, sadizmui ir ilgam 
ilgam merdėjimui.

Tikrai yra šiandieninėj Eu
ropoj tokių liagerių ir dargi 
daug. Bet mes, lietuviai ir ne
lietuviai pabėgėliai, buvome 
visai kitokiame „liageriuje”. 
Į Glasgarbeno stovyklą bu
vome atsiųsti mūsų pačių ge
rovei. Jaukioje gamtos aplin
koje, pakenčiamai maitinami 
ten galėjome būti tol, kol
siradome kitur kur sau dar
bą ir pragyvenimo galimybes. 
Galėjai iš ten išvažiuoti, net
gi ir po poros, trejeto dienų, 
jei tik turėjai kur. Užsimo
kėti reikėjo po pusantros 
markės dienai, bet jei kas pi
nigų neturėjo (o tokių lietu
vių pabėgėlių buvo daug), tai 
Glasgarbene gyveno Reicho 
sąskaiton.

Stovyklos komendantas ir 
jo pavaduotojas buvo SS vy
rai. Pavaduotojas klaipėdie
tis; mokėjo lietuviškai, Lietu
vos kariuomenėje įsigijęs lei
tenanto laipsnį. Su stovyklos 
žmonėmis jie buvo mandagūs, 
reikalus vedė sklandžiai, iš
skyrus keletą nuotykių...

Stovyklinio gyvenimo tai
syklės buvo paprastos. Jos 
daugiau taikytos švarai ir 
tvarkai palaikyti. Kiekvie
nas gavo patalinę, bet be lo
vų. Gulėjome ant grindų. Kel
tis griežtai nustatyto laiko

mažokai. Ryte ir vakare dirb
tinės kavos, o per pietus ge
ros sriubos gaudavom pakan
kamai. Lietuvoje įpratusiems 
iki soties pavalgyti, stovyk
linio maisto, žinoma, visiškai 
neužteko, bet badauti nerei
kėjo.

Priverčiamų darbų nebuvo. 
Pagal eilę tik atlikdavom sa
vų barakų tvarkymo ir virtu
vės darbus. Beje, tie mūsų ne
lietuviški „baronai” ir „gra
fai” baisiai tingėdavo bulvių 
skusti ir išviečių valyti. De
juodavo, išsisukinėdavo ir pa 
galiau net samdinių ieškoda
vo. Tai čėsai buvo, prosze 
pana...

Turėdami apsčiai laisvo 
laiko, giedriomis dienomis ei
davom į pušynėlius skaityti, 
šnekučiuotis ir saulėje kepin- 

po apy
linkes padarydavo ir didesnių 
„raidų”, susirūpinę kiauši
niais, lašiniais, pienu ar dar 
žovėmis. Stovykloje buvo lyg 
ir draudžiama iš ūkininkų 
pirktis (Vokietijos ūkininkai 
karo metu produktų parda
vinėti savarankiškai negali), 
tačiau žmonės su žmonėmis 
susitardavo...

Beveik kasdien į stovyklą 
atvykdavo vis daugiau pabė
gėlių, deja, skaičiumi vyravo 
vis nelietuviai. Buvo ir ru
sų, ir ukrainiečių, ir gudų, 
ir lenkų ir net keletas žydų! 
Vakarais sugulus salėse po 
keliasdešimt žmonių, prasidė
davo ilgi, vaizdūs, kartais 
gal kiek ir pagražinti sienos 
perbėgimo ir kitų nuotykių 
pasakojimai. Kai jau tos rū
šies istorijos būdavo baigtos, 
prasidėdavo kartais ir santū
rūs, o kartais net perdaug 
karšti pasikalbėjimai politi
nėmis, tautinėmis ir karinė-
mis temomis. Nevienodo išsi-

nepalankias žinias. Būkime 
kritiški. Turėkime vieną nu
sistatymą: tik demokratija 
gali atstatyti Lietuvą, tik 
Anglija šiandien ją gina, ir 
tik vaduodamas! astuoniais 
Roosevelto ir Churchillo pun
ktais vėl kelsis Lietuva nepri
klausoma. Jei rastųsi Lietu
voje tokių, kurie kitaip mano, 
mes su jais nesutiksime, mes 
protestuosime prieš pa
stangas klastoti lietuvių tau
tos valią. Tik neišmanėlis ga
li laukti Hitlerio laimėjimo. 
Karą laimės tik Anglija su 
Amerikos pagalba ir mes 
joms, kiek mūsų galimybės 
leidžia, gelbėsime. Naciai ap
gaule, smurtu, teroru pasmau 
gė tiek daug valstybių, smau
gia ir mūsų mylimą Lietuvą. 
Mūsų protesto jie gal neiš
girs, bet išgirs visas nesu
kvailiojęs pasaulis. Protestuo 
kime prieš apgaulingą pro
pagandą ir prieš žiaurų vo
kiečių veikimą Lietuvoje.

Kun. Jonas Balkūnas.

lavinimo ir įvairių pažiūrų 
žmonės visi buvo giliame Lie
tuvos užėmimo įspūdžių po
veikyje. Kai likimas žmones 
sulygina, jie būna labai atvi
ri. Apie Lietuvos nelaimės 
priežastis ir jos eigą, apie kai 
kurių įstaigų ir asmenų už
kulisinę veiklą, pagaliau apie 
savo rūpesčius tomis nemigo 
naktimis. Gleisgarbeno bara
kuose buvo pasisakyta tokių 
dalykų, kurie savu laiku vie
šumon iškelti, gal būtų turė
ję labai reikšmingų pasėkų.

Mūsų salėje buvo redakto
rių, profesorių, karininkų, au
kštų ir žemesnių valdininkų, 
kunigų. Specialiai buvo ven
giama įsileisti kitataučių ir 
buv. saugumo valdininkų. Pa
starieji, kaip buv. nepopulia
raus režimo ramsčiai, ir pa
bėgėlių tarpe, rodos, neturė
jo geros akies. Nepasitikėji
mas didėjo, kai buvo pastebė
ta, kad ir svetur kai kurie 
iš jų palinkę buvo savo „dar
bą” tęsti.

Mūsų vyrų minčių išreiški-

mo nesantūrumas kartais bū
davo tikrai perdrąsus ir, tose 
aplinkybėse net pavojingas. 
Neatsižvelgiant į „ausis”, bū
davo laisviausiai kalbami to
kie dalykai, už kuriuos gana 
greit patenkama į tikrąjį lia- 
gerį. Kiti, gal būt, pirmą kar
tą į svetimą ir dargi kariau
jantį kraštą patekę, tarsi už
simiršę esą ne Utenoje, o Vo
kietijoje, pilnais tonais nus
pręsdavo, kas šį karą galų ga
le laimės.

Kaip vėliau Berlyne paaiš
kėjo, visas tokias sparnuotas 
pranašystes ir frazes vokie
čiai žinojo. Kiekvieno sąskai
ton smulkiai pažymėta 
viskas, kuo tiktai kas 
žymėjęs buvo.

3. Karo aukos
Arti stovyklos buvo

ras. Išeidami pasivaikščioti 
to dvaro laukuose matyda- 
vom dirbančių prancūzų ir 
belgų karo belaisvius. Jie at
rodė, žinoma, vargingai. Nu- 
plyšusios karinės uniformos, 

i pabalę veidai ir pavargę. Ju
desiai išdavė visą tą drama
tišką likimą, kuris ištinka 
nugalėtuosius. Tiktai pas ū- 
kininkus jiems geriau nei sto
vyklose buvo bent tiek, kad 
geriau pavalgydavo ir nebū
davo taip nuobodu bei ilgu. 
Jie į mus pasižiūrėdavo lyg 
klausdami, kokios rūšies be
laisviai mes esame. Karo be
laisvius pašaliniams kalbinti 
griežtai draudžiama.

Kartą eidami nuošalesniu 
taku, radome belaisvius iš 
pradalgių rugius berišant. Jų 
rūbai buvo perlyti ir rankos 
sugrubusios. S a u 1 ė t osios 
Prancūzijos žmonėms jau va
sarą čia, drėgnuose Rytprū
siuose buvo, tur būt, šaltoka. 
Pasakėm jiems prancūziškai 
gerą dieną. Nustebinti ir nu
džiuginti savo gimtosios ša
lies pora žodžių, jie pasisakė 
jau žiną, kad esame lietuviai. 
Negalėdami daugiau kalbin
ti, mes jiems iš tolo padana- 
vome „Oi varge, varge” ir 
„Anoj pusėj ežero...” Jie žen
klais rodė, kad mūsų dainos 
labai patikusios. Tuo tarpu 
atbėgo dvarininko kokių 7—8 
metų berniukas ir viršininko 
metaliniu balseliu prancū
zams ėmė įsakinėti: „Schne
ller, schneller” — greičiau, 
greičiau! Belaisviai dirbo pa 
klusniai...

Mes prisiminėm liūdną 
prancūzų armijos likimą, tos 
armijos, kuri dar tik prieš ke
letą mėnesių buvo kupina di
dybės ir pasitikėjimo. O da-

bar štai palaužtiems v - 
toli nuo tėvynės įsa 
koks ten geltonsnapis 
kas! Tuo momentu jų 
se matėm sustingusį ’ 
skausmą. Vis dėlto jiei 
kimas buvo palankesni! 
tiems, kurie Maginot t 
vėse pamišo nuo „S 
smūgių, ar kur nors I s- 
rijos lygumose gyvi S 
tankų pragare...

Kitą kartą laukuos 
kome lenką, civilinį be 
Pasisakė esąs iš Lenki 
lumos. Mieste turėjęs a 
gą nuosavybę. Ūkio 
nemokėjęs ir niekad jų 
bęs. Kai Lenkija buvus 
puota, pajėgūs dirbti 
buvę ten surinkti ir s 
darbams į Vokietiją. J; 
tekęs pas gerą ūkinink J, 
valgąs iki soties. , ,1 
gaunąs 18 markių mene išsi^ 
tai beveik tik papin 
Rūbai vien tie kuriuo! į baisesnj ne. 
nesęs, jau suplyšę. B( flntrfl _ 
giausia esą ilgas, baisu 
nojimas, kada gi pas i įr pa. 
tas priverstinis tarna w „oj],aa 5.inn kada gi pagaliau bus j 
grįžti į laisvę ir pas sa 
timuosius, apie kurių 
nieko negalįs sužinoti, 
akyse pasirodė ašaros.

Gaila žmogaus varg 
po žmogaus. Jis, gal ^eluotl- 
nebuvo prisidėjęs prie 
boniškos savo tautiečii ji išsprūdo 
tikos, taip ilgą laiką s jis norėjo ją 
džiusios lietuvius, uk 
čius, gudus. Jų buvo 
Lenkijos koncentracijc ^oms praėjus, tė- 
vyklos, pagrįstos pasib j^ygą/rado per- 
na priespauda ir kam jįs paklausė 
Istorijos ratas pasisu 
taip, kalti ir nekalti 
gavo karčias sąskaita aprašydamas ne 

, taymo nežiūrėta 
suvargusių z įeiįas dienas,

Merima* w "

Redaguoja Eleonoi

OTINA AUKI
Tęsinys)

tarp vaikų labiau- 
jjatinusi, melo rū
šis baimės. Vai

dus ir silpnas pa
gijo bausmės ir,

— baus-

yra, antra — jis 
Tanta, kaip rei

Jei vaikas žino, 
ikvieno mažmožio, 
■jis sukultos stik- 
jamesto pinigo jis 
jas arba kitaip

Įemiukas žiūrėjo

įgrobė už vieno 
jplėšė jį pusiau.

ta tai padaręs, 
atvirai prisipaži-

ar jie pasimokys?
Prie !

reiktų priskirti ir to ?ouniuv 
kumečius. Visi jie buvc jĮŪU|jaudg Nuo to 
kai apiplyšę, kažkaip 
bimai, lėti, lyg alkani, 
mėlynos akutės giliai 
sios, pilvukai išpurtę. Į 
toks, kaip blogiausiam^ 
tuvos seno tipo kumet 
dvaro savininkas, n JJį 
biurgeris, pasiraitęs ūs ,: 
šaunaus bėrio, lakstyd 
laukus vis ragindamas 
kinėdamas, bardamas.

Kai palygini to pr 
dvaro vaizdus, kai pri 
skurdą vietomis apj 
kaimuose matytą, pers Wo’ susiprato ne- 
vada, kad Vokietijoj išdrebėdamas 
nis klausimas toli gra 
išspręstas.

s sukūlė ąsotėlį,

lirumas pasibaigė, 
tėvo ir stengės iš- 
J ir meluodamas, 
ta pasielgė visai 
Jis dovanojo ber- 
4 Tasai nudžiu
gti su juo, ką 
s ir, pagaliau, nu- 
ą, tėvo pasodintą 
■tuojau pat tėvas 
4 pamatė žalą, 
padarė?” supykęs 
jis berniuką. Ber
ado, susiprato ne-

V<1

(Bus daugiau)

lėveli? aš negaliu 
legaliu. Aš tai pa- 
tomet tėvas apka- 
arė susigraudinęs: 
« meilė yra verta 
uju tūkstančiai to-

POETO ANT. MIŠKINIO PASKALI be. 
'0 garsusis Ameri- 
entas Vašingtonas.

. ... .. Ms numano, kadras Šveicarijoje artim .. . ’ . , .
. ,. . , . . tvas pasielgė labai

i vai- 
pelkę. 0 antrasis

EI

Rugpiūčio 17 d. poetas An
tanas Miškinis kalbėjo per 
Kauno radiją tema „Mano 
Tėvynė”. Menine forma, su 
įkvėpimu, jis atvaizdavo Lie 
tuvą, kaip seną poetų ir dai
nininkų šalį, kur tyliai Ne
munas teka, ošia žali miškai, 
kur gražios svajonės ir grau
di tikrovė. Pavasarį lietuviai 
dejavo, bet ar pasibaigė liū
desys rudenėlyje? Kadaise 
Lietuvą valdė bajorai, gyve
no pilyse, išpuoštose puikiais 
paveikslais ir freskomis. Jie 
tikėjosi mūsų žmones ištau- 
tinti. Artojas dainavo liūd
nas dainas, ieškodamas nura
minimo žaliuose miškuose ir 
žydinčiose lankose. Jo sūnūs 
ir dukterys būdavo ištremia
mi į tundras ir į Sibirą. Pa
galiau Lietuvą atvadavo pa
tys artojai ir pralaužė užtva
rą. Jų sūnūs, daktarai ir in
žinieriai, grįžo į žaliuosius 
miškus ir į dainų tėvynę, pra 
dėjo statyti miestus, asfal
tuoti kelius, kurti naują gy
venimą.

Ir dabar kasdien aidi lietu
vių daina iš kalnų, miškų ir 
kalėjimų. „Mes pakilome, ei
name ir eisime. Būsime visi 
ties laukais, kapais ir kry
žiais.”

A. Miškinio paskaita trūko 
15 minučių. Po to, buvo su
dainuota iš plokštelės „Kur 
bakūžė samanota.”

• Lietuvos Informaci

inis dienomis tikisi galv ° , u ir tuo įstūmėmą sąrasą asmenų, k „ 
bolševikai iš Lietuvos J...: . , . 
nežinia kur Maskolijoi 
mon. Koks yra šių ž 
likimas, nieko nežinomi zm02rumi- 
pat nežinia, ar jie dar y 
vi.
• Vienam koncerte, p1 ,lli 
tam per radiją, dainai. 
ninikas J. Būtėnas. Ta i 
dažnai dainuoja daini 
V. Grigaitienė ir Gr. M 
tytė.
• Lietuvoje ūkininkai
skelbta, kad jie laukų 
bams gali gauti rusų 1 .
vių. Prašymai turi bū 7 ir pasiteiravo, 
duodami per apskričių jo serganti žmo- 
nomus burmistro vardi 
bo jėgos skyriui). Ka 
laisviai turi būti laikom to — ji jau kelios 
drabučiuose. Tam tiksi
būti panaudojamos ds to be smulkmenų! 
su geru užraktu; spy0 mokslininką ka- 
tvorų nereikia.
• Lietuvos pieno i 
vėms pranešama kad

bolševikai iš Lietuvos
ir jo sūnūs užaugo 

P žmogumi.
įtikimu pamoko, 
i elgtis, kad vaikas 
■ iš baimės. Nebū
tos ir negailestin
gi kuo nusikaltus, 
jo, kaip nepriete-

liai.
Jei i 

žintų 1 
kite ja 
negąsd 
tiesą, 
kite, 
jums ] 
gusieir 
ra kar 
vaikas 
sukūlė 
mis, pe 
nebaus 
ką pa\ 
kią kit

Svai 
žastis 
vojant 
vaiko 
vaiką 
jis aiš' 
dėl me 
ti, kad 
nė viei 
bailys, 
šia žnc

Gali 
mųjų 
žodžiu 
me, k 
drąsus 
dytų 1

BIoį 
vadins 
Kiekvi 
tais a 
jime, 
melas 
gas. F 
ri eiti 
dėtis s 
pažais 
kad n 
ręs iš 
sinti ] 
taip p 
sitikir

Jei 
meluo 
luoja 
tą, ir i 
virsta 
taip į 
lą, ka 
duoti.

Tas 
laukui 
žiaus. 
yra d 
visi g 
dytis, 
kiems 
lems, 
jų, da 
tuome 
biau 
rasti

Tai 
kia g 
jo-

'RAŠAU BE SM1

Gralius pasišaukė

didenybe, — atsakė

b tolgė karalius. Bet 
į ilgėsi ir tebesiel-

pienui ir pieno produl įvairiausių 
nustatytos dar bolševi k ji®, 
kais, dabar bus pakeikiąs” -karalius 
žemiau kaip 20 rublių 
ną riebalų kilogramą, 
manoma priversti ūki 
pristatinėti visą pien; 
nines. Dabar, dėl meni 
nų, pastebimas pieno 
tymo mažėjimas.

i ‘^1 akių kitų svei- 
' ištikusias nelai- 
;tĮtai teiraujasi dėl 
?)e gi daug mieliau 
gniaužti anų pasa- 
fems tas neįdomu, 

to, argi gali būti 
Homus kitų var

gas, 
Tokie 
kitų 
Jie t< 
širdie 
jiems 
sis „ 
čia j 
bulus 
vingi 
ko — 
kaip

Ta 
mo r 
ta. A 
gąjį, 
sau 
smul 
trup' 
pasis 
pėk,

Ir 
mas
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M. Pečkauskaitė.

bar štai 
toli nuo 
koks tej 
kas! Tįg

skaust

smūgiu

pasi-

dva-

nturumas kartais bū- 
irai perdrąsus ir, tose 
3ėse net pavojingas, 
neigiant į „ausis”, bū- 
sviausiai kalbanti to- 
rkai, už kuriuos gana 
tenkama į tikrąjį lia- 
ti, gal būt, pirmą kar- 
timą ir dargi kariau- 
aštą patekę, tarsi už- 
esą ne Utenoje, o Vo- 
j, pilnais tonais nus- 
o, kas šį karą galų ga
iš.
vėliau Berlyne paaiš- 
sas tokias sparnuotas 
rstes ir frazes vokie- 
3jo. Kiekvieno sąskai- 
ilkiai pažymėta buvo 
kuo tiktai kas 

s buvo.
3. Karo aukos
stovyklos buvo
idami pasivaikščioti 
o laukuose matyda- 
rbančių prancūzų ir 
aro belaisvius. Jie at- 
noma, vargingai. Nu- 
>s karinės uniformos, 
veidai ir pavargę. Ju- 
šdavė visą tą drama- 
kimą, kuris ištinka 
uosius. Tiktai pas ū- 
s jiems geriau nei sto- 
buvo bent tiek, kad 

pavalgydavo ir nebū- 
,ip nuobodu bei ilgu. 
ius pasižiūrėdavo lyg 
mi, kokios rūšies be- 
mes esame. Karo be- 
pašaliniams kalbinti 
draudžiama.

į eidami nuošalesniu 
adome belaisvius iš 
ių rugius berišant. Jų 
uvo perlyti ir rankos 
įsios. S a u 1 ė t osios 
sijos žmonėms jau va- 
a, drėgnuose Rytprū- 
?uvo, tur būt, šaltoka, 
n jiems prancūziškai 
aną. Nustebinti ir nu- 
ti savo gimtosios ša- 
a žodžių, jie pasisakė 
t, kad esame lietuviai, 
iami daugiau kalbin- 
jiems iš tolo padana- 
Di varge, varge” ir 
>usėj ežero...” Jie žen- 
>dė, kad mūsų dainos 
įtikusios. Tuo tarpu
dvarininko kokių 7—8 laukus n 
irniukas ir viršininko 
iu balseliu prancū- 
mė įsakinėti: „schne- 
meller” — greičiau, 
1! Belaisviai dirbo pa 
i...

prisiminėm liūdną 
:ų armijos likimą, tos 
1, kuri dar tik prieš ke- 
nesių buvo kupina di- 
r pasitikėjimo. 0 da

JAUNYSTEI Palmyros Laiškai

(Tęsinys)

Pasisaį; 
luinos,^

JImotina auklėtoja 
b&Kliį - 
puota, n 
buvę J,
darbaauj ji, tarp vaikų labiau- 
tekęapu, siplatinusi, melo rū- 
valgąs Z \ ~ xr_i
gaunąs [į, 
tai bevųį 
Rūbais 
neš§s, ju 
glausiu 
nojimas.? *ro Yra, antra — jis 
tas prh> supranta, kaip rei 
kada gi [j iek> biaurumo ir pa
grįžti jį no. Jei vaikas ~ 
tunuos 
nieko 0$ 
akysepsr

Gailai

nelas iš baimes. Vai- 
bailus ir silpnas pa- 
jis bijo bausmės ir, 
įas nuo jos išsisukti, 

Mat, viena — baus- 
do jam baisesnė, ne-

1 žino, 
kiekvieno mažmožio, 
čiomis sukultos stik
lą pamesto pinigo jis 

’ šamas arba kitaip 
po žmoTf baudžiamas, tai sun- 
nebuvoį nepameluoti.
boniškosj 
tikos, te 
džiusiosb rankų, jis norėjo ją 
čius, gį i, pagrobė
Lenkuosi perplėšė jį pusiau, 
vykios,[t dienoms praėjus, te
na prį nęs knygą, rado per- 
Istorijosj 
taip, & 
gavo ktas atvirai prisipaži- 
ar jieĮK

Prie e 
reikta pi Pries kelias dienas, 
kūmeMirtęs sukūlė ąsotėlį.

s berniukas žiūrėjo
Staiga ji išsprūdo

už vieno

I lapą. Jis paklausė 
ą, kas tai padaręs.

buvo, prašydamas ne 
Prašymo nežiūrėta

bimai.le 
mėlynos!: 
sios, pile 
toks,kaį: 
tavos® 
dvaro

šaunaun

kinėdaEi

liai.
Jei norite, kad jis prisipa

žintų ką padaręs, palengvin
kite jam tai, padrąsinkite, 
negąsdinkite. Pasakius jam 
tiesą, pagirkite, nusidžiaug- 
kite. Atsiminkite, kaip ir 
jums pačioms, kad ir suau
gusiems žmonėms, sunku y- 
ra kartais pasakyti tiesą. Jei 
vaikas padarė kokios žalos— 
sukūlė ką, suplėšė, netyčio
mis, per nelaimę, nebarkite ir 
nebauskite, tartum jis būtų 
ką pavogęs arba padaręs ko
kią kitą piktadarybę.

Svarbiausia to melo prie
žastis yra bailumas. Todėl ko 
vojant su juo, reikia žadinti 
vaiko drąsą. Reikia atvesti 
vaiką prie melo šaltinio, kad 
jis aiškiai pats pamatytų ko
dėl meluoja. Ir paskui saky
ti, kad gėda būti bailiam, kad 
nė vienas didvyris nėra buvęs 
bailys, kad drąsa labai puo
šia žmogų.

Galima priminti apie pir
mųjų krikščionių drąsumą, 
žodžiu, taip į jį prakalbėki
me, kad jis panorėtų būti 
drąsus ir tą savo drąsą išrė
dytų kalbėdamas tiesą.

Blogiausia melo rūšis yra 
vadinamasis proto melas. 
Kiekvienam vaikui tenka kar
tais atsidurti tokiame padė
jime, kad siauram jo protui 
melas atrodo labai naudin
gas. Pavyzdžiui, jei jis neno
ri eiti į mokyklą, kaip gera 
dėtis sergančiu; norint ilgiau

nuobodu, vos sulaiko žiovulį, 
o nelaimingasis jam stengias 
visą širdį atidengti.

„Prašau be smulkmenų!” 
Tai pasaulio atsakas į nelai
mingųjų ašaras.

Ar mes prisidėsime prie jų, 
tų klastingų užuojautos reiš
kėjų? Į ašaras atsakyti pa
nieka, mažiausiai žiovuliu, 
tai tas pat, kaip į šniokščian
čią ugnį dar pilti ugnį kurs
tančio benzino. Tokiu būdu 
skausmo nenumarinsi, tu 
kurstysi jį ir išplėsi iki be
protystės.

Kartais gal nepagalvojam, 
kad nuo mūsų nuoširdaus u- 
žuojautos žodžio priklauso 
mūsų artimųjų draugų saulė
tos ar niūrios dienos. Mes 
trokštam saulės, mes pasiry- 
žusios vėl nušviesti tėvynės 
kalnelius ir lankas pagalbos 
spinduliais ir Dievui nešti 
tik savo darbų saulę, ne sute
mas, dažnai imam ir suklum- 
pam.

Šaukiasi nukentėjusieji 
mūsų paramos, bet mes per 
daug savo reikaluose pasken
dusios, kad išgirstume ir iš-

klausytume. Pamačius drau
gės aptemusį veidą, nepato
gu nepaklausti, dėl ko ji ken
čia. Paklausiam. O vos tik ji 
pradės nuoširdžiai pasisaky
ti, skubam širdyje pertrauk
ti: „Ne, ne! Užtenka jau! 
Prašau be smulkmenų!...

Balsu to, žinoma, pasaky
ti nedrįstam, bet čia užtenka 
ir vidaus. Jau vien tik mūsų 
akys išduoda, ką mes galvo
jam. Ne be reikalo tad sako
ma, kad akys sielos veidro
dis. Drauge pasižiūri į mus, 
ir jai dar labiau pasunkėja 
pamačius, kad ji klausoma tik 
iš prievartos. O jai taip no
rėjosi pasidalinti skausmas, 
išgirsti tikras, nuoširdus žo
dis, užuojauta, kokią tik my
linti draugę širdis gali pa
reikšti.

Liūdesio valandai atėjus 
mes griaužiamės, pykstam, 
kai kiti pro mūsų ašaras ty
lomis praeina arba kai nu
meta žodį tik iš prievartos. 
Taip, bet tuo tarpu jau mes 
neatsimename, kaip pasielgė
me su kitomis jų sielvarte.

Užrakintos jau durys tvirtai, 
Neatversi jau jų amžinai.
Kam dar tau ašaroti skruos

tai?
Ko dar lauki, pasvirus liūd

inai?
Kad ir belstum ilgai — 
Dar ne vienus metus, 
Išsiskirstė sargai — 
Nusinešė raktus.

Neįleis jie vidun, 
Nepatenkins maldos — 
Niekados, niekados.

Minčiij Žiupsnelis
Visa, kas yra geriausia, aš 

bandau padaryti pagal ge
riausias mano galimybes. Tai 
viskas, ką aš galiu padaryti. 
Ir kada aš užbaigiu dienos 
darbą aš atverčiu naują pus
lapį ir uždarau savo proto du
ris visiems rūpesčiams.

Franklin D. Roosevelt

Jei žmogus dar gali klau
sytis savo paties minčių, jis 
gali gyventi be vilties, be 
draugų, be muzikos.

A. Muenthe.

Nelaistyk svetimų daržų, 
saviesiems džiūstant

Būk sau draugas, tuomet 
ir kiti bus tau draugai.

Geriausias darbo metodas 
įgijamas atsidedant darbui.

Salvini.

Seimininkėms
Silpnas, svyruojąs, netvir

tas nepažįsta tos doros gar
bės, spindinčios tuose, kurie 
pasitiki savimi

Šekspyras.

į vėl nubaudė. Nuo to 
į atvirumas pasibaigė.
jo tėvo ir stengės iš- 
kad ir meluodamas.
tėvas pasielgė visai

;ai. Jis dovanojo ber- 
irvelį. Tasai nudžiu-

ė kapoti su juo, ką 
inas ir, pagaliau, nu- 
luną, tėvo pasodintą1 pažaisti, pasakyti motinai,
Ir tuojau pat tėvas 1"'/I —-----------------

■ sodą, pamatė žalą.
i padarė?” supykęs 
e jis berniuką. Ber- 
araudo, susiprato ne- 

ądaręs ir drebėdamas 
į „Tėveli^ aš negaliu
I negaliu. Aš tai pa-

o-

2
2
1
2

Rausvas Sosas
Pakepinti svieste svogū

nai, salėrai ir žalias pipiras. 
Po kiek laiko supilti maža 
dėžutė konservuotų pamido- 
rų. Virinti ant lėtos ugnies. 
Norint — sosą galima patirš- 
tinti miltais.

dvaro
skurdą
kaimuos
vada, ki
uis
išspręste |. Tuomet tėvas apka- 

ir tarė susigraudinęs: 
iesos meilė yra verta 
, negu tūkstančiai to-

TO ANT. MIŠKM | taip mylįs tiesą ber- 
uvo garsusis Ameri- 

zidentas Vašingtonas, 
ienas numano, kad 
s tėvas pasielgė labai 

ai ir tuo įstūmė vai- 
elų pelkę. O antrasis 
kaip tik taip, kaip rei- 
dėl ir jo sūnus užaugo 
stu žmogumi.

'|u atsitikimu pamoko, 

 

Bikia elgtis, kad vaikas

iūčio 17 d. poetas An- 
fiškinis kalbėjo per 
radiją tema „Mano

Menine forma, su 
iu, jis atvaizdavo Lie 
aip seną poetų ir dai- 
į šalį, kur tyliai Ne
teka, ošia žali miškai, 
.žios svajonės ir grau- 
>vė. Pavasarį lietuviai 
bet ar pasibaigė liu- 
rudenėlyje? Kadaise tam petite jo, kaip nepriete- 
\ valdė bajorai, gyve- 
se, išpuoštose puikiais 
lais ir freskomis. Jie 
mūsų žmones ištau- 

irtojas dainavo liūd
nas, ieškodamas nura- 

žaliuose miškuose ir 
ose lankose. Jo sūnūs 
erys būdavo ištremia- 
ndras ir į Sibirą. Pa- 
Lietuvą atvadavo pa- 
3 j ai ir pralaužė užtva- 
sūnūs, daktarai ir in- 
i, grįžo į žaliuosius 
ir į dainų tėvynę, pra 
atyti miestus, asfal- 
alius, kurti naują gy-

ras
mis
mą
bolševfc
nežinia t
mon. &'|
likimas.-Į
■“‘“Actų iš baimės. Nebū- 

ožmios ir negailestin-
• Vi®Hikui kuo nusikaltus,

kad mokytojas nieko nesky- 
ręs išmokti; norint pasitei
sinti pavėlavus į mokyklą, 
taip pat pramanyti kokį at
sitikimą ir taip toliau.

Jei pavyksta jam taip pa
meluoti pirmą sykį, jis me
luoja antrą, trečią ir ketvir
tą, ir tuo būdu melavimas pa
virsta jo įpročiu. Ilgainiui jis 
taip įsipainioja į melų tink
lą, kad sunku jam beišsiva- 
duoti.

Tas melas ypač auga, su
laukus vaikui pusbernio am
žiaus. Mat, tuomet pagundos 
yra didžiausios, jame sukyla 
visi geiduliai, jam sunku val
dytis, sunku pasiduoti viso
kiems įstatymams ir taisyk
lėms, tat jis išsisukinėja nuo 
jų, dažnai meluodamas. Be to, 
tuomet jau ir protas yra la
biau išsilavinęs ir moka iš
rasti aibę visokių gudrybių.

Tam melui pašalinti rei
kia gero, prityrusio auklėto
jo.

(Bus daugiau)

Bulvių Salota
3 didelės bulvės, išvirtos ir 

supiaustytos,
2 smulkiai supiaustyti 

buoliai,
i/2 šaukštuko druskos, 

šaukštai grietinės, 
šaukštai aliejaus, 
šaukštukas muštardos, 
šaukštai citrinos sunkos,

2 šaukštai kapotų salėrų.
Supiaustytus obuolius ir 

bulves sumaišyti su druska. 
Vėliau įmaišyti visi kiti prie
skoniai. Sumaišius dėti ant 
žalių saloto lapų, papuošti sil
kės ar kokios rūkytos žuvies 
gabalėliais.

bar kasdien aidi lietu
na iš kalnų, miškų ir 
ų. „Mes pakilome, ei- 
’ eisime. Būsime visi 
kais, kapais ir kry-

t. ninikas L 
dažnai 
V. Grigi- 
tytė.
• W 
skelbta.^ 
baras 
vių. Pr# 
duodami;1 
noraus^ 
bo jėgou 
laisviau 
drabno^ 
būti p^į 
su 
tvorų o^ftaip elgėsi ir tebesiel-
• Lietui 
vėms 
jieniii ii 

nustatyt® 
jais,

pasielgė karalius. Bet

įą karalius pasišaukė 
inką ir pasiteiravo, 

ikosi jo serganti žmo-

, didenybė, — atsakė 
tasis — ji jau kelios
s...
ašau be smulkmenų! 

raukė mokslininką ka-

,PRAŠAU BE SMULKMENŲ”

Raudoni Kopūstai
2 šaukštai sviesto ar taukų,
2 dideli obuoliai - supiaus 

tyti,
1 galva raudonų kopūstų,
V2 puoduko karšto vandens
2 šaukštai acto,
% puoduko rudo cukraus, 
1 šaukštukas druskos, 
V4 šaukštuko pipirų.
Smulkiai supiaustyti galvą 

kopūstų ir obuolius. Puode iš
tirpinti riebalus, sudėti ko
pūstus ir obuolius, palaikyti 
ant lėtos ugnies, nuolat mai
šant. Vėliau supilti karštą 
vandenį ir actą. Virti — kol 
kopūstai suminkštės. Išvir
tus kopūstus apibarstyti ru
du cukrumi, pipirais bei ki
tais prieskoniais. Rūkštumą 
bei saldumą nustatyti pagal 
skonį. Didesnio įvairumo dė- 
liai — įmaišyti saują be kau
liukų razinkų, įbarstyti cina
mono.

Šveicarų Omletas
Trijų kiaušinių baltimus 

atskirti. Kiaušinių trynius 
sumaišyti su 2 šaukštukais 
cukraus pudros, x/4 šaukštu
ko druskos, 2 šaukštais šalto 
vandens. Turėti paruoštą 
karštą keptuvę su ištirpintu 
sviestu. Įmaišyti gerai išplak
tus baltymus į virš paruoštą 
masę. Kepti. Į omeleto vidurį 
prieš duodant į stalą, įdėti 
plonai supjaustyto šveicarų 
sūrio gabalėlį — perteptą ko
kia nors uogiene. >

Kai suardom gyvenimą dėl 
pinigų, tai suardytas gyveni
mas nesirūpina pinigais.

Muzika tai meilė, ieškanti 
žodžių.

Jeigu kurčias staiga išgirs
tų šimtabalsę daugybės ins
trumentų simfoniją, jisai ne
girdėtų melodijos, nei violon
čelių raudos, nei triūbų vaito
jimo, nei bubnų dūzgėjimo, 
bet girdėtų vieną didingą 
harmoniją, ir jam veržtųsi iš 
krūtinės širdis, pažadinta tų 
garsų didybės.

Juoktis Sveika

škinio paskaita trūko 
įčių. Po to, buvo su- 
a iš plokštelės „Kur 
samanota.”

nų, 
tymo

ną 
manomu 
pristatė

kstančiai įvairiausių 
žmonių. Ir jie, kaip 
„užjaučiąs” karalius 
asi dėl akių kitų svei- 
pie ištikusias nelai- 

žemiaii^Ee^ tiktai teiraujasi dėl 
irdyje gi daug mieliau 
užgniaužti anų pasa- 

. Jiems tas neįdomu, 
viso, argi gali būti 
s įdomus kitų var-

gas, jų kančios ir ašaros? 
Tokiems klausėjams nerūpi 
kitų skausmas, nė už centą. 
Jie tenori pasirodyti geros 
širdies esą. Ne kitų vargas 
jiems rūpi, oi ne, — tik sava- 

1 sis „aš” — burbulas. Ir pu
čia jie lyg vaikai muilo bur
bulus, ir džiaugiasi jų spal
vingumu, o nė minutės netrū
ko — visa grožybė susprogo 
kaip nebuvus.

Tai viena iš veidmainišku
mo rūšių — kaukėta užuojau
ta. Vietoj užjautęs nelaimin
gąjį, pavyduolis tik pagalvos 
sau širdyje: „Užteks! Be 
smulkmenų! Juk manęs nė 
trupučio nejaudina tavo ne
pasisekimai. Pagaliau, ple
pėk, jei tau patinka”...

Ir neva užuojautą rodyda
mas klausosi, bet jam taip

1 
nių,

1
1
3
1
1

Makaronų Kepsnis.
Vz svaro makaronų, 

puodukas duonos trupi-

svogūnas, 
žalias pipiras,
(išplakti),

tarkuotas 
tarkuotas 
kiaušiniai 
šaukštukas druskos,
puodukas pieno,

1 svaras maltos mėsos 
tienos — nevirtos),

y2 šaukštuko pipirų.
Išvirtus makaronus nusun

kti. Mėsą sumaišyti su kiau
šiniais ir visais prieskoniais. 
Įmaišyti makaronus, pieną. 
Sudėti į riebalais išteptą for
mą, kepti pečiuje prie vidu
tinės temperatūros 45 minu
tes. Duoti į stalą su rausvuo
ju sosu.

(jau

Bananų — Obuolių Sviestas
Išvirti keletas obuolių į 

košę. Įmaišyti du bananai, 2 
šaukštai cukraus, 2 šaukte- 
liai citrinos sunkos, gerai iš
plaktus 3-jų kiaušinių balty
mus su cukrumi. Visą masę 
supilti į formą, kurios dug
ne pripiaustyti bananų, atšal
dyti ir duodant į stalą pa
puošti plakta saldžia grieti
nėle.

Kad surinkus sudaužytą 
stiklą — pačius mažiausius 
trupinėlius, vartoki drėgnos 
vatos gabalą. Prie vatos lim
pa visi smulkiausi stiklo ga
balėliai ir tada jau nebereikia 
rūpintis, kad kas nors 
siais gabalėliais galės 
žeisti.

liku- 
susi-

priešAtšaldytos žvakės 
vartojimą — dega daug skal
siau ir lygiau. Žvakės reikia 
palaikyti šaldytuve kelias va
landas, jei galima — per nak
tį.

Jei naujai dažytos sienos 
perdaug aštriai kvepia, grau
žia akis ir panašiai, patarti
na prileisti vonią ir indus 
šaltu vandeniu. Vanduo su
gers dažų kvapus.

Vieni niekai
Jonas D. Rokefeleris kartą 

pasiskolino dešimts centų iš 
savo sekretoriaus, kad auto
busu sugrįžtų į namus iš dar
bo. „Bet būk tikras primin
ti man tą skolą” — pabrėžė 
turtuolis.

„O, tai vieni niekai, ponas 
Rokefeleri,” — atsakė sekre
torius.

„Kaip tai, vieni niekai? — 
atkirto jam Jonas D. R. „Tai 

i yra visų metų nuošimtis už 
j vieną dolerį.” 
i

Kaimynai myli
Vargšai New Yorko vaikai, 

pirmą kartą patekę į kaimo 
gražias apylinkes, sustoję 
ties langu žiūrėjo į smarkiai 
siaučiančią krušos ir vėjo 
audrą. Tą žiūrėjimo tylą per
traukė mergaitė sakydama: 
— Tas Dievas pasidarė per
daug žiaurus. Mėto tokius ga 
balus ledų iš dangaus. Pirm 
negu Jis pastebės, bus jau 
kas nors užgautas.

— Tu taip nekalbėk apie 
Dievą, — smarkiai jai atkir
to mažas berniukas. — Mūsų 
visi kaimynai Jį geriausiai 
myli.

Vaisių ar daržovių dėmės 
nuo pirštų lengvai nuimamos 
ištrinant mase padaryta iš 
citrinos sunkos ar acto su
maišyto su avižinėmis kruo
pomis (oatmeal).

Londone, turtuolių gatvė
je, vienas įsikarščiavęs ko
munistas pribėga prie pui
kaus namo, ties kuriuo stovė
jo gražiai pasirengęs durų 
sargas, ir smarkiai suriko: 
„Revoliucija jau čia!”

— Viskas turi būti prista
toma per užpakalines duris, 
— ramiai jam pranešė durų 
sargas.

Sesute Palmyra,
Aš Tamstos nepažįstu, bet 

taip man patinka Jūsų laiš
kai, kad jau buvau nusimi
nus, kai keliuose „Amerikos” 
puslapiuose jų nemačiau.

Naudinga sesut, tai jau 
nėr kei sakyti. Nors čia ki
tiems atsakote į jų klausi
mus, bet, rodos, „vagie, ke
purė dega”, taip, rodos, pir
štu parodo ir mano vieną ki
tą klaidą.

Žinau, kad vistiek manęs, 
nė mano vyro nepažįstate, 
tad drąsiai ir paduosiu čia 
mudviejų mažiukus susikir
timus. Žinau, kad Tamsta mo
keisi, o gal ir kitus mokai hi- 
gieniškumo, tad malonėk iš
klausyti manęs senos, pras
tos moterėlės:—

Mano vyras spiaudo kur 
pakliuvo. Kosti ir spiaudo.

„Perduok Kitiems”

„Perduok kitiems, brangio
ji, perduok kitiems!” Nuo pat 
savo kūdikystės, šiuos žo
džius aš vis girdėjau karto
jamus daugel kartų. Kada 
žmonės susijaudinę nebegalė
davo ištarti nuoširdaus padė
kos žodžio mano mamytei už 
padarytus didesnius ar ma
žesnius darbus, pagelbėjimus 
nelaimėje, užuojautą, para
mą, jos greitas atsakymas vi
suomet būdavo tas pats. Ji 
visiems sakydavo: „Perduok 
kitiems, brangioji, perduok 
kitiems!”

Tas trumpas posakis den
gia labai paprastą, kuklų į- 
vykį, kuris nuteikė mano mo
tinos gyvenimo dienas kito
kia šviesa, tuo pačiu — ir dau 
gelio kitų žmonių gyveniman 
įnešė naujo džiaugsmo.

Kada mano mamytė buvo 
dar visai jauna mergaitė, ji 
pasiskolino iš naujai atsi- 
krausčiusios senutės kepurai
tei sukirpti formą. Po varto
jimo ji grąžino jai formą, 
nuoširdžiai sakydama: „Šir
dingai tau dėkoju, mieloji se
nute, gal kurią nors dieną aš 
ir tau padarysiu ką nors ge
ro.”

Žilagalvė kaimynė švelniai 
apkabino mano mamytės jau
nus pečius ir tyliai pratarė: 
„Jaunoji širdelė, tu nelauk, 
kol tu galėsi man ką nors ge
ro padaryti. Gal toks laikas, 
tokia proga visai neateis, kad 
galėtum man pagelbėti. Per
duok kitiems, brangioji, per
duok kitiems! Padaryk ką 
nors gero kitiems!”

Tas nepaprastas atsaky
mas tos senutės padarė dide
lės įtakos į mano mamytę, 
nes nuo tos dienos ji to ne
pamiršo ir uoliai pildė. Nesu
skaitytus kartus aš mačiau 
savo mamytę, suteikus kokią 
nors pagalbą, padarius malo
nės, kai žmonės nuoširdžiau
siai dėkojo ir ieškojo žodžių 
dar didesniam padėkos pa
reiškimui, visiems tą patį at
sakant: „Perduok kitiems”.

Ir aš dažnai sau pagalvo
ju, kokia stebuklinga permai
na įvyktų žmonių santykiuo
se, pačiame mūsų gyvenime, 
jei mes visi taip darytume. 
Jei mes visi be jokios abejo
nės, priekaišto, su džiaugs
mu ir malonumu perduotu- 
mėm kitiems visą tą gerą, 
tuos malonius, kantrius, pil
nus meilės patarnavimus, ku
riuos apturėjome nuo kitų 
savo gyvenime. Iš tikro, sun
ku net ir įsivaizduoti tas ža
vinčias išdavas. Koks tai pui 
kus gerų širdžių aukso gran- 
dinys pasidarytų, kuriuo ga
lėtų- naudotis visi kenčiantie- 
ji, nuskriaustieji.

D. E.

Vyras visuomet nori būti 
moters pirmoji meilė; mote
ris — vyro paskutinis roma
nsas.

Oscar Wilde.

Spiaudo eidamas gatve, spiau 
do krautuvėse ir visur, spiau
do namuose į kiekvieną kam
pą, sakosi, kad ir jo diedukas 
taip darydavęs. Sako, spjau
dydavęs net bažnyčioje. Tai 
jau čia vienas dalykas. O da
bar antras:—

Žinote, dabar vasara, Pri
dusęs daiktas greit atsiduo
da. O čia mano tas vyrelis 
užsispyrė kojų nemazgoti. 
Pareina iš darbo visas supra
kaitavęs, suodinas, kojinės 
net šlapios, taip nesiprausęs 
ir vitinkst į lovą. Ir baruosi, 
ir gražiai prašau, bet kai pa- 
gązdinau, kad į laikraščius 
paduosiu, tai paršelis ir nusi
mazgojo. Tai jau su šituo bū
kit maloni, nesirūpinkit. Bet 
ką man daryti su tuo spiau- 
dymu? Gal kad laikrašty pa
matytų kokį patarimą — gal 
ir sustotų? Panele Palmyra, 
padėkit man tą mano senį 
suvaldyti. Kad loska, lauksiu.

Sena Moterėlė.

ATSAKYMAS:—
Gerbiamoji,

Malonu man pasikeisti su 
tamsta mintimis mūsų kerte
lėj, nes vis kas nors naujo, 
įdomaus. Bet „suvaldyti” tam 
stos vyrą, ne mano valia. Aš 
nesiimu ką nors „valdyti”, 
tik bandau išreikšti savo nuo 
monę į kitų paklausimus, kad 
drauge belukštendami gyve
nimą, padarytume jį švelnes
niu, kultūringesnių. Vieni 
nuo kitų daug galim ko pa
simokyti; nors iš mąžų klai
delių pasitaisę, prisidedam 
prie savo tautos šviesesnio 
kilimo.

Tamsta ir taip sumaniai 
moki „valdyti” savo vyrą. 
Ypatingai tas kojų plovimo 
receptas, tiesiog saliamoniš
kai sugalvotas. Be jokių bar
nių, be skandalų, žmogelis pa
bijojo savo garbės viešo įžei
dimo, na ir plaunasi.

Gal Tamsta ir dėl to spiau- 
dymo ką nors sugalvosi? Jei 
taip, tai malonėkite vėl pa
rašyti.

SPIAUDYMAS IR SEILIŲ 
TAŠKYMAS VISUR, TAI TI
KRAI BIAURUS DALYKAS. 
Spiaudytojui — niekis. Sako: 
„tai kas čia, kad aš seilę nu
mečiau?”

Ne tas, kad „seilę nume
tei”. BET VISOKIŲ YRA 
SEILIŲ. YRA ŽMONIŲ 
PLAUČIŲ LIGOMIS, TU- 
BERKULIOZU SERGAN
ČIŲ, KURIŲ SEILĖS (skrep
liai) LABAI PAVOJINGI. 
JUOSE YRA TŪKSTANČIAI 
DŽIOVOS BACILŲ, MAŽY
ČIŲ LIGOS KIRMINĖLIŲ, 
KURIE DŽIOVININKO SEI
LĖJE KNIBŽDĖTE KNIBŽ
DA.

Spiaudytojas tokį skreplį 
numetęs, išmeta su juom tūk
stančius ir tų kirminėlių, ku
rie be galo pavojingi, užkre
čiami, ir išmesti į gatvę drau 
ge su seilėmis neišdžiūsta, 
bet lieka gyvi, patenka į dul
kes, kurias sveikas žmogus 
įkvėpavęs užsikrečia džiova. 
Arba bėginėjantis mažutis 
kūdikis net ir įsistoja. Koje
les bekrapštydamas susitepa 
rankutes, įneša džiovos baci
lų į burnelę, ir štai, visai ne
kaltą sutvėrimėlį spiaudyto
jas pastumia be laiko į gra
bą.

Apskritai, žmogus, kurs 
visur spiaudo, nėra kultūrin
gas. Tik iš vieno, ne vietoj 
nusispiovimo, žmogus apie 
save sudaro labai prastą nuo
monę. Yra žmonių, kurie 
spiaudo net į lėkščių mazgoji
mo „sinką”. Tas labai peik
tina ir nehigieniška.

Nemalonu namus apstatyti 
spiaudyklėmis. Geriausiai ir 
higieniškiausiai — vartoti 
nosinėlę, kuri labai paranki 
kaip gatvėj, taip ir namuose.

Rašykite vėl ką nors, lauk
siu.

Jūsų,
Palmyra.
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Šventovėje

Šv. Kazimiero par. klebo
nas kun. J. Židanavičius kurį 
laiką sirguliavo ir gydytojų 
patariamas buvo išvykęs mė
nesį atsilsėti ir sustiprinti 
savo sveikatą. Grįžus namo, 
jo sveikata rimtai pablogėjo 
ir buvo nuvežtas ligoninėn. 
Kitos dienos rytą kun. J. Ra- 
štutis suteikė Paskutinį Pa
tepimą ir bažnyčioje viešai 
meldėsi, kad gerasis Dievulis 
grąžintų sveikatą šios para
pijos įsteigėjui ir daug nusi- 
pelnusiam vadui.

Per kelias dienas jo gyvy
bė buvo kritiškoj padėty. Silp 
ną ligonį niebuvo niekam lei
sti lankyti, išskyrus artimiau 
sius gimines ir kunigus. Visi 
apylinkės lietuviai kunigai 
parodė daug nuoširdumo. Ga
vę žinią tuoj skubinosi ligonį 
aplankyti, suraminti ir pa
laiminti. Jų tarpe matėsi ku
nigai: B. Molekaitis, K. Stri
maitis, J. Bakšys, A. Orvi- 
das, B. Liubauskas ir daug 
kitataučių kunigų. Bet di- 
džiausį malonumą kun. Ži- 
danavičitii suteikė J. E. vys
kupo Gibbons apsilankymas 
ir palaiminimas.

Rugs. 11 d. artistas J. Ol
šauskas buvo tėvų jėzuitų 
pakviestas su choru dalyvau
ti Šv. Valandos pamaldose 
garsioje Auruesville Shrine 
(Penkių Amerikos Kankinių 
koplyčioje), šios pamaldos 
buvo specialiai lietuviams 
skirtos, savo parapijos va
dui sveikatos išprašyti. Per 
dvi dieni žinia pasklido po 
miestą, choras susiorganiza
vo ir žmonės laukė šios ne
paprastos progos.

Rugs. 11 d. vakare, suva
žiavo skaitlingas būrys lie
tuvių, visi choristai, išsky
rus tuos, kurie negalėjo iš
eiti iš darbo. Paslaptingoje 
rudens vakaro tyloje, erdvio
je bažnyčioje pasklido švel
nūs vargonų balsai, iš gera
širdžių parapijiečių širdžių

plaukė nužeminta malda, iš 
jaunų lietuviškų krūtinių ža
vingai pasklido Sasnausko 
jaudinančios giesmės žodžiai 
„Mes klystantys žmonės, 
maldaujam malonės, Marija, 
maldų neatmesk”. Darnus, 
maldingas choro giedojimas 
tikrai sugebėjo žmonių sielas 
sužadinti prie dangiškos lai
mės troškimo ir nuteikti 
šventoj nuotaikoj. Už valan
dėlės choras galingai užgie
dojo Suplikacijas, maldauda
mas pagalbos iš dangaus ne 
tik savo dvasios vadui, bet 
taipgi ir tėvynei Lietuvai, ku
rią jis taip karštai myli ir 
sielojasi jos padėtim. Labai 
gražiai sugiedota „Veni Je- 
su Amor mi” ir kelios kitos 
giesmės.

Šiose pamaldose dalyvavo 
nemažai kitataučių. Jie gėrė
josi mūsų lietuviškomis gies
mėmis, gražiai išlavintais bal 
sais, ir pareiškė pageidavi
mą, kad šis choras dažniau 
Dalyvautų šios bažnyčios 
.pamaldose. Tenka pasveikinti 
parapijos chorą ir vadą, kad 
taip gražiai užsirekomendavo 
kitataučių tarpe.

Šių jautrių giesmių ir mal
dų žodžiai prasiskverbė pro 
tūkstančius mirgančių žvaig
ždžių takus, pro plačius dan
gaus skliautus ir pasiekė gai
lestingojo Dievo sostą. Pas
kutinėmis dienomis klebono 
sveikata žymiai pagerėjo, jau 
čiasi linksmesnis ir gal neuž
ilgo galės grįžti namo. Nuo 
savo pažįstamų ir draugų 
susilaukė daug užuojautos 
ir nuoširdumo , maldų ir gė
lių, už ką jis visiems prašo 
Dievo gausiai atlyginti.

Estrellita.

sey, kuri bus pavadinta gra
žuole ir gaus brangią dova
ną. Visos lietuvaitės mergi
nos esat kviečiamos dalyvau
ti šiame konteste. Kurią tei
sėjai pripažins gražiausia, ta 
bus pavadinta Lithuanian 
Beauty of New Jersey.

Kviečiami visi New Jersey 
ir iš kitur lietuviai dalyvau
ti šiame išvažiavime, pama
tyti gražuolių kontestą

Pikniko pradžia 11 vai., 
programos — 3 vai. Parko 
vardas ir vieta — Meadow 
Grove, 166 Division Ave., 
Cranford, N. J. Autobusai iš
eis 12 vai. nuo bažnyčios, 
207 Adams St. Kelionė ir bi
lietas tik 85c.

Kelrodis: — Paimk kelią 
29 į Union, pravažiuoki „Flag 
ship” ir „Howard Johnson” 
ir prie pirmos trafiko švie
sos suk kairėn, Springfield 
Ave. Ten važiuoti į E. Broad 
St., kur pasukti Gallow Hill 
Rd., kuris toliau yra tęsinys 
Division Ave., kur lengvai 
surasite Meadow Parką.

Visi, visi kviečiami.

Kleb. Kun. I. Kelmelis, 
ir Komitetą.

nešė apie metinį vyčių seimą. 
Išrinkti delegatai į apskrities 
suvažiavimą, įvykusį Bronx.

Kuopos sportininkai daly
vaus „Bowling” žaidimuose. 
Manoma, kad bus sudarytos 
dvi komandos.

P. V.

Bridgeport, Conn.
Praeitą savaitę pas A. Sta- 

nišauską įvyko Conn, provin
cijos vargonininkų susirinki
mas. Dalyvavo Sąjungos Cen
tro pirm. komp. A. Aleksis, 
muz. J. Balsys, muz. A. Stan- 
šauskas ir kiti. Pasitarta dėl 
ateinančio rudens chorų pro
vincijos koncerto. Bridgepor- 
to, Hartfordo ir Waterburio 
chorai sudarys jungtinį cho
rą iš kokio pusantro šimto 
dainininkų. Dainų programa 
nustatyta ir chorai pradės 
tuojau mokytis. Bridgeporte 
koncertas bus lapkričio 23 d. 
parapijos salėj.

Newark, N. J.
Švč. Trejybės lietuvių pa

rapijos rudeninis išvažiavi
mas į Cranford, N. J. įvyksta 
sekmadienį, rugsėjo (Sept.) 
21 d. Šis paskutinis bus la
bai įdomus programa iš įvai
rių dalių. Bus renkama gra
žiausia lietuvaitė iš New Jer

L. Vyčių kuopa vasaros 
metu turėjo kelias įdomias 
pramogas ir netrukus turės iš 
važiavimą į Bear Mountain 
parką, kur užbaigs vasaros 
laikotarpį.

Kuopa turėjo pikniką Bel
le Meade, kur gausiai atsilan
kė ir mūsų Harrisono-Kear- 
ny kaimynai. Svečių tarpe 
buvo chigagietė M. Brazaus
kaitė, kuri viešėjo pas Bara
nauskus, Kearny.

Esame skolingi padėkos 
žodį Great Necko vyčiams, 
kurie mus maloniai priėmė. 
Mūsų kuopos rudens balius 
bus lapkričio 8 d. šv. Jurgio 
dr-jos salėje, 180 New York 
Avenue.

Kp. narys Augustas Lauk
žemis rugsėjo 14 d. susituokė 
su Edith Auer. Vyčiai Jean 
Jociūtė ir Jurgis Tetoris su
situoks spalių 12 d. Švč. Tre
jybės par. bažnyčioje. Vyčiai 
Jozefina Drackaitė ir Jurgis 
Mažeika pranešė apie savo 
susižiedavimą. Kuopa vi- 
siesms linki gražiausio pasi
sekimo.

Rugsėjo 8 d. įvykusiame su 
sirinkime Pranas Vaškas pra

Šį sekmadienį prasidės 40 
vai. atlaidai. Vakarais bus iš
kilmingi Mišparai; pamoks
lus sakys kun. Mėšlys, jėzui
tas; bus daug svečių kunigų 
per visas dienas. Choras pa
sirengęs su Mišparų giedoji
mu. Bus svečių vargonininkų 
iš Conn, ir iš Brooklyn, N. Y.

Ateinantį mėnesį prasidės 
parapijos metinis bazaras, 
kurs bus tik keturis vakarus, 
bet labai iškilmingas. Baza
ras vyks penktadieniais ir še
štadieniais, 17, 18, ir 24, 25 
dd. Manau, visi žinos ir nie
kas tais vakarais nieko ne
rengs. O.

Jersey City, N. J.
L. Vyčių 124 kuopos 11-tas 

metinis balius bus šeštadienį, 
spalių (October) 11 d., Hotel 
Plaza, Journal Square, Jersey 
City, N. J. Paimtas Wally 
Hicks Clef Club orkestras. 
Bilietai tik po 75c. Visi kvie
čiami atvykti ir maloniai lai- 
gą praleisti tarp vyčių.

C. E. B.

Montreal, Canada
Čia noriu pareikšti padėką 

Kanados Lietuvių Seimo va

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Bėgti, rodos, taip natūralu. Jis vienas prieš visą vo

kiečių būrį, nes jo draugai buvo gan toli atsilikę. Jei 
Andrius būtų apsidairęs, tai būtų pamatęs, kad nieks 
jam neateis pagalbon, nes visa rusų grandinė pasilei
do bėgti atgal — naujokai, mat, neišlaikė psichologinio 
sukrėtimo prieš atūžiančią žvėriškai nusiteikusių vo
kiečių kontrataką. Vadui žuvus, nebuvo kas juos įdrą- 
so ir sutvarko. Bet Andrius atgal nežiūrėjo. Jis, tur 
būt, pamiršo, kad reikia bėgti ar bent iškelti rankas 
ir pasiduoti. Jam rūpėjo nukauti tą storpilvį vokietį, 
kurs taip negailestingai nukirto galvą jo karininkui. 
Vokietis buvo čia pat ir dar plačiau užsimojo savo dur
klu, kad ir Andrių taip pat nusodintų, kaip ir tą jauną 
leitenantą. Bet jo mostas buvo perplatus. Andrius ka
tės vikrumu prašoko pro vokiečio smūgį, įlindo, taip 
sakant, į jo apsigynimo vidų ir visa švara atrėmė sa
vo durklą į patį vidurį stambaus vokiečio kūno. Įsibė
gėjimo smarkumu jis parbloškė nukautą vokietį že
myn ir pats per jį persirito. Šautuvas su durklu pasiliko 
nukautojo pilve. Nebuvo kada jo ištraukti, nes, pašokęs 
ant kojų, Andrius pamatė, kad daugiau vokiečių pa
lenktais durtuvais tiesiog į jį atpyška. Andrius buvo 
beginklis, tat nė dabar nesusiprato bėgti ar iškelti ran
kas. Jis jau nieko nesvarstąs, kaip koks karštgalvis be
protis, puolė juos su grynomis kumščiomis. Paskui An
drius, atsimindamas tą momentą, negalėjo suprasti, 
kas jam pasidarė. Rodos, protas visiškai šaltas, atmin
tis veikia, bet kūno energija neša jį pirmyn, tarsi pa
leistą iš švaistyklės akmenį. Tačiau neilgas buvo mo
mentas. Kažkas pradūzgė pro ausis, kažkas nusmelkė 
pro smilkinį, ir jo galvą apėmė naktis. Tur būt, vokie
čiai pamatę beprotį, puolantį juos grynomis rankomis, 
patys prietaringai nusigando ir apsistoję pradėjo šau
dyti. Andrius krito ant vietos.

Kova ties Soldau pasibaigė. Iš penkių Samsonovo 
korpusų vos vienas išsigelbėjo, bet ne kaipo karinis 
dalyvis, tik kaip daugelis smulkių pabėgėlių būrių, ku
rie per pelkes ir tankumynus prasprūdo pro geležinį 
vokiečių lanką. Jų skaičius galėjo būti lygus vienam 
korpusui. Kiti keturi, skaičiuje kokio pusantro šimto 
tūkstančio karių, buvo sunaikinti: dauguma žuvo Sol
dau klampynėse, apie trečdalis pakliuvo į nelaisvę.

Samsonovo armija paliovė buvusi. Jis pats žuvo su ki
tais, sakoma, būk nusišovęs.

Po nuklotą lavonais laiką vaikščiojo vokiečių sanita
rai su neštuvais. Mirtinai nukautuosius metė į krūvas, 
sužeistuosius dėjo į neštuvus ir gabeno į karo lauko 
ligonines. Vienas negyvėlis, bemetant jį į nukautųjų 
krūvą, sudejavo. Matyt, buvo tik be žado ir nuo sukrė
timo atsigavo. Sanitaras čiuptelėjo jo pulsą.

— Šits dar nėra miręs.
Priėjo status, griežto tipo, pastatytais a la Wilhelm 

ūsais, karininkas. Jisai atidžiai pažiūrėjo į sužeistąjį.
— Aha! Tai čia tas rusas, kurs arčiausiai priėjo 

mūsų pozicijų. Aš liepčiau jį gyvą į žemę užkasti, nes 
tai jis bus nudūręs geriausią mano feldfebelį Fritzą. 
Nesuprantu, kaip tai galėjo atsitikti. Fritzas buvo kuo
pos instruktorius ir geriausiai išsilavinęs kautynėse su 
durklais. Joks priešas neprieidavo prie jo arčiau kaip 
per penkis žingsnius. Kaip šis rusas jį nukovė, tai man 
paslaptis. Aš tik dėlto dovanosiu jam gyvybę, kad 
man papasakotų, kaip jis tai padarė. Vargšas Fritzas!

Už poros žingsnių gulėjo Fritzas atvira burna ir pa- 
styrusiomis akimis. Andriaus durklas dar tebestuksojo 
jo tuštyme. Pats Andrius, jau visiškai atsigaivaliojęs, 
atvėrė akis.

— Kur aš? — paklausė silpnu balsu.
— Litauer! — nustebo sanitaras, kurs suprato lietu

viškai.
— A? Was ist das? Litauer, sakai? — pastatė ausis 

karininkas. — Tai turėjo būti koks nerusiškas teufelis, 
kurs galėjo Fritzą nudurti. Klausyk, sanitare, dabok 
man tą vyruką, kad jis pasveiktų. Kur jis sužeistas?

Sanitaras apžiūrėjo Andriaus žaizdą. Ji buvo galvo
je. Pavojinga vieta — galva. Žmogus ten sužeistas pap
rastai daugiau akių jau neatidaro. Bet Andriaus galva 
buvo tik paliesta, ne pramušta. Kulka įžambiai nubroz
dino kaktą, nepramušus kaušo. Tai buvo tik kontūzi
ja, kuri greit užgis. Tačiau atsirado dar kita žaizda 
kairioje rankoje. Kulka perėjo kiaurai, nepalietus kau
lo. žaizda nepavojinga, bet ims kiek laiko jai užgyti. 
Iš viso, reikia jis priskaityti prie lengvai sužeistųjų.

Karininkas, matomai, buvo ta diagnoza patenkintas. 
Jis, kaip sakėsi, mielu noru gyvą užkastų žemėje tą 
drąsuolį, kurs nukovė jo feldfebelį, bet žiaurus kari
ninkas buvo karštas drąsos mylėtojas, nežiūrint, kur 
ji pasireikštų. Kautynėse su durtuvu Fritzas neturėjo 
sau lygaus. Jis ypatingai buvo įgudęs su durklu kirs
ti. Taip lengviau. Numauji priešui galvą, ir durklas vėl 
laisvas kitam smūgiui. Nereikia traukti ginklo iš nu
kautojo kūno. Tai painu ir užima kiek laiko, o čia rei
kia veikti skubotai. Fritzas labai didžiuodavosi savo 
drąsa ir išsilavinimu. Atakoje jis visados eidavo pir
mas ir įsakydavo kitiems kiek atsilikti, kad jo žygdar
biai ir kovojimo pavyzdys būtų visiems matomi. Prie
šų skaičius niekados jo nenugąsdindavo. Milžiniška fi

karienės šeimininkėms ir vi-1 
siems kuo nors prisidėju- 
siems, kad vakarienė tikrai 
pasisektų. Vakarienė įvyko 
Vytauto klubo salėje, kur sve 
čius teko sodinti prie stalų 
dviem atvejais. Vyriausia šei
mininkė buvo Leknickienė; 
kitos šeimininkės buvo Dun- 
čikienė, Šandienė, A. Karpa
vičiūtė, J. Leknickaitė, Guze- 
vičiūtė, Matulienė, Zabelie- 
nė, Pakštienė, Lukošienė, Vi- 
limaitė-Anderson, Baltakie
nė. Jos visada veiklios tautiš
kame darbe. Be to, vakarie
nės reikalams po 1 dol. auko
jo: M. Aukštaitė, Dunčikienė, 
Matulienė, Gudas, Kilimo- 
niai; po 50c.: Kinderienė, Ba- 
gužienėir Zabelienė; daiktais 
aukojo: Vilimienė, Jokubkie- 
nė, Žemaitienė, Lukošienė. 
Šeimininkėms ženklelius pa
darė Lukošienė, viena žy
miausių mūsų veikėjų. Sve
čiams sutikti pusryčiams dir
bo Kvietkauskienė, žižiūnie- 
nė, Kuprevičienė, M. Vaišno
ra.

Visiems nuoširdus ačiū. Jei 
kieno pavardės praleistos, 
malonėkite atleisti. Ir ateity
je dirbkime visi drauge, nes 
labai kilnu dirbti už Lietuvos 
laisvės ir nepriklausomybės 
atsteigimą. Nė vienas tikras 
lietuvis nenorėjo ir nenorės, 
kad jo gimtąjį tėvų kraštą 
valdytų svetimieji. Stokime 
visi į pagalbą, o mūsų visa 
tauta džiaugsis.

Tarybos Įgaliotas.

Toronto, Ont.
„Aušros” Choro Koncertas
„Aušros” choras šeštadie

nį, rugsėjo (September) 27 d., 
St. Agnes svetainėje, kampas 
Grace St., ir Dundas, rengia 
įspūdingą koncertą su šo
kiais.

Choras išpildys tą pačią 
programą, kuri taip sužavėjo 
publiką, Kanados Lietuvių 
Tarybos seime, Montreale. 
Choras susilaukė gražių kom
plimentų net nuo paties Mon
treal© mayoro.

Visi Toronto ir apylinkės 
lietuviai kviečiami išgirsti 
ne tik chorą, bet solo, duetus 
ir vien vyrus dainuojant.

Po šio koncerto choras vėl 
sparčiai pradeda dirbt, ruo
šiasi įvairioms žiemos prog

ramoms. Jeigu mėgstat dai
nuoti, ypač jaunimas, kvie
čiame ateiti, susipažinti, pri
sidėti prie mūsų choro, kur 
Jūs praleisit linksmas valan
das naudingam darbui.

Pasimatysim rugsėjo 27 d. 
St. Agnes salėje.

Gė. Yokubynaitė, 
Choro sekretorė.

Padėkos Žodis

Amerikos TT. Marijonų 
Provincijos vardu reiškiu gi
liausią ir nuoširdžiausią pa
dėką visiems, kurie, netikėtai 
mirus mūsų Provincijos Va
dui a. a. kun. Jonui Navic
kui, skaudžioje mums valan
doje teikėsi mus nuliūdusius 
paguosti savo gražios užuo
jautos žodžiais.

Taip jau tariu tikrai lietu
viškąjį ačiū dalyvavusiems 
mūsų Brangaus Velionies lai
dotuvėse: J. E .Vyskupui Dr. 
O’Brien, Dvasiškijai, p. Ge- 
ner. Konsului Budriui, Sese
lėms — Vienuolėms ir Pasau- 
lionims, kurie, nepaisydami 
tolimos kelionės ir darbo die
nos nepatogumų, taip skait
lingai suvažiavo į Marianapo- 
lį, kad atiduotų paskutinį pa
tarnavimą neužmirštamo at
minimo a. a. kun. Jonui Na
vickui.

Lygiai dėkoju ir Thompso- 
no P. Švč. N. Pr. Seselėms, 
graboriui Dirsei, gerb. var
gonininkams su p. Juška prie 
šakyje ir visiems, kurių pasi
darbavimu laidotuvių apeigos 
rugsėjo 8 d., š. m. tikrai bu
vo atliktos didingai ir iškil
mingai.

Galop, padėkos žodžius ta
riu ir Spaudai, tiek mūsiškei- 
lietuviškajai, tiek anglų kalba 
einančiajai, kad teikėsi taip 
gražiai ir plačiai paminėti 
savo skiltyse mūsų buvusio 
Provincijos Vadovo gyveni
mą, darbuotę, mirtį ir palai
dojimą.

Geriausias Viešpats teat
lygina Visiems šimteriopai!

Kun. K. Rėklaitis, MIC.,

Amerikos Marijonų Provin
cijolas.

Marianapolis College, Thom
pson, Conn., Rugsėjo 9 dieną, 
1941 m.

zinė jėga ir mokėjimas vartoti baisų savo ginklą tuo
jau praskindavo jam taką priešų eilėse. Kartais net vi
sas priešų būrys, panikos pagautas, traukdavosi atgal 
prieš tą baisų feldfebelį. Dabar Fritzas nukautas. Na, 
na, tas jo nugalėtojas turi būti koks antžmogis.

Karininkas dar sykį pažvelgė į Andrių. Vaikinas 
kaip vaikinas, gražus, lieknas, raumeningai augalo
tas, bet nieko antžmoniško jame nesimato. Veido iš
raiška daugiau vaikiškai naivi. Ne, čia kažkas nesu
prantama. Situacija tikrai intriguojanti.

Sanitare, dabok tą vyruką kaip savo akie lėliukę, 
— dar sykį įsakė karininkas.

— Sehr gut, Hauptmann von Goltz! — atsakė sani
taras.

Kapitonas von Goltz prasišalino, nė žodžio daugiau 
neprataręs. Kiti nukautieji ir sužeistieji nebuvo jam 
įdomūs.

Šį kartą, kaip matėme, laimės šypsena atsikreipė 
Andriaus pusėn. Jis su tūkstančiais kitų galėjo negar
bingai žūti klaikiose Soldau klampynėse. Vieton to, jis 
ir išliko gyvas, ir tapo sužeistu didvyriu, ir pakliuvo 
vokiečių nelaisvėn, ši pastaroji „laimė” buvo labai a- 
bejotinos vertės. Tačiau, atsiminus tų dienų kareivių 
likimą, vis dėlto buvo geriau pabuvoti kad ir žiaurioj 
nelaisvėj, negu būti pagydytam ir vėl pastatytam į ko
vos frontą, kol priešas visiškai jį pribaigs.

Iš viso, palyginti, Andrius, jo paties žodžiais tariant, 
padarė visai gerą biznį.

XIX.

Nelaisvėje.
Rytojaus dieną kapitonas der Goltz aplankė Andrių 

karo lauko ligoninėj. Sužeistasis buvo labai silpnas ir 
jį lankyti tokioj padėty vargiai buvo tikslu, bet kapi
tonas der Goltz labai skubinosi. Jam tuojau reikėjo iš
vykti su Hindenburgo armija, kuri, sumušusi Samso- 
novą, dabar žygiavo prieš Rennenkampfą, bestovintį 
Karaliaučiaus apylinkėse. Taigi, von der Goltz nega
lėjo gaišti ir prieš išvykdamas norėjo dar pamatyti tą 
drąsuolį, kurs nukovė galingąjį Fritzą.

Andrius dar nebuvo atgavęs pilnos nuovokos. Jo 
slaugė, Bertha štempel (Birutė Stepliūtė, lietuvaitė) 
nenorėjo įsileisti jokių lankytojų, tačiau Herr Haupt
mann buvo tokio aukšta būtybė, kad nebuvo kaip jam 
pasipriešinti. Ji pasisiūlė būti perkalbėtoja ir buvo pa
siryžusi kiekvieną ligonio žodį ištęsti į keletą sakinių, 
kad tik jam mažiausiai tektų kalbėti.

Von der Goltz pažiūrėjo į išblyšusį sužeistojo veidą 
ir paklausė slaugės, kokia jo padėtis.
— Sehr schwach, Herr Hauptmann (labai silpnas, 

pone kapitone), — atsakė slaugė, stipriai pasitikėdama, 
kad kapitonas tuo pasitenkins ir išeis. Ji labai užjautė 
sužeistam lietuviui ir sergėjo jį kaip įmanydama.

APSAUGOS BO)

Kl. Ar galima 1
Apsaugos ženklelius

*4. m • •• r’,c SEIME I FEDERACIJCAts. Taip, jie galim P °
ti į pinigus pagal jų 
ba Apsaugos Taupyn į pradžioje 
Pavyzdžiui, 75 ženk] >įiinkų S-gos 
25 centus kiekvienaj $ Hartfor- 
vertė yra $18.75, gal .pušų apylin- 
keisti į Apsaugos 1 įjjias, „Ame- 
boną, kurs už dešimt -ielius Aver- 
bus vertas 25 dol.

Kl. Kaip seniai A 
Taupymo ženklai pa 
jami krautuvėse? į

Ats. ženklų par Federacijos 
mas krautuvėse prac tuo
pos 10 d. Michigan 5,kuriame da- 
je. ši idėja rado tiek kstuvią kata
mo ir pasisekimo, ka jasmens. 
kus šie ženklai bus z-— 
nėjami krautuvėse v APIE 
lyje. tfl

Kl. Kada yra KrauĮ;mi. 

saugai savaitė?

Ats. Ši savaitė, 
krautuvėse bus platirĮ^ apie lie- 
saugos Taupymo ž< ^bolševikų 
bus rugsėjo 15 — 20 ( metu, apie 
vaite bus visoje šaly

Kl. Kokios krautu’ tos žmonėms 
davinės Apsaugos 1 paruo- 
ženklelius? ■ & 4

Ats. Departamentu 
geležies, vaistinės ir 
kitos krautuvės.

Pastaba: Apsaugo 
ir ženkleliai gaunam jqjosE 
banke. Galima rašyt 
Treasurer of The Un: 
tes, Washington, D.

įininkų S-gos

^Laučka. D. 
-į centro val-

tfoga Hart-

įuriame da-

1 * *1 rupijos )ta-
„Tablet” 

jnneryje pas-

-23 Sibire, a-

gsecution of 
••■Jėtas pirma-

iidjas šią sa- 
įii J. Balkū-

• Laukiama, kad i 
sėjo 1 d. palengvėsiai;-----
lygos Vokietijoje j go
tiems lietuviams grįžĮ_ 
tuvą.

UUNGOS

L. K. Federa 
ko apskrities k 
sirinkimas bus 
rugsėjo 26 d., J 
reiškimo par. 
draugijų atsto 
nuoširdžiai kvi 
atsilankyti.

Federacijos 
pasidarbuoti, 1 
D. L. K. Gedim 
metų minėjimj 
praeitų gražia 
mu. Kiekvieno 
paimti atitinka 
lietų praplatin 
spalių 5 d mini 
platina M. Bra 
Mikolaitis, M. i 
Šarkaitė, S. Su 
koševičius, E 
ir V. Daubaras

Lauksime di 
Ateinančiame f 
sidalinsime dai 
reikšmingos si 
jimas būtų vis 
tvarkingas ir i

Apskr

GAVO ST1

Edvardas M: 
lų kontraktorii 
kęs Šv. Jono ui 
vo Brown univ 
de Island) stip 
sižymėjęs spoi 
bole, krepšinyj 
to šakose.

TRUMPINA
VAITĖS

^sNewYor- 
?y apskrities 
įvyks spalių 
i V. J. Atsi- 

_ _ „ | i J ^®je, 64-25B. J. Shawko n. y.
popiet. Visos 
3 atsiųsti at-

Tel. HArrison 6 -165

(Ašakunas) ;

GRABORIUS -
BALZAMUOTOJ ^aslabaisvar

Laisniuotas New Y aPie
ir New Jersey valst 4

310 John Stree 
Harrison, N. J. teProga 

ib Namus

Gimbel Bn 
nuo spalių 1 d. 
landų darbo sa 
geidavo darb: 
buvo išėję į st 
vių vadovybė 
pasitenkinimą, 
kurs tęsėsi pu 
tės, baigėsi tai

UŽDARYTA V 
MOKI

New York L 
šių mokykla, 
dešimt metų , : 
metų pradžios

Von der Goltz nekreipė nė mažiausio dėmes 
gės pareiškimą. Jis paėmė Andriaus ranką ir 
nėjo pulsą Andrius pažiūrėjo į karininką tokk ‘ .
mis, tarsi, niekad nebūtų jo matęs. Vakarykšt apsildy- 
džiai dar nebuvo susitvarkę jo mintyse. Mėgino R? ’rietą, 
ti, kur jis yra ir kas jam atsitiko, bet nuo nK 
įsitempimo galvoti per jo galvą_ persmelkė : akus atskiras 
čiamas dieglys. Andrius užmerkė akis. Von d 
ramiai laukė, kol jis atsipeikės. Slaugė stov 
ant žarijų, neišdrįsdama pasakyti karininkui, k 
zitas pasibaigė. Ji mintyje meldėsi, kad pasirod „ w casn 
ninės gydytojas ir lieptų kapitonui išeiti. j ^aus.

Tačiau gydytojas nepasirodė, ir von der (■ modemiškas 
liepė slaugei paklausti ligonio, ar jį pažįsta, 
suraukė kaktą stengdamasis atsiminti, ir vėli žema įaįna 
iškreipė jo veidą. Slaugė jau negalėjo ilgiau ii į§|y_

3TO namas, 7 
kambariai, a-

patogi vieta.

garadžius, 
Ambarių. Ga-

smžūs ir švie

studentai, sa 
pereina į Šv. J 
to, Brooklyne, 
lą.

35 kuopos s

Rugsėjo 14 
maldų, par. sa 
terų S-gos 35 1 
kimas. Atstov< 
tienė ir O. Bs 
apie įvykusį s 
pavaišino sein

Į susirinkin 
Subatienė, kui 
kojo savo įspi 
ir užkvietė ku 
29 kuopos jub 
rienėje, palikd 
kei bilietų išp

Susirinkime 
met, dalyvavo 
Paulionis, kur 
gos veiklai vii

— Atsiprašau, Herr Hauptmann, — tarė Į
siu drebančiu balsu, — ligonis labai kenčia, k 
gina galvoti. Prašyčiau jo nevarginti. hs namas, di-

Karininkas net krūptelėjo dėl tokio atkakli ombariai. Vi- 
gės išsišokimo. Suraukė skruostus, žybtelėj Įpatogi vieta 
krustelėjo savo užriestus, smailais, kaip yk guog 
ūsus, taip kad viens netikėtai įdūrė jam į n< 176 
jau, jau, rodės griaustiniu užgriaus, bet, pažve] Ifhu 1 i S 
gąstaujantį slaugės veidą, jis suminkštėjo.

— Fraulein! — tarė kiek susivaldęs, — kad 
ką šis, vyrukas padarė, tai nebūtum tokia gailis 
Jis nudūrė geriausią kuopos karį, feldfebelį F

Paskelbęs tą pasibaisėtiną naujieną, von d 
laukė įspūdžio. Slaugė nežinojo, kas per vie lia 74896 
Fritzas, bet sykį jis vokiečių kareivis, tai reiki s_____
Ietis, gi tam, kurs jį nukovė, pareikšti pasmerk "-------
vokiečių slaugės pareiga. Tačiau Birutė Stemj . 
sai nesijautė taip nusiteikusi. Fritzo gaila, t 
nes jis nukautas, bet smerkti šį sužeistą lietu' - 
ji negalėjo. Bet vis dėlto reikėjo kas nors pass 
rutė labai apgaulestaujančiai prabilo:

— Kokia nelaimė! Kaip gaila to narsaus F 7fKy 
šis nelemtasis jį nukovė... žinoma, jis ėjo sav|^||^ 
gą, bet... bet — jis pats dabar labai kenčia...

Slaugei kažkaip trūko žodžių tam „nelemta; 
smerkti.

Von der Goltz šyptelėjo. I
— Na, matau, kad tamsta esi gera slaugė GEROS RŪŠIES RAK

daugiau gyvam negu mirusiam Ką gi - jid parduodamus r
vaikinas, kad ir musų pnesas. As pats juomi si “ ^tomis krantui 
jęs, nes vyras, kurs nukovė Fritzą, turi būt ne ________________________
bet kipšas. Aš norėjau jo paklausti, kaip jis t ^mokėjimams be n 
rė, bet matau, kad dabar su juo nesusikalbėsii ----------------------------------

sos.

laisniuotas

Wven,NY.

^RAKANDŲ kra

Grand Street
TeL EVergreen 7

coen

Bro 
-8451

išžiūrėti mūsų parduodamus ri

vyksiu čia kiek vėliau. Slauge, — baigė jis lyf 
sindamas, — aš žinau, kad man, vokiečių ka 
nedera domėtis mūsų priešo kareiviu, ypač to! 
mūsų kuopai tiek žalos padarė. Už vieną vok 
reivį turėtų žūti dešimts priešininkų. Bet čia

niekur negausite pigi 
Kaip Petraičių Krautuvėse
TRAITIENE IR S

už rakandus, o ne už i
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Sept. 19 d., 1941g. Jeigu mėgstat dai- 
H?ač jaunimas, kvie- 
iteiti, susipažinti, pri- 
>rie mūsų choro, kur 
leisit linksmas valan- 
idingam darbui, 
natysim rugsėjo 27 d. 
les salėje.

Gė. Yokubynaitė, 
Choro sekretorė.

IETOS ŽINIOS
J

I FEDERACIJOS NARIAMS

AMERIKA 5

dėkos Žodis

ikos TT. Marijonų 
i jos vardu reiškiu gi- 
ir nuoširdžiausią pa
sienis, kurie, netikėtai 
nūsų Provincijos Va- 
a. kun. Jonui Navic- 
tudžioje mums valan- 
kėsi mus nuliūdusius 
i savo gražios užuo- 
iodžiais.
jau tariu tikrai lietu- 
ačiū dalyvavusiems 
rangaus Velionies lai- 
e: J. E .Vyskupui Dr. 
, Dvasiškų ai, p. Ge- 
nsului Budriui, Sese- 
Vienuolėms ir Pasau- 
kurie, nepaisydami 

kelionės ir darbo die- 
atogumų, taip skait- 
ivažiavo į Marianapo-i 
tiduotų paskutinį pa- \ 
ną neužmirštamo at- 
a. a. kun. Jonui Na-

kenti:
S

5. Et 
TanpjJ 
M h

savaitės pradžioje 
,t. Darbininkų S-gos 
rykusiame Hartfor- 
ravo iš mūsų apylin- 
5. Balkūnas, „Ame- 

dm. Danielius Aver- 
]. Juozas Laučka. D. 
yra LDS centro val- 
rys.

S
seimo proga Hart- 
uvažiavę Federacijos 
aldybos nariai turė- 
pasėdį, kuriame da-moirp^ paseuį, nuudiuc vi<x- 

kus žymūs lietuvių kata- 
nėjamik lomenės asmens.

į---------
K-hį

sangai^
AtiJ

!T” PARAŠĖ APIE 
LIETUVĄ

yno vyskupijos įta- 
laikraštis ,,Tablet” 
13 d. numeryje pas- 
ą straipsnį apie lie- 
rsekiojimą bolševikų 
užbaigos metu, apie

saugoj ;
busing»' 
vaite į

KlKį tremtinius Sibire, a- 
davinėjį ,lą Lietuvos žmonėms 
ženklelį

i dėkoju ir Thompso- 
rč. N. Pr. Seselėms,
ii Dirsei, gerb. var
iams su p. Juška prie 
r visiems, kurių paši
nu laidotuvių apeigos 
8 d., š. m. tikrai bu- 
:os didingai ir iškil-

i. Šį straipsnį paruo- 
L Jurgėla.
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padėkos žodžius ta- 
andai, tiek mūsiškei- 
ajai, tiek anglų kalba 
jai, kad teikėsi taip 
r plačiai paminėti 
Ityse mūsų buvusio 
jos Vadovo gyveni- 
tuotę, mirtį ir palai-
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tiems 
tuvą.

RŲ SĄJUNGOS 
AŽIAVIMAS

sa
iko kunigai J. Balkū- 
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!ų Sąjungos New Yor- 
ew Jersey apskrities 

TelHkftrirnas ivyks sPaIiU
r) 12 d., V. J. Atsi- 
o par. salėje, 64-25 
tve., Maspeth, N. Y.

64-25

: 2 vai. popiet.
sias Viešpats teat- 
įsiems šimteriopai!
a. K. Rėklaitis, MIC.,
5 Marijonų Provin-

)olis College, Thom- 
m., Rugsėjo 9 dieną,

Visos
prašomos atsiųsti at-

važiavimas labai svar 
... s pranešta apie įvy- 

jos seimą.

’ raudokit Proga
■ t Gerus Namus

Von der Goltz nekreipė Dėmu mynu mūro namas, 7 
gės pareiškimą. Jis paėmė Aufe 
nėjo pulsą Andrius pažiūrėjo j t 
mis, tarsi, niekad nebūtų jo mate 
džiai dar nebuvo susitvarkę jote 
ti, kur jis yra ir kas jam atsiĖ 
įsitempimo galvoti per jo gain

įrengti kambariai, a- 
I centralinis apšildy- 
jaži ir patogi vieta, 
ik $4250.
mynų puikus atskiras

ciamas dieglys AntaLni-k kambarlu Ga. 
ramiai lauke, kol js atsn*l ,kti už $1000 0o cash 

mo mortgečiaus.ant žarijų, neišdrįsdama pasate 
zitas pasibaigė. Ji mintyje melds .
nines gydytojas ir lieptų kapitc įimynų moderniškas

Tačiau gydytojas nepasirodė, i f 1 ” „ 
liepė slaugei paklausti ligonio,? nbariai. Žema kaina 
suraukė kaktą stengdamasis ate geros pirkimo išly- 
iškreipė jo veidą. Slaugė jau n&

— Atsiprašau, Herr Hauptte 
siu drebančiu balsu, ■ 
gina galvoti. Prašyčiau jo nevaite

dideli, gražūs ir švie-

— ligonis!^ Y111! puikus namas, di- 
I viesus kambariai. Vi-

Karininkas net krūptelėjo žvilgiais patogi vieta, 
gės išsišokimo. Suraukė skite- urkimo sąlygos, 
krustelėjo savo užriestus, snte, aj i i • ~ 
ūsus, taip kad viens netikėtai^ :•. 1’1 a C ii lliib 
jau, jau, rodės griaustiniu užgris įstate — Laisniuotas 
gąstaujantį slaugės veidą, jis s£

— Fraulein! — tarė kiek susirk 
ką šis, vyrukas padarė, tai nebr- 
Jis nudūrė geriausią kuopos te ; Virginia 7-1896

Paskelbęs tą pasibaisėtiną K? [ 
laukė įspūdžio. Slaugė nežinojo, r - 
Fritzas, bet sykį jis vokiečių kate 
Ietis, gi tam, kurs jį nukovė, pate 
vokiečių slaugės pareiga. Taaau> 
sai nesijautė taip nusiteikusi. 
nes jis nukautas, bet smerkti šj-c 
ji negalėjo. Bet vis dėlto reikėjo^ 
rutė labai apgaulestaujančiai pte

— Kokia nelaimė! Kaip gaila( 
sis nelemtasis jį nukovė... Žiite 
gą, bet... bet — jis pats dabar $

Slaugei kažkaip trūko žodžių 
smerkti.

Von der Goltz šyptelėjo.
— Na, matau, kad tamsta

Jaugiau gyvam negu mirusiam^ 
vaikinas, kad ir mūsų priešas. Ait 
ęs, nes vyras, kurs nukovė FriW' 
iet kipšas. Aš norėjau jo pakla^ 
•ė, bet matau, kad dabar su juo”* 
myksiu čia 1 _
indamas, — aš žinau, kad dmv 
tedera domėtis mūsų priešo kate 
nūsų kuopai tiek žalos padarė. £ 
eivį turėtų žūti dešimts priešini'

Brokeris
St., Woodhaven, N.Y.

L. K. Federacijos New Yor- 
ko apskrities labai svarbus su 
sirinkimas bus penktadienį, 
rugsėjo 26 d., 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. salėje. Visi 
draugijų atstovai ir veikėjai 
nuoširdžiai kviečiami būtinai 
atsilankyti.

Federacijos nariai prašomi 
pasidarbuoti, kad rengiamas 
D. L. K. Gedimino mirties 600 
metų minėjimas, spalių 5 d., 
praeitų gražiausiu pasiseki
mu. Kiekvieno nario pareiga 
paimti atitinkamą skaičių bi
lietų praplatinti, šiuo metu 
spalių 5 d minėjimo bilietus 
platina M. Brangaitienė, M. 
Mikolaitis, M. Šertvytienė, O. 
Šarkaitė, S. Subatienė, P. Lu
koševičius, EI. Matulionytė 
ir V. Daubaras.

Lauksime didesnės talkos. 
Ateinančiame susirinkime pa 
sidalinsime darbais, kad šios 
reikšmingos sukakties minė
jimas būtų visais atžvilgiais 
tvarkingas ir naudingas.

Apskrities Valdyba.

GAVO STIPENDIJĄ

Edvardas Mičiulis, siuvyk
lų kontraktorius, iki šiol lan
kęs Šv. Jono universitetą, ga
vo Brown universiteto (Rho
de Island) stipendiją. Jis pa
sižymėjęs sportininkas fut
bole, krepšinyje ir kitose spor 
to šakose.

džiai pritaria, maloniai gar
sina kuopos susirinkimus ir 
pagelbsti parengimuose.

Kuopa nutarė ruošti sma
gų laimėjimų vakarą sekma
dienį, rugsėjo -Sept. 28 d., pa
rapijos salėje, 207 York St., 
Brooklyn, N. Y. Dovanos bus 
gražiais daiktais ir pinigais. 
Įžanga 25c. Pelnas pusiau su 
parapija. Pradžia 7 vai. va
kare.

Visi prašomi nepamiršti 
tos smagios pramogos, kur 
visiems užtikrintas smagus 
laikas, o laimingiesiems gra
žios dovanos. M. Brangaitie
nė visuomet labai nuotaikin
gai praveda laimėjimų vaka
rus, tad ir šis žadamas būti 
labai smagus. Nuoširdžiai 
laukiami visi gausiai atsilan 
kyti. Nesigailėsite!

Angelui Karalienes 
Parapija

Artinasi Bazaras
Mūsų parapijos bazaras į- 

vyks spalių 10, 11, 12 ir 13 ir 
dar keturias dienas vėliau, pa 
rapijos salėje. Draugijos tu
rės savas būdas ir kitus įvai
rumus. Bus ir piniginių lai
mėjimų. Apie smulkmenas 
bus pranešta vėliau.

Šv. Vardo draugijos ekstra 
susirinikmas, labai svarbus, 
bazaro reikalais, įvyks rugs. 
28 d. sekmadienį, tuoj po 9 
vai. mišių. Visi draugijos na
riai prašomi sueiti. Lauksi- v 
me. Valdyba.

AR GIRDI, JAUNIMO VADE? sistoti, duoti savo palaimini
mą klūpantiems. Tai Katali-

praleisti. Malonu pažymėti, 
kad šiemet iš lietuvių, New

TRUMPINA DARBO
VAITĖS LAIKĄ

SA-

Gimbel Bros, krautuvės 
nuo spalių 1 d. pradeda 40 va
landų darbo savaitę. Taip pa
geidavo darbininkai, kurie 
buvo išėję į streiką. Krautu
vių vadovybė išreiškė savo 
pasitenkinimą, kad ginčas, 
kurs tęsėsi pustrečios savai
tės, baigėsi taikiai.

UŽDARYTA VIENA TEISIŲ 
MOKYKLA

New York Law School, tei
sių mokykla, veikusi kelias
dešimt metų , nuo šių mokslo 
metų pradžios uždaroma; jos 
studentai, savo nutarimu, 
pereina į Šv. Jono universite
to, Brooklyne, teisių mokyk
lą.

Šv. Jurgio Parapija
35 kuopos susirinkimas
Rugsėjo 14 d., tuoj po pa

maldų, par. salėje įvyko Mo
terų S-gos 35 kuopos susirin
kimas. Atstovės M. Brangai- 
tienė ir O. Balsienė pranešė 
apie įvykusį seimą ir visas 
pavaišino seimo pyragu.

Į susirinkimą atsilankė S. 
Subatienė, kuri irgi papasa
kojo savo įspūdžius iš seimo 
ir užkvietė kuopą dalyvauti 
29 kuopos jubiliejaus vaka
rienėje, palikdama pirminin
kei bilietų išplatinti.

Susirinkime, kaip ir visuo
met, dalyvavo kleb. kun. K. 
Paulionis, kuris Moterų S- 
gos veiklai visuomet nuošir-

s

ETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

■SHAlg,

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
įeikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
tau, KaaaaoarsuF-t KaiP Petraičil? Krautuvėse
kiek vėliau. Slauge,-IM. PETR ATHENE IR SŪNŪS

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą
■s

Šv. Vardo draugija yra nu
tarusi rengti rudeninį balių, 
penktadienį, spalių 24 d., pa
rapijos salėje. Bus tai nepap
rastas rudens balius, kur sve
čiai galės ne tik pavalgyti, 
bet atsigerti ir pašokti. Bilie
tas tik 25c.

Šį sekmadienį, 9 vai. mišių 
metu, parapijos Sodalietės 
bendrai eis prie šv. Komuni
jos.

Amerikos pilietybės pamo
kos būna kiekvieną ketvirta
dienio vakarą nuo 7 iki 8 vai. 
Norintieji pasimokinti pilie
tybės, turi geriausią progą. 
Ateikite.

Šį sekmadienį ir vėliau kiek 
vieną sekmadienį, Mišparai 
mūsų bažnyčioje bus 4 vai. 
popiet.

KATALIKŲ MEDALIS PO
LICIJOS VADUI

New Yorko valstybės Ko
lumbo Vyčių _ vyriausioji ta
ryba nutarė Katalikų Akci
jos medaliu 1941 m. apdova
noti New Yorko policijos vir
šininką Lewis J. Valentine. 
Medalį įteiks Rochesterio vy
skupas Kearney. Iškilmės į- 
vyks Auriesville, N. Y., jė
zuitų kankinių šventovėje.

Lewis J. Valentine yra Ko
lumbo Vyčių ilgametis narys, 
pasižymėjęs ypatingu veiklu
mu. Į medalio įteikimo iškil
mes jį palydės keli šimtai po
licijos ,.Anchor” klubo narių. 
Kolumbo Vyčių auksinis me
dalis kasmet duodamas asme
niui, daugiausia pasižymėju
siam katalikų akcijai New 
Yorko valstybėje.

PLATINA „AMERIKĄ”

Iš „Amerikos” skaitytojų 
tarpo tenka su malonumu pa
minėti Onos Baniulienės, gyv. 
Brooklyne, gražias pastan
gas „Amerikos” laikraščio 
paramai. Jau kelintą kartą ji 
prisiunčia savo auką Naujo 
Intertypo Fondui, ir kas svar 
biausia — suranda naujų pre
numeratorių „Amerikos” šei
mai padidinti.

Už jos aukas ir taip vertin
gą darbą mūsų padėkos žo
dis per menkas. Tenka džiau
gtis, kad „Amerika” turi to
kių nuoširdžių rėmėjų, taip 
giliai įvertinančių lietuvių ka 
talikiškos spaudos naudą ir 
reikalą, ypač šiais laikais.

(Užbaiga)
Antroje sesijoje, pradeda

moj 10:35 vai. ryte, yra orga
nizacinių metodų svarstymo 
periodas. Visi pasirenka, kas 
juos paliečia, artimiausia, ar 
kaip organizuotis parapijose, 
žemesnėse ir vidurinėse mo
kyklose, kolegijose ir tt. Čia 
gaunamas supratimas apie 
pagrindinius tikslus Sodalici- 
jos (nors, tiesą pasakius, tin
ka tai ir visoms katalikiš
koms organizacijoms), bū
tent: savęs paaukojimas, Ba
žnyčios plėtojimas — apgy
nimas. Ar ne daugel mūsų So- 
dalicijos programą jaučiasi 
išpildę, jei šaltai mėnesinę 
Komuniją atlieka, o šalia to 
kuo daugiausia pramogų su
rengiame ? Kaip patobulinti 
mūsų Sodalicijas ir kitas 
draugijas, kad jos būtų tik
rai katalikiškos, dirbtų kata
likų akcijoje. Vienas būdas:

New York, N. Y.
Šviesesnė ateitis

Mums žinoma patarlė sa
ko, kad nėra to blogo, kas ne
išeitų į gerą. Tai tinka ir 
New Yorko lietuviams. Gali
ma pasidžiaugti, kad jų pa
dėtis gėrėja, kad matosi švie
sesnė ateitis. Į Aušros Vartų 
parapiją atvykęs kun. J. Gu- 
rinskas nuoširdžiai dirba Die 
vo garbei ir lietuvių gerovei. 
Jis gabus pamokslininkas ir 
jo pamokslai labai mėgiami. 
Pats praeitą sekmadienį gir
dėjau jo pamokslą, kurio klau 
sėsi gana daug lietuvių. Gir
dėti, kad pradėjo atnaujinti 
draugijas. Pats kunigas sa
kykloje sakė, kad jau yra su
aukota kelios dešimtys dole
rių reikalingiems daiktams 
nupirkti. Visos New Yorko 
draugijos, kaip šv. Jono, šv. 
Izidoriaus, šv. Kryžiaus, Vy
čių 12 kuopa ir Rožančiaus 
dr-ja spalių 26 d. turės baž
nytinėje salėje didelę pramo
gą tikslu geriau su kun. J. 
Gurinsku susipažinti.

Bažnytinis choras puikiai 
gieda. Garbė Dievui, kad lie
tuviai gausiai renkasi savo 
bažnyčion, kad joje skelbia
mas Dievo žodis lietuviškai. 
Buvo visokių gandų, daug 
lietuvių liko suklaidinti, tad 
linkėtina, kad visi susipras
tų, pamirštų buvusius nesu
sipratimus ir vieningai dirb
tų. Laikykitės vienybėje, lie
tuviai katalikai! Ir mes daž
niau atsilankysim paklausy 
ti turiningų kun. Gurinsko 
pamokslų.

Vyčių apskrities atstovas.

Aušros Vartų Parapija
Rugsėjo 24 d. Šv. Kryžiaus 

draugija švenčia savo metinę 
šventę. Draugijos intencija 
šv. mišios ir bendra šv. Ko
munija įvyks 11 vai. Po pa
maldų nariai ir svečiai susi
rinks į draugiškus pusryčius.

Šia proga tenka palinkėti 
draugijai sėkmingos darbuo
tės.

Rugsėjo 13 d. parapijos sa
lėj L. Vyčiai surengė jaukų 
pasilinksminimą, kuriame 
skaitlingai dalyvavo ne tik 
jaunimas, bet ir jų tėveliai. 
Laimingas bilietas atiteko A. 
Jatnauskui. Jis laimėjo $50 
vertės radiją.

Praėjus „visokiems karš
čiams”, New Yorko lietuviai 
trigubai skaitlingiau renkasi 
į savo bažnytėlę. Tai yra la
bai malonus ir sveikintinas 
reiškinys. Reikia tikėtis, kad 
ateityje dar labiau pamils sa
vo šventovę ir pareigą.

Mirė Sar. Žeimienė. Palai
dota Kalvarijos kapuose. Pa
siliko nuliūdę jos vyras, dvi 
dukrelės ir du sūneliai.

New Yorko lietuviai noriai 
skaito „Ameriką”, kuri čia 
plačiai mėgiama.

siųsti mūsų jaunimą į Sum
mer School, kur bent kibirkš
tėlę supratimo, kas tikrai y- 
ra Katalikų Akcija, įsižiebs.

Apie 11:35 vai. vėl pasiren
kama kita klasė. Turtingu
mas to pasirinkimo galima 
spręsti iš šio sąrašo:

Pamokslavimas — (kuni
gams), šeši Sakramentai, 
Katekizavimo pagrindai, Vei
kimo programų diskusijos, 
Dvasiškoji malda, Piliečio 
prievolės, Parapijos rekrea
cijos teorija, Asmens veiks
mas katalikiškoje akcijoje, 
Parapijinių sodalicijų aps
kritys.

Veik visi dėstytojai (kuni
gai Lord, Ellard, Heez, Le 
Buffe, Lyons, Dowling, Gar- 
rivine), išskyrus kun. Nell ir 
p-lę Willman, yra jėzuitai, 
Sodalicijos centro štabo na
riai. Jie visi specialistai. Ku
nigas Ellard yra liturgijos ži
novas, daug parašęs knygų 
(su širdgėla tenka pasiklaus-Į 
ti, kiek mūsų lietuvių parapi- Į 
jose yra praplitęs liturginis 
judėjimas, kiek mūsų jauni
mo Mišias moka klausyti su 
Mišiolu). Kun. Heeg yra vie
nas iš ekspertų augančių vai
kų auklėjime, ypač religijos 
dėstyme; jis yra išmokęs.tū
kstančius mokytojų, kurie 
savo eile moko kitus šimtus 
tūkstančių mūsų katalikų vai 
kelių. Kun. LeBuff yra žino
vas ir dvasios gyvenimo ir 
gamtos mokslų; kas nėra 
skaitęs jo evoliucijos teori
jos kritikos? Bet čia jis jau
nas širdis įveda pirmais 
žingsniais į dvasinę maldą, 
mąstymą; parodo gyvais pa
vyzdžiais per šešias dienas 
įdomiomis paskaitomis, kaip 
net pasaulyje gyvenantieji 
jaunieji gali bent tris minu
tėles mąstyti apie amžinas 
tiesas. Kun. LeBuffe klasės 
pilnos jaunimo.

Kun. Dowling yra sociali
nių mokslų žinovas: dauge-

kiška Akcija net šokiuose. O 
kodėl ne? Juk viskas priklau
so Jam; Ar šv. Povilas nesa
ko: „Ką tik jūs darysite, vi
sa darykite Dievo garbei”. 
A, kad mūsų šokiuose Kris
tus dalyvautų, kaip Jis daly
vavo Kanos vestuvėse!

Kun. Carribine duoda pa
skaitas apie atskiro asmens 
veikimą katalikiškoje akcijo
je. Jis sako, visų pirma atski
ras asmuo persiima Kristaus 
dvasia, po to ieško vieną ki
tą asmenį taip pat įdiegti ta 
pačia dvasia, su laiku visas 
pasaulis turi priklausyti Kris 
tui. Chicagoje, kun. Carribine 
vadovauja CISCA — Chica
go Inter-Students Catholic 
Action. Chicagoje studentai 
savo sueigose kaip tikri apaš
talai stengiasi įgyvendinti 
Kristų. Koks pavyzdys ir mū
sų lietuvių studentijai, mūsų 
Studentų Sąjungai!

Apie p-lę Willman, kuri y- 
ra brooklynietė, vedėja para
pijinių sodalicijų centro, ga
lima pasakyti, kad ji yra pa
naši į tą drąsią moterį, apie 
kurią kalba šventas Raštas. 
Ji yra ir teologė, ir sociolo
gė, ir askete, o vienok moder
ni, praktiška, pažangi. Žino
ma, ji daugiau įtekmės turi 
vadovaudama visoms Ameri
kos parapijų sodalicijoms, 
negu sėdėtų vienoje kurioje 
parapijoje; jos išminties visi 
gali semtis, lankydami tą 
Summer School arba su ja 
susirašinėdami; kasmet ji 
perkeliauja visą Ameriką, pa 
gelbėdama visiems, kurie jos 
šaukiasi.

Čia aprašėme tiktai prog
ramą iki pietų, o klasės tęsė
si kasdien iki 4:30 popiet. Iš 
čia suminėtų įspūdžių galima 
suprasti, kaip paveikė tie kur 
sai šių žodžių rašytoją. O vi
sas tikslas šio straipsnio yra 
paraginti mūsų jaunimą ir jų 
vadus susidomėti tais kur
sais, kitą metą tikrai jų ne-

Yorke, matėsi apie 15 mūsų 
lietuvaičių Sesučių (Šv. Kazi
miero, šv. Pranciškaus ir Nu
kryžiuoti© Jėzaus kongrega
cijų), kun. Mendelis (ar ma
tėme Catholic Worker, kad 
kun. Mendelis iš Baltimorės 
prisiuntė net du to judėjimo 
veikėjus) kun. Kruzas, Aprei
škimo parapijos (Brooklyn, 
vieną dieną), kun. K. Paulio
nis, Šv. Jurgio parapijos 
(Brooklyn), kun. Rakauskas 
iš Minersville, Pa., ir kun. Dr. 
Batutis iš Shenandoah, Pa. 
(skaitėme, kaip pasekmingai 
mūsų „mainų” Sodalietės tu
rėjo viso klonio suvažiavimą; 
tai, be abejonės, vaisius to
kių pažangių kunigų). Iš Ap
reiškimo parapijos visą sa
vaitę dalyvavo dvi mergaitės; 
iš Šv. Jurgio parapijos, Broo
klyne, vieną dieną, atvyko 
viena mergaitė iš darbo išsi
prašiusi.

Nuoširdžiai patariame mū
sų Federacijos išrinktai Jau
nimo Komisijai pasiteirauti 
apie tą Summer School of Ca
tholic Action, kurion priima
mi ne tik Sodalicijos nariai 
bei veikėjai, bet kiekvienas 
katalikas, norįs geriau susi
pažinti su priemonėms Kata
likiškai Akcijai įvesti, pir
miausia į savo gyvenimą, po 
to visuomenėn. Jaunajai kar
tai, Marijonams Kunigams 
taip pat patariama susipažin
ti su kun. Lord metodais; ma
tyti, kad mūsų Sesutėms yra 
jau ant tiek pažangios, kad 
joms nereikia šio paragini
mo.

Ten Buvęs.

Rugsėjo 17 d. Fordham 
universitetas baigė 100 me
tų sukakties minėjimą. Ta 
proga suteikė 15 asmenų gar
bės daktaratų laipsnius.

Naujai pataisytų šv. Raš
to Naujo Įstatymo knygų jau 
išparduota pusė milijono.

lio valstybių legislatorių krei
piasi į jį, prašydami patari
mų, kaip modernius sociali
nius įstatymus pravesti; jis 
yra vienas žymiausių pasau
lyje kooperatyvinio judėjimo 
žinovų. (P. S. Ar ne mūsų 
Lietuvių Darbininkų Sąjun
ga prieš keliolika metų nuta
rė tapti Lietuvių Darbininkų 
Kooperatine Sąjunga? Jeigu 
L. D. S. žmonės lankėsi į ku
nigo Dowling kursus Bosto
ne, rugpiūčio 11-16 dd„ daug, 
o daug galėjo išgirsti apie tą 
judėjimą).
- Kun. Nell yra kaimo kuni
gas; turi mažą parapijėlę Il
linois valstybėje, tarp ūkinin
kų; jo specialybė yra Katali
kiškoji Rekreacija, žaislai. Ir 
mums lietuviams džiugu, kad 
didžioje dalyje jo teorija pa
remta tuo, kas mums priva
lėtų būti brangu — žaidi
mais, rateliais. Artimo meilė 
privalo spindėti net ir žaidi
muose, todėl kun. Nell su
rengtuose pasilinksminimuo
se, ir klasėje, po pietų, ir va
karuškose, kaip tik šis dės
nis viešpatauja. Su kokia 
tikra krikščioniška meile ir 
kunigai ir seselės seka, net
dalyvaudami, šypsosi, kaip 
tas nekaltas jaunimas dorai, 
linksmai žaidžia, dainuoja. 
Kun. Nell visus tuos žaidimus 
ratelius sutvarko, kad vieną 
minutėlę mergaitė iš Detroit 
turi draugu vyruką iš Ne
wark©; jaunoji iš Philadel
phia draugauja su Brooklyno 
vyruku, o kitą minutėlę kiek
vienas turi kitą sau draugą- 
draugę. O kas gali aprašyt’ 
tą įspūdį pirmą kartą regitfk 
tos rūšies pasilinksimimo už
baigimą! Visų pirma užbai-
giama laiku, apie 10:30 vai. 
vakaro; ten, kur šoko tūks
tantinė minia, kun. Lord kvie 
timu visi suklaupia, po to 
kun. Lord atkalbėjo vakari
nes maldas ir mąstymą apie 
sąžinės sąskaitą. Kaip ati
džiai klauso, kaip kiekvienas 
jaučias tikrai arti Dievo sos
to. Visi kunigai prašomi at-

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Metropolitan Avenue, 
^^Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



D. L. KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO MIRTIES

PRADŽIA 4 VAL. POPIET ĮŽANGA 35c.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
North Fifth ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
PROGRAMOJE: Įdomi Paskaita, Gražus Vaidinimas, 

Muzika ir Dainos. Po Programos Šokiai

FC^PEFENSE

BUY 
UNITED 
STATES

SAVINGS 
fBONDS 

AND STAMPS

SALE XT TOUR rosi Oracr.MllAKK

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1701—78th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRANK DEVITO 
Homewood Bar & Grill

1701—78th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 845 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
658 Franklin Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

600 METŲ SUKAKTIES MINĖJIMAS
 s-----------------------------------

Šiemet lietuvių tauta mini 
reikšmingą sukaktį. Šiemet 
sukanka lygiai 600 metų, kai 
mirė Didysis Lietuvos kuni
gaikštis Gediminas, Vilniaus 
miesto įkūrėjas. Jis žuvo mū
šio lauke, begindamas lietu
vių žemes nuo užpuoliko-vo- 
kiečio kryžiuočio. Ši sukaktis 
kai kuriose vietose jau pa
minėta. New Yorko apylinkė
je ji bus minima spalių mėn. 
5 d., sekmadienį, Apreiškimo 
par. salėje.

Šios sukakties minėjimą 
ruošia L. K. Federacijos New 
Yorko apskritis. Programoje 
bus paskaita apie D. L. K. 
Gedimino gyvenimą, jo dar
bus ir atliktus žygius Lietu
vos gerovei. Apreiškimo par. 
mokyklos vaikučiai suvaidins 
patriotiškus vaizdelius, pa
šoks tautinių šokių, padai
nuos gražių dainų. Bus ir pla 
tesnė dainų programa.

Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami susidomėti šios su
kakties minėjimu. Spalių — 
October 5 d. visi būkime Ap
reiškimo par. salėje. Plačiau 
apie šią programą vėliau 
daugiau pranešime.

ATVYKOKUN. J. LIAUBA

Rugsėjo 15 d. Amerikos 
Export Line laivu Exeter iš 
Lisabonos atvažiavo Lietuvos 
pranciškonas Tėvas Juvenalis 
Liauba, kuris šiemet Milane, 
Italijoje, baigė teologijos mo
kslus. T. Juvenalis, prieš iš
važiuodamas į Ameriką, buvo 
Romoje ir turėjo audienciją 
pas šv. Tėvą Pijų XII.

New Yorko uoste T. Juve
nalį Liaubą sutiko kun. B. 
Gauronskas ir kun. J. Bogu- 
šas, su kuriais T. Juvenalis 
nuvažiavo į Waterbury, kur 
neseniai iš Lietuvos atvažia
vęs pranciškonas T. Justinas 
Vaškys pasekmingai veda no- 
veną į Šv. Pranciškų.

Abu pranciškonai, kurį lai
ką pabuvę pas sevtingąjį 
Waterburio lietuvių parapi
jos kleboną J. Valantiejų, va
žiuos į Pittsburghą, kur lie
tuvių parapijoje, Ascension 
Church, 1529 Metropolitan 
Str., yra naujai įkurtas Lie
tuvos pranciškonų vienuoly
nas.

NAUJAS „ANNUNCIATOR”

Viktoras Čepaitis, 
medicinos studentas, Aprei 

škimo par. choro pirminin
kas, „Amerikos” štabo na
rys. šią savaitę jis išvyko į 
St. Louis, Mo., kur studijuos 
mediciną. Praeitą savaitę 
suruoštos išleistuvės. Visi 
„Doc” draugai linki jam gra
žiausio pasisekimo moksle.
I" ■ ------

EKSTRA SUSIRINKIMAS

VYRAI RŪPINASI 
LIETUVA

Apreiškimo par. šv. Vardo 
vyrų susirinkime rugsėjo 14 
d. plačiai susirūpinta Lietu
vos žmonėms paramos teiki
mo reikalu. Daugiausia kal
bėta, kad reikia rinkti drabu
žius Lietuvos žmonėms, ku
riuos apiplėšė rusai, o dabar 
vargina juos vokiečiai, kurie 
naudosis Lietuvos žmonių 
maistu, drabužiais. Artėja 
žiema, tad reikia gyvai susi
rūpinti, kaip pagelbėti api
plėštiems ir plėšiamiems Lie
tuvos žmonėms.

Atsirado vyrų, kurie su
tinka pereiti per namus ir pa
rinkti drabužių. Pirmaisiais 
tam darbui savanoriais yra 
P. Kyrius, J. Očikas, ir T. Či- 
žauskas. Jie pradės rinkimo 
darbą, kai tik bus žinoma, 
kad drabužius galima nusių
sti į Lietuvą ir kai bus pas
kirta drabužių apsaugos vie
ta. Kas turit nebedėvimų 
drabužių, nenumeskite jų, o 
palaikykite, iki bus galima 
jie surinkti.

M. Mikolaitis.

Šią savaitę išėjo naujas 
„Annunciator” numeris. Tai 
pirmas po vasaros atostogų 
Apreiškimo par. CYA laikra
ščio numeris. Jame daug ra
šoma ir apie Lietuvą. Įdomūs 
kareivių laiškai.

Maspetho Žinios

JAUKUS GIMTADIENIS

Rugsėjo 13 d. Ona Jackevi
čiūtė, gyvenanti ponų Zeikų 
namuose, 186 Howard St., 
Brooklyne ir L. Šerkšnys mi
nėjo savo gimtadienius. Ta 
proga surengta jauki puota, 
kurioje dalyvavo gražus bū-
rys artimųjų, daugumoj ne
seniai iš Lietuvos atvykęs 
jaunimas. P. Zeikuvienė ma
loniai rūpinosi visais svečiais, lekcijų.

— Parapijos mokykla ati
daroma rugs. 22 d. 4 vai. po
piet. Visi vaikučiai privalo 
registruotis, ypač kurie ruo
šis prie pirmos Komunijos ir 
Sutvirtinimo sakramento.

— Rugs. 27 d. Šv. Vardo 
draugija pradeda rudeninį se
zoną savo balių parapijos sa
lėje. Visi kviečiami į šį balių.

— Seselės pranciškonės 
pradėjo savo darbuotę Mas- 
pethe: mokykla, pilietybės 
kursai, jaunimo klubas, Soda- 
licijos, knygynas, bažnyčios 
priežiūra. Labai „bizi”.

— Choras vėl tvarkosi. 
Penktadieniais pratybos. Jau 
nimas kviečiamas įsirašyti.

— Kur mūsų C.Y.A. ? Jų nė 
negirdėti. Gaila, jei iškriktų. 
Kur vyčiai? Dar ne visi ar
mijoje. Sukruskite, jaunieji.

— Maspethiečiai yra geri 
misijonieriai. Praeitą sekma
dienį North Carolina misijo- 
nieriui sudėjo per keturis šim 
tus dolerių aukų. Geriems ti
kslams visada atsiras gera
širdžių žmonių. Lietuviškoji 
parapija parėmė amerikiečius 
katalikus pietinėje valstybė
je. Aukas rinko kun. Ambro
se Rohrbacker, St. John’s 
Mission, Waynesville, N. C.

— Šią savaitę kun. Jonas 
Balkūnas buvo išvykęs reko-

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.

Posėdžio pradžia 2 vai. pp.
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.

Įvairios Žinios 
Iš Lietuvos

Išgabentųjų Rusijon tarpe 
yra ir Aleksandras Stulgins
kis, antrasis Lietuvos respu
blikos prezidentas. Jis išvež
tas iš Jokūbavo, Kretingos 
apskr., drauge su žmona ir 
dukrele. Išvežtas ir Zigmas 
Starkus, buvęs Lietuvos ban
ko direktorius, anksčiau bu
vęs vidaus reikalų ministe- 
riu ir valstybės kontrolie
rium. Dr. K. Grinius, trečia
sis Lietuvos prezidentas, išli
ko Kaune ir šiuo metu rašo 
savo atsiminimus.
• Patirta, kad dienraščio 
„Į Laisvę” redaktoriai esą 
Julius Būtėnas, buvęs „XX 
Amžiaus” redakcinio kolek
tyvo narys, ir Dr. Pr. Dieli- 
ninkaitis, kuris iš Kauno ka
lėjimo išsigelbėjęs dar birže
lio 23 d., pačioje karo pra
džioje.
• Gaunama žinių, kad rug
sėjo pradžioje galima laukti 
pašto susisiekimo atnaujini
mo tarp Lietuvos ir užsienio.
• Patirta, kad adv. Pranas 
Viktoras Raulinaitis esąs ma
tytas Kaune.
• Kauno miesto srities ko
misaras pakėlė kainas bul
vėms iki 50 kapeikų už kilo
gramą. Už nustatytų kainų 
nesilaikymą grasina bausme.
• Rugpiūčio 24 d. Kauno 
Bazilikoje sumą giedojo ka
nauninkas Sabaliauskas, o 
bažnytinį chorą dirigavo kun. 
Budreckas.
• Šiaulių muzikos mokykla 
skelbia įstojamųjų egzaminų 
terminą ir sąlygas. Kvotimai 
buvo nuo rugsėjo 1 d. iki 3 d.
• Per Kauno radiją buvo 
paskelbta, kad rugpiūčio 28 
d. Petrašiūnų kapuose turėjo 
būti atkasti bolševikų nužu
dyti žmonės. Nužudytųjų šei
mų nariai buvo kviečiami nu
rodytą dieną atvykti į Petra
šiūnus atpažinti artimuosius 
ir prideramai juos palaidoti.
• Vilniuje išeinančio dien
raščio „Naujoji Lietuva” re
daktorius pradžioje buvo vil
nietis žurnalistas Rapolas 
Mackevičius, bet vėliau jis 
buvęs pašalintas už prosovie- 
tiškumą bolševikų okupacijos 
metu. Dabar dienraštį reda
guoja žurnalistas ir meno 
kritikas Stepas Povilavičius- 
Vykintas, savo laiku buvęs 
„Lietuvos Aido” redakcijos 
narys.

ALBINOJIMMIE 
(Trumpet Rest.)

658 Fi-anklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1533 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

437 Marcy 
County of 
premises.

437 Marcy
VINCENT CAPUTO
Ave.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is _____  _
EB 1561 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
745 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

745 New
ROSE KARSCH

Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 

under Section 107

MIRĖ LICENSES

NOTICE 
EB 2147 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9603 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

9603 Church

NOTICE is 
EB 529 has

LOUIS 
Ave.,

STARR
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3449 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

WALTER GARŠVA
34 19 Fulton St., Brooklyn, N.

the

No.NOTICE is hereby given that License 
EB 1551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
720 Nostrand Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

CLUB DEL. INC.
720 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 490 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
116 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

116 Graham
PHILIP 
Ave.,

BLOOM
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 1 
EB 831 has 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
889% Gates Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LOUIS POLANSKY 
889% Gates Ave., Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Section 107

the

Y.

NOTICE is hereby given that License _ 
EB 468 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

363 Wilson 
County of 
premises.

363 Wilson

No.

JACOB ROBINSON
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
EB 482 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
8f4 Nostrand Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

LOUIS
864 Nostrand Ave.,

RADIN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 530 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
97 LL.L- z__„, ~____z._
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MONTROSE BEVERAGE DISTRIBUTING 

CO., INC.
97 Linden St., Brooklyn, N. Y.

Linden Street, Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1375 ............................................. . . .
to sell 
of the 
193199 
County _ _ . 
premises.

KRESSE DIST. CORP. 
193-199 Newell St., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
beer, at wholesale under Section 107 
Alcoholic Beverage Control Law at 
Newell St., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
E 296 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of

79

Kings.
LOUIS SAKOFSKY 

d-b-a Silver Arrow Beer Distributor
Steuben St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
E 297 has 
to sell beer 
under Section _ . ____
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
from house to house, at retail, 

107 of the Alcoholic Beverage

79 Steuben
JOE MILLER

St.. Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.NOTICE is
E 298 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

79 Steuben
JACK FRISHBERG
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

Rugs. 14 d. mirė Jurgis 
Juška, gyv. 411 Suydam St., 
Brooklyne. Palaidotas rugs. 
17 d. iš Apreiškimo par. baž
nyčios šv. Jono kapinėse. Li
ko žmona Malvina, dukterys 
Mary ir Betty, žentas Petras 
Litvinas. Patarnavo grab. St. 
Aromiskis.

Rugs. 11 d. namie, 380 
Drew St., Brooklyne, mirė My 
kolas Vaičiūnas, 37 m. am
žiaus. Palaidotas rugs. 15 d. 
Kalvarijos kapinėse iš Ange
lų Karalienės par. bažnyčios. 
Patarnavo grab. J. Garšva.

Rugs. 13 d. St. James ligo
ninėj mirė Vincas Matulevi
čius, gyv. 9 Finley PL, Ne
wark, N. J. Palaidotas rugs.

Rugsėjo 10 d. Greenpoint 
ligoninėj mirė Ona Nelson, 9 
m. amžiaus, gyv. 74 So. 3rd 
St., Brooklyne. Mirusi auto- 
mobiliaus nelaimėj. Jaunuolė 
buvo pašarvota grab. Al. Ra
dzevičiaus įstaigoj. Palaido
ta rugs. 13 d.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 995 lias been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
182-7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE MULLER 
182-7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is
E 64 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

PHILIP COHEN
135 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10532 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
626 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY & LOUIS 
M. DITCHEK 

(Caton Cut-Rate Dairy)
626 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
537 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNA KELTER
537 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1686 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
384 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MURRAY PINE
384 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
459 Stone Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IKE CHESSIN & ABE LIFSHITZ 
(Chessin’s Delicatessen)

459 Stone Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1484 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of tho Alcoholic Beverage Control Law at 
16 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB HORNSTEIN
10 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 200 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

79 Steuben
SAMUEL BEEBER

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is _____  „___  ___  _______ ....
GB 9781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No.

17 Sumner
LILLIE BARNETT
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is _____  _____ ___  _______ ....
GB 11376 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4511-3rd Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

hereby given that License No.

4511-3rd
WILLIAM BEHRJE

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
GB 6158 
to sell beer, at retail under Section __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
419 Throop Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

IRVING SILVERMAN
419 Throop Ave., Brooklyn. N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
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įsisuka.
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Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergre«n 8-9226
VALANDOS:

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

i maldos, 
grobimo?

EINJ

Entered as 
Office at I

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

Tel. STagg 2 - 7177

Šventadieniais susitarti j norį pa. 
~ jais patriotais a-

į Jie savo „L.” 
jamą pradeda ir 
įikos tautine gie- 

:ontry”. Jų artimi 
? šio giedojimo, 
; asmuo praneša, 
ibą: „Kodėl jūs 

jtėt, kad vietoj 
•angos savo tėvy- 
jineriką...” 

.pareigūnai tuo-
Brooklyn h * ”Nebtiokit- Brooklyn, I> toje

mors vienas žodis 
iį? Dainuodami 
y1, mes savo tėvy- 
aikyti tą šalį, kuri

T®1. EVergreen 7 - 6868 
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryti

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pagiri:
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš

-•F— 
rugsėjo 23 d.

-odo noro kibti prie 
0 . - ...... m 0 v* ma w a***«wva*w| . - -»Uj # #

riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI kam SI „labai
Juozas Ginkus

495 Grand Street,

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 co 
the premises.

ERICH WEBER
1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2064 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 the Alcoholic Beverage Control Law at 
253 Graham Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

IRVING LEVINTON
253 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2153 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
1472 Broadway, 
County of Kings, 
premises.

KENNETH 
1472 Broadway

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2016 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1705 65th “ 
County of 
premises.

Street, 
Kings, to

Borough of Brooklyn. 
i be consumed off the

1705 65th
ANTONIO 
St.,

PATERNA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1795 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISAAC ELLENBOGEN
890 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

V0I
Vokie 

ilgą lail 
Rusai p 
linijos 5 
kiečiai • 
prie Lei 
lensko, 
žinių ne 
rugsėjo 
kiečių k 
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Brooklyn, Ji W * Skir’
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Bolš( 
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kai, paj 
nešė, k 
Kievo 
mi vol 
dėlių r

retail under Section 107
Beverage Control _Law at 

Borough 
to

_ of Brooklyn, 
be consumed off the

KAUFMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9513 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
354 Franklin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRIEDA WEITZMAN
354 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
292 Stagg 
County of 
premises.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

292 Stagg
EWALD MEDER

St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 994 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
114 Sumner Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

DAVID MELTZER 
114 Sumner Ave.,

be consumed off the

& MORRIS FOX 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1544 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
555 Ralph 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

555 Ralph
MORRIS VIDIBOR

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 892 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1033 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS BERINSTEIN
1033 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
573 Van Siclen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

573 Van
ABRAHAM SHER

Siclen Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.NOTICE „ _____  „___ _____ ________
E 304 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail, 
under Section 
Control Law, 
of Kings.

107 of the Alcoholic Beverage 
Borough of Brooklyn, County

5 Cook St.,
A. LERNER 

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section 107

NOTICE is hereby given that L bOlSfiVlkUS bUS į- 
EB 478 has been issued to the t . . . . . . c
to sell beer, at retail under £ 
of the Alcoholic Beverage Contn . . . -- ~ -
1049 Rutland Rd., Borough of 
County of Kings, to be consum .. .. -~- 
premises.

ietuvos istorijon 
lusiomis raidėmis. 
:die didžiausia pa-

Voki
VO Poll
menė

JACOB BROOK , v
1049 Rutland Rd., Brookl 21116 gRlVUS ZUVU"
NOTICE is hereby given that L itliaillS H jų SCI 
EB 483 has been issued to the ■ XT» T
to sell beer, at retail under £ 1* »*’• IKI S1O1 DC- 
1101 Rutland Rd., Borough of W Lietuvos suki- 
p^^sof Kings’ to be “ gynė lietuvių tau-

GUSSIE SPITZER 
1101 Rutland Rd., Broo!

NOTICE is hereby given that
GB 1698 has been issued to the • i 
to sell beer, at retail under S lĮ lalSVę

kurie gelbėjo He
bes ir turtą, kurie

of the Alcoholic Beverage Conti 
1035 Fulton St., Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1035 Fulton St., Broo

NOTICE is hereby given that 
GB 10115 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 
351 Ridgewood Ave., Borough o 
County of Kings, to be cons 
premises.

MARY A. KIEFER 
Kiefer Bros.

351 Ridgewood Ave., Broo

nuome 
kad j< 
vėn pa 
vikų 1 
riuomt

ietuvos sukilėlių 
imi sutrempė na- 
istorija neišdil
ta minės per am- 
sukilėlių darbai 

nusikratyti ir nau

NOTICE is hereby given that 
GB 11287 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con 

Borough of 
to be consum

NOTICE is 
EB 657 has 
to sell beer,_ _______ _ __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
99 St. Nicholas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN CINIEL
99 St. Nicholas Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2711 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2002 75th “ “ ’ - - - -
County of 
premises.

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

2002 75th St.,
ANNA WOLF 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 303 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house, at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HENRY MARKOWITZ
5-11 Cook St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1028 has been issued to the undersigned 
— —• and wine at retail under Section

Alcoholic Beverage Control Law 
Ave., Borough of Brooklyn,

to sell beer
107 of the
at 122-3rd nrwuyu,
County of Kings, to be consumed on the 
premises. 

GUISEPPE SALADINO
122-3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

31 Sumner Ave., 
County of Kings, 
premises.
MEYER LANGER 

Balbo
31 Sumner Ave.,

& LOUIS 
Food Store

Broo

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 of 
County of Kings, to be con 
premises.

WILLIAM WOBBER 
653 Classon Ave., Broo

Hyd 
Roose 
priimt 
lių, ki 
Pagal 
sybė i 
tikisi 
moke 
mil. 
Nauji 
5 mil: 
šiol p 
kėda\

Nu< 
veikti 
šeši n 
leforn^ 
tas, Ii 
pasikž 
telegr 
radijo 
fotogr 
nius 
instru: 
kšteles 
tui rei

*

Borough of

PELLEGRINO 
Brookl

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

ELSIE & DANIEL GREE 
Greenberg Food Cent 

918 Manhattan Ave., Brook

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

LILLIAN WIENER 
Economy Food Center 

1661 Bergen St., Broo

mums ir 
elgsena pulk, 

ilgiu. Juk tai vie- 
, kurs bandė 

Dr. Griniaus vy-
metų sukilime, 

as Lietuvos sa- 
kūrėjas. Juk tai 

1938 m. atsi
ūti į Varšuvą 

pirmas Lietu- 
Lenkijai) per o- 
iaus sritį, o at

imu keliu. Juk tai 
uo, kurs pernai 

ioažinti Lietuvos 
r iki paskutiniųjų 

atstovybę Ber-

NOTICE is hereby given that Li 
EB 1500 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Contro 
9032—7th Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

CELIA 
9032—7th Ave.,

&

1

Telephone
EV 7 -1670

Rest
VI 7

Škirpą svajonė- 
Hitlerio „gauleite- 
nuomone, labai 
Škirpa norėjo 

os, laisvos Lie-
jis būtų siekęs 

vietos, šiandie 
būtų kitokia. Bet, 
nenorėjo būti na- 
iiandie jis yra ne-

JOSEPH VASTUN
REAL ESTATE INSUR 

and LIFE INS UR AN 
Mortgages Loaned and B 
496 Grand St, Brooklyn, 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven,

----

atstovas Londone 
ingai pareiškė, 

Sąjungoje tiky- 
ir nėra persekio- 

1( aiymu, pernai So- 
- 300,000 įvairių

nių, ki 
kariuo 
dietn 
bia, k 
šaukia 
gyveni 
nacius 
ir tikj 
apie tž 
nijos i

Kai]

Rug 
kad S'

-.........—tadruomeniu. So-
HAvemeyer 8 - 0251 irę 8,000 bažnyčių 

R A L PH K R U 0 dvasininkų. 

FOTOGRAFĖ
65 - 23 GRAND AVEJ ii kapelionais.

Maspeth, N. Y. nutylėjo apie bol-
■ ^rytas bažnyčias,
- Šančius belaisvių 

Nutylėjo, kad Ru- 
RESTORANA ’ draudžiamos ti

ekos, kad visur 
Gaminam valgius amer žmonijos

LIETUVIŠKAS

BAR & GRILL

Uraiiiiiiaiii valgius aiuc* , __ - . _ . . ,
niško ir lietuviško štili jjepasake, kiek
Čia taip pat galima g 
Amerikos išdirbimo ir 
portuotų degtinių, vis< 

vynų ir gero alaus.
Joseph Zeida

Savininkas
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

sarų v 
tuoniu 
lio pn 
pagrir 
tarpiu 
jos gy

Ašti 
kurių 
su po] 
paskel 
rinami
visom;

5 išžudyta.

^mėnesius nieko 
Mad Rusijoje bū 
Hešos stačiatikių 
Monų pamaldos, 
įkva didžiausiu iš- 
P skelbia, kad Ma
cuose miestuose 
pripildytos žmo-

mazon 
žmonė 
valdyt 
krinar 
vergto 
laisvę.

Sovi
siuos :
pačiu 
preten 
ir Est: 
dar ne 
me, ki 
Valstj 
Itinkar
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