
klyno Lietuviai ęfĄĮ KAIP

išsisuka.
hn Waluk į J* teisybę.

,7 i kaltinimai, 
k ;voje maldos...

tako grobimo?

N-Hį evikai dabar nori pa
gili i gerais patriotais a- 
Į' jčiais. Jie savo „L.” 

programą pradeda ir 
Amerikos tautine gie- 
ly country”. Jų artimi 
,i dėl šio giedojimo, 
Ienas asmuo praneša, 
I pastabą: „Kodėl jūs 
įsikeitėt, kad vietoj 
į Sąjungos savo tėvy- 
ote Ameriką...” 
jvikų pareigūnai tuo- 
p atsakę: „Nebijokit, 
spasikeitėm. Ar toje 
l yra nors vienas žodis 
meriką? Dainuodami
Iimtry’, mes savo tėvy- 

me laikyti tą šalį, kuri 
artima”.

■ngvi Užkandžiai, Kava, Adata, 
—PIETŪS—VAKARIENE 
S gamintas narni* Ii geriausia 
ory. Parengimams priimami

Juozas Cinkus
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i. Petriką
J GYDYTOJAS)

j. 4th Street

; 2-7177

Alfred J. Went?
(Vendus)

ADVOKATAS
i Street, 
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SALDAINIŲ PALOJ
GERIAUSIOS MS®

ENSES
given that License No. 

issued to the undersigned 
rine at retail under Sec- 
Icoholie Beverage Control 
e Ave., Borough of Broo- 
ings, to be consumed ca

H WEBER
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
leverage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on

Y SPINELLA
Billiard Academy 

Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

R ROSENFELD 
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
, Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

1G LEVINTON
Brooklyn, N. Y.

the

ijienos” rugsėjo 23 d. 
rje rodo noro kibti prie 
ikos”, kam ši „labai 
ukilėlius”, kodėl „ji 
ji užtarti pulk. Škir- 
pan.
ir šiandie pasisakome, 
ituvos žmonių sukili- 
rželio 22-24 dd. prieš 
ėjus bolševikus bus į- 

lU^R^ 1 Lietuvos istorijon 
įngiausiomis raidėmis, 
šiandie didžiausia pa- 
enkiame galvas žuvu- 

ir jų šei 
Juk ir „N.” iki šiol ne
merkti Lietuvos suki- 
irie gynė lietuvių tau- 
•bę, kurie gelbėjo lie-

NOTICE b te
I’D t— i

given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

I'll KAUFMAN
Brooklyn, N. Y.

r given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

A WEITZMAN
, Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

lLD MEDER
Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
ue, Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

ZER & MORRIS FOX 
Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

ie, Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

RIS VIDIBOR 
Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

ve.. Borough of Brooklyn,
to be consumed on the

1 BERINSTEIN
Brooklyn, N. Y.

,y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Lve., Borough of Brooklyn, 
, to be consumed on the

AHAM SHER
Ave., Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
house to house, at retail, 
of the Alcoholic Beverage 

•ough of Brooklyn, County

. LERNER
Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Ave., Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

HN CINIEL
Yve., Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
i issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

t. Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

INA WOLF
Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
house to house, at retail, 
of the Alcoholic Beverage 

ough of Brooklyn, County

Y MARKOWITZ
Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
i issued to the undersigned 
rine at retail under Section 
olic Beverage Control Law 
, Borough of Brooklyn, 

to be consumed on the

•PE SALADINO
Brooklyn, N. Y.

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS.

EINA KAS PENKTADIENI

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

County d į 
premija.

1049 RaWk

NOTICE b te i 
eb 481 taį sukilėliams 
to sell te. t 
of the Ahte 
1101 Raid l 
County d į 
premisa.

E 
1101 Rote R

GBimtoį yvybes ir turtą, kurie 
d į & celią į laisvę.
cLyFdto i, Lietuvos sukilėlių 
premises.

X® 
1035 hitai

NOTICE b fe 
GB 10115 teita 
to sell te. t 
of to Akta 
351 RMsraU 
County d E® 
pranta.

Iii

351 Ritate!

NOTICE b te 

to sell te, s 
< 11 
31 Šunie 1». 
C . ~ 
premises.
MEYER I>3

M
31 Suma Am

NOTICE b ta 
GB 2103 b te 
to kO te. s

L kurs 1938 m. atsi- bos iussra i* , • 
County d 0* 
pranta.

r 
653 tali

NOTICE b M 
GB 10716 te« te

5 Si! Aktai plinkiniu keliu. Juk tai 
918 Manto-r 
County d ES 1 
premisa. I

ELSElh] 

918 Maitoj]

NOTICE b ta 
GB 11275 tote] 
to sell te, d 
of to Aktai 
1664 Berte N 
County d E? 
pranta J

Eta 
1661 Berta M

NOTICE b ta 
EB 1500 bul«1 
to sell te, d 
of to Aktai 
9032—"th Ata 
County d W 
pramsa. J

9032—7th Ate

laikinai sutrempė na- 
Jt jų istorija neišdil- 
Ds tauta minės per am- 
rželio sukilėlių darbai 
nns nusikratyti ir nau 
gijos.

prantama mums ir 
GBiisi tetėnų” elgsena pulk, 
oi to am i atžvilgiu. Juk tai vie- 
31 Sumstr 1’. v -i i -i ■—coratydizę j žmogus, kurs bandė 

sisėtą Dr. Griniaus vy
lę 1926 metų sukilime, 
i pirmas Lietuvos sa- 
l — kūrėjas. Juk tai

■ keliauti į Varšuvą 
,® la buvo pirmas Lietu- 

tovas Lenkijai) per o- 
ą Vilniaus sritį, o at-

Telepta*
EVi-inJOSEPH
REAL$

mdiin
Mortp^

Redden#;
87-34 Mi *

METAI IX.

VOKIEČIAI SKELBIA LAIMĖJIMUS
Vokietijos-Rusijos fronte toje srityje vykdomas 

ilgą laiką buvo nemaža tyla. 
Rusai pranešinėdavo, kad jų 
linijos visur laikosi, kad vo
kiečiai visur atmušami — ir 
prie Leningrado, ir prie Smo
lensko, ir prie Odesos. Jokių 
žinių nebuvo apie Kievą. Bet 
rugsėjo 20 d., šeštadienį, vo
kiečių kariuomenės vadovybė 
paskelbė, kad vokiečių ka
riuomenė užėmė Ukrainos so
stinę, Kievo miestą, kurs se
novėje yra buvęs ir visos Ru
sijos sostine. Kievo miestas 
yra trečias didžiausias Rusi
jos miestas; jame gyveno ar
ti 900,000 žmonių.

Bolševikai Kievo miesto už 
ėmimą neigė iki rugsėjo 22 d., 
kai, pagaliau, iš Maskvos pra
nešė, kad raudonarmiečiai iš 
Kievo pasitraukė, padaryda
mi vokiečių kariuomenei di
delių nuostolių.

Vokiečiai skelbia, kad Kie
vo Poltavos srityje jų kariuo
menė apsupo bolševikų ka
riuomenės didelius dalinius ir 
kad jau tame rajone nelai- 
vėn pateko per 380,000 bolše
vikų karių. Bolševikų ka
riuomenės naikinimas apsup-

visu
žiaurumu.

Vokiečių kariuomenės va
dovybė praeitą savaitę pirmą 
kartą paskelbė apie savo nuo
stolius Rusijos fronte. Pagal 
vokiečių pranešimus, nuo bir
želio 22 d. iki rugsėjo 1 d. vo
kiečiai turėję 85,896 užmuš
tus, 296,670 sužeistus, ir 20,- 
299 dingusius. Lėktuvų jie 
netekę 725. Rusų kariuome
nės nuostolių vokiečiai pris
kaito 3,600,000, kurių pusė už 
muštų, o pusė nelaisvėn pa
imtų. Apie sužeistųjų rusų 
skaičių vokiečiai sakosi ne
turį žinių.

Londone šie vokiečių pra
nešimai užginčijami; ten ma
noma, kad Rusijos fronte iki 
šiol vokiečių kareivių sužeis
tų, užmuštų ir nelaisvėn pa
tekusių skaičius siekia per 3 
milijonus, bet nepasako, koki 
rusų nuostoliai, nors ir pažy
mi, kad Rusijos nuostoliai di
deli ir žmonėmis ir ginklais, 
tykius.

Paskutiniai vokiečių prane
šimai sakė, kad vokiečių ka
riuomenės daliniai rugsėjo 24 
d. jau kovoję keliuose Lenin
grado priemiesčiuose.

NAUJI MOKESČIAI ĮSIGALIOJA

ts asmuo, kurs pernai 
:ė pripažinti Lietuvos 
siją ir iki paskutiniųjų 
iietuvos atstovybę Ber-

anti Škirpą svajonė- 
Lpti Hitlerio „gauleite- 
tnūsų nuomone, labai 
piška. Škirpa norėjo 
Rausomos, laisvos Lie
pei jis būtų siekęs 
riterio” vietos, šiandie 
Ietis būtų kitokia. Bet, 
gi jis nenorėjo būti na
rnu, šiandie jis yra ne- 
|e.

JUU
Gamini 
niškoirH 
čia taip ; 
Amerikoj 
portuoN;

M

RIKA
- X*

PENKTADIENIS, RUGSE JO-SEPTEMBER 26 d„ 1941 m.

Švedai Laikysis
Neutralumo

Stockholm. — Nežiūrint 
vokiečių nuolatinės propa
gandos, Švedijos vyriausybė 
ir toliau laikysis pasirinkto 
neutralumo, kaip pareiškė 
ministeris pirmininkas Han
sen. Jis kalbėjo švedų ir da
nų laikraštininkų bendrame 
susirinkime.

Vokiečiai daro įvairius 
spaudimus, kad švedai išeitų 
į karą prieš bolševikus, padė
dami suomiams..

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

222 SOUTH 9th STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

Tel: STagg 2-2133

Nr. 39 (397) Kaina 5c.

Ginkluos Prekybos Laivus
Žuvo 100 Norvege

Londonas. — Čia patirta, 
kad rugsėjo 22 d. vokiečių 
lėktuvai nuskandino du nor
vegų laivukus, kuriais vyko 
100 norvegų.

Drąsuoliai norvegai mėgi
no pabėgti į Angliją. Jie žu
vo vandens gelmėse.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt esąs rimtai su
sirūpinęs Amerikos prekybi
nius laivus apginkluoti, kad 
jie galėtų gintis prieš vokie
čių povandeninius ir kitokius 
karinius laivus. Ši nuomonė

Meksikoje Nušauti
8 Darbininkai

MYRON TAYLOR DOVANA POPIEŽIUI

Hyde Park. — Prezidentas 
Roosevelt pasirašė Kongreso 
priimtą naują mokesčių bi- 
lių, kurs jau tapo įstatymu. 
Pagal naują įstatymą, vyriau 
sybė ateinančiais iždo metais 
tikisi iš gyventojų įvairiais 
mokesčiais surinkti 3 bil. 553 
mil. 400 tūkstančių dolerių. 
Naujas įstatymas palies apie 
5 milijonus asmenų, kurie iki 
šiol pajamų mokesčių nemo
kėdavo.

Nuo spalių 1 d. pradeda 
veikti šie nauji mokesčiai: 
šeši nuošimčiai už vietinių te 
lefonų pasikalbėjimų sąskai
tas, 10 nuoš. už užmiestinius 
pasikalbėjimus; 10 nuoš. už 
telegramas, kablegramas ir 
radijogramas; 10 nuoš. už 
fotografijos aparatus, gumi
nius daiktus, muzikalinius 
instrumentus, gramofono plo
kšteles, teatrų bilietus, spor
tui reikmenis ir tt.

LIETUVOS ŽYDAI SIBIRE

Žydų telegramų agentūra 
ITA iš Londono rugsėjo 19 d. 
praneša:

„Daug tūkstančių Lietu
vos žydų, kurie prieš nacių 
invaziją rusų buvo evakuoti, 
apgyvendinti farmose Rytų 
Sibire ir rusų Mongolijoje”.

Vatikanas. — Rugsėjo 21 
d., sekmadienį,'popiežius Pi
jus XII trečią kartą priėmė 
prezidento Rooševelto asme
ninį atstovą. Jų pasikalbėji
mas tęsėsi 50 minučių. Vė
liau popiežius priėmė atsto
vo Taylor žmoną ir jo sekre
torių. Atsisveikindamas po
piežius įteikė laišką ir savo 
paveikslą prezidentui Roose- 
veltui. i F

Rugsėjo 22 d. paskelbta, 
kad Myron Taylor padovano
jo popiežiui savo puikią rezi
denciją Florencijos mieste. 
Šie rūmai esą verti pusės mi
lijono'dolerių. Juose bus į- 
steigta Rožančiaus kolegija, 
kuria rūpinsis amerikietės 
seserys dominik^nės.

Taylor rugsėj6 22 d. išvy
ko atgal į Ameriką. Ką jis 
kalbėjosi su pomežium, nie
kur neskelbiama, bet sako
ma, kad pasikalbėjimas buvo 
nepaprastai nuoširdus.

Suomiu Pažiūros

Berlynas. — Šiomis dieno
mis čia viešėjo Suomijos pre
kybos ministeris Vainof A. 
Tanner, suomių socialdemok
ratų vadas. Spaudos atsto
vams jis suteikė ilgoką pasi
kalbėjimą, kurio metu jis pa
reiškė, kad po karo galės bū
ti įsteigtos Jungtinės Euro
pos Valstybės. Ši sąjunga ga
lėsianti būti ir ekonominė ir 
politinė. Tokiai sąjungai pa
siekti, pažymėjo Tanner, pir
moji sąlyga — visiškai pa
šalinti bolševizmą iš Euro
pos. Jis stipriai pakartojo, 
kad bolševizmas, ta nelaimin
ga doktrina, turi būti praša
lintas iš viso pasaulio, nes jis 
nieko gera žmonijai nedavė, 
tik nelaimes.

Meksikos Miestas.. — Pre
zidento Camacho namų ka
riuomenės sargyba rugsėjo
23 d. paleido šūvius į 1,700 
darbininkų minią. Aštuoni 
darbininkai vietoje užmušti,
24 sunkiai sužeisti. Darbinin 
kai buvo susirinkę pareikšti 
protestą prieš ginklų dirbtu
vių vedėją, generolą Cambe- 
ros.

10,000 AMERIKOS KARIŲ 
KANADOJE

Ottawa. — Kanados ka
riuomenėje šiuo metu tarnau
ja 10,000 amerikiečių. Apie 
800 amerikiečių yra skraidy
mo instruktoriais.

gauna tvirtos paramos ypač 
dabar, kai vokiečių povande
ninis laivas praeitą savaitę 
arti Islandijos nuskandino 
Amerikos prekybinį laivą 
„Pink Star”, šiuo laivu vykę 
jūrininkai ne Amerikos pi
liečiai, o pats laivas regist
ruotas Panamos laivyne. Da
lis jūrininkų atvyko į sausu
mą sveiki, o apie likusiųjų li
kimą tikrų žinių neturima.

Dabar esantis neutralumo 
įstatymas draudžia Amerikos 
prekybiniems laivams plau
kioti po karinių veiksmų sri
tis, todėl laivai registruoja
mi daugiausia Panamoje ir 
plaukioja iškėlę Panamos vė
liavą. Norima padaryti ga
las šiam neaiškumui, pakei
čiant neutralumo įstatymą. 
Už pakeitimą griežtai pasi
sakė laivyno sekretorius 
Knox, kurs šią savaitę daly
vavo naujo karinio laivo 
„Massachusetts” Atlantan 
nuleidimo iškilmėse. Nauja
sis laivas yra 35,000 tonų; tai 
moderniausias karo laivas, 
kurs pastatytas Quincy, 
Mass. Šis naujas laivas pa
statytas septyniais mėnesiais 
anksčiau, nei numatyta.

ANGLIJAI REIKIA DAUG MAISTO

NACIAI VISUR ŠAUDO ĮKAITUS

Olandijos
Suvaržymai

Įetų atstovas Londone 
Is iškilmingai pareiškė, 
pvietų Sąjungoje tiky- 
puvo ir nėra persekio- 
Jo sakymu, pernai So- 
se buvę 300,000 įvairių 
nių bendruomenių. So
pe.buvę 8,000 bažnyčių 
B* 60,000 dvasininkų, 
betų lenkų kariuomenė- 
Bijoje katalikų kunigai 
iškirti kapelionais.
(skis nutylėjo apie bol- 
Į uždarytas bažnyčias, 
Itūkstančius belaisvių 
b. Jis nutylėjo, kad Ru- 
Įbuvo draudžiamos ti
ps pamokos, kad visur 
it skelbta kaip žmonijos 
b. Jis nepasakė, kiek 
b ten išžudyta.

nių, kurie meldžiasi už rusų 
kariuomenės pergalę. Šian- 
dietn Maskvos radijas skel
bia, kad mahometonai atsi
šaukia į saviškius Rusijos 
gyventojus uoliai kovoti prieš 
nacius, kurie naikina mokslą 
ir tikybą. Niekur nė žodelio 
apie tai, kad tikyba yra žmo
nijos nuodai...

Kaip greit viskas keičiasi...
—►!-—

Rugsėjo 24 d. paskelbta, 
kad Sovietų Sąjungos komi
sarų valdžia priėmė visus aš- 
tuonius Roosevelo - Churchil- 
lio programos punktus, kaip 
pagrindą pokariniam laiko
tarpiui, kaip geresnio žmoni
jos gyvenimo pamatą.

Aštuoniuose punktuose, 
kurių penki visiškai sutampa 
su popiežiaus prieš dvejus 
paskelbtais siūlymais, užtik
rinama teisė laisvai gyventi 
visoms tautoms - didelėms ir 
mažoms. Juose užtikrinama 
žmonėms laisvai pasirinkti 
valdymosi formą. Juose užti
krinama teisė buvusioms pa
vergtoms tautoms atgauti 
laisvę.

Sovietų Rusija, priimdama 
šiuos aštuonius punktus, tuo 
pačiu atsisakė nuo bet kokių 
pretenzijų į Lietuvą, Latviją 
ir Estiją. Toks atsisakymas 
dar nevisai pilnas, bet tikėki
me, kad Jungtinės Amerikos 
Valstybės ir Anglija visa tai 
įtinkamai išrvškins.

Paskutiniu laiku nacių už
imtuose kraštuose vyksta di
deli neramumai, kuriuos na
ciai stengiasi užglemžti žiau
riausiomis priemonėmis. Dau 
giausia neramumų yra Pran
cūzijoje, kur už kelių vokie
čių nušovimus bei prieš juos 
pasikėsinimus naciai be jo
kio teismo sušaudė keliasde
šimt Prancūzijos piliečių, 
daugiausia žydų. Kroatijoje 
šios savaitės pradžioje ne- 
ciai sušaudė 50 serbų, kuriuos 
apkaltino sabotažo darbais.

Panašūs „nutarimai” vykdo
mi Belgijoje, Olandijoje, Nor
vegijoje.

Užimtuose kraštuose na
ciai paskelbė, kad už kiekvie
ną vokiečių kareivio nužudy
mą ar pasikėsinimą prieš vo
kiečių pareigūnus bus kele
riopai atlyginta. Pasakyta, 
kad bus šaudomi bet kurie 
asmenys, paimti kaip įkaitai. 
Tokiomis priemonėmis naciai 
tikisi palaikyti tvarką, kuri 
pavergtiesiems vis darosi 
sunkiau pakeliama.

Amsterdamas. — Rugsėjo 
20 d. vokiečių okupacinė val
džia išleido naujus įsakymus, 
nukreiptus prieš žydus. Pa
gal naujus įsakymus, žydams 
draudžiama lankyti viešus 
parkus, viešbučius, valgyk
las, kavines, teatrus, kabare
tus, sporto aikštes, koncertus, 
vaidinimus, knygynus, skai
tyklas. Jiems draudžiama 
naudotis traukiniuose miega
maisiais ir valgių vagonais.

Washington. — Kongre
sas šiuo metu svarsto vyriau
sybės siūlymą paskirti šešis 
bilijonus dolerių naujai 
,-,nuo^wjjimo —- skolinimo — 
apsaugos” programai įvyk
dyti. Pagal šį siūlymą, vy
riausybė turėtų teisę remti 
ginklais ir kitomis priemonė
mis tas valstybes, kurių sau
gumas reikalingas Amerikos 
apsaugai.

Žemės ūkio sekretorius Wi- 
ckard Kongreso komisijos 
posėdyje pareiškė, kad per 
sekančius penkis mėnesius

Anglijai reikia nusiųsti vieno 
bilijono dolerių maisto, jei 
norima, kad anglai laimėtų 
karą. Reikalingas maistas 
jau esąs Anglijai pažadėtai,

Wickard pranešė, kad šie
met rugpiūčio gale Anglijon 
nusiųsta 420,000 tonų įvairių 
ūkio gaminių; nuo šių metų 
pradžios maisto pristatymas 
Anglijon siekdavęs 200,000 
tonų kas mėnuo. Daugiausia 
gabenama pieno, sūrio, pa- 
midorų, džiovintų pupelių, 
riebalų, kiaulienos, kukuruzų 
ir įvairių vaisių.

NAUJAUSIOS LIETUVOS ŽINIOS

SIBIRAN IŠSIŲSTŲ SURAŠO DALIS

Kinijoje Matė 
Užtemimą

d

sš tris mėnesius nieko 
Įėjome, kad Rusijoje bū 
kios viešos stačiatikių 
Mahometonų pamaldos, 
ie Maskva didžiausiu iš
gilinu skelbia, kad Ma- 
į ir kituose miestuose 
Eios pripildytos žmo-įtinkamai išryškins.

1. Dr. Domas
Universiteto docentas, Lietu
vos Tautininkų Sąjungos pir
mininkas, savo laiku kaipo 
Rockefellerio fondo stipendi
ninkas studijavęs Amerikoje; 
2. Prof. Vilkaitis; 3. Adv. Be
nediktas Grebliauskas-Greb- 
liūnas, anksčiau buvęs Lietu
vos jaunimo sąjungos „Jau
noji Lietuva” pirmininkas; 4. 
Prof. Augustinas Voldema
ras, buvęs ministeris pirmi
ninkas ir užsienių reikalų 
ministeris; 5. Pulk. Stepas 
Rusteika, buvęs vidaus rei
kalų ministeris ir Kauno vi- 
ceburmistras; 6. Kazys Bi
zauskas, buvęs pasiuntinys 
Vašingtone, Londone ir Ry
goje; 7. Dr. Leonas Bistras, 
buv. ministeris pirmininkas ir 
švietimo ministeris; 8. Leo
nardas Maziliauskas, užsie
nių reikalų ministerijos val
dininkas; 9. Dr. J. Pankaus- 
kas, Katalikų Veikimo Cent
ro pirmininkas, su šeima; 10. 
Adv. J. Indrišiūnas, buvęs fi
nansų ministeris; 11. Jonas 
Masiliūnas, buv. susisiekimo 
ministeris su šeima; 12. Dr. 
Kazys Jokantas, buvęs švie
timo ministeris, su žmona:

Cesevičius, 13. Prof. Pranas Dovydaitis, 
buvęs ministeris pirmininkas, 
su šeima; 14. Aleksandras 
Stulginskis, buvęs Respubli
kos Prezidentas, su šeima; 15. 
Zigmas Starkus, buvęs vals
tybės kontrolierius, vidaus 
reikalų ministeris, o bolševi-

Sekmadienį, rugsėjo 21 
Kinijoje buvo matomas visiš
kas saulės užtemimas, kurs 
tęsėsi dvi minutes. Užtemi
mas puikiai matytas Turkes
tane, kai kur arti Ramiojo 
vandenyno (Azijoje), prie 
Kaspijos jūros, dalyje Indi
jos. Dalinis saulės užtemimas 
matytas visoje Azijoje.

Rusų, japonų ir kinų mo
kslininkai astronomai iš anks 
to buvo pasirengę stebėti sau-

kų okupacijos Lietuvos Ban- lės užtemimą. Iš užsienio mo
ko direktorius; išvežtas kar- kslininkų nesusilaukta.
tu su šeima, bet Lietuvoje li
ko dvi dukrelės;
tas Statkus, Lietuvos Banko 
direktorius; 17. Kun. Juozas 
Vailokaitis; 18. Žurnalistas 
Dr. Ignas Skrupskelis.

Tarp išvežtųjų yra Juozas 
Radušis, ilgametis užsienių 
reikalų ministerijos konsula- 
rinio skyriaus vedėjas; Juo
zas Skaisgiris, buvęs žemės 
ūkio ministeris; agr. Tallat- 
Kelpša, „Maisto” bendrovės 
vedėjas, su šeima; agr. Vla
das Tiškus, žemės ūkio rūmų 
direktorius; finansų ministe
rijos tarnautojas Leonas A- 
baravičius; Birutė Tursienė- 
Vileišytė, universiteto biblio
tekininkė, su vaikais (vyro 
likimas nežinomas); Jasėnų 
šeima iš Skiemonių.

Anatomijos profesorius 
Jurgis Žilinskas išsislapstė

16. Vytau- Amerikos Gyvento
ju Ateitis

Pasiremdami Amerikos gy
ventojų surašinėjimo davi
niais, statistikos žinovai skai
čiuoja, kad 1980 m. Amerika 
turės 153,022,000 gyventojų, 
bet nuo tų metų gyventojų 
skaičius pradės nuolat mažė
ti. 1950 m. bus 140,561,00 gy
ventojų.

Pernai Amerikoje gyveno 
131,669,275 asmens.

• Per Kauno radiją Lietu
vos ūkininkai vis dar ragina
mi didinti rugių sėjos plotą. 
Buvo skaitomos pavardės ū- 
kininkų, kurie užsiaugino 
veislinę rugių bei kviečių sėk
lą.

• Turimomis žiniomis, iš tų 
bolševikų nacionalizuotų na
mų savininkų, kuriems Lietu
vos tautinė vyriausybė na
mus buvo grąžinusi, namai 
vėl esą atimti.
• Iš Kauno turima žinių, 
kad rugsėjo 15 d. prasidėjo 
mokslo metai Lietuvos pra
džios mokyklose ir gimnazijo
se. Betgi daugelis mokyklų, 
ypač gimnazijų patalpų yra 
užimta vokiečių kariuome
nės ir karo ligoninių reika
lams. Tose vietose mokslo įs
taigoms patariama susispau
sti ir susirasti patalpas
• Neaiškumų esą dėl Lietu
vos aukštųjų mokyklų, ypač 
universitetų Vilniuje ir Kau
ne, likimo. Ryšium su tuo uni
versitetų profesorių delegaci
ja lankėsi pas Vokietijos ge
neralinį komisarą von Ren- 
telną. Kalbama, kad universi
tetuose bus leidžiama veikti 
tik aukštesniems semes
trams, o naujų studentų ne
būsią priimama.
• Rugpiūčio 26 d. buvo pa
skelbta pieno perdirbimo ben
drovių žiniai, kad grietinę 
pardavinėti draudžiama.
• „Pienocentras” gaunąs 
nusiskundimų, kad pieno per
dirbimo draugijos užtraukiau 
čios pinigų išmokėjimą ūki
ninkams už pristatytą pieną. 
Todėl perspėta, kad pinigai 
būtų išmokami nedelsiant.
• Kaune mirė prof. Pranas 
Augustaitis, Universiteto pro 
fesorius.
• Vilniuje atgaivintas 
tobusų susisiekimas.

au-

• Darbo ir nacionalės ap
saugos tarėjas Dr. J. Paukš
tys rugpjūčio 30 d. išleido į- 
sakymą registruotis tiems 
darbininkams, kurie moka 
vokiečių kalbos. Laukiama, 
kad tokie darbininkai būsią 
išvežti darbams kitur.
• Lietuvos pramonė gyvena 
didelius sunkumus dėl žalia
vų stokos. Geriau veikia tos 
pramonės šakos, kuriose dir
bama su vietine žaliava arba 
kurios dar turi žaliavos at
sargų.
• Vilniaus ir Kauno burmi
strai paskirti tarėjais prie tų 
miestų paskirtų vokiečių ko
misariatų.
• Kauno miesto ir apskr. 
komisaras išleido įsakymą, 
pagal kurį visas* bolševikų 
nusavintas turtas, o taip pat 
žydų turtas, turėjo būti re
gistruotas iki rugsėjo 8 d.
• Rugsėjo 5 d. „Pienocent
ro” rūmuose Kaune turėjo 
būti sušauktas „Pienocentro” 
tarybos posėdis. Tą pačią die 
ną turėjo susirinkti pasitari
mo kooperacijos fabrikų „Li
nas” direktoriai.
• Vilniuje tris kartus per 
savaitę veikia vokiečių kal
bos kursai tarnautojams. Vo
kiečių kalbos kursai rengia
mi ir lietuvių policijai.
• Iš Kauno gaunama žinių, 
kad Lietuvos miestų gatvės 
ligšiol niekur nėra pavadintos 
A. Hitlerio, Hindenburgo ir 
kitais panašiais pavadini
mais. Latvijoje tais vardais 
pavadintos svarbiausios mie
stų gatvės.
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorių*.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiundiama pašto ženklų.

NAUJAS MARIJONŲ VADOVAS
Tėvai marijonai Amerikoje tęsia A. A. kun. Dr. Jono 

Navicko pradėtus darbus naujo provincijolo vadovybėje. 
Garbingo Velionies darbų tęsėju parinktas kun. Dr. Kazi
mieras Rėklaitis, iki šiol buvęs tėvų marijonų prokurato
rius prie Šv. Sosto. Naujasis Provincijolas labai šviesi asme
nybė, aplink kurią teiksis ne tik tėvų marijonų veikla, bet 
ir stambi lietuvių katalikų visuomenės organizuoto darbo 
dalis.

Naujasis provincijolas gimė 1887 m. spalių 22 d. Sin
tautuose, Šakių apskr. Užaugo Marijampolės mieste, kur 
baigė pradžios mokyklą ir gimnaziją. Marijampolėje su ma
rijonais jis susipažino iš pat vaikystės dienų, nes jų bažny
čios kaimynystėje gyveno, jiems prie mišių patarnaudavo.

Kunigų seminariją išėjo Petrapilyje, kur tuo laiku lie
tuvių klierikų buvo apie 60. Baigęs seminariją, 1908 m. jis 
išsiųstas į Romą pagilinti studijų, nes parodė didelių gabu
mų. Romoje studijavo šešerius metus ir įsigijo du daktara
tus — teologijos ir filosofijos. Jis ruoštas profesūrai. 1914 
m. paskirtas Petrapilio seminarijos profesorium; dėstė do
gmatinę teologiją; be to, privačiai dėstė klierikams lietuvių 
kalbą.

Eidamas profesoriaus pareigas, kun. Rėklaitis stovėjo 
arti lietuvių liaudies. Su kun. Dr. Juozu Vailokaičiu jis įstei
gė Liaudies sąjungą, kuri dirbo ištisą eilę darbų — kovojo 
prieš darbininkų bedievinimą ir nutautinimą, steigė mokyk
las, liaudies universitetą; vėliau turėjo pagelbėti Lietuvos 
tremtiniams ir pabėgėliams.

1918 m. kun. Dr. Rėklaitis grįžo į Lietuvą ir tuojau į- 
stojo į marijonus. Iki 1923 m. gyveno Marijampolėje, kur 
ėjo naujokų vedėjo ir Vargdienių seselių globėjo pareigas. 
Tais metais jis atsiųstas į Ameriką naujokų vedėju — ma
gistru. Čia jam uždėtos ir kitos pareigos — dvejus metus 
redagavo „Laivą”, o vienerius — „Draugą”. Būdamas Chi- 
cagoje, jis pradėjo dėstyti lietuvių kalbą Chicagos arkivys
kupijos seminarijoje, kur ir dabar lietuvių kalba palaikoma. 

—^—Amerikos lietuvių gyvenimas naujam provincijoj ne
svetimas, nors ir neilgai jis čia pirmą kartą gyveno. Iš Chi
cagos jį išsikvietė arkiv. Jurgis Matulevičius, kurs tada 
Romoje steigė marijonų centrą, kūrė kolegiją. Ten kun. 
Rėklaitis paskirtas marijonų kongregacijos sekretorium. 
Romoje jis gyveno per 15 metų. Dažnai atvykdavo Lietuvon. 
Tiek Romoje, tiek Lietuvoje jis buvo labai mėgiamas. Jo 
švelnus būdas, patrauklus džentelmeniškumas visus žavėjo.

Pernai kun. Rėklaitis į Ameriką atlydėjo vysk. Pr. Bu
čį, kurs į Romą išvyko vienas, palikdamas kun. Rėklaitį A- 
merikoje. Čia jis ėjo tėvų marijonų spaudos vyriausio re
daktoriaus pareigas. Gyveno Chicagoje, bet ir į kitus mies
tus nuvažiuodavo. Visur jis buvo mielai sutinkamas, ger
biamas. Artimai bedradarbiavo su kun. Dr. J. Navicku.

Nedrįstame čia smulkmeniškai vertinti naujojo Provin
cijolo gražios asmenybės, bet norime nuoširdžiai pasakyti 
savo įsitikinimą, kad tėvus marijonus Amerikoje tikrai pati 
Dievo Apveizda globoja. Po kun. Dr. Navicko niekas kitas 
taip netiko sunkioms pareigoms, kaip kun. Dr. K. Rėklaitis. 
Tai visi pripažįsta ir taip visi sako.

Naujam provincijolui tenka tik palinkėti gražiausio 
pasisekimo visuose darbuose, kurie, žinome, bus išimtinai 
skiriami Dievo garbei, šios šalies ir lietuvių tautos gerovei.

Birželio 23 d. lietuviai su
kilėliai paskelbė naują vyriau 
sybę, kuri pareiškė, kad Lie
tuva yra vėl Laisva ir Nepri
klausoma valstybė.Bet vokie
čiai, atėję į Lietuvą, šio visos 
lietuvių tautos noro ir troški
mo nenorėjo pripažinti ir pa
skyrė Lietuvai valdyti Savo 
komisarą. Todėl daugelis mū
sų lietuvių išeivių Amerikoj 
nusiminė ir pamojo ranka, 
sakydami: kažin ar bebus 
kada Lietuva Laisva ir Ne
priklausoma. Nėra ko nusi
minti ir aimanuoti: Lietuva 
vėl bus Laisva ir Nepriklau
soma, nes to nori ir trokšta 
lietuvis. Už tat
„Šalin , nusiminę dūsavimai 

skaudūs!
Jie silpnina dvasią paikai...
Ar mums, kaip mergaitei, 

raudoti nuraudus,
Nors spaudžia nelaimės — 

vargai ?
Ne taip mūsų bočiai — did

vyriai kariavo,
Kad gindami brangiąją Lie

tuvą savo,
Jų ėjo į kovą pulkai”.

(Maironis).
Vienas Lietuvos istorijos 

lapas gražiai ir patraukliai 
parašytas, šį Lietuvos istori
jos lapą Europoje lietuviai 
surašė krauju, kančiomis ir 
mirtimi, o Amerikos lietu
viai organizuotu, planingu ir 
energingu darbu ir piniginė
mis aukomis.

Šiandie atverčiamas nau
jas Lietuvos lapas Lietuvai 
gelbėti, kad ji būtų Laisva 
ir Nepriklausoma, o taip pat 
padėti ir tiems lietuviams, 
kurie yra ištremti į Sibirą ar 
kitas vietas. Visam tam dar
bui reikia žmonių ir pinigų, 
todėl spalių mėn. 1 d vėl pra-

sidės naujas vajus aukoms 
rinkti, kad pagelbėtumėm ka
ro nuteriotai Lietuvai ir iš
tremtiems mūsų broliams į 
Sibirą. Mes turime kelius ir 
būdus surinktas aukas pasių
sti tiems, kuriems yra šian
dien reikalingiausia pagalba. 
Todėl tuč tuojau reikia lie
tuviai organizuoti naujam 
vajui Lietuvai gelbėti ir iš
tremtiems lietuviams į Sibirą 
padėti komitetai. Vietoj, lie
tuviškose kolonijose, katali
kai turi parodyti, ką jie gali. 
O katalikai daug gali. Todėl 
dabar pats geriausias laikas 
subrusti naujam vajui. Užtat 
kreipiamės šiuo raštu į bro
lius lietuvius, esančius Ame
rikoje: ištieskite pagalbos 
ranką karo nuteriotai Lietu
vai ir broliams lietuviams, iš
tremtiems į Rusijos gilumą, 
tremtiems į Rusijos gilumą.

Jei bus tvirtas noras, mes 
nuveiksime nepaprastus dar
bus. Todėl drauge su poetu 
Maironiu tarkime:
„Nors mūsų, broliai, nedaugei 

yra
Būsime tvirti, jei riš vieny

bė ;
Stokime į darbą vyras į vy

rą:
Sujungtos rankos suteiks sti

prybę”.
Tik sujungtos jėgos ir do

sni mūsų širdis ne tik suteiks 
stiprybę, bet taip pat duos 
galimybę ir progą matyti Lie
tuvą vėl Laisvą ir Nepriklau
somą, kuri dabar yra oku
puota nacių. Tad visi į šven
tą ir didingą darbą!

Lietuvai Gelbėti Fondo 
Valdyba

(2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Ill.)

LIETUVIO TREMTINIO ATSIMINIMAI

DIDŽIOSIOS PARAMOS DARBO VAJUS
1940 m. birželio 15 d. rusai 

bolševikai klasta ir melagys
tėmis okupavo Lietuvą ir išti
sus metus ją engė, plėšė ir te
rorizavo ir pagaliau tūkstan
čius geriausių lietuvių išve
žė ar ištrėmė į Rusijos gilu
mą: Sibirą ar kitas vietas. 
Jau iš tų vietų gaunamos te
legramos, kuriomis išvežtieji 
šaukiasi pagalbos ir para
mos. . .

Kai tik rusų bolševikai o- 
kupavo Lietuvą. L. R. K. Fe
deracija apie šiuos įvykius 
informavo lietuvius ir griež
čiausius protestus pareiškė 
prieš tokius barbariškus ne
žmoniškus bolševikų žygius. 
Tuojau įsteigtas Lietuvai Gel 
bėti Fondas, kuris dirbo išsi
juosęs, kad pagelbėtų paverg
tiesiems broliams lietuviams, 
kurie skaudžiai nešė bolševi
kų okupacijos priespaudą. 
Tas pats komitetas dėjo vi
sas pastangas pagelbėti stu
dentams, klierikams, gimna
zistams ir kitiems, kurie tu
rėjo palikti savo kraštą dėl 
bolševiku nepaprasto žiauru
mo ir nežmoniško teroro. Jū-

sų sumesti centai Lietuvai 
Gelbėti Fondan nenuėjo vel
tui. Jie pasiekė tuos lietuvius 
brolius, kuriems labiausiai 
buvo reikalinga parama ir 
pagalba, o, pagaliau, jūsų 
sudėtais centais galima buvo 
išvystyti propagandą po vi
są Ameriką ir platų pasaulį, 
kad mūsų brolis lietuvis ken
čia ir vargsta dėl bolševikų 
okupacijos ir šiuo žygiu

mes laimėjom nemažai sim- 
patikų ir draugų, kurie at
jaučia Lietuvos vargus ir 
supranta karščiausią lietu
vių norą būti laisvais ir ne
priklausomais Lietuvos pi
liečiais.
Laimėti simpatikai ir drau

gai padės mums mūsų darbuo 
se, kad Lietuva būtų vėl Lai
sva ir Nepriklausoma, žodžiu, 
ištisus metus dirbom Lietu
vai išlaisvinti iš bolševikų 
vergijos. Šiandien Lietuvoj 
bolševizmo retežiai sutrauky
ti, bolševikai iš Lietuvos, dė
ka drąsių ir narsių lietuvių 
sukilėlių, išvyti ir lietuvis 
laisviau atsikvėpė.

4. Idėjos ir Žmonės
Kai nuo tėvynės nutolsti, 

ją, rodos, dar daugiau pa
milsti. Norėtum apie ją kuo 
daugiausia išgirsti, norėtum 
kaip nors ją užstoti. Buvo vi
sai natūralu, kai po baisių su
krėtimų iš tėvynės išvykę 
žmonės ir svetimoje padan
gėje dar neapsipratę, savo 
mintyje ir pasikalbėjimuos 
nuolat ir nuolat grįždavo prie 
tėvų žemės vargų ir rūpes
čių.

Taip vieną vakarą vyrams 
apie Lietuvą besvajojant ir 
bediskusuojant, iš šalies kam 
po .kažkas užprotestavo:

— Liaukitės, pagaliau, vy
rai, apie tą savo Lietuvą mal
ti. Šiaip ar taip, jos daugiau 
jūs jau neregėsit!

Barake minutę sustingo ne
jauki tyla. Keli balsai tvir
tai pareikalavo:

— Kas ten toks begėdis? 
Pasisakyk pavardę! Pavardę 
pasakė jo kaimynai. Pasirodė 
būta tai ruselio, Lietuvos 
dvarininko. Baigęs Kauno 
universitetą, Telšiuose gavo 
teisėjo vietą. Buvo jaunalie
tuvių rajono vadas ir tauti
ninkų veikėjas. Stovykloje jis 
užsirašė volksdeutch — vo
kiečių tautybės. Įrodinėjo, 
kad Lietuva jam nieko gero 
nedavusi ir kad jai ypatingo 
dėkingumo neprivaląs.

Mūsų vyrai įsiuto. Visoje 
salėje ūžė kaip liūtai.

— Paršas! Parazitas! To
kie Lietuvą ir pražudė. Gaila, 
kad kai kurie jų pabėgo. Jie 
tai bolševizmo verti...

Balsai tamsoje reikalavo 
buvusį antilietuvišką jauna
lietuvį pamokyti čia pat vie
toje. Pasigirdo diržų tarškė
jimas, atrodė, rimtai gali į- 
krėsti. Bet rusiškas „volks- 
deutscheris” nelaukė: susi
griebęs patalinę tyliai išsmu
ko į kitą baraką.

Stovykloje pastebėjome, 
kad kai kurie nelietuviškos 
kilmės „grafai” ir „baronai” 
tikrai keistai „dėkingi” Lie
tuvai buvo. Jie net išdrįsda
vo siūlyti lietuviams prisidė
ti prie kažkokios ten jų są
jungos bendrai kovai su bol-

ševizmu. Už tat būsimoje Eu
ropoje Lietuvai žadėjo duoti 
autonomiją... Mūsiškiai atsi
kirsdami pasižadėdavo, jei 
reikės, dar kartą su šios rū
šies geradariais susitikti ko
vos lauke.

Buvo ir kitoks atsitikimas. 
Keletą kartų stovyklos vado
vybė pabėgėlius patikrino. 
Visiems salės gyventojams 
susirinkus, kiekvienas pagal 
sąrašą buvo klausiamas, kaip 
vadinas, ką veikė, kada at
vyko ir tt. Per vieną tokį pa
tikrinimą jaunas vaikinas pa
sisakė esąs klaipėdietis.

— Tai tamsta vokietis! — 
tvirtinančiu balsu sušuko ko
mendanto padėjėjas (irgiklai 
pėdietis). — Kaip tamsta čia 
patekai?

Vaikinas aiškinosi, kad jo 
tėvai ūkininkai namuose vien 
tik lietuviškai kalba ir skai
tę vien tik lietuviškus laik
raščius. Jo broliai buvę Lie
tuvos valdininkai. Jis pats 
baigęs jūrininkų mokyklą ir 
atlikęs stažą. Klaipėdos kra
štą prijungus prie Vokietijos, 
pasilikęs Lietuvoje ir tarna
vęs ten vienoje muitinėje, 
bolševikai atėjo.

Kai parbėgęs atgal į Klai
pėdos kraštą, nežiūrint, kad 
turi tėvus ir ūkį, buvęs at
siųstas į liagerį.

— Tai kodėl tamsta nuo 
vokiečių bėgai į Lietuvą?— 
įpykęs vėl paklausė komen
danto pavaduotojas.

Vaikinas nuraudo. Mikčio
damas pasisakė buvęs šaulys, 
todėl prisibijojęs keršto. Be 
to, buvęs perjaunas.

— Ne perjaunas, bet per- 
kvailas tarpsta buvai! — iš
didžiai rėkė SS vyras. — Kai 
tamstos draugai savanoriai 
už didžiąją Vokietiją garbin
gai kovėsi Rytuose ir Vaka
ruose, tamsta buvai pabėgęs! 
Na, gerai, tamstą dar reiks 
pamokyti...

Vaikinas, lyg pagalbos ieš
kodamas, pažiūrėjo į mus. 
Mūsiškiai vieni kietai tylėjo, 
kiti šypsojos.

Po patikrinimo buvo svars
tomas SS vyro netaktišku
mas, bet jaunam lietuviui pa

triotui tatai ūpo nė kiek ne
pakėlė. Nusiminęs jis sakė, 
kad jam lietuvybė dar kartą 
brangiai kainavusi.

Vėliau išvažiavo pas tėvus, 
bet, galimas daiktas, Gesta
po priežiūroje.

Senuko pažiūros
Mano atsiminimuose dar ir 

šiandien ryškus tebėra įdo
mus vokietis senukas. Vieną 
sekmadienį vaikščiodami 
Gleisgarbeno apylinkėse jį 
sutikom ir pakalbinom. Jis 
buvo mažažemis ūkininkas 
kartu ir amatininkas. Didžio
jo karo metu kaizerio armijoj 
žygiavo per Lietuvą. Atsime
na Tauragę ir Šiaulius, „kur 
baisios palkės ir miškai, bet 
žmonių nedaug”.

Į dabartinį karą žmogus 
turėjo tvirtas pažiūras. Hit
leris tikrai laimėsiąs. Stebi
si, kodėl anglai nesitaiko. 
Jam priminėm, jog ne tik an
glai, bet ir amerikiečiai ir, 
galimas daiktas, rusai Vokie 
tiją paspaus. Jis prisipažino 
tai suprantąs. Jis netikįs ilga 
vokiečių-rusų draugyste. Pa
togiu momentu komunizmas 
būsiąs sunaikintas. Tai esan
ti garbingiausia Hitlerio Vo
kietijos misija. Rusų tauta 
ir Baltijos kraštai iš kančių 
būsią išvaduoti. Jis dažnai 
skaitąs Šv. Raštą ir priėjęs 
išvadą, Apokalipsės žvėris e- 
sąs ne kas kitas, kaip bolše
vizmas. O Hitleris esąs tik
ras krikščionis...

Vienas mūsiškis, nuduoda
mas nenugirdęs, atklausė: 
— Antichrist?

Senelis neteko žado. Jis su
stojo prilaikydamas ir mus. 
Jo lūpos virpėjo. Atrodė, at
sitiko koks baisus nuotykis, 
lyg didžiausia šventybė būtų 
išniekinta. Ką jis girdįs? Ne, 
tai negal būti! Ir dar kartą 
senelis mums tvirtino, kad 
Hitleris esąs tikras krikščio
nis ir kovos prieš Antikristų 
vadas.

Jo pažįstama gailestingoji 
sesutė sakiusi, kad Hitleris, 
lankydamas sužeistųjų karių 
ligoninę, seselėms padovano
jęs po Naująjį Testamentą su 
savo parašu. Jis sakęs, kad 
tai esanti pati geriausioji 
žmonijos knyga. Tą knygą jis 
su savim visados nešiojąsis ir 
kasdien iš jos 20 minučių 
skaitąs. Ir seselėms jis pata
ręs stiprybės semti iš N. Tes
tamento.

Paklausėm, ar jis matęs 
tai seselei Fiuhrerio dovano
ta Šv. Raštą su savo parašu? 
Atsakė nematęs, bet seselei 
tikįs. Kai senukas tas istori
jas mums pasakojo, pastebė
jom, kai jo senatve apgesu
siose akyse sutviskėjo kaž
kokio tikėjimo ir vilties ži
burėliai.

Ne visi išlaiko
Vieną rytą B. salės gyven

tojai buvo sujaudinti. Naktį 
iš jų tarpo dingo rusas pabė
gėlis, buvęs caro armijos ka
rininkas. Jo patalinė buvo 
kruvina.

Bolševikinės revoliucijos 
metu tas karininkas Čekos 
buvo kankintas iki pamišimo. 
Pabėgęs į Lietuvą atsitiekė, 
bet nevisai. Sunkesniais tar
pais nervai vėl pakrikdavo. 
Birželio 15 d. bolševikams 
Lietuvą užgriuvus, jis, žino
damas ko sulauks, bėgo į Vo
kietiją. Žmona ir duktė bėgti 
atsisakė.

Stovykloje vaikščiodavo vi
sados vienas, labai užsidaręs 
ir susimąstęs. Vargšui vis ro
dėsi, kad jo tyko GPU, kuri 
vėl jį daužys, badys panages, 
statys ant karštų geležų...

Po kelių dienų lenkai be
laisviai rado jį viename miš
kelyje pasikorusį. Prieš tai 
persipiautos gyslos. Rusai 
pabėgėliai savo tautietį pa
laidojo labai įspūdingai. Kar
stas skendėjo lauko gėlėse. 
Ilgas maldas atskaitė šventi
kas. Ant kaimo kapinaičių 
susirinko daug apylinkės vo
kiečių ūkininkų. Tylų vasa
ros vakarą rusai meniškai gie 
do j o savo didingąjį „Amžiną 
atilsį” žmogui, kuris svetur

VOKIŠKI ŠVEDŲ SPĖLIOJIMAI
Švedų laikraštis „Aftonb

ladet” įsidėjo redakcinį straip 
snį „Pabaltijo valstybių pa
dėtis”. Tenka pastebėti, kad 
šis laikraštis yra žinomas, 
kaipo prijaučiantis Vokieti
jai.

Nagrinėdamas susidariusią 
pastaruoju laiku padėtį Pa
baltijo kraštuose, laikraštis 
nurodo, kad dar prieš tų tri
jų valstybių „savanorišką 
prisijungimą” prie Sovietų 
Rusijos ir po jo į tuos kraš
tus skverbusis rusų infiltra
cija. Lygiagrečiai buvęs pas
tebimas ir gyventojų bėgi
mas iš tų šalių. Pirmučiausia 
Vokietijon išvykusios vokie
čių kilmės šeimos. Be jų, išva
žiavę daug estų, latvių ir lie
tuvių. Daugelis jų stengęsi į- 
rodyti savo vokišką kilmę, o 
kiti stačiai movę per sieną. 
Faktinai šiuo keliu galėję pa
sinaudoti tik lietuviai, turį 
bendrą sieną su Vokietija. 
Šiems kelias buvęs atviras 
tik kurį laiką tuojau po pa
vergimo.

Pabėgėliai estai, latviai ir

amžinai nurimo, nesugrįžęs į 
nelaimingąją tėvynę.

Pamaldos pušyne
Stovykloje lūkuruodami iš- 

siilgome bendro tikybinio su
sitelkimo. Paklausėm komen
dantą, ar leistų šventadie
niais barakuose surengti vie
šas pamaldas. Atsakė neaiš
kiai. Išeitį suradom tokią, 
kad sau bažnyčia pasirinkom 
jaukų dirvonėlį nuošaliame 
pušyne. Mūsų ten susirinko 
daugiausia tie, kurie ir tėvy
nėje maldos galia, gal būt, 
nuoširdžiau pasitikėdavo.

Dieve, kaip kartais nedaug 
reikia Tave surasti! Štai ten 
nebuvo nei altoriaus, nei li
turginių rūbų, nei paveikslų, 
nei vargonų, bet vargu kada 
gyvenime šilčiau meldėmės, 
kaip tada. Mūsų sąmonės bu
vo pripildytos tėvynės trage
dija, o mūsų širdys — brolių 
skausmais. Kunigas Stasys 
kalbėjo: „Dieve, juk Tu vėl 
atgaivinsi mus. Ir Tavo tau
ta džiaugsis su Tavim. Tu iš- 
gelbsti nuolankią tautą ir nu
žemini puikiųjų akis (Ps. 17). 
Apsigręžk Viešpatie, trupu
tėlį ir pasigailėk tavo tarnų 
likimo. Viešpatie, juk Tu bu
vai mūsų prieglauda iš kartos 
į kartą (Ps. 89).

Ten ant kačpėdėlių ir ra
munių mūsų galvos palinko 
lyg Lietuvos bažnyčiose, kur 
tvirto tikėjimo žmonės gie
da „Dievas mūsų prieglauda 
ir stiprybė”. Per bitelių dūz
gimą ant dobilų atolo, per vy
turio giesmę aukštai mėlynė
je mes girdėjome juos — 
brolius ir seses—ir to tikinčių 
jų bendravimo negalėjo iš
skirti jokia pasaulio jėga, jo
kie erdvės toliai.

Mes prisiminėm tuos mū
sų tautos kankinius, kurie 
buvo ir bus pasmerkti tik to
dėl, kad lietuviai ir katali
kai. Tuos, kurie buvo ir bus 
išvežti lėtai mirčiai į Kazach
stano stepes ar bestiališkai 
nužudyti kalėjimų rūsyse. 
Mes maldavome Gailestingąjį 
suteikti jiems visiems „atil- 
sios, šviesos ir ramybės vie
tą” (iš Šv. Mišių).

Ten buvo mums paaiškin
ta ir Evangelija — ne parei
ginis, atsimušąs į mūro sie
nas pamokslas, bet trumpa, 
paprasta širdies kalba, taip 
panaši į anuos palaiminimus 
nuo kalno.

Kai dabar atsimenu kupi
ną saulės sekmadienio vidur
dienį, Gleisgarbeno kalneliuo
se, atsimenu ir tą senuką, 
kuris, lazdele pasiramstyda
mas ten surinko didelę lauki
nių žiedų puokštę ir švelniai 
ją suderinęs įteikė kunigui 
Stasiui „už pamaldas ant kal
no”.

žiedai puokštėje nuvyto, 
tačiau atsiminimuose tebežy
di.

Verax.

BARZDAS REIKI
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-•tuvis. Jis labai nekentė i 
^džios. Nedori bernai dažr 
koklinį šautuvą. Raudonsiū

vadai yra iš Lietuvos pa 
dar pirmą karo dieną tar 
kietijos ir Bolševikijos.
das Gira esąs suimtas. Ji šį caro valdžios žandarus, r 
di Lukiškių kalėjime. ' to ieškoti, bet, nieko nepeš* 
pat Bolševikijon išdūmę įsakydavo Juozas Bukon 
gen. V. Vitkauskas, k jis puikų žandarams i; 
bolševikų malone vadoijl gauja atvyko ne šautuv* 
teritorialiniam Lietuvos 
riuomenės korpusui. Kait^ 
noma, šio korpuso kari neSalėjo surasti, 
lietuviai nukreipė savo g 
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pantus. Kur dingo kiti 
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perėmė raudonoji armija Jį^“ten 
mų neturima.

Apie bolševikinės komi; ^aigė ir žandarai buvo 
tarybos pirmininką M. G( 
lą vis dar plinta kalbos, 
jis, bebėgdamas iš Lietu ■Pu visi savo žandarišku vii 
esąs kažkur žuvęs. ^ Bukontu nustebę užkl;

ieškoti, bet, nieko nepeš*

'knygų. Iškrėtė visus pake 
kluonus, svirną ir tvar

domėtis, Vytauto atos 
*'0 tėvu sekė žandarus, k 
įkištų kur lietuviškų lail 

kur ^augtU savo atsiektu
- ■, ir ištremtų kur į toliu 

-- vargą v
51 kada vėl galės į Tėvynę

vyresnysis, staiga įs 
fytautas ir jo tėvas grįžo 

’’žinoti, kas atsitiko.



JįgBČįo.

KIŠKI ŠVEDŲ SPĮ Sept. 26 d„ 1941 3

ikraštis „Aftonb- 
jjo redakcinį straip 
tijo valstybių pa
ika pastebėti, kad 
itis yra žinomas, 
Lučiantis Vokieti-

lietuviai k j 
;°iePaį 
kai rusai J

BARZDAS REIKĖJO MOKĖTI

lamas susidariusią 
laiku padėtį Pa

štuose, laikraštis 
d dar prieš tų tri
nų „savanorišką 
ią” prie Sovietų 
po jo į tuos kraš- 
usis rusų infiltra- 
grečiai buvęs pas- 

gyventojų bėgi- 
alių. Pirmučiausia 
išvykusios vokie- 
;eimos. Be jų, išva- 
estų, latvių ir lie
telis jų stengęsi į- 
• vokišką kilmę, o 
movę per sieną.

10 keliu galėję pa- 
k lietuviai, turį 
ią su Vokietija, 
.s buvęs atviras 
ką tuojau po pa

[s šiuo metu skun- 
liriais mokesčiais, 
eikia sumokėti val
do straipsneliu nori- 
lyti, kokių kartais 
būta ir dar tebėra 

ge šalyse.
ssas ieškojo ir tebe-

nekantrį 
mo- T< 
padėti^ 
ai: W 

ries dar 
gėliau^ 
neleid^ ____
kelianti^ įjų pajamoms šalti- 
bar Liet^ - - - -
kiška Z 
sritis, hį

beveik viskas pada
lanti žmones didžiau 

tesčiais mūsų istori- 
vienetas, kurie mokesčiai yra 

lį vairiomis mokėjimo 
io formomis. Pavyz- 

ta, kad 4 i 20 cigarečių moka- 
ventojai, k ntų, bet kartu moka- 

mokesčių federali- 
:iai, 2c. valstybei ir 
estui pardavinėjimo 
», Galima pagalvoti, 
a centas? Bet kada 

. pasiūlė panaikinti 
°?miesto mayoras, La 

gerokai susirūpino.
sakant, šešiolikoje 

iriuos mokate už ci- 
9V2C. yra mokesčiai,

land”. 14 
kad pradį^

negalės^ 
valstybei

kadesąsu; ii

i estai, latviai ir

•imo, nesugrįžęs į 
ą tėvynę.
dos pušyne
e lūkuruodami iš* 
įdro tikybinio su- 
aklausėm komen- 
eistų šventadie- 
lose surengti vie- 
is. Atsakė neaiš- 
suradom tokią, 

nyčia pasirinkom 
mėlį nuošaliame 
sų ten susirinko 
ie, kurie ir tėvy- 

galia, gal būt, 
pasitikėdavo.
p kartais nedaug 
surasti! Štai ten 
altoriaus, nei li- 
ų, nei paveikslų, 
bet vargu kada 

Ičiau meldėmės, 
ūsų sąmonės bu- 
•s tėvynės trage- 
širdys — brolių

Tiekražfį1 
raciją^, 
ro nutaria: 
at™S% 
ra ralis. j, už pač ą prekę, 
kiečių aįį. 
nizacija 
grindą 
apie tai, kį

tai, gėrimai, teatro 
teniso rakietė, meš- 
tomobilis, benzinas 
augybė kasdien rei-komaU gasmen rei-
daiktų apdėti mokes- 

s eb tBR vis dėlto Kongresas 
GUI twnlLW . °

.uju galimybių padi- 
amas, uždedant nau- 
Ssčius. Gali kilti klau-

mo-

sai, traukį
jo, išvežėį
po belaisvi;
no ar dep> ir neuždėti 
šauniau®; barzdoms?
meilia, ir $
terialiuqė 3 Didysis 1698 metais 
kraštuose r: tokius mokesčius, 
stacija Mi F 
daryta. Vot' 
cija dabartį:

įsčių rinkėjai landžio-
7 ieškodami žmonių, 
.smakryje turėjo nors

escio atleido kaimie- 
Tačiau h Kotryna 1765 metais 

kaip buste Įpanaikino. Anose die- 
sijoj buvo beveik vi- 

sios karo į Joti, o šiais „skus- 
užgydytosl ikais vargu panašius 

us būtų galima pri-

vis pasibaip

lesią grįžti:

mo reikaliis > barzdas, tai gal lan- 
Buvękalbu gti mokesčiais? Ang-

j barzdas, tai gal lan-

kunigas Stasys lan^ mokasčius
& J jo ,javyan yj metų iki 1851. Jie 

baltijis visai puikių pajamų — 1 
tanką maiji į 200 tūkstančių svarų 
kraštai fe ų pirmais metais. Mo- 
tijosekonoE ’inkėjas galėjo langus 
virsią Vote ) suskaityti, nereikėjo 
du. Jų nite

eve, juk Tu vėl 
us. Ir Tavo tau- 
su Tavim. Tu iš- 
nkią tautą ir nu- 
ijų akis (Ps. 17). 
iešpatie, trupu- 
tilek tavo tarnų 
atie, juk Tu bu- 
iglauda iš kartos 
19).
.čpedėlių ir ra- 
galvos palinko 

bažnyčiose, kur 
no žmonės gie- 
lūsų prieglauda

jo ,javyam metų iki 1851. Jie
i puikių pajamų — 1

rautis. Anglai yra tu- 
; širdies ir kaminų mo- 
; buvo 2 šilingai už

buvo apdedami už medžioji
mą ir žvejojimą. Dviračiai 
apdėti mokesčiais Italijoj, 
Prancūzijoj ir Olandijoj. O- 
landas dviratininkas turi 
ženklą prie savo dviračio, ku
ris liudija, kad sumokėta pu
strečio guldeno. Visokios lo
terijos ir lažybos yra apdėtos 
mokesčiais daugelyje šalių, 
bet Anglijoj, didžiausioj la
žybų šaly, ne. Pereitais me
tais liepos mėnesį A. P. Her
bert, M. P. rašė Londono 
„Times” šiokį laišką: „Šv. 
Raštas, maldaknygės, Hen
delio ir Šekspyro raštai turi 
būti apdėti mokesčiais, bet 
lažybos ne.” Ispanijoj, Veng
rijoj ir Italijoj loterijos jokių 
mokesčių neturi.

Daugelis geriau žinomų mo 
kesčių yra labai seni. Pagal
vės mokesčiai buvo uždėti 
viduramžiais. Valdant Ang
liją Vilhelmui ir Marijai, kai
miečiai mokėjo šilingą per 
metus pagalvės mokesčio, 
pirkliai 10 šilingų, inteligen
tai 1 svarą, o jei jie buvo ka
talikai, tai dvigubai. Druskos 
mokesčio pradžia siekia Ro
mos laikus. Vokietija ir Olan
dija dar ir dabar turi šiuos 
mokesčius ir prieš karą Itali
ja, Vengrija, Šveicarija, Tur
kija, Jugoslavija ir Čekoslo
vakija turėjo valstybinius 
druskos monopolius.

Pardavimo mokestis — 1 
procentas už parduotas pre
kes — buvo Romos ir Atėnų 
turguose. Kelio mokesčiai ir
gi labai seni. Romėnai dirb
davo per metus 6 dienas prie 
kelių ir tuo užmokėdavo ke
lio mokesčius, bet labiausiai! 
šis mokestis vargino prancū
zus. Priverstinas darbas — 
kelių mokesčiai iškasė ir Su- 
ezo kanalą.

Žemės mokesčiai dar tebė
ra pagrindu visų mokesčių 
visoj Europoj. Paveldėjimo 
mokesčiai turi pradžią nuo 
pirmojo Romos valstybės im
peratoriaus Augusto laikų, 
kuris įvedė 5 procentus mo
kesčių nuo palikimų. Iš to 
buvo kareiviams pensijų fon
das.

Ką Kongresas pasirinks — 
ar barzdų ar langų mokes
čius — priklausys nuo jo, nes 
pasirinkimas labai didelis.

Vertė B. L.

ŠVEDIJOS ŽINIOS APIE LIETUVĄ
Švedijoje gyvenantieji lie

tuviai iš Kauno radijo ir kitų 
šaltinių greičiausiai sužino
davo, kas darėsi Lietuvoje di
džiojo sukilimo prieš bolševi
kus dienomis ir vėliau, kai 
vokiečiai paneigė lietuvių tei
ses būti savarankiškais. Čia 
paduosime žinias, kaip buvo 
Švedijoje girdėti vokiškos 
okupacijos įvykiai Lietuvoje 
ir kaip juos vaizdavosi Švedi
joje gyvenantieji lietuviai.

ją, dabartį
tiją. Pasakk et čia mokesčių rinkė- 
tiečiai prieš: :ėjo įeiti į namą, tad 
neturėsiąbj cesčiai tęsėsi trumpą 
vo brangiai: - nuo 1662 iki 1689 me- 
laisvęirki <, anglai visada mėgo 
ją, iškovotą* Jmens laisvę ir priva- 
saulinio kin

Bet širdys yra beveik tiek 
pat retos, kaip ir barzdos mū
sų laikais. Ar tik neapdėti 
mokesčiais nevedusiųjų? Tie
sa, jų pajamų mokesčiai, pa
lyginus su vedusiųjų, yra kur 
kas didesni, tai tuo pačiu jie 
jau sumoka padidintą „por
ciją”. Bet kai kur jie daug 
atviriau buvo apkraunami 
mokesčiais, nei čia. Liudvikas 
XIV Prancūzijoje nevedusius 
netik apdėjo mokesčiais, bet 
dar įvairiai įžeisdavo. Italija, 
Graikija, Airija, Bulgarija ir 
Estija turi uždėjusios specia
lius mokesčius nevedusiems 
vyrams. Italijoj, paskutiniu 
pranešimu, nevedusiam kaš
tuoja nuo 50 iki 100 lirų me
tams šalia paprastų pajamų 
mokesčių, kurie ir taip dides
ni už vedusiųjų.

Jei tokie mokesčiai nepa
statys daugiau karo laivų, 
tai kodėl neapdėti mokesčiais 
tarnus — lekajus? Anglai tai 
turėjo nuo 1869 metų iki 1935 
m. Nežiūrint ar tarnas ne
šiojo puošnius juodus drabu
žius, ar tik patarnavo, naktį, 
kiekvienas vyriškis tarnas, 
nuo lekajaus iki arklydžių 
prižiūrėtojo, kaštavo jo darb
daviui 15 šilingų metams, 
toks mokestis vadintas „kel
nių mokesčiu”.

Italijoje ir Rumunijoje pa
žengta šioje srityje dar to
liau. Ten apdėti mokesčiais 
visi tarnai. Paskutiniai davi
niais, Italijoje už tarną sam
dytojas moka valstybei nuo 
25 iki 200 liarų metinio mo
kesčio, o Rumunijoje net mo
kama už medžioklinius šunis 
50 luidorų, o už grynos veis
lės šunis — papuošalus mo
kama nuo 200 iki 500 luidorų.

Anglai yra turėję gražių 
pajamų, apdėdami mokesčiais 
herbus 2 svarais ir 10 šilin
gų, nežiūrint kur jie būtų — 
ant laiškinio popieriaus, si
dabrinių daiktų (šaukštu, ša
kučių) ar ant automobiliaus 
durų. Ispanijoje buvo imami 
mokesčiai už titulus; juo dau
giau titulų, tuo didesni mo
kestis.

Italijoje mokama už pija- 
ninus ir bilijardo stalus. Už 
pijaniną mokama 50 lirų, už 
privatišką bilijardą 125 liros, 
o už viešą bilijardo stalą 250 
lirų. Rumunijoje imami mo
kesčiai už laidotuves, moka
ma nuo 50 iki 3,000 luidorų, 

t atsižvelgiant kokiomis iškil
mėmis asmuo laidojamas. An
glai ir prancūzai deda mokes
čius banko čekiams.

Laimingesnėse dienose Bel
gijoje ir Šveicarijoje žmonės ' szawa, Moniuszko — Str. 3 a. momis dienomis žodis „nepri-

Neužmiršta ordeno
Vokiečiai įsivaizduoja esą 

Kryžiuočių Ordeno žemėje: 
net Lietuvos Kaunas jiems ne 
Kaunas, o Kauen. Birželio 24 
d. 9 vai. vak. (po to, kai per 
pusantros dienos Kaunas ir 
Vilnius ir didžiuma Lietuvos 
tebesidžiaugė sukilėlių pa
skelbtos nepriklausomybės 
šypsena) iš Kauno radijo pra 
bilo du vokiečių karininkai.

Pirmasai pranešė, kad tą 
dieną popiet Vokietijos ka
riuomenė įžengė Kaunan. Jo 
žodžiais, laikinos Lietuvos 
sostinės gyventojai vokiečių 
kariuomenę išlaisvintoją svei 
kino nuoširdžiai. Tautiniais 
rūbais pasipuošusios mergai
tės karius kaišiusios gėlėmis. 
Visas miestas buvo pasipuo
šęs lietuvių tautinėmis vėlia
vomis, geltona, žalia, raudo
na. Virš prezidento rūmų vo
kiečiai pasiskubinę iškelti 
Vokietijos vėliavą. Jis ragino 
vokiečius karius žiūrėti į lie
tuvius savanorius draugiškai.

Antras karininkas apie lie
tuvius neužsiminė nieko. Jis 
pasakė, kad narsioji vokiečių 
kariuomenė šiandien įžengė į 
Hansos miestą Kauen, kad ji 
žygiuoja nuolatos pirmyn se
noje Ordeno žemėje ir kad 
Memel, tai yra Nemunas, nuo 
Kauen iki Ostsee jau yra vi
siškai vokiečių rankose.

Po valandos abu karininkų 
pranešimai buvo pakartoti 
žodis žodin.

Dainos, himnas, vėliava.
Iki liepos pradžios Kauno 

ir Vilniaus radijo stotyse do
minavo tautinės dainos, pa
triotiniai maršai, lietuviška 
muzika. „Mes be Vilniaus ne
nurimsim” buvo girdima pro
gramų protarpiais. Po to pra-

: dėta vis daugiau atskiesti vo
kiečių ir italų muzika. Dabar 
tai yra po rugpiūčio 15, jos 
daugiausia.

Iki liepos pradžios Kauno 
radijas skelbė save: „Čia kal
ba nepriklausomos Lietuvos 
radijas Kaunas.” Liepos pir-

® Patirta, kad Varšuvoje 
gyvena 29 lietuviai seneliai 
bei invalindai ir 23 vaikai. Jų 
padėtis labai sunki. Jie glo
bojami kunigo Stasio Ven- 
čiaus, kurio adresas .toks: 
Generalgouvernement, War- 
sznwa Mnninszkn --  fštr .8 n

klausomos” išmestas. Pirmo
mis rugpiūčio dienomis išmes 
tas ir žodis „Lietuvos”. Vil
niaus radijas skelbė save nuo 
pat pradžios tik šiais žodžiais 
„Čia kalba Vilnius.”

Tautiniu himnu programa 
baigiama Vilniuje tik iki bir
želio pabaigos. Kaune iki rug
piūčio pradžios. Nuo tada 
pradėta po Lietuvos himno 
Kaune groti „Deutschland 
ueber Alles” ir ,,Horst Wes
sel”. Rugpiūčio 10 d. Stock- 
holmo dienraščiai iš Berlyno 
pranešė, kad Lietuvoje už
drausta giedoti tautinį lietu
višką himną ir kabinti tauti
nę vėliavą — geltoną, žalią, 
raudoną.

Lietuvos vyriausybė
Dviem dienom po vokiečių 

atėjimo Kaunan ir Vilniun, 
kalbant per radiją apie Lie
tuvos vyriausybę buvo pridu
riamas žodis „Laikinoji”. 
Nuo liepos pradžios vis re
čiau buvo užsiminima apie 
Lietuvos laikinąją vyriasybę, 
o greitai ji ir visai išnyko. 
Kada gyventojai kokiais rei
kalais būdavo paraginami 
kur kreiptis, būdavo nurodo
mi tik Lietuvos įstaigų adre
sai, bet pavadinimai jau ne
minimi. Apie liepos vidurį iš
nyko ir tas šešėlis.

Rugpiūčio 10 d. Stockhol- 
mo dienraščiai pranešė iš 
Berlyno, kad Lietuvos vy
riausybė visiškai likviduota. 
Jos vieton prie vokiečių ko
misaro „buvusiajai Lietuvos 
sričiai” įsteigtas patariama- 
sai organas, atitinkantis sky
rių skaičiumi buvusioms sep
tynioms ministerijoms. Iš pa
skirtųjų skyrių viršininkų 
minimi: Kubiliūnas, Jurgutis, 
Germanas.

Aftonbladet, vokiškosios 
pakraipos švedų dienraštis, 
pranešė rugp. 9 d. iš Berly
no, kad lietuvių nepriklauso
mybės Svajonėms padarytas 
galas. Visi lietuviai emigran
tai Vokietijoje, vieni atiduo
ti policijos apsaugon, kiti in
ternuoti apsaugos stovyklo
se.

Liepos 4 d. per Kauno ra
diją buvo paskaitytas Kauno 
arkivyskupo Juozo Skvirec
ko ganytojiškas laiškas „Į lie 
tuvius”. Laiške nupasakoja
mi išgyventi bolševikų oku
pacijoj vargai, gyventojų nuo 
taikos ir laukimas karo galo. 
Lietuviai patikinami, kad da
bar niekas nepersekios jų ti
kėjimo, ir kad jie dabar tu- J • 
rėš darbo ir duonos. Apie lie- timo, teisingumo ir kontrolės 
tuvių tautinius reikalus nei tarėjai prie Vokietijos genera

žodžio. „Verboten!” Tai už- 'Kr. pirmininkas, priėmė Lie- 
draudė vokiečių komisarai.

Nuotaikos Lietuvoje
Tiek iš įvairių pranešimų, 

paskaitų, pačių pranešėjų 
balso buvo justi, kad pirmo
mis dviem savaitėmis Lietu
voje viešpatavo pakilimo ir 
gražiausių vilčių nuotaika. 
Šiandien skaudu darosi, gir
dint tuos pačius radijo bal
sus: 
dūs. 
jau 
taip 
vokiečių kalbos pamokos. Ži
nios tik vokiškos. Jei pasi
taiko kur koks pranešimas, 
tai tik apie „Maisto” daro
mus supirkinėjimus ar ruo
šimą policijos pagelbinio vie
neto.

Rugp. 9 d. pranešta, kad 
sekmadienį, rugp. 10, bus 
Kaune renkamos aukos Vo
kietijos Raudonajam Kryžiui. 
Vadinasi, Lietuvos Raudono
jo Kryžiau jau nėra. O jis nuo 
pat pirmų dienų po birželio 
22 d. buvo labai aktingai pa
sireiškęs. Jis organizavo pa
galbą buvusiems politiniams 
kaliniams, rūpinosi našlai
čiais vaikais, krašto sveika
tingumu, atnaujino santykius 
su Tarptautiniu Raudonuoju 
Kryžium Genevo j e ir Švedi
jos Raudonuoju Kryžium.

Iš radijo pranešimų nieko 
daugiau nejusti apie lietuvių 
kultūrinį gyvenimą ir ruošia
mus žiemos sezonui sumany
mus. Viskas nutilo ir apmi
rė. Prasidėjo naujos .vergijos 
gadynė.
Švedijos Raudonasis Kryžius 

ir Baltijos valstybės
Liepos pradžioje Švedijos 

karaliaus brolis Carl, šv. R.

ar sausi ar šalti, ar grau- 
Lietuvos vardas niekur 
nebeminimas, lietuvis 
pat. Kasdien varomos
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tuvos, Latvijos ir Estijos vi
suomenės veikėjus ir per juos 
pažadėjo tiems kraštams vi
sokeriopą pagalbą. Padėčiai 
vietoje ištirti buvo tos orga
nizacijos nusistatyta pasiųsti 
savo delegatą narį. Vokiečių 
organai principe sutiko tokį 
delegatą įsileisti, bet prakti
škai tokio leidimo dar negau
ta. Po Baltijos valstybių in
korporavimo vargiai ar vokie 
čiai ir įsileis.

Švedų buvo pažadėta pir
moje eilėje teikti pagalba me
dicina, vaistais, gydytojais, 
rūbais; priimti iš tų kraštų 
vaikus į švedų šeimas ilges
niam laikui.

Lietuvių neleidžia
Lietuvių Stockholme, šve - 

dų sostinėje, nedaug, bet kai 
kurie jų jau nuo pat pra
džios pradėjo rūpintis, kad 
galėtų grįžti Lietuvon. Ligi 
šiol niekas jų leidimo sugrįžti 
negavo.

Rugp. 10 d. Vokietijos lai
ku 11 vai., Kauno radijo sto
tis dar baigė savo progra- 
Lietuvos himnu, o po to sekė 
vokiečių himnai.

Iš rugp. 9 d. vakaro Kau
no radijo pranešimų galima 
suprasti, kad Lietuvos Ban
kas ir jo skyriai tebeveikė, 
nes buvo paraginta ūkinin
kams mokėti savo sąskaitas 
„Lietūkiui” į Lietuvos Banko 
skyrius. Bet pažymėta, kad 
dėl finansinių sunkumų „Liet 
ūkis” negalės daugiau parda
vinėti kreditan nei sėklų, nei 
trąšų. Norint gauti kreditan, 
siūlo pasirūpinti banke ga
rantijomis.

AKTYVISTŲ PROTESTAS NACIAMS
„Geležinio Vilko” organiza

cija ir Lietuvos Aktyvistų 
Frontas sulietas į vieną par
tiją, kuri pavadinta Lietuvos 
nacionalistų partija. Jos va
das — majoras St. Puodžius, 
tarėjas kontrolės reikalams 
prie Vokietijos generalinio 
komisaro Lietuvoje. Patiria
ma, kad keturi Lietuvos Ak- 
tyvistaų Fronto vadovybės 
nariai su Leonu Prapuoleniu 
priešakyje prieštaravę tam 
suliejimui.

L. Prapuolenis lietuvių su
kilimo prieš bolševikus metu 
buvo Aktyvistų Fronto vado 
įgaliotinis Lietuvoje.

linio komisaro Lietuvoje ke
liasi iš Kauno į Vilnių. Esą 
nustatyta Kauną paversti 
Lietuvos ūkio centru, tuo tar 
pu kai Vilnius bus 
tracijos centras.

Ryšium su tuo 
Statistikos Biuras
keltas iš Vilniaus į Kauną, ši 
įstaiga įsikūrė Vilniuje dar 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais, kai Vilnius buvo atgau
tas.

adminis-

Lietuvos 
jau per-

Gaunama žinių, kad švie-

• Lietuvos Telegramų A- 
gentūra „Elta” perorganizuo
ta į „generalinio komisariato 
spaudos tarnybą”. Jos prieša
kyje stovįs kažkoks vokietis. 
Tačiau beveik visi senieji 
„Eltos” tarnautojai pasiliko 
savo vietose.

Per bitelių dūž
ių atolo, per vy- 
aukštai mėlynė- 
ėjome juos — 
s—ir to tikinčių 
o negalėjo iš- 
įsaulio jėga, jo- 
ai. 
inėm tuos mū- 
ankinius, kurie 
įsmerkti tik to- 
viai ir katali
ke buvo ir bus 
irčiai į Kazach- 
ir bestiališkai 
ėjimų rūsyse. 
ie Gailestingąjį 

visiems „atil- 
" ramybės vie
šių), 
turns paaiškin- 
ja — ne parei- 
ąs į mūro sie- 
;, bet trumpa, 
3s kalba, taip 

palaiminimus

aišku, norėsi ------------ ---------------------------------

S Tos Dienos
sparčią pate'
tyse nuolat 1 
pritarsią, 
škusi Palte

Tos Dieneles
ga turėjusia graži 1891 metų rugpiūčio diena. Kirtikų dal- 
cionalinę te' ‘tuvos kaimuose žvangėjo ir krito pradalgėse 

s kviečių varpos, o paskui kirtikus linksmos 
s mergelės griebė kviečius ir rišo juos į pe
raugėsi ūkininkas, kad puikus buvo šių metų 
Ir buvo ko džiaugtis, nes rugius suvalęs turės 

S, o kviečius pardavęs galės apmokėti visas 
aidas ir atliks dar- Vytautukui už mokslą Ma- 
)lės gimnazijoj.

PasitvirttJ įs Bukontas, Vytauto tėvas, buvo augalotas ir 
vyras, ir ypatingo būdo ir ūpo žmogus, aukštai 
;ęs lietuvis. Jis labai nekentė rusų valdininkų 
jų valdžios. Nedori bernai dažnai įskųsdavo ji 
medžioklinį šautuvą. Raudonsiūliai, taip vadin- 

s rusų caro valdžios žandarus, ne kartą atvyko 
autuvo ieškoti, bet, nieko nepešę, keikdami grį- 
ro, kaip sakydavo Juozas Bukontas, gyvačių liz- 
ną kartą jis puikų žandarams iškrėtė šposą. Šį

Gen. ?

vę bolševik# 
misaraiir^ 
vadai yra iš k 
dar pirmą 
kietuos irfc 
das Giraes*a< 
di Lukiški?!
pat Bolševiki, ^in^arų gauja atvyko ne šautuvo, bet lietuviškų 
gen. V. Vim £ų įr knygų. Iškrėtė visus pakampius, gyvena- 
bolševikų

tsimenu kupi- 
tadienio vidur- 
jeno kalneliuo- 
r tą senuką, 
pasiramstyda- 
o didelę lauki- 
štę ir švelniai 
eikė kunigui 
laidas ant kal

S namus, kluonus, svirną ir tvartus, sode išbadė 
teritorialiDiaZ )et nieko negalėjo surasti.
riuomenėa ) tai vasarometis, Vytauto atostogų laikas. Jis 
noma, šio $ su savo tėvu sekė žandarus, kad kartais žan- 
lietuviai Di^’ atys neįkištų kur lietuviškų laikraščių bei kny- 
lus Dries r>^ pasidžiaugtų savo atsiektu tikslu ir suimtų 

" _ ^Bukontą ir ištremtų kur į tolimą Rusijos gilu- 
ne vienas lietuvis ten vargą vargsta ir laukia 

neles, kada vėl galės į Tėvynę sugrįžti. Paga-
ID ratą užbaigė ir žandarai buvo jau bevažiuoją, 

nas, matyt, vyresnysis, staiga įsakė sustoti. Pa- 
Btai, Vytautas ir jo tėvas grįžo prie žandarų,

noma, šio

pantus. Km

perėmė rai 
nių neturim*-

stė je nuvyto, 
nuošė tebežy-

Verax.

lą vis dar P^ 
jis, tebeW pamiršę- 
esąs kažkur^

n tarpu visi savo žandarišku vikrumu iššoko iš 
'. Abudu Bukontu nustebę užklausė, ar jie yra

— Ne. Mes nieko nepamiršom, — šiurkščiai atsako 
vyresnysis žandaras, — tik pasakyk, — kreipėsi į 
Juozą Bukontą, rodydamas pirštu į atokią nuo tvartų 
aptvertą vietą prie pat tvenkinio, — Kas ten yra?

Vytautas, gimnazijos mokinys, buvo gudrus jaunuo
lis; mikčiodamas, tartum nusigandęs, atsako nežinąs, 
nes ir jam tėvas drausdavo užeiti į tą užtvarą.

— A... A.., gerai—nusišypsojo vyresnysis žandaras, 
manydamas suradęs lietuviškų laikraščių bei knygų 
sandėlį. Tuo jaus įsakė visiems žandarams apžiūrėti vie
tą ir atkasti žemę. Senis Bukontas, tartum nudžiugęs 
sūnaus gudrumu, pareiškė žandarams.

— Geriau jums, ponai žandarai, ten neiti, nes tai už
tvaras gyvuliams apsaugoti.

Žandarų smalsumas pradėjo smarkiai veikti.
— Gyvuliams, ne gyvuliams, — atsiliepė vyresnysis 

žandaras, — mes žinom, kas ten yra. Įsakė žandarams 
atkasti žemę.

Tėvas ir sūnus širdyje džiaugėsi.
Mat, senis Bukontas ten laikė trąšas: — pūdė įvai

rias atmatas dai’žovių žemei užtręšti. Visi kaimynai ži
nojo, kad pas Bukontus geriausios daržovės: — agur
kai, barščiai, svogūnai ir kitokie įvairios rūšies pui
kiausiai augo ir buvo tokie dideli ir buinūs, kad net 
visi stebėjosi. Kaip galima tokius ir užauginti, žinoma, 
ta trąšų vieta ir buvo aptverta, kad kas neužeitų, ne
įsmuktų ir neišsimaudytų tame baisiame lingyne, tose 
dvokiančiose trąšose. Bet žandarai manė kitaip bus, 
mat, jiems skanus kepsnys; ir visi, išskyrus vyresnįjį 
sugrįžo į užtvarą.

Nereikėjo ilgai laukti. Vyresnysis žandaras stovėjo 
lauke prie užtvaro ir įsakinėjo, bet čia staiga prasivė
rė žemė ir visi nugarmėjo kaip į pragarą. Vyresnysis 
sušuko: „spasaite, spasaite”, — gelbėkit, gelbėkit. Bu
vo tai popietis. Bukonto bernai išgirdę riksmą, subėgo 
visi prie tvenkinio, senis Bukontas paliepė bernams 
juos ištraukti. Čia įsivaizduokit, į ką žandarai buvo pa
našus! Ir taip užsibaigė krata pas Bukontus. Aplinki
niai žmonės per metų metus kalbėjo apie tą žandarų 
maudynę pas Bukontus.

Baigėsi Vytauto atostogų metas, reikėjo grįžti į 
Marijampolės gimnaziją. Jo mamytė, Roželė, — taip 
ją vadindavo visi kaimynai, — rengė sūnų į kelionę.

Bukontienė labai mylėjo Vytautuką, nes Vytautas buvo 
aukštos doros jaunuolis, pavyzdingas gimnazijos mo
kinys ir visada užjausdavo motinai jos rūpesčiuose. 
Bukontienė buvo ir visų kaimynų mylima. Kiekvieną 
ji lankydavo ligoj, nelaimėje paguosdavo, nedatekliu- 
je suteikdavo pagalbą, — tikrai buvo gailestingos šir
dies moteris. Taigi ir vadindavo ją visi kaimynai Garą- 
ja Rožele. Bukontienė prirengė Vytautui gražius naujus 
baltinius, pridėjo dėžę namie rūkytų skanių dešrelių, 
jos suraugtų pora didelių sūrių, gražų didelį skilandį 
ir įvairių iš Bukontų sodo vaisių. Vytautas sakydavo: 
mamyte, kam tiek daug viso ko prikrovėt, juk aš ne
galėsiu to viso gero suvartoti. — „Bet, sūneli, sakydavo 
Bukontienė, ana tavo draugai galės pasinaudoti. Juk 
ne visų tėvai gali taip ištesėti; mums Dievas davė, tai 
ir kiti tegu pasmaguriuoja; ir jei iš tavo draugų kas 
taps kunigėliu, tai gal atsimins ir pasimels už mane”.

Vytautas daugiau nieko nesakė, nes ir pats žinojo, 
kad ir kiti jo draugai ne tuščiomis grįžta į gimnaziją, 
ir visi viens kito lauktuvėmis vaišinasi ir linksminasi. 
Senis Bukontas, porą gražių bėrių pasikinkęs, laukė 
kieme, kada motina ir sūnus išeis su visais kroviniais 
ir sudės į vežimą; senis pradėjo nerimauti — pasiuntė 
piemenuką, kad praneštų sūnui ir motinai paskubėti, 
nes kelionė toloka, šešios mylios, o jau dešimta valan
da. Piemenukas iškvietė. Vytautas atsisveikino su mo
tina, įsėdo į vežimą, atsisėdo šalia tėvo ir, pakėlęs savo 
žvaigždėtą kepuraitę, tarė motinai sudiev.

Senis Bukontas, paraginęs bėrius, išbildėjo į vieš
kelį Marijampolės link. Pavakare atvyko į Mariampolę 
ir sustojo ties Mičiulių bendrabučiu. Čia reikia pastebė
ti, kad Marijampolėj buvo keliolika mokiniams bendra
bučių, pačios gimnazijos vyriausybės nurodytų ir už
tvirtintų. Buvo vienas didelis bendrabutis, pačios gim
nazijos vyriausybės priežiūroj užlaikomas. Mokiniai jo 
vengdavo, bet, gimnazijos vyriausybės paskirti, turė
davo dažnai prieš savo norą apsigyventi. Vytautas 
šiais metais tos nelaimės išvengė ir apsigyveno pas 
Mičiulius.

Mičiuliai laukė Vytauto; senis Bukontas, aptaręs su 
šeimininke Vytauto pragyvenimo reikalus, užmokėjo 
už pusmetį, atsisveikino su sūnum ir grįžo namon. 
Čia jau buvo suvažiavę jo jaunesnieji ir vyresnieji drau

gai. Vytautas jau buvo penktosios klasės mokinys, su 
juom drauge apsigyveno Jonas Klevinis, lenkas Bart
kowski, Jurgis Bertainys, Jonas Morkūnas ir aštuntos 
klasės Petras Ramonas, kuris gimnazijos vyriausybės 
buvo paskirtas bendrabučio prižiūrėtoju — „dežurny”. 
Kiti jo draugai apsigyveno pas Senynus, visai netoli 
Mičiulių bendrabučio, o dar kiti, Salynus, prie Mari
jampolės miesto sodo, tai kitam miesto gale. Buvo ir 
daugiau: Stanienės — tuoj už Marijonų bažnyčios. De- 
reškienės, kitam namo gale — Sėnynų bendrabučio. 
Mantienės — prie plento, važiuojant į Kauną, na ir gim
nazijos — prie kelio važiuojant į Prienus. Keliolika 
mokinių apsigyveno išnuomotuose namuose su savo 
motinomis bei sesutėmis. Mat gimnazijos vyriausybės 
buvo patvarkyta taip: mokiniai tegalėjo apsigyventi 
bendrabučiuose, bei su savo tėvais ar vyresnėmis se
serimis, bet su giminėmis nebuvo leistina. Gimnazijos 
vyriausybei sužinojus, kad kas apsigyvena ne pagal jų 
nustatytą tvarką, buvo priverstas kraustytis į gimna
zijos didįjį bendrabutį, kurio kiekvienas vengdavo, nes 
ten ir brangiau reikėdavo mokėt už užlaikymą ir griež
tesnė buvo gimnazijos mokytojų priežiūra, kurie pa
sikeisdami ten ir gyvendavo, o priešklasio mokytojas, 
nuolatinis buvo bendrabučio prižiūrėtojas.

Miestiečių mokiniams didžiausis buvo patogumas, 
nes jie turėdavo daugiau laisvės gyvendami su tėvais, 
tai buvo tik žydeliai ir vienas kitas lenkas ar rusas. 
Vakarais bendrabučius lankydavę gimnazijos mokyto
jai prižiūrėdavo, kad visi būtų namie ir rengtųsi ki
tai dienai prie pamokų. Prie gimnazijos rūmų buvo 
varpas, kuris vakarais šaukdavo paskirtą valandą mo
kinius prie darbo — rengtis prie uždavinių, kuriuos mo
kytojai klasėje jiems priskyrė atlikti; gatvėse tad jokis 
mokinys negalėdavo pasirodyti. Rytais pusei valandos 
prieš pamokas taip pat varpas pranešdavo, kad mo
kiniai būtų susirinkę laiku pradėti pamokas. Sekma
dieniais šaukdavo varpas, kad mokiniai susirinktų prie 
gimnazijos rūmų į Aikštę. Čia visi kariškai išsirikiuo
davo, susirinkusiųjų patikrindavo vardus ir pagaliau 
eilėmis po du traukdavo į Marijonų bažnyčią išklausyti 
šv. Mišių. Po mišių kas sau išsiskirstydavo. Tokia tai 
buvo gimnazijos tvarka.

(Bus daugiau) Rudens Gėle.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
L. VYČIŲ APSKRITIES 

GRAŽI VEIKLA

L. Vyčių New York-New 
Jersey apskrities dvimėnesi- 
nis susivažiavimas įvyko ru
gsėjo 14 d. Bronxe. Vadovavo 
naujasis pirm. Juozas Augu
stinas. Maldą sukalbėjo kun. 
M. Kemežis. Dalyvavo šešių 
kuopų 19 atstovų ir 25 sve
čiai.

Kun. M. Kemežio siūlymu, 
kuopos suteiks apskr. valdy
bai vardus visų vyčių, dabar 
esančių kariuomenėje. L. Vy
čių diena sekantiems metams 
parinkta birželio 21.

Išrinkta komisija, kuri pa
sirūpins nutarimu kasmet iš
rinkti apskrities veikliausią 
vytę ir vytį. Komisijon išrin
kti: J. Bulevičius, M. Augu- 
stinaitė, J. Sidtis, Al. Vaičius 
ir M. Rusaitė.

Naujo „Amerikos” Inter- 
typo Fondui paaukota $5.00. 
(Už šią auką „Amerika” la
bai nuoširdžiai dėkinga. — 
Red.).

Sekantis suvažiavimas bus 
lapkričio 9 d. New Yorke.

M. Rusaite.

už gyvus ir mirusius rėmėjus 
kiekvieną mėnesį.

2. Rėmėjų atsiminimas 
maldoje kiekvieną dieną.

3. Trylika antradienių no
vena į Šv. Antaną kartą me
tuose.

4. Paaukojimas šv. Komu
nijos paskirtomis dienomis.

Jei dėl kai kurių svarbių 
priežasčių rėmėjų skyrius 
negalėtų atsiųsti delegatų, 
labai prašome atsiųsti auką, 
pagal draugijos išgales. Bū
sime dėkingos už kiekvieną 
paaukotą centelį.

Dangus tenušviečia Jūsų 
gražius darbus, ir jų garsai 
tenuaidi pas Viešpatį.

Šv. Pranciškaus Seserys.

spinduliuose, žvaigždės, že
miau rankų kryžmai sukeis
tų, paauksuotos gėlės; veidas 
malonus; gražu turėti kam
bary ant sienos pakabintą. 
Kaina tik $1.00. Bet nežinia 
ar pašte sumušė, ar namie? 
Atidaręs dėžę radau paveiks
lą į 3 dalis perskeltą, bet lai
mingai veidas Švč. Marijos 
buvo sveikas; suklijavau, 
mažai ką žymės. Ačiū „Ame
rikai” už gražų paveikslą.

Rugsėjo 14 d. buvo dvi 
šventės — Paaukštinimo Šv. 
Kryžiaus ir Šv. Vardo Mari
jos. Tą dieną buvo Šv. Vardo 
vyrų dr. Komunija, daug vy
rų in corpore ėjo prie Dievo 
Stalo. Įspūdinga pamokslą 
pasakė kun. Dr. L. J. Mende- 
lis; vyrai buvo sužavėti.

26 d, 1941
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Marianapolis

Pereitą savaitę mirė Pet
ras Rokuiža, našlys, laikęs 
valgomų daiktų krautuvę, ku
nigo Jesaičio švogeris. Mirė 
jauna motersi, Januškienė, 33 
m. amž.

Pittsburgh, Pa

spalių 5 d. 
Vienuolijos

Jūsų asme-

Atsišaukimas | Šv. Pranciš
kaus Vienuolyno Rėmėjus

Laimė mums, kad Vienuoli
jos svarbesniųjų reikalų ir 
klausimų metu galime kreip
tis į Jus. š. m. 
įvyks didžiulis 
Rėmėjų seimas.

Labai svarbus
ninis buvimas, nes be Jūsų 
patarimų ir medžiaginės pa
ramos vargiai galėtumėm tę
sti toliau nuopelningą kultū
rinį darbą, kurį dabar taip 
sėkmingai dirbame.

Seimo programa: 10:30 iš
kilmingos šv. mišios vienuo
lyno koplytėlėje; 12 vai. pie
tūs; 1 vai. mandatų priėmi
mas; 2 vai. — Seimo iškil
mingas atidarymas.

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
rėmėjų privilegijos:

1. Šv. Mišios ir Komunija

Bayonne, N. J Rochester, N. Y.

Dėl įvykusios kun. J. Na
vicko mirties, mokslas prasi
dėjo vėliau. Mokslo metai pra 
sidėjo iškilmingomis pamal
domis, kurias atnašavo rekto
rius kun. Dr. J. Vaškas. Po 
pamaldų konferencijos salėje 
paskelbtos mokyklos taisyk
lės.

Šiais metais labai maža da
lis sugrįžo pernai buvusių 
studentų, bet jų vietą užėmė 
nauji. Privažiavo studentų iš 
visos Naujosios Anglijos ir iš 
toliau.

Šiais metais, kaip ir perei
tais, yra stipri futbolo ko
manda. Vėliau bus daugiau 
žinių.

Dantisto Mačioko sesuo, P. 
Ona Nageliūtė, visuomet bu
vo pavyzdinga veikėja lietu
vių katalikų akcijoj; nors vi
si veikėjai pasiskirstė, ji vis 
veikė Moterų Sąjungos kuo
poj ir Apaštalystės draugi
joj ; kas mėnuo surinkdavo 
aukų Mišioms tos draugijos; 
buvo susirgus, vieną savaitę 
negalėjo eiti dirbti; visi linkė 
jo greitai pasveikti; dabar 
jau vėl darbuojasi; linksma 
matyt praeities veikėjus svei 
kus.

Automobiliaus suvažinėtas 
senas lietuvis Akelaitis iš 
Morrel Park.

Mykolinės
Rugsėjo 29 d. yra šv. My

kolo, parapijos globėjo, šven
tė. Ji bus švenčiama dvi die
ni.

Sekmadienį, rugsėjo 28 d.,
8 vai. iškilmingos mišios Sta
sio ir Marijonos Gurskių in
tencija minint jų vedybinio 
gyvenimo 30 metų sukaktį. 
Gurskiai paaukojo bažnyčiai 
naują, brangų mišiolą, kurs 
bus pavartotas pirmą kartą 
per šias mišias.

4 vai. popiet iškilmingi 
mišparai, kurių metu pamok
slą sakys kun. Paulėkas.

6 vai. vakare par. salėje 
iškilminga vakarienė klebo
nui kun. Mykolui Kemėžiui 
pagerbti, ši vakarienė rengia 
ma klebono vardinių ir gim
tadienio proga. Bus daug sve
čių iš apylinkės ir toliau. Ti
kimasi, parapijiečiai perpil- 
dys salę.

Pirmadienį, rugsėjo 29 d.,
9 vai. ryte iškilmingos mišios, 
o 7:30 vai. vak. mišparai, ku
rių metu pamokslą pasakys 
kun. Jonas Balkūnas.

Vaikučių tikybos pamokos 
būna antradieniais, ketvirta
dieniais ir šeštadieniais. Ruo
šiamasi ir dirmavonei. Suau
gusių priruošimas dirmavo
nei atliekamas pirmadieniais 
ir penktadieniais. Visi, kurie 
dar nedirmavoti, kviečiami 
užsirašyti. Dirmavonė bus 
lapkričio 29 d.

Pas mus paskutiniu laiku 
iš po šiltos saulėtos vasarė
lės kasdien vis saulutė že
miau erdvių keliu plaukia, 
diena trumpėja, naktis ilgė
ja. Parkų, laukų gėlynai žy
dėti baigia, gamta medžių la
pams ir augmenijai mirtį 
rengia. Tam ženklui medžių 
lapai geltonomis, raudono
mis spalvomis puošias, vien 
tik žaliosios pušelės išdidžiai 
ošia.

Laukų gražumui mažėjant, 
vietos lietuviai bando pereiti 
į pasilinksminimus salėse. 
Pirmą pramogą rugsėjo 20 d. 
rengė Federacijos skyrius. 
Tikslas buvo sukelti kiek pa
jamų Lietuvos reikalams. A- 
pie tai gražiai skelbė kun. J. 
Bakšys rugsėjo 14 d. bažny
čioje. Tikėtasi todėl, kad daug 
žmonių atsilankys.

Bet kaip nustebta, kai su
sirinko tik 39 asmenys. Žino
ma, atėjo patys geriausi lie
tuviai, bet labai mažai. Ma
tėsi pačios gražiausios lietu
vaitės, bet kur buvo jaunuo
liai?

Dalyvavo kleb. kun. J. Ba
kšys. Iš verslininkų atvyko 
tik J. Braknys, tad kur mū
sų profesionalai ir verslinin
kai? Juk jie dažnai šūkauja 
„savas pas savą”. Turėtume 
tik tokius profesionalus ir 
verslininkus remti, kurie tu
ri noro Lietuvą skaudžioje 
valandoje paremti.

Kur mūsų veiklos Lietuvai 
garbinga praeitis? Rocheste- 
riečiai! Nelikime paskutiniais 
Lietuvos rėmime!

Ant. žiemys.

Visos sodalietės, ypač pirm. 
St. Kernagiūtė, rūpinasi šios 
pramogos pasisekimu.

Teko sužinoti, kad šį vei
kalą mūsų sodalietės lapkr. 
9 d. vaidins Brooklyne, Šv. 
Jurgio par. salėje, 207 York 
St. Gražiausio pasisekimo!

Rugsėjo pradžioje Pennsyl 
vanijos ir Franklino cukraus 
dirbtuvių darbininkai grįžo į 
darbą kaip streiko laimėto
jai. Laimėta aukštesnis atly
ginimas (5c. valandai) ir sa
vaitė apmokamų atostogų. 
Nors sterikas tęsėsi 13 savai
čių, bet darbininkai patenkin
ti laimėjimu. Dabar darbinin
kai gaus po 70 ir 75c į va
landą. Būtų gerai, jei visada 
būtų galima dirbti pilną 
ką.

Rugsėjo 10 d. mirė 
Kundrotas. Palaidotas
Kryžiaus kapinėse iš šv. Ka
zimiero par. bažnyčios. Pas
kutinį patarnavimą suteikė 
kunigai Valančiūnas, Raila ir 
Vėžis. Kleb. kun. Valančiū
nas ir pamokslėlį pasakė.

Liko našlė, dvi dukterys ir 
sūnus. Liūdinčiai šeimai reiš
kiu užuojautos.

lai-

Al. 
šv.

K. D.

Elizabeth, N. J

Baltimore, Md
Atsiprašau baltimoriečių, 

kad pereitą savaitę „Ameri
ka” neturėjo iš Baltimorės ži
nučių; per neapsižiūrėjimą 
laiškas buvo be ženklelio, tad 
grįžo.

Ir antra nelaimė ištiko. Iš 
„Amerikos” gavau siuntinį— 
Aušros Vartų Vilniaus Pane
lės Švenčiausios Marijos at
vaizdą, kuris nulietas iš krei
dinio cemento, rundinam dug 
ne paauksuoti apie galvą

VYTIS ir ERELIS
L Apysaka

Parašė

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Šis vyrukas turi būti koks antžmogis. Aš jį noriu su
naudoti. Dabok jį gerai. Auf wiedersehn!

Tais žodžiais kapitonas užbaigė savo vizitą. Birutė 
labai dėkingomis akimis jį atsisveikino.

Andrius nesuprato tos scenos. Pilna sąvoka nebuvo 
dar jam grįžusi.

Praslinko keletas dienų. Andriaus sveikata tiek pa
gerėjo, kad jis galėjo jau vaikščioti. Galvos žaizda vi
siškai atslūgo, tik ranka dar nebuvo sugijusi. Dabar 
jau jis pilnai susivokė, kur esąs. Atsiminė visas tos kru
vinos dienos smulkmenas, kaip nukovė vieną stambų 
vokietį, kaip paskui beginklis šoko į kovos sūkurį, bet 
čia jo atsiminimai nutrūko ir nieku gyvu negalėjo su
prasti, iš kur čia atsirado kapitonas von der Goltz. Slau
gė jam papasakojo, kad vokiečių karininkas labai no
rėjo sužinoti, kaip Andrius galėjo nukauti nenugalėti- 
ną feldfebelį Fritzą. Andrius tik šyptelėjo.

— Tai buvo visai lengva.
Birutė pažvelgė į jį su pasigėrėjimu.
— Tamsta turi būti antžmogis. Bent kapitonas von 

der Goltz taip sako. O jis be reikalo nepagirs. Toks 
neprieinamai šiurkštus, beveik žiaurus. • Bet—atsidū
sėjo slaugė — karo metu visi žmonės turi būti žiau
rūs. Aš nesuprantu, kaip žmonės gali kits kitą žudy
ti. Tamstai ir gi turėjo būti sunku nukauti vargšą Fri-

— O, visai ne. Tai paprasčiausias lietuviškas vik
rumas.

— Tamsta turi būti labai vikrus. Bet aš ne apie tai 
kalbu. Aš nesuprantu, kaip galima ramia sąžine nu
durti savo artimą.

— Bet jisai buvo užsimojęs nukirsti man galvą. Čia 
buvo paprasčiausias savo gyvybės apgynimas. Jei vie
ną sekundę būčiau pavėlavęs, ta ne Fritzas, bet aš bū
čiau buvęs nukautas.

Slaugė sudrebėjo.
— O, kaip baisu!
— Taip, karas tai baisi nežmoniška skerdynė.
Ir pats Andrius sudrebėjo, atsiminęs pasibaisėtinus 

įvykius ties Soldau. Birutė pilnai su tuo sutiko. Taip 
karas tai baisi, žiauri nelaimė. Tiek jaunų, sveikų vyrų 
žūva ir kam? Kokia iš to nauda? Tie vyrai, iš tiesų,

Šv. Mato sekmadienis pri
mena man svarbų įvykį 1895 
m. Šv. Mato atlaidai pripuo
lė šeštadienį Keturavalakių 
bažnyčioj; tą dieną ėjau į 
Ameriką; sekmadienį Alvite 
atšvenčiau, ir „su Diev, bran
gi Lietuva”. Šv. Matas buvo 
brangus man palydovas, pa
liekant brangią Tėvynę.

J. K.

Šiuo metu parapijos nuosa
vybėje vykdomi dideli taisy
mo darbai — remontas. Tai
somas klebonijos stogas ir tt. 
Parapijiečiai remia. Bažny
čiai dovanota naujas arnotas, 
mišiolas, žvakidės.

Šiomis dienomis apkrikšty
tas Donald L. Bubnis, Vlado 
ir Stellos (Sakavičiūtės) Bu
bnių sūnus.

Philadelphia, Pa

• Kauno radijofono direk
torium paskirtas kažkoks vo
kietis. Bet radijofono progra
ma duodama ir lietuvių kal
ba.

Sodaliečių balius puikiau
siai pavyko.

Čia lankėsi Dr. P. Zareckas, 
dirbąs Jamaica Plains, Mas
sachusetts, ligoninėje.

Šv. Kazimiero par. sodalie
tės su kun. V. Vėžiu prieša
kyje spalių 12 d. turės įdomų 
teatrą. Vaidins komediją 
„Moterims neišsimeluosi.” 
Bus parapijos salėje. Įdomiau 
šia, kad ir vyrų vaidmenis at
liks merginos. Po vaidinimo 
bus šokiai. Pelnas parapijai.

Vaidins: Fel. Navickaitė, 
T. Balčiūnaitė, EI. Balskytė, 
Elzb. Rimdeikaitė, An. Mutu- 
raitė, M. Skiotytė, Elzb. Side- 
ravičiūtė, Ann. Skiotytė, EI. 
Jablonskytė, L. Padoriūtė.

Rekolekcijos prie švento 
Pranciškaus

Rekolekcijos prie šv. Pran
ciškaus prasideda rugsėjo 29 
d. 7:30 vai. vak. Rekolekci
jų metu visais vakarais pa
maldos bus 7:30 vai. Mišios 
7 ir 8 vai. ryte. Išpažintys ry
tais prieš mišias ir vakarais 
po pamaldų. Rekolekcijas ves 
kun. S. Stonis. Kviečiama vi
sus dalyvauti.

Parapijine mokykla
Parapijinė mokykla atsida

rė. Tai yra vienintelė lietuvių 
mokykla New Jersey. Kleb. 
kun. J. Simonaitis per kelius 
sekmadienius prieš mokyklai 
atidarant, ragino visa širdi
mi lietuvius siųsti savo vai
kus į mokyklą ir net pasiry
žo šiais metais vaikus atleis
ti nuo mokesčio. Mokykla pui
kiai įrengta. Deja, lietuviai 
neįvertina savo brangaus tur 
to ir vaikų šiais metais net 
dešimčia mažiau, negu praei
tais metais. Praeitais metais

berniukų lankė 66 ir 
čių 55, viso 121, šiaii 
berniukų užsiregistr 
ir mergaičių 47, viso • 
kia tikėtis, kad moki 
čius žymiai padidės

Laivu išvažiavii
Mokyklos fondui p|)bai svarbus su 

įvyko parapijos išvaži 
Išvažiavimas įvyko 
dienį. Išvažiavimas d 
no pelno $1163.29. T 
žymėti Elizabetho p 
timą ir gražų pasidar 
Visi darbininkai dirb 
sę ir net tikietus apsi 
Reta kolonija gali tuo 
didžiuoti. Kleb. kun. S 
tis iškėlė visiems d 
jams balių ir apdovan 
žiais rožančiais. Vali 
betho dvasios vadui 
Simonaičiui ir visiem 
pi jos nariams.

JOS ZIT
NARIAMS
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Lietuvai Gelbėti Koihbais, kad šios 
Darbuotė sukakties minė- 

Elizabethe yra suJhais atžvilgiais 
Lietuvai Gelbėti Kom.’Dau<hnSas> 

 

kurin įeina visų Elizįįrities Valdyba, 
draugijų atstovai. Pi 
ku yra R. Džiovelis, sįl PAGERBTAS 
riu D. Petručionis ir i 
ku kleb. kun. J. Sim 
Komiteto darbuotė yr 
žymi. Neseniai turėjo 
vai Gelbėti pikniką, 
gryno pelno davė $303|įidjos medalis, 

 

so Komitetas turi gryiL 2,000 asmenų, 
nigais $501.71. Tai yra|].E.Rochesterio 
suma ir Elizabeth gal 
pasididžiuoti. Linkime 
tetui ir toliau taip sė 
darbuotis Lietuvos lab

Moterų S 
ko ir New 
suvažiavin 
(October) 
mainymo 
Perry Ave 
Pradžia 2 
kuopos pr; 
stoves.

Šis šuva 
bus. Bus 
kusį S-gos

Angel

Šv. Vai 
prastas s1 
mas šį se 
vai. mišii 
nėję. Visii Kolumbo Vy- 

New Yorko po-į sirinkti. 
alkui Lewis J. 
liktas auksinis

aptarti.

ey.

• Lietuvos provincij 
ir ligšiol šeimininkauj 
viai sukilėliai (part 
Vokiečių įstaigų čia 
visiškai dar nesą.

UNIVERSITE- 
KURSAI

U prasidės šeš
ių kalbos kur

ia universitete, 
ji kursai: 1. lie- 

pradžiamoks- 
s, ir 3. lie

's ir kultūra. Kūr
ai pritaikinti čia 

Tel. HArrison 6 - 1693jVeda 3UOS Juo’ 
us ■ Raymond, 
Yale ir Prince

lius, mokėsi ir 
sir Varšuvoj, 
mus suteiks pil-

B. J. Shawko
(Ašakarias)

Parapi 
girnai ki< 
ja ir didi 
dės spali 
dienas. P 
kiek vėli 
pija rūpi 
nivalą, k 
ių mėn. 
jus pr< 
kiek vėl:

GRABORIUS
BALZAMUOTOJAįcijas raštu arba

Laisniuotas New Yoi t « ] 
ir New Jersey valstyĮĮ fUOlailt —

Mūsų
Susiv 

dekvien 
įrašoma 
vybęs ir 
nizacijo' 
organiz; 
laikrašč 
te, kad 
yra tik 
rūšies c 
pinasi ; 
dėliodai

Šv. V 
skelbta 
24 dien 

i savo sutaupąs ■ čių per 
-įsigykite neju- penkta*

310 John Street UlVortcKvl 
Harrison, N. J.

atrodo neturį nei širdies, nei proto, kad kits kitą be
reikalingai žudo. Juk galėtų žmoniškai pasitarnauti ir 
visus nesusipratimus taikos keliu išspręsti. Gi dabar 
kits kitą ar nukauna, ar taip sužaloja, kad kiti sužeis
tieji nė į žmones nepanašūs. Moterys taip nesielgtų. 
Gaila Fritzo, nes jis vokiečių kareivis, bet jeigu jo vie
toj būtų nukautas šis jaunas lietuvis...

Birutė nenorėjo įsivaizduoti tokios galimybės. Jai 
pačiai buvo keista, kad ji, vokiečių armijos slaugė, už
jaučia ne nukautam vokiečiui, bet sužeistam lietuviui.

Andriui pagaliau buvo leista išeiti kieman tyru oru 
pakvėpuoti. Vieną kartą besivaikštinėdamas, jis pama
tė bešlupčiuojantį belaisvį, kurio veidas ir eisena buvo 
jam lyg pažįstami. Priėjęs arčiau ir įsižiūrėjęs, Andrius 
net pašoko iš nuostabos.

— Pilvutis! Kaip tu čia pakliuvai?!
Taip, tai buvo Pilvutis, tas pats, kurs tuomet revoliu- 

cijonierių mitinge užtarinėjo Andrių ir skaudžiai pa
šiepė Michailovą. Buvusis eseras dar daugiau suliesė
jo. Atrodė kaip koks vėjo pučiamas baduolis. Ir jo 
ūpas, matyt, buvo ne per geriausias, nes tik skersomis 
į Andrių pažiūrėjo. Iš pradžių norėjo apsimesti nepa
žįstąs, bet staiga pakeitė savo mintį ir kiek šyptelė
jęs atsakė:

— Tas pats, drauguti, tas pats. Kaip gi tau patinka 
buržujų nelaisvė? A! — matyt, kad tave čia gerai mai
tina ir kas nors paglosto. Susilaižęs kaip ponaitis. Aš 
taip ir nujutau, kad tu buržujiškas didvyris. Į šnipus 
gal pasisiūlei, kad vokiečiai tave lepina?

— Kaip tik priešingai. Aš jiems žalos pridirbau. Nu- 
dūriau vieną vokietį. Ir jie tai žino.

Pilvutis su panieka į jį pažiūrėjo.
— Taip ir yr. Bužujiškas didvyris. Eina pirmyn, akis 

užsimerkęs ir mostaguoja durklu. Buržujiškų romanų 
prisiskaitęs. Kaip gi tau ne gėda nudurti darbininką!

— Bet tas darbininkas buvo užsimojęs man galvą 
nukirsti. Ar man galas, ar jam. Pamaniau, verčiau 
tegu bus jam.

Pilvutis kiek patylėjo. Pagaliau numojo ranka.
— Tiesą pasakius, ir vokiečiai tokios pat buržujiš

kos kiaulės. Gal ir gerai, kad vieną paskerdei. Tačiau 
visų neišskersi. Jų milijonai. Ir visi kvaili kaip čebatai. 
Vieton sukelti revoliuciją, jie, besmegeniai, guldo gal
vas už savo Vaterlandą. Avinai!

— Bet kaip gi sukelsi revoliuciją, kad karo discipli
na baudžia mirtimi už mažiausią neklusnumą?

— Aš nesakiau, kad reikia kelti tiesioginė revoliu
cija. Tas dabar neįmanoma. Bet juk yra tūkstančiai 
visokeriopo sabotažo būdų. To nieks nesuseks. Reikia 
tik geros valios ir susipratimo.

— Tur būt, norėjai pasakyti — blogos valios, — 
pertarė Andrius.

Pilvutis vėl su panieka į jį pažiūrėjo.

— Nepataisomas buržujus!
Prisegęs Andriui tokį nepageidaujamą titulą, Pilvu- 

tis numojo ranka ir nutraukė pasikalbėjimą. Gaila žo
džių tokiam atsilikėliui įtikinti. Norėjo jau sau eiti, 
bet Andrius jį sulaikė.

— Bet klausyk, Pilvuti, kaip gi pats patekai į tokį 
buržujišką malūną? Juk turėjai kovoti kapitalistų eilė
se, kad pakliuvai į nelaisvę, ir dar gi esi sužeistas. Tai 
ne revoliucijonieriaus darbas.

Pilvutis aitriai susiraukė.
— Čia, brolau, prievartos dalykas. Ne savo valia čia 

atvykau. Bet aš sunaudosiu ir šią situaciją. Aš pradė
siu revoliucijos propagandą vokiečių armijoj.

Andrius šyptelėjo
— Negreit tu prieisi prie vokiečių kareivių su savo 

propaganda.
— Aš žinau. Tai avinų būrys. Be to, jie visi apjako 

nuo pirmųjų pasisekimų. Tačiau kiek palūkėjus, visa 
ko gali atsitikti. Vienas kitas pralaimėjimas, ir vokie
čių akys atsidarys. Tada jau bus persilaužimo momen
tas. Reikia iš anksto juos prie to prirengti. Taigi ma
tai, kad aš ir čia turiu savo tikslą.

— Ir aš čia ne be tikslo, — tarė Andrius.
— A! Tai tu vis dėlto revoliucijonierius! Duok ran

ką, brolau!
Ir Pilvutis karštai paspaudė Andriui ranką.
— Tačiau, Pilvuti, kad neišeitų nesusipratimo, aš 

turiu pareikšti, kad mano tikslas kiek kitoniškesnis. 
Tu darbuojiesi pasaulio revoliucijai, ar ne?

— Taip, taip! — karštai patvirtino eseras.
— Na, tai aš taip plačiai nesiekiu. Aš dirbu Lietuvai.
Pilvutis patrynė akis.
— Lietuvai? Ką tuo nori pasakyti?
— Tą, ką pasakiau. Lietuvai, vadinasi, Lietuvai at

statyti.
— Lietuvai atstatyti? Ką tai reiškia? — vis nesu

prato Pilvutis.
— Juk aš kalbu lietuviškai. Ar gi nesupranti?
— žodžius suprasti suprantu, bet negaliu pagauti 

tavo idėjos.
— O ji tokia aiški. Juk Lietuva kadaise yra buvusi 

galinga nepriklausoma valstybė. Taigi...
— Taigi? — net išsižiojo Pilvutis.
— Taigi atėjo laikas jai atgimti ir būti kuo buvusi.
Pilvutis garsiai nusikvatojo.
— Bet tu... tu ne tik buržujus, bet ir beprotis!
— Kodėl? — ramiai paklausė Andrius.
— Kodėl? Aš gi nesu mašina, kad galėčiau tau iš

aiškinti tūkstantį priežasčių, dėl kurių Lietuva nega
li atgimti. Užteks tik vieną paminėjus, o ta yra — Lie
tuva jau žuvusi. Tu buržujus, į stebuklus tiki, bet to
kio stebuklo tai nė tu pats nelauki, kad mirusi tauta 
atgytų.

— Lietuva mirusi tauta?! Tu brolau, įsistebeilijęs

į rusus, visai nežinai, kas Lietuvoj dabar deda savybes — namus gįjos p 
lietuvių tauta dabar kaip tik pradeda atgimti. hr galima pirkti ateiti į

— Na, tai ta pradžia bus drauge ir pabaiga, i linomis. Štai kele- Į 
ras pastatys jai kryžių.

— Aš nesu jau taip tikras.
— Nesi tikras! Na, tai kiek palūkėk, ir viskal? ““-į*®*

akyse išsivystys. Pats matai, kaip vokiečiai su! - ’ ir Pa" I(lien10 
no rusų armiją. Dabar jie puls kitą, ir tuoj išj 
kad ir su ta bus greitai apsidirbę. Kelias į Lieti pų mūro namas, 
viras. Sykį ją vokiečiai užims, tai jau iš savo šį, visi įrengimai, 
nepaleis. Gi vokiečiai tai ne rusai. Jie užsmaug i Kaina $4500.00. Idra Šv 
kią galimybę lietuvių tautai atgimti. Už keliolik 
tų iš lietuvių tautos liks tik senos liekanos, ti 
vien archyvams. Tu gali sau laukti stebuklo, 
geriau žinau. Po šito karo Lietuva sveika dino

Andrius pašiepiančiai patempė lūpą. Su šarkai^ $5500.00! 
šypsena jis pastebėjo:

— Jei taip, tai aš netikėsiu tam stebuklui, 
nori padaryti ir kuriam, kaip matyt, iš tavo z

hr galima pirkti ateiti į

Rbargenų: para
Jię atskiras na- rai įvy

Kaina $4000.00. si kvie

Aml

ynų namas, po kmadi 
šeimai .visais at- K0 ^i 
gioj ir gražioj saukia 

tį vise 
ti. Laai yra Cypress 

fodhaven sekei j o- 
Mašių bargenų ir Nu<

nė tu pats netiki. Vadinasi, tavo revoliucine proj uoJi;onV; Dažny t 1 « • -i • • • • • XIvOlll\> Ulkl" Į ’iH o lriTy»i*i monoi nravncti v Iri i ormnm mm rYlianes atidėlioti yra|^uf 
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da, kurią manai pravesti vokiečių armijoj, nue 
kais.

— Kaip tai? Nesuprantu, — išpūtė akis eseras
— Pats nesupranti savo užsimojimo. Juk man 

ardyti vokiečių armiją ir tuom visą jų galybę. J 
kiečiai pasiims Lietuvą, niekam jos neduos ir ąile—Laisniuotas 
nai ją pasmaugs, tai reiškia, kad vokiečiai turės 
galybę .kurios nė tavo propaganda nesugriaus. T 
tą numatai ir jo nepaneigi.

— Bet — bet, brolau, čia — čia visai kitas d
— negalėjo susigaudyti kiek sumišęs Pilvutis, 
kiečiai dabar tiek galingi ir buržuiškai nusiteik 
kol pas juos iškils revoliucija, tai jie suspės ir L 
sunaikinti.

— Man rodos, tu sakai, kad reikės keliolikos 
Lietuvai išnykti. Ir tą visą laiką revoliucija turės 
ti? Ne, Pilvuti, čia kas nors ne taip. Tavo prana 
tokia skysta, kaip nepakenčia nė lengviausios kri

— Pranašystės su kritika nesiskaito. Tai ist( 
tiesa. Bet ar šiaip dalyką imsi, ar taip, kokie yr< 
sai Lietuvai gyvai išlikti? Ji įsprausta tarp dviejų 
gų valstybių, kaip pirštas tarp durų. Tik praverk 
nors porą kartų, ir kas liks iš piršto? Prileiskim n 
kią galimybę, kad rusai, sykį išvaryti iš Lietuvoj 
griebs ir išstums iš jos vokiečius. Bet vokiečiai v ute pasižiūrėti mūsų pard 
grįš ir išstums iš ten rusus. Toks ginkluotų armi;
sistumdymas gali pasikartoti keletą kartų. Ir vi . .
Lietuvos žemės. Kelis kartus varliukė išlaikys pa lengviems išmokė ji 
tyto bato užmynimą? Jei iš pirmo karto nepadvė 
antrojo jai užteks. Prileiskim net tokią galimybę 
Lietuva kažkokiu stebuklu išliks gyva iki karo p 
gos. Aš tik kalbu tau suraminti, nes pats į tokiui , PETRAITIENi 
buklus netikiu. Bet prileiskim. Tada seka revolių^

(Bus Daugiau)

Brokeris
-Woodhaven, N.Y. j pe] 

a 7-1896 1 šveni

RAKAMU

136 Grand Street
Tel. EVergreen ' 
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Palyginkite kainas su kito:

JŪS NIEKUR NEGAL
Kaip Petraičių K

s mokėsite už rakandus,
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mo par. salėje. Visi 
įjų atstovai ir veikėjai 
rdžiai kviečiami būtinai 
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[eracijos nariai prašomi 
irbuoti, kad rengiamas 
K. Gedimino mirties 600 
minėjimas, spalių 5 d., 
■ų gražiausiu pasiseki- 
[iekvieno nario pareiga 
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ančiame susirinkime pa 
Ilsime darbais, kad šios 
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Apskrities Valdyba.

asmeniškai, kasdien 505 Phi- 
sophy Hall, Amsterdam Ave. 
ir 116 St., New York, N. Y.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

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

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

Atsi- 
64-25 
N. Y. 
Visos

Mokslo brolijos Brroklyno di
ecezijoje 6 metų sukaktis. 
Visose bažnyčiose buvo ragi
nama sekti šios brolijos ide
alą ir prie jos prisirašyti.

Čigonių Balius
Mot. Sąjungos 24 kuopa 

rengia čigonių balių šį šešta
dienį, rugsėjo 27 d., 8 vai. va
kare. Angelų Karalienės par. 
salėje. Įžanga tik 35 centai.

Bus duodamos dovanos už 
čigonių kostiumus. Galėsime 
pasišokti prie „Alex Nassau 
and His Jolly Jesters”. Bus 
ir valgių, gėrimų ir kitokių 
prašmatnumų. Kviečiame vi
sus atsilankyti į šį didžiulį 
čigonių balių ir smagiai lai
ką praleisti. Raštin.

Šv. Jurgio Parapija

Angelu Karalienes

APIE MARIANAPOLIO ŠVENTOVĘ

Elizabetfe- 
Lietuvai S 
kuria įeinat 
draugijų aį 
ku yra R.Dįl 
riuD. Petr^fc 
ku kleb. kw>| 
Komiteto dargse j o 21 d. Kolumbo Vy- 
žymi. Nesejdlmėse New Yorko po-1 sirinkti. Yra svarbių reikalų 
vai Gelbėti I viršininkui Lewis J. 
gryno pelno įtinę įteiktas auksinis 
so Komitetaiįkų Akcijos 
mgais $50uj*vo per j!, 000 asmenų, 
sumairEįr 
pasididžiuot; 
tetui ir tolia: 
darbuotis Ig

TINE PAGERBTAS

Šv. Vardo draugijos nepa
prastas susirinkimas šaukia
mas šį sekmadienį, tuoj po 9 
vai. mišių, parapijos svetai
nėje. Visi nariai prašomi su-

aptarti.

medalis.

tarpe J. E. Rochesterio 
pas Kearney.

prie švento 
kaus
irie šv. Pran- 
la rugsėjo 29 
k. Rekolekci-
vakarais pa
ti vai. Mišios 
špažintys ry- 
s ir vakarais 
kolekcijas ves 
kviečiama vi-

IBIA UNIVERSITE-
JETUVIŲ KURSAI

įėjo 29 d. prasidės šeš
etai lietuvių kalbos kur- 

olumbia universitete, 
mi trys kursai: 1. lie- 
: kalba pradžiamoks-

• Lietoj 
ir ligšiolšet 
viai sukilti 
Vokiečių g 
visiškai dan 2. filologams, ir 3. lie-

Parapijos bazarui prisiren
gimai kiekvieną dieną gyvė- 
ja ir didinasi. Bazaras prasi
dės spalių 10 d. ir tęsis per 8 
dienas. Dienos bus paskelbtos 
kiek vėliau. Be bazaro, para
pija rūpinasi surengti ir kar- 
nivalą, kuris įvyks irgi spa
lių mėn. Karnivalo reikalais 
bus pranešta „Amerikoje” 
kiek vėliaus.

mokykla 
kykla atsida- 
ntelė lietuvių 
ersey. Kleb. 
tis per kelius 
įeš mokyklai 
o visa širdi- 
isti savo vai- 
ir net pasiry- 
vaikus atleis- 
Mokykla pui- 

ėja, lietuviai 
brangaus tur 
is metais net 
u,'negu praei- 
aeitais metais

stori ja ir kultūra. Kur- 
atingai pritaikinti čia 
ems. Veda juos Juo- 
-imavičius - Raymond, 

g HĮ baigęs Yale ir Prince- 
'lįversitetus, mokėsi ir 

aune ir Varšuvoj.
imavičius suteiks pil- 
ormacijas raštu arba

Tel.HAnt

B

Laisitet • • n I jl 
irNewtelriui Puolant—

Mūsų parapijos ribose L. 
K. Susivienymo vajus eina ir 
kiekvienas lietuvis katalikas 
prašomas apsidrausti savo gy 
vybęs ir sveikatą šioje orga
nizacijoje. Plačiau apie šią 
organizaciją rasite kitoj šio 
laikraščio skilty. Nepamirški
te, kad minima organizacija 
yra tik viena Amerikoje tos 
rūšies organizacija, kuri rū
pinasi jūsų ateitimi. Neati
dėliodami prisirašykit.

Gražiai kvietė
Rugsėjo 21 d. per 9 vai. 

mišias kleb. kun. Paulionis 
priminė apie visą eilę paren
gimų. Kvietė paremti sąjun- 
giečių ruošiamą pramogą 
rugsėjo 28 d., šį sekmadienį. 
Čia bus gražių dovanų.

Klebonas kvietė draugijas 
vieningai ir tvirtai laikytis 
savo nusistatymų, ragino vi
sus parapijiečius priklausyti 
prie kurios nors draugijos. 
Jaunimą kvietė stoti į chorą. 
Tegyvuoja mūsų parapija ir 
jos draugijos!

Sąjungietė.
Smagi pramoga

Šį sekmadienį, rugsėjo 28 
d., par. salėje, 7 vai. vak., 
sąjungietės ruošia didelį lai
mėjimų ir žaidimų vakarą. 
Įžangos mokestis tik 25c. Pu
sė pelno parapijai. Sąjungie
tės su pirm. M. Brangaitiene 
užtikrina, kad visi atsilan
kiusieji bus nepaprastai pa
tenkinti šia smagia pramoga.

Viešnios iš toliau
Lapkričio 9 d., sekmadienį, 

sodalietės turės linksmą va
karą. Philadelphijos sodalie
tės atvažiuos ir suvaidins ko
mediją „Moterims neišsime- 
luosi”. Bilietai jau platinami.

Marianapolio Kalvarijų į- 
kūrimo darbai ir rūpesčiai pa 
kirto jų sumanytojo ir įstei
gėjo a. a. kunigo Jono Navic
ko jėgas ir privedė prie stai
gios, netikėtos mirties.

Kalvarijos tad yra lyg a. a. 
kun. Navicko darbų vainikas 
ir amžinas paminklas, jo pa
ties pastatytas prie savo ka
po, kuris yra supiltas šalia 
XII Kalvarijų Stoties, vaiz
duojančios Jėzaus mirtį.

Nepaprastas Amerikos ka
talikų visuomenės pritarimas 
Kalvarijų steigimo minčiai ir 
jos dosnumas privertė a. a. 
kun. Joną Navicką plačiau 
užsimoti: sukurti Marianapo- 
lyje tikrąją Amerikos Lietu
vių Katalikų Šventovę, kuri 
amžiams liudytų apie lietuvio 
gilų tikėjimą ir maldingumą.

Taigi, velionies buvo suma
nyta šalia Kalvarijų pastaty
ti Liurdo grotą, Šv. Juozapo 
ir Šv. Onos garbei altorius; 
dar daugiau a. a. kun. Navic
kas planavo ir svajojo apie 
Šiluvą ir kapinyną Mariana- 
polyje.

Netikėta mirtis neleido jam 
savo sumanymų įvykdyti.

Po a. a. kun. Jono Navicko 
mirties perėmęs Amerikos 
Marijonų Provincijos valdy
mą, didžiai įvertindamas ir 
gerbdamas velionies sumany-

mus, pastačiau vienu iš svar
besniųjų mano uždavinių už
baigti Marianapolio Švento
ves darbus.

Šiuomi tad pareiškiu plačia 
jai Amerikos katalikų visuo
menei, kad Marianapolio 
Šventovės darbai bus ir toliau 
tęsiami, pagal a. a. kun. Jono 
Navicko paliktąjį planą. Pir
moje vietoje bus baigiami li
kusieji Kalvarijų sutvarky
mo ir pagražinimo darbai, ir 
netrukus bus pradėta Liurdo, 
Šv. Juozapo ir šv. Onos alto
rių statyba.

Kreipiuosi tad į mūsų Prie- 
telius, Rėmėjus ir Gerada
rius, prašydamas, kad teiktų
si ir toliau remti šį šventąjį 
darbą savo pritarimu ir auko
mis.

Visais Marianapolio Šven
tovės reikalais prašau kreip
tis į žemiau pasirašiusį adre
su Marianapolis College, 

Thompson, Conn.
Kun. K. Rėklaitis, MIC. 

Amerikos Marijonų Provinci
jolas.

P. S. Kurie buvo gavę iš a. 
a. kun. Jono Navicko voke
lius aukoms siųsti su velio
nies adresu, gali tuos pačius 
vokelius ir dabar vartoti. Ta
čiau čekius prašoma išrašyti 
vardu: Marian Fathers.

RAŠYKIMES Į L K. SUSIVIENYMO
Lietuviai Amerikoje turi j pilnais Susivienymo nariais 

vilties ir dirba, kad Lietuva 
ir vėl būtų laisva. Renkame 
aukas Lietuvai Gelbėti Fon
dui, veikiame kitokiais bū
dais, bet vienas geriausių ir 
didžiausių darbo būdų čia 
Amerikoje — vieningumas 
visų lietuvių. Gerai žinome 
patarlę, kad „kur vienybė, 

į ten galybė”. O kaip gi gali
me vienytis į didelį būrį ? Pri
sirašydami prie didelių lietu
vių organizacijų.

Viena iš didelių organiza
cijų yra Lietuvių Rymo Ka-

Maspetho Žinios taHkl? Susivienymas Ameri-
* nrcrn nir7Q nnn

B:
amų Verte Kyla 
norite savo sutaupąs 
joti — įsigykite neju- 
nuosavybes — namus 
kol dar galima pirkti 

lis kainomis. Štai kele- 
trai gerų bargenų: 
imbarių atskiras na- 
jaradžius, puiki ir pa

is, visai nežinai, kas Lietuvoj: 
ių tauta dabar kaip tik pradedi 
Na, tai ta pradžia bus drauge: 
įstatys jai kryžių. 
Aš nesu jau taip tikras. 
Nesi tikras! Na, tai kiek pa^
• išsivystys. Pats matai, kaip ieta. Kaina $4000.00. 
sų armiją. Dabar jie puls fe

Šv. Vardo draugijos balius, 
skelbtas būsiąs spalių mėn. 
24 dieną, dėl svarbių priežas
čių perkeltas į lapkričio 7 d. 
penktadienį. Visi mūsų drau
gijos prieteliai nepamirškite 
ateiti į mūsų parengimą.

Parapijos laimėjimų vaka
rai įvyksta kiekvieną trečia
dienio vakarą, nuo 8 vai. Vi
si kviečiami atsilankyti.

Rugsėjo 21 d. susituokė 
Aleksandras Kubilius su Ma
ryte Tumosaite; iškilmingas 
šliūbas buvo Apreiškimo pa- 
rap. bažnyčioje, šliūbavo kun. 
N. Pakalnis, asistavo kuni
gai Petrauskas ir Kruzas. 
Vestuvių puota įvyko lenkų 
tautinėje salėje, Maspethe. 
Dalyvavo per 200 svečių.

nani, gubernatorius Lehman, 
Nelson A. Rockefeller ir kiti. 
Gubernatorius savo kalboje 
giliai įvertino katalikiško uni 
versiteto reikšmę ir nuopel
nus valstybei.

Fordham universitetas yra 
didžiausia; katalikų aukštojo 
mokslo įstaiga Amerikoje.

Suomiai knygoje „Finland 
Reveals” kaltina Sovietų Ru
siją, kad ši pastaruoju laiku 
norėjo Suomiją marinti badu, 
kol ji pasiduos rusams.

Šį sekmadienį dvejų New 
Jersey valstybės apskričių, 
Šv. Vardo draugijos vyrai su
sirinks į Perth Amboy, N. J., 
metinei eisenai.

PADIDINA RADIJO 
PROGRAMĄ

Nuo spalių 6 d., pirmadie
nio, Jonas Valaitis savo veda
mą radijo programą dvigu
bai padidina. Iki šiol kasdien, 
išskyrus sekmadienius, jo 
programa .buvo iš 15 minu
čių, o nuo spalių 6 d. jo pro
grama kasdien tęsis po pus
valandį.

Jono Valaičio lietuviška ra
dijo programa bus perduoda
ma 7 vai. ryte iš WHOM radi
jo stoties, 1480 klc., kurios 
stiprumas 1,000 vatų, šiuo 

i metu jo programa pradedama 
7:30 vai. ryte, o nuo spalių 6 
d. — 7 vai. ryte.'

Pranešimus J. Valaitis pri
ima radijo stotyje ir savo bu
te, 179 So. 2nd St., Brooklyn, 

(Dr. A. Šliupaitės na- 
Jo telefonas — EVer- 
8-7871.

Buenos Aires, Argentino
je, rugsėjo 1 d. buvo švenčia
ma visame mieste kaip „Ku
nigų Diena.”

Dabartinėje J. A. V. ka
riuomenėje tarnauja 31 nuo
šimtis katalikų.

Publikai reikalaujant, Broo 
klyno muziejus bus atidary
tas antradienio vakarais nuo 
6:30 iki 9:30 vai.

SUSIRINKIMAS

Šv. Jurgio draugijas ber- 
taininis susirinkimas, įvyks 
trečiadienį, spalių (October) 
1 d., 7:30 vai. vak., Liet. Am. 
Piliečių klubo salėje, 280 
Union Avė. Nariai prašomi 
dalyvauti ir savo mokesčius 
užsimokėti.

mai). 
green

ĮVAIRIOS ŽINIOS

NUSIŽUDĖ KONSULAS IR 
MOKSLININKAS

šeimynų mūro namas, 
r su ta bus greitai apsidirbi- nbarių, visi įrengimai, 
Sykį ją vokiečiai užims, tai? yįeta. Kaina $4500.00.

į šeimymj namas, po 
barius šeimai ,visais at
ris patogioj ir gražioj 
kėje. Tik $5500.00!
ęti namai yra Cypress 
ir Woodhaven sekeijo- 
riu panašių bargenų ir 
\ apylinkėse. Atsiliepki- 
itai, nes atidėlioti yra 
nga.-

eis. Gi vokiečiai tai ne rusi-’ 
alimybę lietuvių tautai atgiiL 
lietuvių tautos liks tik senos 
archyvams. Tu gali sau laifc 
u žinau. Po šito karo Lietinį; 
drius pašiepiančiai patempė $ 
na jis pastebėjo: 
Jei taip, tai aš netikėsiu tr 
padaryti ir kuriam, kaip 
pats netiki. Vadinasi, tavoji 

:urią manai pravesti vokiečiu -

Kaip tai? Nesuprantu, 
Pats nesupranti savo užsime

ni vokiečių armiją ir tuom 
ai pasiims Lietuvą, niekam 
ą pasmaugs, tai reiškia, kad^l 
>ę ,kurios nė tavo propaganda- I 
imatai ir jo nepaneigi Į 
Bet — bet, brolau, čia-^.l 

egalėjo susigaudyti kiek 
ai dabar tiek galingi ir burini 
•as juos iškils revoliucija, tai F 
ikinti.
Man rodos, tu sakai, kad 

ivai išnykti. Ir tą visą laiką 
Je, Pilvuti, čia kas nors » 
i skysta, kaip nepakenčianė 
Pranašystės su kritika nesi^ 

. Bet ar šiaip dalyką imsi, ar 

.ietuvai gyvai išlikti? Ji įspra1? i 
alstybių, kaip pirštas tarp di$į. 
porą kartų, ir kas liks iš pjįj 
galimybę, kad rusai, sykį 
>s ir išstums iš jos vokiečius- K 
ir išstums iš ten rusus. Tote U, 
rodymas gali pasikartoti keK 

ivos žemės. Kelis kartus 
bato užmynimą? Jei iš pk®0 $ 
□jo jai užteks. Prileiskim net , 
iva kažkokiu stebuklu išlik8® 
Aš tik kalbu tau suraminti 
lis netikiu. Bet prileiskim. ™ Į 

(Bus Daugiai I

Estate — Laisniuotas
Brokeris

15 St., Woodhaven, N.Y.
el. Virginia 7-1896

Amžinojo Rožančiaus ben
dra Šv. Komunija įvyks šį se
kmadienį 9 vai. Mišių metu. 
Po Mišparų, 4:30 popiet, yra 
šaukiamas susirinkimas, į ku
rį visos narės prašomos atei
ti. Labai svarbu.

Nuo šio sekmadienio mūsų 
bažnyčioje visos pamaldos 
bus paprastu žiemos meto 
laiku. Nepamirškite savo lai
krodžių atsukti vieną valan
dą atgal. Šviesos taupymo lai
kas baigiasi rugsėjo 28 d. 2 
vai. ryte.

Pereitą sekmadienį buvo 
švenčiama Krikščioniškojo

0

?TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
įteikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičhj Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Ketvirtadienį, rugs. 25 d. 
įvyko par. karnavalo darbuo
tojų posėdis.

koje, organizacija, kuri jau 
gyvuoja 55 metai, kuri eina 
didyn kiekvieni metai ir na
riais ir kapitalu, organizaci
ja, kuri šelpia savo narius li
goje ir nuliūdimo valandoje. 
Jos kapitalas šiandien siekia 
arti dvejų milijonų dolerių, 
jos saugumas (solvency) 109 
procentų, kas parodo, kad or
ganizacija yra saugi ir stip
ri, nes ji yra valdžios įstaigų 
priežiūroje; Ji šiandien turi 
visokius pagerintus polisus. 
Turi „Endowment” 85 metų 
polisui; čia narys moka ma
žą mėnesinį mokestį iki jam 
sueis 85 metai amžiaus, kada 
jis atsiima visą sumą pinigų 
dar gyvas būdamas. Turi „20 
Payment Life” polisą kur na
rys moka mažą mėnesinį mo-

Spalių 5 d. yra Rožančiaus 
draugijos metinė šventė. Vi
sos narės prašomos pasiruoš
ti ją tinkamai paminėti. Per 
9 vai. mišias bus bendra Ko
munija, o po mišparų įvyks jkestį per 20 metų, o po 20 me- 
metinis susirinkimas. t 1--J’ '

per 30 dienų nuo priėmimo. 
Augusieji gali apsidrausti 
nuo $150.00 iki $2,000.00.

Šiuo laiku Susivienymas 
yra paskelbęs naujų narių va
jų, kurio metu dideli paleng
vinimai; prisirašantiems na
riams nėra jokio įstojimo mo
kesčio, gydytojo egzaminaci- 
ja dykai.

Šiomis dienomis New Yor
ko apylinkėje lankosi Susi
vienymo generalinis organi
zatorius Pranas Katilius, ku
ris mielu noru suteiks viso
kias informacijas, pilnai iš
aiškins plačiau apie LRKSA 
ir kartu prirašinėja narius.

New Yorko ir Brooklyno 
lietuviai ir lietuvės, naudoki
tės šia gera proga, kada jūsų 
tarpe lankosi svečias iš pat 
Centro. Ypač jaunimas yra 
reikalingiausias, nes seniaus 
įsirašiusieji nariai pradeda 
senti ir jų vietas turi užimti 
jaunesnieji ir toliau vesti tą 
brangią katalikišką organiza 
ciją. Tad, lietuviai ir lietuvės, 
rašykimes visi į Lietuvių Ry
mo Katalikų Susivienymą; 
tai padarydami, būsime susi
organizavę bet kokiame rei
kale ir tuo pačiu kartu patys 
iš to naudosimės.

Pranas Katilius,
L. R. K. S. A. Gen. Organ.

Automobilių vairuotojai 
New Yorke raginami atnau
jinti savo leidimus — licen
ses..

Už gaudymą mažų vėžių 
New Yorko pajūry vienas vė
žių gaudytojas sumokėjo 100 
dol. pabaudos.

New Yorko valstybės se
natorius Farrell reikalauja, 
kad visi mokytojai, susitepę 
rankas komunizmu, būtų tuo
jau pašalinti iš miesto mo
kyklų.

Praeitą sekmadienį savo 
bute pasismaugė Turkijos 
konsulas Mehmet Ali Yukse- 
len, 51 metų. Jis skųsdavosi 
silpna širdimi ir nuovargiu. 
Švarko kišeniuje paliko 401 
dol., kuriuos atskiru raštu 
paskyrė paląidojimo išlai
doms.

Šios savaitės pradžioje iš
aiškinta, kad Dr. Rudolf 
Schoenheimer, Columbia uni
versiteto profesorius, 43 metų 
amžiaus, nusinuodijo. Šis pa
sižymėjęs mokslininkas pas
kutiniu laiku nusiskųsdavo 
dvasiniu liguistumū ir asme
niniais rūpesčiaiš.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

■s

MARIJONAI IŠVYKO

Šiomis dienomis į Argenti
ną išvyko marijonai kunigai 
B. Vitkus ir J. Baltrušaitis 
(maspethietis). Išvyko taip 
pat trys seselės kazimierie- 
tės, kurios Argentinoje steigs 
lietuvišką mokyklą.

RINKIMAI ARTĖJA

Lapkričio 4 d. New Yorko 
gyventojai rinks miesto ma- 
yorą ir kitus pareigūnus. La 
Guardia bus kandidatu tre
čiam terminui. Demokratų 
kandidatas, prokuroras O’
Dwyer, jau pasakė pirmą rin
kiminę prakalbą per radiją.

LIETUVIS PASIŽYMI

Ant. šūkis New Yorko uni
versitete mokėsi chemijos. 
Jau gavo magistro laipsnį, o 
šiuo metu ruošiasi daktaro 
laipsniui.

A. Šūkis yra jau dalyva
vęs mokslininkų chemikų su
važiavimuose.

tų mokėjimo nustoja daugiau 
mokėjęs ir turi užmokėtą po
lisą iki jo mirties. „20 Year 
Endowment” polise narys 
moka mokesčius per 20 metų 
ir po 20 metų mokėjimo atsi
ima visą sumą pinigų, būda
mas gyvas. „Endowment at 
Age 60”, narys moka savo 
mokesčius iki jam sueina 60 
metų amžiaus, ir tada atsii
ma visus savo pinigus. Visuo
se polisuose per 30 dietnų 
nuo priėmimo į organizaciją 
narys tampa pilnu nariu.

Sušelpimas ligoje galima 
gauti sekančiai: už 25c. į mė
nesį mokama $3.00 į savaitę, 
už 50c. į mėnesį mokama 6 do
leriai į savaitę, už 75c. į mė
nesį mokama $9.00 į savaitę, 
už $1.00 į mėnesį mokama 
$12.00 į savaitę. Nariai į šias 
klases, pomirtinės ir pašalpos 
ligoje priimami nuo 16 iki 55 
metų amžiaus.

Jaunamečiai irgi yra prii
mami į „organizaciją nuo gi
mimo dienos iki 15 metų am
žiaus, ir jiems yra visoki mo
dernūs polisai, kaip viso am
žiaus, 20 Payment life ir 20 
Year Endowment. Jie

PRAMATO PRANCŪZŲ
SUKILIMĄ

savaites pradžiojeŠios 
„Excalibur” laivas atvežė 102 
keleivius, daugumoje Ameri
kos piliečius. Keleivių tarpe 
yra Arthur Lesser, 29 metų 
amžiaus, išgyvenęs Prancū
zijoje 19 metų. Jis atvyko su 
žmona ir dviem dukterimis. 
Lesser dirbo Prancūzijos pro 
pagandos įstaigoje.

Lesser nuomone, Prancūzi
joje už 4 mėnesių galima lau
kti sukilimo prieš nacius. Na
ciai, jo nuomone, labai men
kos dorovės. Už pinigus jie 
viską gali parduoti.

FORDHAMO IŠKILMĖS

tampa

Praeitą savaitę Fordhamo 
universitetas, jėzuitų vado
vaujamas ir išlaikomas, baigė 
savo gyvavimo 100 metų su
kakties minėjimo iškilmes, 
kuriose dalyvavo keli šimtai 
atstovų iš kitų universitetų. 
Iškilmėms vadovavo kun. Dr. 
Robert I. Connon. Preziden
tui Rooseveltui atstovavo vi
ceprezidentas Wallace.

Garbės daktaratais apdo-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejiis
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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AMERIKA

LICENSES
D. L. KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO MIRTIES

600 METŲ SUKAKTIES

SEKMADIENĮ

Spalių-0ct.5d., 1941
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

North Fifth ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

PROGRAMOJE: Įdomi Paskaita, Gražus Vaidinimas, 
Muzika ir Dainos. Po Programos Šokiai

PRADŽIA 4 VAL. POPIET ĮŽANGA 35c.

APREIŠKIMO CHORAS
BUS MINĖJIME

Labai džiugu pranešti, kad 
Apreiškimo choras nuošir
džiai įvertino Didžiojo Lietu
vos Kunigaikščio Gedimino 
mirties 600 metų sukakties 
minėjimą. Choras su savo va
du muz. J. Jankum maloniai 
sutiko dalyvauti minėjimo 
programoje su gražiausiomis 
dainomis, šalia galingojo cho
ro bus ir solistų.

Gedimino sukakties minėji
mas bus kitą sekmadienį, spa 
lių 5 d., 4 vai. popiet, Apreiš
kimo par. salėje. Įžangos bi
lietai tik po 35c. Visi kviečia
mi pasinaudoti šia puikia 
proga.

atidarė rudens veiklos laiko- 
j tarpį. Salė buvo skoningai iš
puošta. Specialiai „šeiminin
kiškais” drabužiais apsiren
gę Florence Masiulytė ir Ant. 
Trinkūnas sveikino visus at
vykusius, rūpindamiesi, kad 
visi jaustųsi kaip namie. Ka
zys Marma ir P. Vyčius tvar
kė technikos reikalus. Kun. 
B. Kruzas paaiškino naujas 
CYA taisykles, kurios pasta
tys organizaciją į tvirtesnes 
vėžes. Pr. Katilius iš Wilkes 
Barre, Pa., trumpai pakalbė
jo apie L. K. Susivienymą

NETYČIA NUŠOVĖ SAVO
VYRĄ

S

n

g

I
1

kimo par. bažnyčioje. Nuliū
dime liko vyras Pranas ir du
ktė Maina. Patarnavo grab. 
S. Aromiskis.

Rugsėjo 19 d. šv. Kotrynos 
ligoninėje mirė Danny Gine- 
ta (Ginett), 44 metų, gyv. 31 
Stagg St., Brooklyn. Palai
dotas rugsėjo 23 d. Šv. Jono 
kapinėse iš Apreiškimo par. 
bažnyčios. Patarnavo grab. 
S. Aromiskis.

PAIEŠKOJIMAS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11599 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1507 Kings Highway, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM ZION
1507 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 2 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

MORRIS ROSENBERG
1115 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law, 
at 182 Noll St., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID HARNIK. BERNARD HARNIK 
& MORRIS LEITZES 

d /b /a Superior Beer Distributors
182 Noll St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 6 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

BERNARD HERSHEFSKY 
1115 Myrtle Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
475 Sackman Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GLENBROOK BEVERAGE CO.
475 Sackman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
865 Park Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERGEN BEER DISTRIBUTORS, INC. 
865 Park Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 262 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2451 Dean Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARLO MIRANDA
2451 Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
436 Watkins Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SHOENFELD BEVERAGE CORP. 
436 Watkins St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 730 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SEVERINO BASILICO
131 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1548 has been issued to thhe undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

HERMAN BOROWSKY
4524 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 701 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1837 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to b'e consumed on 
the premises.

S. & M. DEL. INC.
1837 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 51 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn. 
County of Kings.

FREDERICK C. VOGEL
135 Cook St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 12 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

ISIDORE MASTENBAUM
1105 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 24 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the 
Beverage Control Law. Borough of 
County of Kings.

NATHAN BURLANT
Ave- Brooklyn, N.1115 Myrtle

Alcoholic 
Brooklyn,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
, from house to house at re
Section 107 of the

NOTICE is 
E 123 has 
to sell bee: . 
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law, Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

SOL GERSTEIN 
1115 Myrtle Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
1890 has been issued to the undersigned 

sell beer, at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 

Wilson Avenue. Borough of Brooklyn, 
the

GB 
to 
of 
569 ____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

569 Wilson
LEO COHEN

Ave- Brooklyn, N.

hereby given that License

Y.
No.NOTICE is _____

GB 1595 has been issued to the undesigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Wilson 
County of 
premises.

409 Wilson

Avenue.
Kings, to

DICKLER 
(Dicks 

Ave-

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the
SAMUEL
Dairy)

Brooklyn, N.

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 
premises.

the

FRANK DEVITO 
Homewood Bar & Grill 

1701—78th St- Brooklyn, N. Y.

TEN, KUR KRAUJAS TEKA

Tokia antrašte ukrainiečių 
dienraštis ,. Svoboda” New 
Yorke rugsėjo 18 d. įdėjo 
straipsnį, kuriame primena 
skaitytojams tas vietoves, 
kuriose dabar mūšiai eina 
tarp raudonosios ir vokiečių 
armijų. Zolotonosas buvęs ži
nomas jau 1570 metais „lie
tuvių-lenkų laikotarpyje”; 
Kobelski - Kremenčia ir yra 
mūšio vieta, kur 1399 metais 
lietuvių-ukrainiečių armija, 
Didžiojo Lietuvos Kunigaikš
čio Vytauto vadovaujama, 
buvo totorių sumušta.

Bronxe gyvenanti Blanche 
Tannraillo, 21 metų, trijų vai
kų motina, žaisdama paleido 
iš revolverio šūvį į vyrą, kurs 
vietoje krito negyvas. Ji tuo
jau išsiutė vyresnį sūnų į po
liciją. Jauna našlė laikoma 
policijos priežiūroje, kol vi
sas reikalas bus ištirtas. Ne
laimės metu visi trys vaikai 
buvo tame pat kambaryje; 
vyresniam berniuikui 4 me
tai. Jis, matyt, bus svarbiau
sias liudininkas.

Lietuvos Generalinio Kon 
sulato ieškomas:

Bielskus, Tomas, gimęs 
1883 metais, Lietuvoje, gyve- 
nęh 386 Grand St., Brooklyn, 
N. Y.

Ieškomasis ar apie jį žinan
tieji, prašomi pranešti Lietu
vos Gen. Konsulatui, 41 W. 82 
St., New York, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2125 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
507-9 Ditmas Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN VOLPER
(King Charles Food Center) 

507-9 Ditmas Ave., 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. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JIMMIE ALBINO 
(Trumpet Rest.)

658 Franklin Ave- Brooklyn, N.

MOKYKLA REMIA

Apreiškimo par. mokyklos 
vedėja sesuo Nikodemą visa 
širdimi remia L. K. Federaci
jos New Yorko apskrities ren 
giamą D. L. K. Gedimino mir
ties 600 metų sukakties mi
nėjimą. Sesers Nikodemos 
Vadovybėje, mokyklos vaiku
čiai, mergaitės ir berniukai, 
ruošiasi puikiam, patriotinam 
vaidinimui. Jie turės ir tau
tiškų šokių.

Gedimino sukakties minėji
mas bus spalių 5 dieną, sek
madienį, 4 vai. popiet, Ap
reiškimo par. salėje.

DAUGIAU PLATINA

D. L. K. Gedimino mirties 
600 metų sukakties minėji
mas bus kitą sekmadienį, 
spalių 5 d., Apreiškimo par. 
salėje. Bilietai tik po 35c. Bi
lietų platinti papildomai pa
siėmė Jozefą Paulauskienė, 
Feder, apskrities vicepirm.

Girdėti ,kad bilietai sėk
mingai platinami. Magdalena 
Brangaitienė jau baigianti 
išplatinti visus pasiimtuosius 
bilietus.

JAUNIMAS PRADĖJO
RUDENS VEIKLĄ

Rugsėjo 23 d. atkeliavo 
jaunas ruduo, palydėjęs gra
žiąją vasarėlę. Jo pasitikti 
pirmasis pasišovė jaunimas. 
• Apreiškimo par. CYA jau
nimas rugsėjo 23 d. vakare

STANKŪNO KONCERTAS

Dainininkas Pranas Stan
kūnas (basas-baritonas) lap
kričio 2 d., sekmadienį, 8:30 
vai. vak., Carnegie Chamber 
muzikos salėje, 154 W. 57th 
St., New Yorke, ruošia savo 
koncertą. Šalia gražių lietu
viškų dainų, Pr. Stankūnas 
dainuos ir kitataučių kūri
nių. Koncerte dalyvaus pia
nistė Norma Matte, kuri ats
kirai pasirodys prie piano.

Bilietai po 85c., ir $1.10. Pr. 
Stankūno draugai kviečia lie
tuvių visuomenę paremti šį 
koncertą.

TEISĖJAS BAIGIA SAVO 
BAUSMĘ

I _______

Martin Manton, buvęs fede
ralinio teismo vyresnysis tei
sėjas, 1940 m. kovo mėnesį 
pradėjo federaliniam kalėji
me dvejų metų bausmę už ė- 
mimą kyšių. Pritaikius jam 
sutrumpinimą bausmės už ge
rą užsilaikymą, buvęs teisė
jas spalių 13 d. bus paleistas. 
Kalėjime jis bus išbuvęs 1 m. 
7 mėn. 6 dienas.

L. VYČIŲ PARAMA

ROOSEVELTO NAMAI 
PARDUODAMI

Šios savaitės pradžioje 
New Yorke, 47-49 East 65 
St., iškabintas skelbimas, ku
riuo pranešama, kad prezi
dento Roosevelto motinos ir 
šeimos namai parduodami. 
Juose ilgą laiką yra gyvenusi 
prezidento velionė motina ir 
pats Roosevelt su savo šei
ma. Kadangi prezidentas, pa
sitraukęs iš pareigų, mano 
apsigyventi Hyde Park, N. 
Y., todėl nori namus New 
Yorke parduoti. Namai mo
kesčių komisijos įvertinti 
139,000 dol. Kiek prezidentas 
už juos tikisi gauti, nežino
ma.

MIRĖ

Rugsėjo 17 d. Kings Coun
ty ligoninėje mirė Veronika 
Šapranauskienė, gyv. 293 
Grand St., Brooklyne. Palai
dota rugsėjo 20 d. Šv. Jono 
kapinėse, Gardner, Mass.. 
Pamaldos atlaikytos Apreiš-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2071 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
536 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM CORDES
536 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
376 Marcy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

OTTO MEYER
376 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1531 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3162 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY ROSENTHAL
3162 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 4848 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2124 Dorchester Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ERNEST MILLER
2124 Dorchester Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
790 Prospect Pl., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CELIA LEIBOW
790 Prospect Pl., 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 tho 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.
NOTICE 
EB 2147 
to sell beer, at retail __  __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
9603 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

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

under Section 107

Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

9603 Church
LOUIS 

Ave.,
STARR

Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
EB 529 has 
to sell beer, _ ____ _____  __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3449 Fulton Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

WALTER GARŠVA
3449 Fulton St- Brooklyn, N.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

at retail under Section r07

the

NOTICE is hereby given that License _. 
EB 1551 has been issuer! 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 
premises.

CLUB DEL. INC.
720 Nostrand Ave- Brooklyn. N.

No.

the

Šios savaitės pradžioje L. 
Vyčių New York — New Jer
sey apskritis paskyrė $5.00 
dovaną Naujo „Amerikos” 
Intertypo Fondui. Dovaną pri 
siuntė apskr. iždin. Kaz. Ba
sanavičius. f

Ši dovana buvo maloni 
staigmena. Džiugu, kad L. 
Vyčiai supranta lietuviškos 
įstaigos reikalus ir taip nuo
širdžiai remia. Ačiū jiems!

GUBERNATORIAUS SŪ
NUS KANADOS LAKŪNAS

Peter G. Lehman, 24 metų, 
gubernatoriaus sūnus, įstojo 
savanoriu į Kanados karališ
ką aviaciją. Jis jau turi la
kūno leidimą. Norėjo stoti į 
Amerikos aviaciją, bet čia jo 
nepriėmę kaip vedusio.

Jaunasis Lehman turi ma
žą dukterį. Iki šiol dirbo Leh
man banko įstaigoje.

LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
932 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

A LICK HERMANN
932 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 481 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SARAH HOFFMAN
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2135 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1038 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM F. SCHWARTZ 
1038 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11301 has been issued to the undesigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Lewis Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS SURDIN & HYMAN ISRAEL 
374 Lewis Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2115 has been issued to the undesigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
270 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALLACE SUROWIETZ
270 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2114 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
539 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ELSIE BRENEISEN
539 Central Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License No. 
E 57 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

LEON MELAMED
397 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 1020 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

DAVID HARNIK. BERNARD HARNIK 
& MORRIS LEITZES

• d/b/a Superior Beer Distributors 
182 Noll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 113 has been issued tot the undersigned 
to sell beer, from house to house at re
tail under Section 107 of the Alcoholic 
Beverage Control Law. Borough of Brooklyn, 
County of Kings.

ALEXANDER LEWIS
705 Hart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6255 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
427 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PINCUS WOOLF
427 Central 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 
Avė

BLOOM
Brooklyn, N.

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

. .it retail under Section 107

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 995 ..........................................
to sell 
of the 
182-7th 
County __
premises. 

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

has been 
beer, at 
Alcoholic

Avenue, 
of Kings.

. _ No.
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

ŪKŲ VISOME
KULTŪRINIO (

SAVAITR7

Rugsėjo - Sept, 26 d.

Brooklyn© Lietuviai Gydytoj

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8-92 
VALANDOS:

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

šventadieniais suslta

AMERIKOS LIET

EINA KAS PEN

Entered as Second-Cl; 
Office at Brooklyn, I

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

Tel. STagg 2 - 7177

TeL EVergreen 7 - 681
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždary

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Į^imu, spa ■ 
Wos Kara- 
Lesj-vi80 
Tjielsisypa- 
tįcija. Kas
tinių var' 
1. karolėlius, 
tils ir šir- 
LgTarpinin- 
Ljytų Savo 
L pažvelgti 
U neapy- 
Į , patekusį pa 
jį atleidžian-

HITLERIU

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pagiri;
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos, ALUS 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2153 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
1472 Broadway, _. ___ '.
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

KENNETH KAUFMAN 
1472 Broadway Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107
Borough of Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1028 has been issued to the undersigned 
to sell beer 
107 of the 
at 122-3rd 
County of 
premises.

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

and wine at retail under Section
Alcoholic Beverage Control Law

Ave- Borough of Brooklyn,
Kings, to be consumed on the

No.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
JACOB ROBINSON
Ave- Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, at retail under Section 107

NOTICE is 1 
EB 482* has 
to sell beer, . 
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.—¥>

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 

Linden Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.
MONTROSE BEVERAGE DISTRIBUTING 

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

97

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.

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

107 of the Alcoholic Beverage

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

JOE MILLER
79 Steuben St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

NOTICE is 
E 64 has _
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.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Y. NOTICE is hereby given that License No.
I E 200 has been issued to the undersigned

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 

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

384 Marcy 
County of 
premises.

384 Marcy
MURRAY PINE

Ave- Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No.NOTICE is _ ... ___  ______  ....
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 
premises. 

JACOB HORNSTEIN
16 Sumner Ave- Brooklyn, N.

the

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

1705 65th
ANTONIO PATERNA
St- 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.

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.

hereby given that License No.NOTICE is .... „
GB 9781 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
17 ~ .... ____ ...
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

at retail under Section 107

Sumner Ave., Borough of Brooklyn,

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

hereby given that License No.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.

4511-3rd

NOTICE 
GB 
to 
of 
419

WILLIAM BEHRJE
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

beer, at retail under Section 107
6158

sell ___  _  ____ _ .. _____
the Alcoholic Beverage Control Law at

Throop Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

IRVING SILVERMAN
419 Throop Ave- Brooklyn, N.

the

NOTTCE 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 
premises.

JOSEPH BUDOWSKY & LOUIS 
M. DITCHEK 

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

the

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 775 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the 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)

-U>9 Stone Ave- Brooklyn. N. Y.

L tokių, ku- 
įjaldos galios 
Ltaip pat žį- 
L viltys susi- 
k tuščios, jei 
į santykiauti

LICENSE
NOTICE is hereby given that E 
E 303 has been issued to the i 
to sell beer from house to house, 
under Section 107 of the Alcoholi 
Control Law, Borough of Brookl; 
of Kings.

HENRY MARKOWITZ 
5-11 Cook St- Brook

NOTICE is hereby given that L 
GB 9513 has been issued to the i 
to sell beer, at retail under S 
of the Alcoholic Beverage Contn 
354 Franklin Ave- Borough of 
County of Kings, to lx1 consumi 
premises.

FRIEDA WEITZMAN 
354 Franklin Ave- Brook]

L J. Balkū- 
Tiesiu, aiškiu 
19 i „Ameri- 

L" prikalbė
ta ir apie kun. 
taiką”. „Nau- 
Hvisomis savo 
Mimą”, ku

bas netikslus 
Įįlietuvius at
kas. „N.” pir- 
liečiu kalbos 
Ltika, ateityje 
taus ir tt.

NOTICE is hereby given that LI 
GB 2116 has been issued to the u 
to sell beer, at retail under Si 
of the Alcoholic Beverage Contrc 
292 Stagg Street. 
County of 
premises.

Borough of 
Kings, to be consumi

292 Stagg
EWALD MEDER

St- Brookl;

NOTICE is hereby given that Lil 
GB 994 has been issued to the ui 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control 
114 Sumner Avenue, Borough of J 
County of Kings, to be consumed 
premises.

DAVID MELTZER & MORRIS 
114 Sumner Ave— Brookly

Londonas. — ’ 
mininkas Chun 
30 d. kalbėjo ti 
susirinkime, ku 
žvelgė tarptaut 
šium su karink

Churchill pra 
glijos laivų nuo 
landžio, gegužė 
mėnesius siekė 
416,416 tonų. I 
čio ir rugsėjo 
nuostoliai būvi 
mažesni.

Jo nuomone 
besą stiprūs £ 
Hitleriui jau t 
tačiau dėl to m 
ramintis.

Kalbėdamas 
Churchill paž; 
sams duodam 

• parama. Tuo 
oendradarbiai 
rika.

V0K1
Berlynas. - 

spaudos prai 
Isiai rodo, ka

jyjespausdina- 
jBo atsaky- 
iiktoriui viską 
iitsakymas tin
toms". Tikime, 
iklų užsipuoli- 

hasirodė, ,,N’.’, 
ra spaudoje ne-

nuomenes vs 
ruošiasi žiei 
Rusiją. Įsak 
drabužius, 
liūs ir tt.

isarai dabar 
tik pasirody-

Paskutinis 
nešimai ske 
Poltavos raj 
menės dalini 
kinti; nelais 
apie 700,00( 
dabar kovo' 
pusiausalio 
do vartų.

iaskvoje uždą- • (Rusų pr: 
at retail under S« 4. įpdipviu Or- Ita, kad rus he Beverage Contro ““ vvuicvių vi _  ,

NOTICE is hereby given that LI 
GB 1544 has been issued to.the jį 
to sell beer, t_. “
of tho Alcoholic Beverage Contro 
555 Ralph 
County of 
premises.

Avenue. Borough of 
Kings, to be consumi

555 Ralph
MORRIS VIDIBOR

Ave- Bro,
sijos piliečiams

NOTICE is hereby given that Lie 
EB 892 has been issued to the ui . 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Contro 
1033 Nostrand Ave- Borough of 
County of Kings, to be consume 
premises.

LOUIS BERINSTEIN 
1033 Nostrand Ave- Brookl;

NOTICE is hereby given that Lie . . .
EB 823 has been issued to the ui 511011161168 RUSl- 
to sell beer, at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control 
573 Van Siclen Ave- Borough of 
County of Kings, to be consumet 
premises.

Poltavos, t 
kad visur 
gerai laiko

zyčią ir žydų si- 
q kariuomenėje 
tiška laisvė ti- 
iavimo atžvil-

Šis strai 
tai skamb: 
taravimų,

ABRAHAM SHER 
573 Van Siclen Ave- Brooklyi

NOTICE is hereby given that Lio 
E 304 has been issued to the un 
to sell beer from house to house, 
under Section 
Control Law, 
of Kings.

107 of the Alcoholic 
Borough of Brooklyn

sen. Anders ap
lenki} diviziją 

aurusų genero- 
moštos pamal
davęs nepapras- 
i ir jautrus. Be- 
inų akyse spin-

5 Cook St.,
A. LERNER _ . ,

Brookiy ros. Tai buvo ka-
NOTICE is hereby given that Lia 5 miSlOS DO dVClU 
EB 2711 has been issued to the un „ r 
to sell beer, at retail under See 
of the Alcoholic Beverage Control 
2002 75th Street, Borough of 
County of 
premises.

Street, _
Kings, to be consumed

praneša „New 
korespondentas

2002 75th
ANNA WOLF 

St- Brooklyn

NOTICE is hereby given that Lice 13 Roosevelt Da- 
EB- 657 has been issued to the unĘ , ”

pasikalbėjime suto sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control 
99 St. Nicholas Ave- Borough 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JOHN CINIEL
99 St. Nicholas Ave-
D

Telephone
EV 7 -1670

0'

liudniausie 
kad meta < 
rie šiuo m 
kurių gal 
rie negali 
ra, reiku 
p. Smetoi 
stituciją, 
tas mažai 
dentas sa 
tautos at 
galėjo be 
nisterį a 
skirti. J< 
buvo vis;

Turint
“j tais prisiminė, Yauį?nT

„ 'm■<, bijos koristitu-1 
Brooklyn a tikybos laisvę. £ _ 1 1

„ lentas šiuo klau-Resldi .... . , .
vi 7 -1 ybejo, nes ir taip

JOSEPH VASTUNA h, kas buvo iki 
i Rusijoje.
Miešimai iš Mas-

REAL ESTATE INSURAN 
and LIFE INSURANCE

Mortgages Loaned and Boa Stį bolševikų, cen- 
496 Grand St, Brooklyn, S , , , . , . .v 
Residence: Kaa ienKai 1S
87-34 90th St., Woodhaven, N Ef dvejus motus 

bumo klausyti

turės pE 
Jei nuol 
ti tautii 
eitį, tad 
ir tą bii 
ryto pc 
didvyri

5jos žydai negalė- 
_ savo sinagogas. 

R A L PH K R U C I :(0( įaį konstitu- 
FOTOGRAFA! ^Myta tikybos

HAvemeyer 8 - 0259

„Dr a 
nės sa^ 
metų } 
proga 
vakari

an Atnrivl ^enime šis dgS-
65" 2LGRA2D/^ENt &ai Paneigtas.

Maspeth, N. Y,

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

!febar gal pradės 
i pūsti, nes to ter
identas Roose-

pasizai 
kivysk 
lietuvi 
sukak 
cialų

-*F—
* paskelbtas p 

straipsnis apie
BAK & GRILL

Gaminam valgius ameril 
niško ir lietuviško stiliai Js praeitų metų bir- 
Čia taip pat galima gal ij, momentus, apie 
Amerikos išdirbimo ir ii prezidento Smeto-

„Dr 
ku da 
turtėj 
visad: 
likų 
nuom 
nieku

portuotų degtinių, viso! VVT.;flUqvbės talik vynų ir gero alaus, i T08 vyriausyoes taiiK 
t i rj . j * ^gminas aprašo, niai: Joseph Zeidat stovėjO

Savininkas
411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

tų tl 
gas” 
no s

1 uz 
šlavimu patenkini- 
®rina, kad p. Sme- 
Suž pasipriešinimą. I talik
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