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iaus Pijaus XII pa
ku ir paskyrimu, spa 
)sį — Taikos Kara- 

‘ū arijos mėnesį — viso 
x katalikai melsis ypa- 

kos intencija. Kas- 
jonai tikinčiųjų var- 
ančiaus karolėlius, 
ni savo mintis ir šir- 
IGeriausios Tarpinin- 

ir Ji prašytų Savo 
>jo Sūnaus pažvelgti 
ije, ašarose, neapy- 
ir skurde patekusį pa 
kloniu ir atleidžian- 
;sniu.
e, kad bus tokių, ku- 
)sis iš maldos galios 
jųjų. Bet taip pat žį- 
ad
likos bus tuščios, jei 

gvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot(^ sakoma santykiauti 
r™T" G«la Kūrėju.
gamintąjį narni* Ii geriauiioi —1 —_ _   *| 1 __M t į ~ i ~~~~

" m su kun. J. Balkū- 
psniu „Tiesiu, aiškiu 

į rugsėjo 19 d. „Ameri- 
Naujienos” prikalbė
jų niekų ir apie kun. 
ie „Ameriką”. „Nau- 
jasišovė visomis savo

, Petriką
GYDYTOJAS)

. 4th Street

2-7177
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HITLERIUI JAU TRŪKSTA LĖKTUVŲ
 4------------------------------------------------------

Londonas. — Ministeris pir 
mininkas Churchill rugsėjo 
30 d. kalbėjo tautos atstovų 
susirinkime, kuriame jis per
žvelgė tarptautinę padėtį ry
šium su kariniais žygiais.

Churchill pranešė, kad An
glijos laivų nuostoliai per ba
landžio, gegužės ir birželio 
mėnesius siekė 318 laivų, 1,- 
416,416 tonų. Liepos, rugpiū
čio ir rugsėjo mėnesiais tie 
nuostoliai buvo tris kartus 
mažesni.

Jo nuomone, vokiečiai te
besą stiprūs sausumoje, bet 
Hitleriui jau trūksta lėktuvų 
tačiau dėl to netenka perdaug 
ramintis.

Kalbėdamas apie Rusiją, 
Churchill pažymėjo, kad ru
sams duodama visa galima 
parama. Tuo reikalu artimai 
bendradarbiaujama su Ame
rika.

Dr. A. Maceina
Kviečiamas

Dr. Antanas Maceina, gy
venąs kaipo politinis emig
rantas Berlyne, gavo iš Kau
no pakvietimą užimti docen
to vietą Kauno universiteto 
filosofijos fakultete. Pakvie
timą pasirašė aukštesniojo 
mokslo departamento direk
torius Dr. A. Juška. Iš to da
roma išvada, kad universite
tas, greičiausia, veiks.

.• Pakvietimą dirbti geležin
kelių srityje gavo inž. Balys 
Sidzikauskas, buv. pasiunti
nio Berlyne ir Londone bro
lis.
• Oficialiai paskelbta, kad 
pradžios ir vidurinės mokyk
los (gimnazijos) pradėjo vei
kti rugsėjo 15 d.

Rusijon Lietuviai Gabenti 871 Vagonu
LIETUVOJ TŪKSTANČIAI NAŠLAIČIŲ
Gaunama liūdnų žinių, kad 

visoje Lietuvoje, pasibaigus 
bolševikų okupacijai, pasiliko 
daug našlaičių. Tai įvyko to
dėl, kad bolševikai išvežė tū
kstančius tėvų. Daugeliu at
vejų mažamečiai vaikai pa
likti Lietuvoje, nes bolševi
kai buvo nusistatę našlaičius 
auklėti staliniškais komunis-

tais arba palikti „bezprizor- 
nikais”, kaip tai buvo pačio
je Maskolijoje.

Dabar šiems vargšams ne- 
šlaičiams steigiami vaikų na
mai. Vilniaus apskrityje įstei 
gta 18 tokių namų, o vien 
Vilniaus mieste — 14. čia glo 
bojama 1,500 našlaičių.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ven that License No. 
□ed to the undersigned 
iii under Section 107 
“rage Control Law at 
rough of Brooklyn.
be consumed off the

KAUFMAN
Brooklyn, N. Y. 

ven that License No. 
□ed to the undersigned 
at retail under Section 
Beverage Control Law 
orough of Brooklyn, 

be consumed on the

SALADINO 
Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
ed to the undersigned 
□I under Section 107 
rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

OBINSON 
Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
ed to the undersigned 
il under Section 107 
rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

RADIN
Diooklyu. N. Y. 

ven that License No. 
d to the undersigned 
ale under Section 107 
rage Control Law at 
orough of Brooklyn, 
be consumed off the

AGE DISTRIBUTING 
INC.

Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
d to the undersigned 
ale under Section 107 
rage Control Law at 
lorough of Brooklyn, 
be consumed off the

ST. CORP.
Brooklyn, N. Y. 

ren that License No. 
d to the undersigned 
e to house, at retail, 
he Alcoholic Beverage 

of Brooklyn, County

JKOFSKY
Beer Distributor

Brooklyn. N. Y. 

ren that' License No. 
d to the undersigned 
e to house, at retail, 
he Alcoholic Beverage 
of Brooklyn, County

ILLER
Brooklyn. N. Y.

en that License No. 
I to the undersigned 
e to house, at retail, 
he Alcoholic Beverage
of Brooklyn, County

SHBERG
Brooklyn, N. Y.

en that License No. 
to the undersigned 

» to house, at retail, 
ie Alcoholic Beverage 
of Brooklyn, County

3OHEN
Brooklyn, N. Y. |Q 

en that License No. 
I to the undersigned 
1 to house, at retail, 
ie Alcoholic Beverage 
of Brooklyn, County

BEEBER
Brooklyn, N. Y.

en that License No. 
d to the undersigned 

under Section 107 
age Control Law at 
rough of Brooklyn, 
ie consumed off the

ARNETT
Brooklyn, N. Y.

•n that License No. 
;d to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
ough of Brooklyn, 
e consumed off the

BEHRJE
Brooklyn, N. Y. 

n that License No. 
1 to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
•ough of Brooklyn, 
e consumed off the

GERMAN
Brooklyn. N. Y. 

n that License No. 
d to the undersigned 

under Section 107 
ge Control Law at 
rough of Brooklyn, 
• consumed off the

KY & LOUIS
HEK 
te Dairy)

Brooklyn, N. Y.

i that License No. 
to the undersigned 
under Section 107 

ge Control Law at 
ough of Brooklyn, 

> consumed on the

\BE LIFSHITZ 
icatessen)

Brooklyn. N- Y.

Control Lh, fe 
of Kings.

ED 
5-11 Cook Su 

NOTICE ii taįj

ginti ,,Jaunimą”, ku- 
uvo įdėtas netikslus
imisaro į lietuvius at- 

5-n cook su®1 tt0 vertimas. „N.” pir- 
NoncE u į? l°tis vokiečių kalbos 
toB«ii13te,^ • gramatika, ateityje 

sargesniems ir tt.
county of o®,» numeryje spausdina- 

i™1 a. J. Balkūno atsaky- 
redaktoriui viską 

a. Jo atsakymas tin- 
£th?.AtoįL^aujienoms”. Tikime, 

našių aklų užsipuoli- 
kiais pasirodė, ,,N’.’, 
) lietuvių spaudoje ne
tartos.

premises.

354 Franklin Ai 
NOTICE Ii ta? 

GB 2116 his tea; 
to sell bee, u t

292 Stagg 
County of Kirti i 
premises.

TO 
292 Stagy Su 
NOTICE b bėįl 
GB 994 his bet .1 
to sell beer, it y 
of the AltoMelj 
114 Sumner Ares I 
County of Kopi I 
premises. 1 

I.7.L _
114 Sumner Al 1 

NOTICE « jeWri 

GB 1544 has te 1 

of the markusis bedievių or- 
565 Ralph Am 
County of Eijtt 
premises.

JfOEE 
555 Ralph An,

os komisarai dabar 
bawd MELsĮaro, kad tik pasirody- 

'■ ~—±_|pLiui balti. Paskutinė-' 
omis Maskvoje uždą-

ijos laikraštis „Bez- 
L Lenkijos piliečiams 
atidaryti Maskvoje 

bažnyčią ir žydų si-
UjD oVi nas st. ~ ,
to sen beer. _n s , Lenkų kariuomeneje 

pta visiška laisvė ti- 
praktikavimo atžvil

gį r

of the AWtfc 
1033 Nostras! te 
County of Khp i 
premisa.

I 
1033 Nostras! Ai

NOTICE ii ie*: 
EB 823 has be s 
to sell beer, it a 
of the Akobt&k 
I 
County of Kute1 
premises.

573 Van Stote _ 

notice ii lizdas buvęs nepapras
to sen bXta/ ingas ir jautrus.
under Section Hi 
Control Law, BxJ 
of Kings.

5 Cook St,

ų kariuomenės Rusi- 
,das gen. Anders ap- 

573 van stote neną lenkų diviziją 
su vienu rusų genero- 
zijai suruoštos pamal-

Be- 
isų karių akyse spin

ta >s ašaros. Tai buvo ka- 
_• lirmos mišios po dvejų 

»^Taip praneša „New 
$ teyjjį fimes” korespondentas 

kvos.2002 75th SwH 
County of Etfl ’■ 
premises.

ASM 
2002 75th St, 

___ _
NOTICE ii te*r 
EB 657 his bee * 
to sell beer, it* 
of the 
99 St Nidtote 
County of Eip! 
premises.

99 St Niehola A*

Telephone
EVT-lffl

identas Roosevelt pa- 
ame pasikalbėjime su 

>s atstovais prisiminė, 
vietų Rusijos konstitu- 
itikrina tikybos laisvę, 
prezidentas šiuo klau- 

tebekalbėjo, nes ir taip 
s aišku, kas buvo iki

JOSEPH 'Vietu Rus.ijoje-.. „ 
tų pranešimai is Mas- 
paleisti bolševikų cen- 
liudija, kad lenkai iš- 

ne per dvejus metus 
jo galimumo klausyti 
Lenkijos žydai negalė
sit! į savo sinagogas, 
as iš to, kad konstitu- 
gražiai įrašyta tikybos 

o gyvenime šis dės- 
vo visiškai paneigtas. 
, nuo dabar gal pradės 
vėjai pūsti, nes to rei- 
a prezidentas Roose- 
:o tikisi Churchill.

RIALEn?

Mortgipi^ 
496GnoISt
Residence: 
87-34 90th St'

HAventf
RALPH'

65-23 (M';

VOKIEČIAI RENGIASI ŽIEMAI
Berlynas. — Visi vokiečių 

spaudos pranešimai aiškiau
siai rodo, kad Vokietijos ka
riuomenės vadovybė stropiai 
ruošiasi žiemos karui prieš 
Rusiją. Įsakyta rinkti šiltus 
drabužius, blanketus, kai
lius ir tt.

Paskutiniai vokiečių pra
nešimai skelbia, kad Kievo- 
Poltavos rajone rusų kariuo
menės daliniai visiškai sunai
kinti; nelaisvėn esą paimtų 
apie 700,000 rusų. Visa jėga 
dabar kovojama prie Krymo 
pusiausalio ir prie Leningra
do vartų.
~TRusų pranešimai pripažįs

ta, kad rusai pasitraukė iš 
Poltavos, tačiau tvirtinama, 
kad visur rusų kariuomenė 
gerai laikosi).

suomiai galutinai atkirto 
Murmansko uostą nuo susi
siekimo geležinkeliu su Rusi
ja.

Apeigos Tebera

Stockholmas. — Čia gauta 
žinių, kad Lietuvos karo mu
ziejaus sodelyje, Kaune, vyk
domos vėliavos nuleidimo a- 
peigos. Tai padaryta gen. V. 
Nagiaus pastangomis.

Kas vakarą 7 vai. nulei
džiama nuo Karo Muziejaus 
bokšto vėliava su Gedimino 
stulpais. Vėliavos nuleidimo
metu Tautos Himną esą lei- v. TT , v - . 
džiama giedoti, šias apeigas Y' Kiršiną, Urbsą ir Meskau-
ypač gausiai lanko tie tautie- ,ską. Be to, ats. generolas La-
čiai, kurių giminės bolševikų 
išvežti Rusijos gilumon.

Klaipėdos emblema nuo 
Karo Muziejaus esanti nuim
ta pačios Muziejaus vadovy
bės iniciatyva. Ji išsireišku
si, kad šią nuolaidą tenka pa 
daryti, atsižvelgus į tai, jog 
bolševikų okupacijos metu 
nė pačių iškilmių prie Karo 
Muziejaus nebuvo leista.

Šis straipsnis labai keis
tai skamba, jame yra prieš
taravimų, neaiškumų. Bet 
liūdniausias jis tuo atžvilgiu, 
kad meta dėmę žmonėms, ku
rie šiuo metu yra nelaisvėje, 
kurių gal ir gyvų nebėra, ku
rie negali pasiaiškinti. Ant
ra, reikia žinoti, kad, pagal 
p. Smetonos paskelbtą kon
stituciją, ministerių kabine
tas mažai ką reiškė; prezi
dentas save laikė vieninteliu 
tautos atstovu ir vadu; jis 
galėjo bet kada bet kurį mi
nisterį atleisti ir naują pa-1paskirtas generolas" Wladys-
skirti. Jo ir tik jo rankose 
buvo visa valdžia.

Turint tai dėmesyje, p. 
Daugmino pastangos parody
ti prezidentą norėjusiu pasi
priešinti rusams, atrodo, ne
turės pageidaujamų vaisių. 
Jei nuolat raginama užmirš
ti tautininkiško režimo pra
eitį, tad juo verčiau užmiršti 
ir tą birželio 15 d. nakties ir 
ryto posėdį, kuriame nieko 
didvyriško nebuvo.

RĘSTOJ rv°ie” paskelbtas p.
j, nino straipsnis apie 

““Y losius praeitų metų bir- 
Gaminam'^ 445 j momentus, apie 

tinį Prezident0 Smeto- 
idoyautos vyriausybės 

portuotų i- Daugminas aprašo,
vynųir^ ^ministerial stovėjo už 

T/)cpn|) I reikalavimu patenkini- 
J s aiškina, kad p. Sme-

411 UV^S PasiPriešinim4-
BrooM

• Patirta, kad prof. V. Jur
gutis, paskirtas generalinės 
tarybos turėju ūkio reika
lams, sutikęs priimti šią vie
tą tokiomis sąlygomis:

1 jis laisvai skirs pareigū
nus ūkio valdybai,

2 Lietuvos valiutos klausi
mas turi būti sutvarkytas,

3 Lietuva sudarys atskirą 
ekonominį vienetą su nusta
tytomis teritorijos sienomis.
• Prof. V. Jurgučio pava
duotoju tarėjo pareigose pa
skirtas docentas Dr. Pranas 
Padalskis.
• Gaunama žinių, kurios lie
čia Lietuvos Aktyvistų Fron
tą bei naujai įsteigtą Lietu
vos nacionalistų partiją. Pa
gal šias žinias išeina, kad Ak
tyvistų Frontas vis dėlto nė
ra susiliejęs su nacionalistų 
partija.
• Dr. Kazys Grinius, buvęs 

,l ^•'Respublikos Prezi-

— 13 vagonų, 11) Minsk 
(Zap) 18 — 5 vagonai, 12) 
Orša 22 — 12 vagonų.

Kiekviename prekiniame 
vagone bolševikai sugrūsda
vo nuo 40 iki 70 asmenų, tad 
birželio 15 — 21 dd. bolševi
kai buvo išgabenę apie 60,000 
lietuvių. Kiek jų kelionėje žu
vo, niekas dabar nežino. Išsi
gelbėjusieji pasakoja apie 
tremtinių kelionės kančias. 
Ilgą laiką nebuvo duodama 
valgyti ir gerti; vagonų lan
gai užkalti. Kelionei pasiruo
šti duota tik 1 vai. laiko; ne
leista nė atsisveikinti su gi
minėmis; buvo vežami į sun
kią kelionę ir vyrai ir mote
rys, ir žili seneliai ir vaiku
čiai, sveiki ir net lovoje gu
lėję ligonys.

Liet. Raudonasis Kryžius 
yra atsiuntęs Lietuvių Są
jungai Vokietijoje pirmą iš
tremtųjų sąrašą turintį 602 
asmenų vardus.
Pirmą vietą sąraše užima ag
ronomai :

Ad. Baltokas iš Žeimių, Kė
dainių apskr.; Kazys Butavi- 
čius; Juozas Duoblys, Grigo
nis iš Rokiškio, Leonas Ja- 
sėnas, Zigmas Jasienskis, Al. 
Jurčys, J. Juška su žmona, 
M. Kaulakis, Vincas Kundro
tas, M. Klongevičius, Al. Lai
mus, K. Leinortas, St. Joku- 
bauskas, V. Labalaukis iš Kro 
snos; St. Kirdeikis iš Mari
jampolės cukraus fabriko; 
Kazys Matukaitis ir Bronė 
Matukaitienė; J. Masiulis iš 
ParievėžidŲVincas Orentas iš 
Tauragės; L. Petruškevičius 
iš Šiaulių; Ed. Počvaitis iš 
Vilkaviškio; Skipitytė - Ger- 
bačiauskienė iš Pakruojaus; 
K. Stasiulevičius; Ant. Stan
kūnas iš Vilkaviškio; Pr. 
Strazdas su žmona agronome 
iš Veprių; Jonas Sirutis iš 
Lazdijų; Ant. šadeika iš Ro
kiškio; Juozas Šalinskas iš 
Telšių; VI. Tiškus; Jonas Va
latka; Domas Vasarevičius 
su žmona agronome; Ant. 
Vienožinskis iš Salų; Mečys 
Žemaitis iš Dotnuvos.
Išvežtų paprastų darbininkų 
tarpe yra:

Zenonas Kairys iš Labos; 
Alfonsas Kairys, 65 metų, su 
žmona, sūnumi ir dviem du
kterim iš Panevėžio; stalius 
Jonas Misevičius iš Panevė
žio; batsiuvis Liuimos sūnus 
Juozas, 19 metų, mokinys, iš 
Panevėžio; Vincas Motiekai- 
tis, 28 m. su žmona ir trim 
dukrelėm iš Panevėžio; šau
lys Leonardas Ladukas iš 
Panevėžio.

Bolševikų nužudyti
L. R. Kryžiaus, kuriam va

dovauja Dr. A. Garmus, žinio 
mis, bolševikų nužudytųjų 
lietuvių tarpe yra:

Kun. Šveikauskas, senukas, 
Rokiškyje; kun. Baltrimas, 
Zarasuose; pulk. Pašilys (Po 
gaiskis) Zarasuose; agr. Kę
stutis Veitas.

Letuvos Raudonasis Kry
žius liepos 25 d. buvo išsiun
tęs savo delegaciją iš Dr. 
čeičio, Dr. Avižonio ir stud. 
Šaulio Gudijos link paieško
ti tikslesnių žinių apie Lietu
vos tremtinių likimą. Dele
gacija išbuvo kelionėje iki 
liepos 31 d. ir buvo pasiekusi 
Drysą, netoli Polocko. Kelio
nėje patirta naudingų žinių.

Ruošiamas pilnas išvežtųjų 
sąrašas.

Iki šiol nustatyta tokie da
viniai:

a) Iš Kauno pirmasis trem 
tinių ešalonas 59 vagonų (va
gonai visur suprantami pre
kiniai) išvežtas birž. 15 d. 6 
vai. 45 min. Važtarašty buvo 
pažymėtas jo toks maršru
tas: Kaunas - Vilnius - Min
skas — toliau, atskiru nuro
dymu.

b) iš Kauno antrasis ešalo
nas 54 vagonų išvežtas bir
želio 16 d. 1 vai. popiet.

c) iš Alytaus pro Kalva
riją, Mariampolę, Kauną bir
želio 17 d. 2 vai. praėjo 63 
vagonų tremtinių ešalonas.

d) iš Vilkaviškio atėjo į 
Kauną birž. 17 d. 6 vai. 14 
min. vak., 81 vagono ešalo
nas, Kaune prikabinus dar 8 
tremtinių vagonus iš Kauno 
išvyko 8 vai. 15 min. vak.

Lietuvos Raudonajam Kry 
žiui Naujosios Vilnios stoty 
pavyko nustatyti, kad pro 
ten praėjo 19 tremtinių eša- 
lonų, viso 871 vagonas, bū
tent į:

1) - LiOkot birželio. 15 d. 35, 
vagonai, 2) Kulundą birž 17 
75 vagonai, 3) Bijsk 18 ir 19
— 277 vagonai, 4) Barnaul 
17 — 59 vagonai, 5) Začaino- 
vo 15 — 5 vagonai, 6) Novo
sibirsk 20 ir 21 — 159 vago
nai 7) Medvežja Gora 17 ir 21
— 67 vagonai, 8) Starobelsk 
15, 19 ir 21 — 145 vagonai, 
9) Makat Grenburg 21 — 13 
29 vagonai, 10) Babynino 16

• Pasitraukusios tautinės 
vyriausybės ministerio pir
mininko pavaduotojas ir švie
timo ministeris J. Ambraze
vičius paskirtas vienos Kau
no gimnazijos direktorium, 
Dr. J. Pajaujis, buvęs darbo 
ir socialės apsaugos ministe
ris, paskirtas universiteto le
ktorium.
• Gen. St. Raštikis apsigy
veno ūkyje. Jis jaučiasi par
blokštas jo šeimą ištikusios 
nelaimės, nes bolševikai išve
žė visus tris jo vaikus, apie 
kurių likimą neturi jokių ži
nių. Gen. Raštikiui buvusios 
siūlomos kelios vietos, bet jis 
atsisakęs jas priimti.
• Bolševikai išvežė Maskoli
jon, be jau anksčiau suminėtų 
šiuos aukštesniuosius Lietu
vos kariuomenės karininkus: 
generolus — Juodišių, A. Ča- 
pą, V. Karvelį ir 
kininkus: biaabrą, į dentas^ rašąs savo atsimini-
Rajecką^ Jatulaitį, L^ Rupsą, mus f)arbas esąs jau gerokai

įpusėtas.
• Kiek anksčiau per Kauno 
radiją programa buvo skel
biama vokiečių ir lietuvių kai 
bomis. Tačiau jau kuris lai-j 
kas, kaip vokiškasis prane
šėjas iš Kauno radijo stoties 
nebegirdimas.
• Tauragėje, kuri per karo 
veiksmus smarkiai nukentė
jo, dirba keli matininkai, ku
rie ruošia planus miestui at
statyti.
• Iš Berlyno patirta, kad 
ten jau esą gaunami laiškai 
iš Lietuvos. Tuo tarpu laiškų 
į Lietuvą Vokietijoje paštai 
dar nepriima. Su kitomis val
stybėmis pašto susisiekimo 
iš Lietuvos vis dar nėra.
• Vilniuje registruojami len 
kų karo atbėgėliai, kurie ten 
atsirado prasidėjus lenkų-vo- 
kiečių karui. Kalbama, kad 
jie būsią išgabenti į Lenkijos ( 
generalinę gubernatūrą.
° Gaunama žinių, kad Lie
tuvoje veikiančios dvi poli
tinės policijos: lietuvių ir vo
kiečių. Lietuvių politinės po
licijos priešakin paskirtas 
Stasys Čenkus, prieš bolše
vikų okupaciją buvęs saugu
mo policijos apygardos vir
šininkas Vilniuje, o vėliau, 
atėjus bolševikams, gyvenęs 
Vokietijoje.
• Vokiečių policijos vadovy
bėje dirbą kažkoks Jaeger, be 
to, du klaipėdiečiai Scholtz 
ir Kurmies, pagaliau, Koss- 
man, buvęs Lietuvos vokiečių 
.Kulturverbando” pirminin
kas.

dyga išgabentas.
• Patirta, kad V. Krėvės- 
Mickevičiaus, Bruno štence- 
lio (buv. vidaus reikalų vice- 
ministerio ir generalinio kon
sulo Austrijoje), Eduardo 
Balbacho (Apeliacinių Rū
mų teisėjo) ir advokato Ad. 
Vilimo žmonos, kaipo žydiš
kos kilmės, apgyvendintos žy
dams skiriamam gheto. Burmistras

RUSIJOJE KELIOS LENKŲ DIVIZIJOS
Maskva. — Lenkų kariuo

menės dalinių Rusijoje vadu

law Anders. Jų kariuomenė 
organizuojama rytinėje Ura
lu kalno dalyje. Trys divizi
jos iš 45,000 karių jau esan
čios paruoštos ir gerai ap
ginkluotos. Kasdien plaukia 
šimtai lenkų savanorių, kurie 
buvo išblaškyti po plačiąją 
Rusiją. Lenkų kariuomenėn 
rusai leidžia ir tuos lenkus 
bei Lenkijos žydus, kurie bu
vo paimti į Rusijos kariuo
menę.

Gen. Anders iki rugpiūčio 
4 d. pats buvo belaisvis Ru
sijoje; į nelaisvę jie pateko 
1939 m. rugsėjo mėnesį, kai 
Rusija užpuolė Lenkiją. Da
bar jis važinėja po įvairias 
vietas, rinkdamas lenkus krū
von. /

Apskaičiuojama, kad Ru
sijoje yra apie pusantro mili
jono lenkų, kurių daugumą 
sudaro vyrai. Dauguma kari
nei tarnybai tinkamų vyrų 
stoją į lenkų kariuomenę sa
vanoriais.

Iš Vilniaus gauta žinių, 
kad naujuoju Vilniaus miesto 
burmistru paskirtas Karolis 
Dabulevičius. Ligšiolinis bur
mistras Antanas Krutulys, 
kuris buvo paskirtas tuojau 
po bolševikų išvijimo iš Lie
tuvos, iš savo pareigų gavo 
pasitraukti. Kalbama, jog tai 
įvykę todėl, kad jis „neišlai
kęs linijos žydų atžvilgiu.” 
Lenkų okupacijos metu A. 
Krutulys buvo „Kultūros” dr- 
jos pirmininkas.

Vilniaus Viršaičiai

„Draugas” spalių 26 d. mi
nės savo, kaip dienraščio, 25 
metų gyvavimo sukaktį. Ta 
proga ruošiama iškilminga 
vakarienė, kurion atsilankyti 
nasižadėjo J. E. Chicagos ar
kivyskupas Strich, artimas 
lietuviu bičiulis. „Draugas” 
sukakčiai paminėti išleis spe
cialų numerį.

„Draugas” paskutiniu lai
ku dar labiau paįvairėjo, pra
turtėjo gražiu turiniu. Jis 
visada išlaikė lietuvių kata
likų visuomenės vieningos 
nuomonės reiškimo linkmę, 
niekur nesusvyruodamas. Ka 
talikybės ir Lietuvybės dės
niai jam buvo kelrodžiu. Tek
tų tik palinkėti, kad „Drau
gas” būtų laukiamas kiekvie
no susipratusio lietuvio ka
taliko namuose.

ČEKIJOJE DIDELI NERAMUMAI
Berlynas. — Vokiečių slap

toji policija šios savaitės 
pradžioje buvusioje Čekoslo
vakijoje padarė visą eilę are
štų. Čekijos — Moravijos 
„protektorius” Neurath pa
keistas slaptosios palicijos 
pasižymėjusiu viršininku 
Heydirch. Naujasis „globė
jas” suėmė su vokiečiais iki 
šiol bendradarbiavusį čekų 
ministerį pirmininką genero
lą Alois Elias ir visą eilę če
kų, kurie turėjo įvairias pa
reigas.

Nacių slaptoji policija su
šaudė apie 100 įžymių čekų. 
Sušaudytų tarpe yra genero
lai Bily, Votja ir Horacek, 
I profesoriai Groh ir Jilek, vi-

sa eilė įžymių čekų. Vokie
čiai sušaudytuosius ir suim
tuosius apkaltino ruošimu 
sukilimo prieš vokiečius ir 
pastangomis vėl atstatyti ne
priklausomą Čekoslovakijos 
respubliką.

Visoje Čekijoje paskelbtas 
išimties stovis, vakarais drau 
džiama vaikščioti; susirinki
mai, kancertai, sporto pra
mogos griežtai uždrausti. Vo
kiečiai turi daug sunkumų ir 
Serbijoje, kur partizanai daž
nai užpuola nacių dalinius, 
naikina sandėlius, tiltus. Ser
bų partizanams malšinti vo
kiečiai buvo priversti panau
doti net artileriją, šimtai 
serbų žuvo susirėmimuose.

Vilniaus srities valsčių vir
šaičiai rugpiūčio pabaigoje 
buvo susirinkę pasitarimo. 
Jame buvo tartasi dėl der
liaus nuėmimo, rudens sėjos 
paruošimo ir žemės mokesčių 
mokėjimo. Be to, esą nutarta 
tų maskolių turtą, kurie buvo 
atgrūsti Lietuvon bolševikų 
okupacijos metu, perduoti de
portuoto jų Maskolijon gimi
nėm.

Nuoširdus Ačiū
Nuoširdžiausiai dėkoju Waterburio Šv. Juozapo parapijos 

Didžiai Gerbiamam klebonui kun. J. Valantiejui už suruošimą 
primicijų ką tik iš Milano atvažiavusiam Tėvui Juvenaliui Liaubai, 
pranciškonui ir už tėvišką jo globą.

Dėkoju taip pat kun. B. Gauronskiui, kun. J. Bogušui, kun. 
Čebatoriui už asistą. Sesutėms už bažnyčios papuošimą, Gerb. var
gonininkui p. Aleksiui ir parapijos chorui už gražų giedojimą, vi
siems Waterburio lietuviams, ypatingai Tretininkėms už paramą.

Dėkingas,
T. Justinas Vaškys, O. F. M.

Iš privatiško laiško patir
ta daugia uvardų Rusijon iš
gabentų lietuvių:

Jadvyga Lenkutienė, Dr. 
Antano Lenkučio našlė; Teo
doras ir Marija Liutkevičiai 
iš Panevėžio; Liutkevičius 
buvo advokatas, 83 metų se
nukas; Eidrigevičienė, St. 
Eidrigevičiaus, buv. Panevė
žio miesto tarnautojo našlė; 
Malinskien, panevėžietė; Jo
nas Kentra, notaras, iš Kre
tingos; Prof. Dr. Parčiauskis.

Gauta žinių, kad Kretingo
je bolševikai nužudė adv. Pe- 
tronaitį ir jauną Bernotą, Ju
drėnų vargonininko sūnų.
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„Jaunimo,, redaktoriaus laiš- Į Kun. Balkunas sako, kad lat- 

ką dedame ištisai, taip, kaip jis vių tekste aiškiai pabrėžiama, 
parašytas, be jokių pataisymų. , kad ,,... the armed forces of the 
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

AR TAI NAUDINGAS ŽINGSNIS?
„Naujienos” rugsėjo 26 ir 27 dd. numeriuose paskelbė, 

kad šiomis dienomis Washingtone, Valstybės Departamen
te, lankėsi „pavergtųjų tautų delegacija”, kuri „susidėjo iš 
estų, latvių, lietuvių, rusų, ukrainiečių ir lenkų atstovų” ir 
kurią „suorganizavo Demokratijai Ginti Komitetas”. Dele
gacijos tikslas buvęs „pasimatyti su J. V. Valstybės Depar
tamento vedėjais ir išdėstyti jiems tų pavergtų tautų reika
lus bei troškimus”. Delegacijai vadovavo lietuviams atsto
vavęs adv. F. Bagočius.

Kiekvienas žygis, nežiūrint keno jis būtų atliktas, jei tik 
tarnauja Lietuvos ir lietuvių tautos gerovei, nuoširdžiai 
sveikintinas. Tačiau randame reikalo padaryti kelias pasta
bas, kurios, mūsų nuomone, svarbios ir gal plačiau pasvars- 
tytinos.

Minėtas „Demokratijai Ginti Komitetas” suorganizuotas 
rusų socialrevoliucijonierių iniciatyva New Yorke rugpiū- 
čio 8 d. Tai padaryta po įvairių pastangų, norint įtraukti 
lietuvius, latvius ir estus. Rusų grupei vadovauti pasirink
tas Viktor Černov, buvęs Rusijos steigiamojo seimo pirmi
ninkas.

Kai buvo pirmi pasitarimai, jų dalyviai buvo supratę, kad 
visoms Komitete atstovaujamoms tautoms bus pripažinta 
teisė į visiškai laisvą ir nepriklausomą valstybinį gyvenimą. 
Tokį viešą ir oficialų pareiškimą turėjo padaryti Viktor 
Černov, kaip paskutinis teisėtai išrinktas rusų tautos repre
zentantas (steigiamojo seimo pirmininkas). Tokio pareiš
kimo dar neteko girdėti.

Delegacijoje rusų vardu dalyvavęs ir vyriausybei pareiš
kimą pasirašęs Mark Weinbaum savo pažiūras aiškiai iš
dėstė „Novoje Russkoje Slovo” rugsėjo 2 7d. numeryje (3 
pusi.). Jis ten taip rašo:

,, Norėčiau tikėti, kad praeitų metų tragiški įvykiai ge
riau nei žodžiai įtikino mažas Rytų Europos tautas, kad jų 
viltys apie nepriklausomą gyvenimą yra chimeriškos ir pa
vojingos; likimas patalpino jas šalia rusų tautos; likimas 
sumaišė jų istoriją ir geografiją; likimas'Reikalauja, kad 
jos gyventų drauge, nes jokios dirbtinės sienos negali ga
rantuoti joms atskiro gyvenimo.”

Weinbaum, be to, pažymi, kad bendras tautų drauge gy
venimas vargu ar galėsiąs būti įmanomas be priverstinu- 
mo. Gi priverstinumo elementas esąs kiekviename valdžios 
vienete, net ir demokratiškiausiame. Girdi, apie laisvą tau
tų asociaciją dienos metu sapnuoti gal ir malonu, bet tai 
nerekomenduotina New Yorko gatvėse,, nes galima patek
ti po automobilium...

Štai kaip kalba žmogus, pasirašęs deklaraciją, kurioje 
žadama kovoti prieš „visokį politinį ir ekonominį pavergi
mą”. Aišku, čia jis reiškia ne vien tik savo nuomonę. Jis 
rusų laikraščio redaktorius, jis rusų organizacijų veikėjas.

„Amerikos” Rugsėjo 19 d. lai
doje, Kun Jonas Balkūnas ap
kaltino „Jaunimą” klastojimu iš 
Europos ateinančių žinių apie 
Lietuvą. Anot jo „Jaunimas” ži
nias apie nacių siautimą Lietu
voje deda, „pagražintoje formo
je”. Kaipo pavyzdį jis paėmė 
„Jaunimo” Nr. 14 tilpusi „Ost- 
lando” komisaro Lohse’s atsišau
kimą į lietuvius. Kun. Balkūnas 
sakosi palyginęs „Jaunime” til
pusi vertimą su Latvių Informa
cijos Biuleteny tilpusiu vertimu 
ir atrandąs „Jaunimo” tekstą su
klastotu. Jis rašo:

,,... komisaro Lohsės atsišauki
mą skaičiau .Jaunime’ Vol. VI, 
Nr. 14, ir Latvių Informacijos 
Biuleteny No. 57. Tikiu, kad lat
vių vertimas iš vokiečių į anglų 
kalbą yra tikslesnis. Visur Loh
se, kalbėdamas apie Lietuvą, va
dina ją buvusia nepriklausoma 
Lietuvos valstybe. ,Jaunimo’ ver 
time to nėra. Lohse aiškiai atsi
šaukime pabrėžia, kad ,the ar
med forces of the German peo
ple have routed the Bolshevik 
world enemy at the cost of their 
own blood!’ .Jaunimas’ gi paduo
da: .With the help of your blood 
sacrifice, the armed forces of the 
German nation bave crushed the 
Bolshevik’.. Kam tas klastoji
mas?”

Taip klastojimo čia yra, tik jį 
papildė Kun. Balkūnas. Nesu
prantama kaip jis galėjo sakyti, 
kad „Jaunimas” nutylėjo apie 
Lohse’s pavadinimą Lietuvos 
kaipo buvusios „nepriklausomos 
valstybės”, kada „Jaunimo” ver
time dviemis atvejais (tieka kar
tų kiek pats Lohse pareiškė) 
randame parašyta:

„The former free state of Li
thuania has been incorporated 
into this sphere...” ir ....South
of the Dvina (Dauguva) river 
to the borders of the former free 
state of Lithuania...”

Kur Kun. Balkūnas čia įžiūri 
nutylėjimą? Tiesa toji frazė 
„Jaunimo” vertime skiriasi vie
nu žodžiu nuo latvių vertimo. 
Latviai vieton „free state” pa
vartojo žodį „independent”. Bet 
Lohse’s originale, vokiečių kal
boje ir kalbama apie „ehemali- 
ger freistaat Litauen”. Užtenka 
Kun. Balkūnui paži^ga—į1*1 vu* 
kiečių kalbos žodyną, kad įsiti- 
krinti jog „Jaunimas” padarė 
tikslesnį vertimą negu latviai, 
nors abu terminai — „free” ir 
„independent” paduoda maždaug 
tą pačią mintį. Nejaugi jis rašė 
savo apkaltinimą neperskaitęs 
„Jaunimo” vertimo?

Kad jis ne viską perskaitė ir 
kad jam nevisai aišku buvo apie 
ką jis rašė, matosi kitame ap
kaltinime. Ten kur naciai kalba 
apie „kraujo auką”.

Bolshevik world enemy at the 
cost of their own blood’; suprask 

I pačių vokiečių krauju bolševikai 
išvaryti. „Jaunimo” vertime sa
koma:

„With the help of your blood 
sacrifice, the armed forces of 
the German nation have crushed 
the bolshevik enemy of the 
world.”

šiose dviejose versijose mintys 
jau visiškai skirtingos. Latviai 
palieka mintį, kad tai būta vo
kiečių „kraujo aukos”, o „Jau
nimo” vertimas nusako tą auką 
buvus lietuvių.

Mes galime gerai suprasti 
Kun. Balkuno sielojimasi gir
dint nacius pasauliui skelbiant, 
kad lietuviai liejo kraują ydant 
pagelbeti tiems rudiems bandi
tams. Mus toji insinuacija irgi 
piktina. Lietuvių kraujas per
daug brangus, kad jo ir lašą au
koti tokių pasiutusių Atilų la
bui. Ir mes šiandien žinome ge
rai, kad lietuviai savo kraują 
liejo ne nacių labui, bet tikėdami 
tuo pagreitinti savo tėvynės išsi
laisvinimo valandos priartėjimą.

Bet vertimas turi pasilikti ver
timu. Tas sakinys lietuviškai 
skamba:

„Jūsų kraujo aukos pagelba 
vokiečių tautos ginklo jėga par
bloškė bolševikišką priešą.”

Vokiškame originale tie žo
džiai skamba taip:

„ Mit dem Einsatz ihres Blu- 
tes hat die Werhmacht des deu- 
tchen Volkes den bolschevistti- 
schen Welfeind niedergeschla- 
gen...”

čia ir vėl vokiečių kalbos žo
dynas pagelbės Kun. Balkunui 
susivokti ir įsitikinti, kuris ver
timas yra tikslesnis. „Jaunimas” 
dėjo ypatingų pastangų Lohse’s 
žodžius paduoti kiek galint ar
čiau originalo, nors dėl to pati 
sakinių konstrukcija ir gramati
kos ir sintaksės atžvilgiu turėjo 
nukentėti.

Kodėl Kun. Balkūnas rado 
reikalo „Jaunimui” tokį šmei
žiantį apkaltinimą „klastavimu” 
padaryti, neturime mažiausio 
supratimo.

Nepamatuotas apkaltinimas, 
kad laikraštis klastoja žinias 
yra savaime toli siekintis repu- 
Ū!ŲfJUS'^l!!tt!l'QiOF’"^kurio mes ne
galime pro pirštus praleisti. Tuo 
labiau jaučiamės įžeisti, kada 
mes apkaltinami „dailinimu” na
cių žodžių. Kas gali būti pasau
ly žemiau negu pakalikavimas 
naciams? NIEKAS!

Šio Kun. Balkūno nesusiprati
mo neskaitysime baigtu iki jis 
viešai padaryto apšmeižimo ne
atšauks.

Juozas Poška
„Jaunimo” Redaktorius.

ATSAKYMAS LAIŠKO AUTORIUI

žvaigždžių žiūrėjime palinkęs,
Panėręs veidą delnuose,
Girdi, kaip skausmas su žvaigžde užgesusia suklinka 
Girdi pro miegą verkiantį paukštelį medžių šakose.

Bet pro tamsių gelmių žvelgimą meilės Asyžieti, 
Pro gėlą žiūrinčių nakties žvaigždžių 
Tu nori smuiką amžinosios tėviškės girdėti, 
Tu nori nuramint įšėlusias vilnis širdžių.

Ir Tu girdi naktinėj žemėj smuiko amžiną grojimą, 
Mirties giesmėj anos tėvynės džiaugsmą tu girdi, 
Lyg miegančioj nakty tyliausio sapno nubudimą, 
Lyg meilę sopulingos motinos širdy.

Gyvenimas tau tolimas dangaus pasigirdimas, 
Gyvenimas — tai Meilės Amžinos giesmė,
Tai įsčiuje skausmų bekraščio džiaugsmo užgimimas
Gyvenimas — mirties šaltiniuose gyvybės vandenų 

(versmė. 
Gyvenimo pilnybę neša tau kiekvienas žemės žiedas, 
Suglaudęs naktį savo laimės lapelius,
Džiugus dėl Dievo meilės radęs kur plutelę duonos, 
Ir liūdnas vėl prie Kryžiaus tu, regėdamas brangiausius 

(Kraujo upelius.
Gyvenimas tau Dievo rankose žydėjo,
I tu nuskynęs jo lapelį baltą, žemę palikai;
Taip tyliai, tyliai lyg giesmė pavasarinio vėjo —
Taip tyliai mus visus šiam skausmo rudeniui tu 

(palikai.
Gal po rudens ir po žiemos šalnų kietųjų
Ateisi tu į mūsų žemę, nešdamas alyvų šakeles... 
Jie mirdami nuo plieno ir nuodingųjų dujų — 
Visi taip ilgisi Tavęs...

Su baltu balandžiu prieisi tu prie lango,
Su laime ir gyvenimo pavasario pilnatve.
Palaiminimas tavo išsilies kaip vandenys iš Gongo— 
Ir mes regėsime Tave...

T. Jeronimas Truska, O. F. M.

NUOSAIKIU LIETUVIŠKU KELIU

nors kitur, o ne naciL*' 
propagandoje. | —

Bolševikų laikraštis 11 
vių kalboje „Laisvė” dl 
straipsnio rugsėjo.22 djll 
taip išsireiškia:

„Jeigu šis Balkūno strll 
nis reiškia katalikų s|i 
gairių pakeitimą, jeig 
reiškia, kad ta vadovj 
jos kontroliuojama s{ z- 
nuoširdžiai pradės k 
prieš nacizmą (lyg 
čiau katalikai prieš na( 
nekovojo! P. G.) ir rem

oten
Redaguoja Eleonc

vietų Sąjungos, Anglr ATĮV A A IT K 
Amerikos karą prieš j v 111’ •£>• A U
kun. Balkūną reikėtų ki
pasveikinti”.

Nėra abejonės, kad vi 
ros valios lietuviai yra 
statę tiek prieš vienus 
prieš kitus okupantus, 
teisingai „Draugas” rU... 
17 d. vedamajam yra iš visa, jo gud- 
škęs: „lietuvių tauta ne 
jokios okupacijos, ar ji 
iš Rytų, ar Vakarų...” J 
kia priminti ir aiškinti 
visa Amerikos lietuvių t yti. Motina tur 
menė buvo ir yra nusisi tad jai skaudus 
si prieš hitlerinę Voki 
ir mažų tautų išganyms 
to tik demokratijų, Ang akas myli motiną, 
Amerikos ir kitų laisvi 
linčių šalių laimėjime.
Amerikos lietuvių visuo: 
tiek spauda stojo už A pusmergę ar 
kos pagalbą demokrat ;eleūgva) bausmė 
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Lietuviai, latviai ir estai, taip pat ir kiti Rusijos kaimy
nai, norėtų artimiausiai bendradarbiauti su demokratine 
Rusija. Bet kur šiandie išgirsti balsą demokratinės Rusijos? 
Kur šiandie Rusija, kuri sutiktų su savo kaimyninėmis tau
tomis gyventi ir bendradarbiauti pagal prezidento Roose- 
velto paskelbtas Keturias Laisves ir Aštuonius Roosevelto- 
Churchillio Punktus?

Mums žinoma caristinė Rusija, kuri slėgė pavergtas tau
tas. Mums žinoma bolševistinė Rusija, kuri yra užpuolusi 
visus taikingus savo kaimynus Vakaruose — Suomiją, Lie
tuvą, Latviją, Estiją, Lenkiją, Rumuniją.

Mes žinome tik savo kaimynus užpuolusią Rusiją. Mes ži
nome tik Weinbaumo rusišką žodį, kuris lietuvių, latvių, ir 
estų teisėtus siekius vadina svajonėmis. Mes nieko negir
dime iš Černovo, Rusijos steigiamo seimo pirmininko. Tad 
kur demokratinė Rusija, kurios taikaus kaimyniško bend
radarbiavimo laukia lietuviai, latviai, estai ir kitos tautos?

Dar viena pastaba. Verta žinoti, kad „Demokratijai Gin
ti Komiteto” įteikto vyriausybei pareiškimo antraštė buvo 
tokia: „Committee For The Promotion Of Democracy; Sec
tion of American citizens of Eastern — European origin or 
Descent”. Pirmieji pareiškimo žodžiai tokie: „Mes, Ameri
kos piliečiai, kurių kilmė ir dvasinė kultūra yra susijusi su 
įvairomis Rytų Europos tautomis”..

Po tokiais žodžiais pasirašydamas, lietuvių atstovu pasi
vadinęs p. Bagočius leido rusams vadinti lietuvių tautą pri
klausančia Rytų Europai. To kaip tik pageidauja rusai, ku
rie, pavergimo tikslais, visada skelbė lietuvius esant rytų 
kultūros kilmės, kurie norėjo valdyti Pabaltijo kraštą 
kaip rytams priklausantį.

Mano straipsnio „Tiesiu, Aiš
kiu Keliu” tikslas buvo perspėti 
mūsų patriotinę spaudą atsar
giau traktuoti žinias iš Lietuvos. 
Apgailestavau, kad be jokių ko
mentarų jos spausdinamos net 
„pagražintoje formoje”, lyg su
darant įspūdį, kad tauta nu
džiugusi, pasitenkinusi dabarti
ne padėtimi ir todėl protestas 
prieš vokiečių žygius užgniaužti 
tautos aspiracijas gyventi nepri
klausomai nebereikalingas... Rū
pinaus, kad, gink, Dieve, toji 
spauda nebūtų kaltinama mūsų 
visuomenės nuraminimu... Šian
die iš daugelio rimtų žmonių lū
pų girdėti susirūpinimas, ar ne 
perdaug toli nueita... Nepaslap- 
tis, kad įvairios įstaigos atidžiai

i seka lietuviškus laikraščius.
Gyvenimo tikrovė reikalauja, 

kad Amerikos lietuvių spauda 
paduotų žinias nešališkoje švie
soje. Jei, kaip pavyzdį, paminė
jau „Jaunimą”, tai pasitaikė pri
puolamai, be jokios tendencijos. 
Turėjau „Jaunimą” ir latvių Biu
letenį, kuriuose pastebėjau skir
tingą komisaro Lohses atsišauki
mo vertimą. Atidžiai abu verti
mu perskaitęs, padariau Jums 
žinomas išvadas.

„Klaidas” paaiškinsiu. Rašiau, 
kad „Visur Lohse, kalbėdamas 
apie Lietuvą, vadina ją buvusia 
nepriklausoma Lietuvos valsty
be”. „Jaunimo” vertime to nėra” 
Vadinasi, to nėra visur. „Jauni

mo” vertime radau du kartu žo
džius „former free state”. Bet 
Lohse tris kartus tuos žodžius 
vartoja. Atsišaukimo antro pa
ragrafo pradžia „Jaunime” skel
biama: „On the same day the 
Fuehrer has also named Dr. Ad
rian von Rentein as the commi
ssioner - general for the Lith
uanian teritcry”. Turi būti: „for 
the region of the former inde
pendent Lithuanian state.” Todėl 
„Jaunimo” redaktoriaus tvirti
nimas, kad jo vertime žodžiai 
„buv. nepriklaus. valstybės” pa
minėti „tieka kartų kiek pats 
Lohse pareiškė” neatitinka tie
są. „Jaunime” jie paminėti, bet 
ne visur ir praleisti kaip tik reikš 
mingame sakinyje. Tad pirmas 
„Jaunimo” pasiaiškinimas at
krinta. •

Dabar dėl antros „klaidos”. 
Siūlymas man pasinaudoti vokie
čių kalbos žodynu kaip tik tinka 
„Jaunimui”, šalia žodyno dar 
vertėtų pasiimti ir gramatiką, 
kuri, ypač skyrius_ apie įvar
džius, tikrai pagelbės.

„Jaunimo” redaktorius pats 
ateina man į pagalbą, cituoda
mas vokiško atsišaukimo šiuos 
žodžius: „Mit dem Einsatz ihres 
Blutes hat die Wehrmacht des 
deutschen Volkes den bolschevi- 
sttishen Weltfeind niedergesch- 

■lagen...” Pacituodamas šiuos žo
džius, „Jaunimo” redaktorius, 
dabar visi galime matyti, paro-

Sutikdamas su kun. J. Bal- įtvirtina net ir tos pačios Švei- 
kūno „Amerikos” rugsėjo 19 carijos gautos žinios apie 
d. numeryje straipsnio „Tie-J studentų demonstraciją Kau
siu, aiškiu keliu” išvada, kad 
„tik demokratija gali atsta
tyti Lietuvą, tik Anglija šian
die ją gina, ir tik vaduoda
mas! aštuoniais Roosevelto- 
Churchillio punktais, vėl kel
sis Lietuva nepriklausoma”, 
vis tik noriu pridėti prie jo 
ir keletą pastabų, ypatingai 
turėdamas galvoj to straips
nio iššauktą džiūgavimo ban
gą lietuvių bolševikų spaudo
je. ~

Straipsnio įžangoje kun. 
Balkūnas rašo: „gauni įspū
džio, kad tiek įgriso rusas ir 
taip spontaniškas ir visuoti
nis prieš komunizmą sukili
mas įvyko, kad vokiečių atė
jimas ir Lietuvos okupacija 
buvo tik normali paseka ir vi
sų nuoširdžiai pasiduota”.

Būtų labai stebėtina ir net 
baisu, jei lietuviams nebūtų į- 
grįsęs rusiškasis bolševizmas. 
Sukilimu ne vokiečiams 
tuviai norėjo pasiduoti, 
norėjo atstatyti laisvą ir 
priklausomą Lietuvą, 
mums įrodo sukilimo dieną 
(birž. 23) per radiją paskelb
tas nepriklausomos Lietuvos 
atstatymas, tą mums patvir
tina pulk. Škirpos, adv. Ski
pičio į namų areštą uždary
mas, tą mums patvirtina grau 
dus Ambrazevičiaus vyriau
sybės rezignavimas, tą pa

lie- 
bet 
ne- 
Tą

nuo pat karo pradžios 
tarpu kai bolševikai t 
sabotažavo ir šūkavo 
pagalbą iki tol,. kol Hi saugosite vaiką 
atsisuko į Rusiją. Aišk ? paaugęs, jis nie- 
rodos, įrodymo ir nei g neįklimps.
kad lietuviams bolševi & jr sėkmingia.n- 
nerūpi nei Amerikos, n( ^melui naikinti 
tuvos, nei lietuvių taut<^iMotina turi bū_

la ir sekmingiau- 
k melui naikinti

svė, o jiems rūpi tiktai 
niškoji Rusija.

Juk yra žinoma, ka 
visuomet loja už savo 
kuris jį užlaiko. Nekita 
ir su lietuviais bolše 
Amerikoje.

Kun. Balkūno stra i liežuvį. Nesaky- 
esmėje išreiškia neabe 
lietuvių nusistatymą
Lietuvos okupantus. E liausi melai labai 
bai griežtas straipsnio raikui, net ir ma- 
gali atrodyti mėginimu neipimą jis paste-

inytoji tiesa. Vie
šite melas iš jos 
ūkui, lyg viesulas, 
sieloje gerus au-

vaikų meilės val-

tą žinote, bet jei 
tiktai tikrą tiesą.

iteimena.

Per 22 laisvo nepriklausomo gyvenimo metus, Lietuva 
pasauliui parodė, kad lietuvių tauta visai nepriklauso Ry
tų Europai nei geografijos, nei kultūros, nei jokiais kitais 
atžvilgiais. Tas pat pasakytna apie Latviją ir Estiją. Už
tenka tik geografiškai žvilgterti į Europos žemėlapį ir pa
matysime, kad Pabaltijo valstybės yra beveik pačiame Euro
pos centre. Lietuvių kalba, papročiai, menas, galvosena, ti
kyba priklauso grynai Vakarų kultūrai. Visa Pabaltijo tau
tų civilizacija liudija, kad šios tautos nepriklauso Rytams. 
Mes neniekiname rusų, kirgizų, kalmukų ir kitų rytiečių 
tautų, bet lietuvių tautos su jomis niekas nejungia ir todėl

privalome neleisti skirti ją prie rytiečių. Mes esame Vaka
rų kultūros kilmės ir neleiskime niekam save pravardžiuoti.

Tad ir padarytina išvada, kad lietuviai tik tada galėtų da
lyvauti naujoje orgnizcijoje, kai rusai viešai pripažins lie
tuvių, latvių ir estų neginčijamą teisę turėti savo nepriklau
somas valstybes ir kai bus pakeistas organizacijos vardas, 
prašalinant rytietišką atspalvį. Visi turimi daviniai rodo, 
kad „Committee for the Promotion of Democracy” bent šiuo 
metu ne demokratijai tarnauja, bet tik vien rusų tautos in- 

Įteresams. Palūkėkime, kaip jis ateityje pasirodys.

do ne norą iškreipti atsišaukimo 
turinį, bet tik paprastą vokiečių 
kalbos nežinojimą.

Tą patį sakinį Šveicarijos lai
kraštis „Journal de Geneve” rug
pjūčio 4 d. laidoje prancūziškai 
taip buvo paskelbęs: „En taisant 
couler son sang (mano pabr. K.
J. B.), l’armee du peuple alle- 
mand a vaincu l’ennemi du mon
de le bolchevisme”. šveicarai 
skelbė savo korespondento iš 
Berlyno pranešimą; nejau „J”, 
red. geriau pažįsta vokiečių kal
bą, nei šveicarai?

Pagaliau, patariu pasiskaityti 
Lietuvos Pasiuntinybės rugsėjo 
m. biuletenį, kuriame tas ginči
jamas sakinys taip verčiamas. 
„The armed forces of the Ger
man people have routed the bol
shevik world enemy at the cost 
of their own blood” (mano pabr.
K. J. B.).

žodžiu, latvių, šveicarų ir Lie
tuvos pasiuntinybės vertimai su
tampa.

Po šio „egzamino” ir „lekci
jos”, ar reikalinga atšaukti „pa
darytą apšmeižimą”? Gal yra 
kitas žodis „klastavimo” termi
nui pakeisti, nes, kaip anksčiau 
minėjau, „Jaunimo” redakcija 
nacių komisaro atsišaukimą pa
skelbė iškreiptą ne iš blogos va
lios, o iš nežinojimo. Tik gaila, 
kad tas nežinojimas taip smar
kiai ginamas.

Kun. Jonas Balkūnas.
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ne prie nežinomojo kareivio 
kapo ryšium su Roosevelto 
ir Churchillio paskelbtais aš
tuoniais punktais.

Jei pulk. Škirpa vokie
čiams pasirodė „nekošer”, tai 
ne dėl ko kito, o tik todėl, 
kad jo ir nacių keliai skiria
si.

Jeigu vokiečiai būtų leidę 
veikti kokiai „Lietuvos vy
riausybei”, tai neabejotinai 
jie būtų sumeškerioję ne vie
ną šiaudadūšį ir Amerikos
lietuvių tarpe. Bet, kaip ma- ti, kad, neapkęsdami 

okupanto, mes turime pit, kad elgeta įki- 
mylėti senąjį tironą, tu ūsą, jei bus nepa- 
pu kai tikras ir nuošird i kad gandras at- 
tuvis patriotas nepal aką. Neliepkit vai- 
nei vieno iš jų. j 

Štai kad ir toks iši 
kimas: „Dr. Ancevičiui 
mokamas vokiečių, neglišėjus, neapkalbi- 
neš taip, kas jiems ne fru girdint. Nesa
ką?” Galima pasakyti hii: „tik žiūrėk, 
keno Dr. Ancevičius b 
apmokamas, jis negali į 
šti to, kas vokiečiams 
tinka, nes tuo pasirūpini sirgęs, jeį dėfki- 
zūra. Lygiai taip pat ir įes jis nebuvo nu- 

tai, nors jie neabejotin lydėjote, tai ir iš- maži

tome, vokiečiai būdami geri 
kariai, yra blogi politikai. 
Šiandien nėra jokio pavojaus, 
kad Amerikos lietuvių tarpe 
atsiras hitleriškai nusiteiku
sių šiaudadūšių, nes ir pas
kutiniam skeptikui nacių ti
kslai Lietuvos atžvilgiu yra 
perdaug aiškūs.

O kad Amerikos lietuviai 
mažiau šūkauja prieš nacius 
negu prieš bolševikus, tai ne 
dėl to, kad jie Hitlerį ir jo 
tvarką labiau mylėtų už Sta
lino, bet tik todėl, kad Hitle
ris lietuvių tarpe neturi iš
gamų, kurie jį saule vadin
tų. Tegu atsirastų bent vie
nas laikraštukas lietuvių 
kalba Amerikoje, kuris pra
dėtų Hitlerį garbinti, kaip 
„Laisvė” ir „Vilnis” kad gar
bina Staliną, tai pamatytu
mėt, kokia audra protestų 
prieš tokius agentus pasipil
tų.

Tegu tik Stalinas sustab
do lietuvių kalba jo agentų 
redaguojamus Amerikoje lai
kraščius, tegu jis viešai pa
reiškia, kad Sovietų Rusija 
pripažįsta 1920 metų liepos 
12 dienos sutartį su Lietuva 
ir gailisi dėl jo 1940 m. bir
želio 15 d. prieš Lietuvą įvyk
dytos agresijos, tegu jis vie
šai pakartoja 1920 metų su
tartį, kad Rusija visiems lai
kams atsisako nuo pretenzi
jų į Lietuvos suverenumą, te
gu jis laisvai leidžia išvažiuo
ti ištremtiems lietuviams iš 
Rusijos, tai tada lietuviai ne
bekels trukšmo prieš bolševi- 
stinę Rusiją. Šiaip tai nema
nau ,kad atsiras daug lietu
vių, kurie pasirašytų pliką 
vekselį Stalino naudai.

Nejaugi norėtume, kad bol
ševikų spauda Amerikoje 
kiekvieną nepriklausomos Lie 
tuvos šalininką išdergtų hit
lerininku, o lietuviai patrio
tai dėl to tylėtų. Lietuvių nu
sistatymo prieš bolševikus 
priežasčių reikia ieškoti kuri

nelauktiems sve- 
nesą jūsų namie; 

le akyse kam, o

nežinotų”. Norė- 
auslėpti nuo vyro, 
sakyti mokytojui,

rikos laikraščių korespo

zų n 
ti di 
moti

merikos laikraščių apri. 
mi, negali pranešti iš I, 
no to, kas vokiečiams i 
tinka. Panašiai ir su A] 
kos laikraščių korespo 
tais Maskvoje.

Dėl pačių pranešimų 
pasakyti, kad daugumo; 
yra faktų pateikimas, 
propaganda. Gali būti, 
Ane. pranešami faktai 
kiek perdėti, gali būti k: 
tendencingi, bet esmėje J mokinių gyvenime įvykd 
tikrovės labai toli neni 
ta.

Jo pranešimai apie s 
mą Lietuvoje vokiečių- i ~ jv. . i* x inus limenus,karo pradžioje lietuvių lstM[oU prietykių. Gin 
yikų Amerikoje buvo Pa jędo ip pra,,ejo su policinii 
styti hitlerine propag rinkų. Pagaliau policinink; 
Jeigu sutikti su bolšev $ įj suėmė. Mat, juos tei 
ir pasakyti, kad tai tik io kiaulę, kurią buvo pa 
paganda, tai kaip tadl : tris parvežė į Marijampol 
sielgti su angliška sp< ^nkui. Viršininkas pranešė 
kuri taip pat apie suk '-iriai atvykus, mokiniai bu 
pranešė, o tokie rimti 
raščiai, kaip „New Yor 
mes” ir „Herald Tribune 
vedamuosius pašventė 1 
vių sukilimui pateisinti.!^ 
jaugi mes, lietuviai, no į V 
me taip toli eiti ir kart j, prietykių sl 
bolševikais pasakyti, ka draugystės, mat jai 
hitlerinė propaganda... ] _

Arba štai vėl Dr. An * indėnų. Vytautas niekad 1 
čius pranešė, kad apie Jjo neerzindavo, kaip kiti 
000 lietuvių ištremta į S 
tų Rusiją. Gali būti, ka< 
skaičius yra kiek padidi

(Užbaiga 5 pusi)
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^MOTINA AUKLĖTOJA
P. Jurkus

Minčiij Žiupsnelis

Be tikėjimo nėra pasiseki
mo. Bet tikėjimas be darbo 
nieko nereiškia, darbas gi be 
tikėjimo nedaug ką daugiau 
tereiškia. Tik darbas drauge 
su tikėjimu geras duoda pa
sekmes.

Harvey.

Kas kyla prieš kito teisę, 
tuo pačiu nustoja savo nuo
savos teisės. Kendorse.

Palmyros Laiškai
Panele Palmyra,

Aš esu nelaiminga našlė, 
ištekėjusi už trečio vyro, bet 
pirmesni buvo Dievo duoti. 
O šis trečias, ar tik ne pikto
jo apsėstas. Jam tik pavalgyt 
ir dribsot. Jokio darbelio ne
žiūri, tik iš pirmų mano vy
rų sutaupytų pinigų gyvena, 
ir nei nepakibink’ Gink Die
ve! O jau tas nešvarumas!

I Taboką zaživoja, visur kre
čia, visi mūsų namai kaip ta- 
baknyčia. Ką turiu dabar da
ryti? Duokit kokį nors pata
rimą.

Magdele.
k
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lillio paskelbtais aš- 
punktais.
Ik. Škirpa vokie- 
sirodė „nekošer”, tai 
o kito, o tik todėl, 

■ nacių keliai skiria-

mciųšĮj 
Ameriką 
lėk spagį
Mi tokią pusmergę ar 
nu°priktt nelengva, bausmė 
tarpu kai) labiau sukietinti. Ge- 
sabotaan stengtis, kad prie to 

l- Jei iš pat mažens 
atsisuko^ gai saugosite vaiką 
rodos, įn;), tai paaugęs, jis nie
kad lieto- taip į jį neįklimps. 
nerūpiig; lusia ir sekmingiau- 
tuvouii 
svė, o jte

none melui naikinti 
rzdys. Motina turi bū

riškoji E.ii įkūnytoji tiesa. Vie- 
Jukp nntėlis melas iš jos 

vaikui, lyg viesulas, 
jo sieloje gerus au-

visuomet, 
kuris jį si.

vokiečiai būtų leidę 
kiai „Lietuvos vy-

Amerikoj dėl vaikų meilės vai-- 
KuLi avo liežuvį. Nesaky- 

esmėjefeo, ką žinote, bet jeiesmėjefeo, ką žinote, bet jei 
lietuvių į ;ai tiktai tikrą tiesą, 

i”, tai neabejotinai Lietuvos lenkiausi melai labai 
sumeškerioję ne yie-!bai gn'ė įgi vaikui, net ir ma- 

iškreipimą jis paste-adūšį ir Amerikos galiate Ir' 
C O I B 4,

tarpe. Bet, kaip ma-^ti, kad. k ai atsimena, 
•kiečiai būdami geri 
ra blogi politikai, 
nėra jokio pavojaus, 

erikos lietuvių tarpe 
litleriškai nusiteiku- 
dadūšių, nes ir pas- 
i skeptikui nacių ti- 
etuvos atžvilgiu yra 
aiškūs.

i Amerikos lietuviai 
šūkauja prieš nacius 
ieš bolševikus, tai ne 
kad jie Hitlerį ir jo 
abiau mylėtų už Sta- 
. tik todėl, kad Hitle- 
ivių tarpe neturi iš- 
curie jį saule vadin- 
i atsirastų bent vie- 
ikraštukas lietuvių 
.menkoje, kuris pra- 
tlerį garbinti, kaip 
” ir „Vilnis” kad gar- 
aliną, tai pamatytu- 
kia audra protestų 
kius agentus pasipil-

ykit, kad elgeta įki- 
maišą, jei bus nepa

okupanto;
mylėti 8E 
pukaitfe nei kad gandras at- 
tuvis p?
nei vieno;

Štai hi 
kimas: Ji 
mokamas’ 
neš taipj saikui girdint. Nesa- 
ka?" Gį saikui: „tik v--- - 
kenoDr.1 fs nežinotų”.
apmota 
šti to, te

oliuką. Neliepkit vai- 
rti nelauktiems sve- 
:ad nesą jūsų namie; 
ikite akyse kam, o 
am išėjus, neapkalbi-

tik žiūrėk,
Norė

ją nuslėpti nuo vyro, 
te sakyti mokytojui, 

tiį'č :as ,sir??s> da ki-
iasties jis nebuvo nu- 
okyklą.
prižadėjote, tai ir iš-

tesėkite. Trumpai sakant, tu
rite saugotis kiekvieno mela
gingo žodžio, lyg ugnies, kad 
vaikas manytų ir tikėtų: tai 
yra tiesa, nes mamytė tai pa
sakė. Bet negana pačioms ne
meluoti, reikia žiūrėti, kad ir 
kiti namiškiai to nedarytų, 
nes ir iš jų vaikas imasi pa
vyzdį.

Geras pavyzdys duoti — 
tai dar neviskas. Reikia ne
vesti vaiko į pagundą. Jei ži
note, kad jis kuo yra nusikal
tęs, neklausinėkite, tartum 
dar tikrai nežinodamos. Pa
sakykite jam, kad čia jo kal
tė, taip griežtai, kad jau jis 
negalėtų nieko betarti sau tei
sinti. Nereikalaukite, kad 
vaikas atsakinėtų greit, lei
skite jį apmąstyti savo žo
džius, sakydamos: „pamąs
tyk, atsimink, kaip buvo”. 
Jei numanote, kad vaikas pa
sakys netiesą (ypač pirmą 
kartą), visai neklauskite ir 
atidėkite tą dalyką į šalį ki
tam kartui; paskui pasikal
bėkite su juo vieną kitą kar
tą apie tiesos gražumą, apie 
melo žalingumą žmogaus sie
lai, papasakokite kokį atsiti
kimą, rodantį tiesos meilę — 
galima ir ankščiau parašytą
jį apie Washingtoną — ir po 
kelių dienų grįžkite prie ne
užbaigtojo klausimo.

Reikia atsiminti, kad svar
biausia yra neleisti vaiko pa
meluoti pirmą kartą, nes pir
masis melas vedasi visą jų 
virtinę. Antrą kartą meluoti 
jau vaikui yra daug lengviau.

Vaikui nusikaltus, juo dau
giau klausinėjame jį apie tą 
nusikaltimą, juo daugiau jis 
meluoja. Tardomas, spaudžia 
mas, vargšas vaikas pagaliau 
pats nebežino ką bekalbąs ir 
brenda iš vieno melo į kitą. 
Yra tokių atsitikimų, 
taip kankinami, tardomi 
kai prisipažįsta padarę 
ko visai nėra padarę.

Apskritai sakant, dėl 
žų nusikaltimų nereikia 
ti didelio triukšmo nei
moti pragaro ugnimi. Jei dėl 
mažmožio taip darysime, kaip

SVETUR
Taip norėtum eiti ir kažkur paklysti,
Pats save klaidinti girių gelmėse, 
Juk žinai, kad niekas nepaguos jaunystės, 
Į namus sugrįžti nepašauks tavęs.
Prieini prie durų — durys uždarytos, 
Lange vysta gėlės, ir naktis tamsi. 
Vėliai kaip klajūnas, iš namų išvytas, 
Tu sunkiai keliauji klupdamas kely.
Ir eini siūbuoji, kaip palaužtos dilgės, 
Kažikur keliauji neramia širdim.
O kur žiūri akys, ko beprasmiai ilgis, 
Kas keliaus šį kelią nykų su tavim?
Tegu gluosnių šakos tavo veidą plaka, 
Tegu girios gaudžia vėlinių varpais.
Kur sustot, o kur keliaut vienam be tako, 
Kur svetur numirti, kur maldas užbaigt?

Gyvenimo tikslo nemato 
tas, kas yra pasiryžęs tik sau 
gyventi.- Egoistinis nusista 
tymas gyvenime yra menkas 
vairas gyvenimo jūron lei
džiantis. Mašiotas.

Tiktai meilė veda prie ga
lutino tikslo. Šileris.

Ne duonos šaukia vargšai 
žmonės, bet žmoniškumo.

Vidūnas.

Juoktis Sveika

Šeimininkėms
Rūkytas Liežuvis

Rūkytas liežuvis (4 ar 
svarų).

2 kvortos šalto vandens,
2 supiaustyti svogūnai,
3 žali pipirai,
3 šaukštai sviesto,
1 puodukas piaustytų 

bų,
2 šaukštai miltų,
1 citrina,
V2 puoduko Madeiros vyno.
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gry-

kad 
vai
tai,

tik Stalinas sustab- 
ivių kalba jo agentų 
> j amus Amerikoje lai- 
3, tegu jis viešai pa- 
kad Sovietų Rusija 

sta 1920 metų liepos 
o s sutartį su Lietuva 
si dėl jo 1940 m. bir- 
d. prieš Lietuvą įvyk- 
gresijos, tegu jis vie- 
artoja 1920 metų su- 
ad Rusija visiems lai- 
tsisako nuo pretenzi- 
tuvos suverenumą, te- 
lisvai leidžia išvažiuo- 
mtiems lietuviams iš 
j, tai tada lietuviai ne- 
trukšmo prieš bolševi- 
usiją. Šiaip tai nema- 
id atsiras daug lietu- 
rie pasirašytų pliką 
Stalino naudai.

ugi norėtume, kad bol- 
spauda Amerikoje 

ną nepriklausomos Lie 
alininką išdergtų hit- 
cu, o lietuviai patrijo- 
to tylėtų. Lietuvių nu
lio prieš bolševikus 
čių reikia ieškoti kur

zūra. Lyp 
rikoslafc 
tai, dots;
menkos - . e

:$|Tos Dienos
tinka.
kos laito
tais MfcT

Delphi 
pasakyti, 
yra fate 
propagto 
Ane. prte 
kiek per- 
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tenaeDi;|arorne-jo aįOSįOgų trys mokiniai: Jonas Ski- 
tikroves ketuvis, Zigmas Vyšniovieckis, lenkas ir Feo- 
ta. ubčikovas, rusas, prisiskaitę Mainrido ir Ku- 

Jop-isakų apie Amerikos indėnus, sumanė pabėgti 
mąLiUpjos ir ieškoti prietykių. Gimnazijos vyriau- 
karopiteksigedo ir pradėjo su policininkų pagalba ieš- 
vi^ ^rKvininkų. Pagaliau policininkai juos užtiko 
štvti bilTr^ose ir suėmė. Mat, juos ten užklupo beke- 
.. ^įlaužo kiaulę, kurią buvo pasivogę nuo ūki- 
Jeigu ^fcus tris parvežė į Marijampolę ir pristatė po- 
ir pa^' ršininkui. Viršininkas pranešė gimnazijos vy- 
paganda-I kuriai atvykus, mokiniai buvo policijos pa
sielgti S tnnazi jos vyriausybė tuo jaus rusą ir lenką iš 
kuri tai! ps prašalino, nes buvo menkos vertės mokiniai, 
pranešė1 P, kaipo geresniam mokiniui, davė progos tęs- 
raščiri'tepj08 mokslą. Skiniukas po dvejų metų įstojo 
meS"irj|eminariją, bet nebaigė — matyt, stoka jam 

Kaukimo. Buvo girdėt vėliaus, kad jis po pla- 
. tegavo Rusiją į Pietinę Ameriką, gal tikrai ieš- 

yių sualsavo gyvenime prietykių. Skiniukas dažnai 
jaugi O Bukonto draugystės, mat jam buvo nemato
me taip Taip kvailai pasielgė, ieškodamas Prienų girio- 
bolševito'Jkos indėnų. Vytautas niekad to jam neprikiš- 

ad jo neerzindavo, kaip kiti draugai dažnai 
atžvilgiu padarydavo nemalonumų.

tienę gyveno kitas Bukanto draugas, Leo- 
. Tai buvo labai mažo ūgio vyrukas, bet vik- 
vijurkas. Jis mėgo be gailestingumo pliekti 
pavartodamas sniegeną, kurion įdėdavo ak- 
vargšai tik surikdavo, bet nežinodavo, iš kur

P RISI MINIMAI

jos mokinių gyvenime įvykdavo labai keistų 
Vienas keisčiausių buvo štai koks:

ma- 
kel- 
gru-

elgsimės vaikui labiau nusi
dėjus? Vaikas gerai jaučia 
tokio smarkaus puolimo ne
teisingumą ir liaujasi tikė
jęs auklėtojais.

Nėra ką besakyti, jog ne
valia reikalauti iš vaiko, kad 
jis meluotų. O kiek daug tėvų 
tai daro! Jie siunčia vaiką 
pasakyti nemaloniam svečiui, 
kad jų nesą namie; norėdami 
prisigerinti turtingoms gimi
nėms, jie liepia vaikui sakyti 
tai, ko jis nejaučia; liepia dė
koti sau už paskirtąją jam 
pačiam bausmę.

Juk taip darydamas, vai
kas mokos veidmainiauti, nes 
ką tik tėvų nubaustas, jis ne
gali jausti jiems dėkingumo; 
jis dar nepajėgia tiek giliai 
protauti, kad galėtų suprasti 
baismės reikalingumą ir nau
dą.

(Bus daugiau)

Pamirkyti liežuvį per nak
tį. Virti ant lėtos ugnies van
denyje su svogūnais, supiau- 
stytais pipirais ir kitais prie
skoniais. Išvirus — nulupti 
odą. Atskirai sutušyti gry
bus su sviestu ir svogūnais, 
įmaišyti miltus, vyną, citri
nos sunką. Šiuo karštu sosu 
užpilti supiaustytą liežuvį.

Žirniai su Salėrais 
svarai žirnių (išaižytų), 
kelmas salėrų (supiaus- 
tytų), 
stiklai verdančio 
dens,

2 šaukštai sviesto,
2 šaukštai miltų,
2 puodukai pieno,
druskos ir pipirų

skonį.
Išvirtus vandenyje žirnius 

su salėrais nusunkti. Iš svies
to, miltų, pipirų, druskos ir 
pieno padaryti sosą, kuriuo 
užpilti daržoves ir duoti į sta
lą su veršiena mėsa.

Obuolių Kepsnys.
puodukai supiaustytų 
buolių, 
šaukštai cukraus, 
šaukštukas cinamono, 
šaukštai sviesto,

1 puodukas miltų,
2 šaukštukai rudo cukraus,
2 šaukštukai kepamų milte

lių,

2
1

2 van-

Tos Dieneles
RUDENS GĖLĖS

J

pagal

5

4
1
2

o-

y2 šaukštuko druskos,
2 šaukštai riebalų ar svies

to,
% puoduko pieno.
Ištepti sviestu gilią skardą. 

Supjaustytus obuolius sudėti 
eilėmis, kiekvieną eilę apibar
stant cinamonų ir cukrumi, 
uždedant ant viršaus likusius 
gabalėlius sviesto.

Persijoti miltus su kepa
mais milteliais, cukrumi, dru
ska. Įmaišyti riebalus ar 
sviestą, supilti pieną. Tuo mi
šiniu užpilti obuolius ir kep
ti karštoj krosnyj, kol vir
šus paruduos.

Išėmus iš krosnies — at
šaldyti, apipiovus kraštus,1 
apversti į lėkštę taip, kad 
obuoliai būtų į viršų. Prie 
tokių obuolių duodamas puto
jantis sosas.

Putojantis Sosas.
3 šaukštai sviesto, vienas 

puodukas rudo cukraus, iš
plaktas vienas kiaušinio try
nis ir vienas kiaušinio balty
mas, 2 šaukštai grietinėlės.

Ištrinti sviestą su cukrumi, 
įmaišyti kiaušinio tryni ir iš
plaktą kiaušinio baltymą. At
šaldyti. Prieš duodant į sta
lą išplakti drauge su grieti
nėle.

Į perdaug skystą sriubą pa
tartina įpiaustyti gabalėliai 
šveicarų sūrio, duoti jiems iš
tirpti. Bus maistinga ir page
rins sriubos skonį.

Kilusį galvos skaudėjimą 
nuo susinervavimo lengvai ga 
Įima pašalinti, dedant karš
tus kompresus ant kojų pa
dų ir sprando.

ATSAKYMAS:—
„. . . įšoko oželis į rūtų dar

želį, oi, oi kas bus?...” Varg
šė Magdele, vyras tai ne o- 
želis: botagą paėmus neišva
rysi. Du kartu ištekėdama, 
gana turėjai praktikos trečia 
jam kartui pasirinkti tinka
mą vyrą. Be abejonės, Tams
ta buvai pilnai prote subren
dusi, turėjai pirmų vyrų su
taupąs, galėjai gyventi, bet 
ieškojai draugiškumo, su ku
riuo tikėjaisi maloniai dalin
tis gyvenimo likučiais. Bet 
dabar, tamsta, tarytum naivi 
jaunamartė apsidžiaugusi 
medaus mėnesiais, pastebė
jai, kad tamstos vyras ir tin
ginys, ir nešvarus, ir namai 
nuo jo tabokos „pakvipę”, 
žodžiu, viskas tame žmoguje 
ir jo aplinkumoje taip bloga, • 
kad jau, rodos, prieita liepto 
galas, ir klausiate, „ką dabar 
daryti?”...

Mieloji Magdele, suvaidink 
neva komediją: kai tamstos 
vyras „pavalgęs dribsos”, 
sems žiupsnį tabokos, ir tam
sta paprašyk: abu užsitrauki
te. Atsisėsk šalia jo, pradėk 
nagrinėti jo savijautą, išgauk 
jo atvirą mintį, ar tik jis ne
prisipažins kokiu nors nega

Apsivertėlis Jonas
Už metų po vyro mirties 

našlė pasimirė. Nukeliavusi 
prie dangaus vartų, ji prašo, 
ar negalėtų matyti savo vy
rą.

— Kaip tavo vyro vardas?
— Jonas, — atsako šioji.
— Mums turi duoti geres

nį įrodymą, jei nori, kad mes 
jį surastume. Pasakyk, kokie 
buvo paskutiniai jo žodžiai 
skirti tau, dar jam gyvenant. 
Iš to mes lengvai suseksime.

— Na, — atsakė, našlė, — 
jis vis kartodavo: „Jei tu po 
mano mirties lengvai išeikvo
si mano sunkiai uždirbtus do
lerius, tai aš karste apsiver- 
siu.”

— Dabar jau žinau, — at
sakė sargas. — Mes visi ji čia 
dėlto ir vadiname: Apsiver- 
tėlis Jonas.

Malonumas
Kaimynė I: — Aš visai ne

suprantu, kadėl tu valgydi-1 nega
ni kiekvieną valkatą, kuris, lavimu ? O gali būti ir kitas 

, tik pasibeldžia į tavo duris.
Jie jokio darbo tau nepadaro 
ir neatlygina.

Kaimynė II: — Matai mie
la, aš jaučiu didelį malonumą, 
matant, kad vyras valgo ma
no pagamintą maistą be jokio 
nusiskundimo ir nepasitenki
nimo.

Dovana Vyrui
Vyras: — Na, kodėl gi va

karienė dar neparuošta?
žmona: — Aš bėgiojau po 

visas krautuves visą popietį 
ir negalėjau anksčiaus į na
mus sugrįžti.

Vyras: — Tu, kaip ir visos 
moterys, vis ieškai ko nors 
dykai.

Žmona: — Ištikrųjų, aš 
ieškojau dovanos Tavo gim
tadieniui.

Priežastis
Antanienė: — Kodėl tu šį 

rytą taip smarkiai užkimus?
Juozienė: — Mano vyras 

vakar vėlai į namus grįžo.

dalykas: paprastai, buvusių 
našlių vyrai pirmais povedy- 
biniais metais kenčia baimę, 
kad jis nebūtų „trečias” ar 
„ketvirtas” kandidatas į gra
bą! Todėl, tokie apsivedėliai 
nors ir neserga, bet keistos 
savijautos prislėgti, pasidaro 
tingūs, neryžtingi, ieško užsi
maskavimo padidintam rūky
me, tabokos vartojime, gėri
me, gulėjime, žodžiu, jų savi
jauta daug kuo skiriasi nuo 
kitų vedusiųjų. Bet, papras
tai, laikui bėgant jie pasitai
so.

Nepurkštauk, nebark jį už 
taboką, bet ieškok kelio į jo 
sielą, kad senatvėje turėtum 
draugą. Išjudink jį į knygų 
bei žurnalų pamėgimą. Išsi
vadink į' saulėtus laukus, į 
žydinčias pievas, tai namuose 
mažiau ir taboka kvepės. Įsi- 
dėmėkim, kad nieks taip, kaip 
senatvė reikalauja gero ir 
nuoširdaus draugo. Į „ketvir 
tus ūselius” niekuomet nepa
tarčiau žvalgytis.

Palmyra.
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jis kažką skaitė. Važejevskis tuojau šoko, reikalauda
mas pasakyti, kur jo ragotinė ir ar jis paleidęs akmenį 
j jo kambarį. Roduška apsimetė nieko nežinąs ir rei
kalavimo nesuprantąs. Važejevskis visai įdūko, o mo
kiniai stebėjo, kas toliau bus.

Juodgirių Jonelis, pasilikęs prieškambaryje su tetu
kę, pradėjo dairytis ir palubėje pastebėjo kabančių ra
gotinę. Tuojau ją nudžiovė, padavė tetukei, o ši įmetė 
ragotinę į ugnį, kurioje ragotinė pavirto į pelenus. Su
naikinęs „nusikaltimo” įrodančią medžiagą. Jonelis 
davė ženklą Vincui, kad viskas tvarkoje. Tada Vincas 
pasiūlė Važejevskiui padaryti kratą. Pirmasis šovė 
krėsti vokietukas. Su Važejevskiu juodu dūmė į Vin
co kambarį, krėtė lovą, visas pakampes. Bet viskas 
veltui. Kituose kambariuose neva krėtė mokiniai, bet 
visi jie buvo Vinco draugai, tai širdyje juokėsi iš Va
žejevskio ir jo pataikūno vokietuko. Važejevskis paga
liau atsiprašęs Roduškos ir iškeliavo sau sveikas iš kur 
atėjęs. Roduška, išlydėjęs Važejevskį ir mokinius, pa
grasino kumščiu vokietukui, tam „fliukui” (taip jį mo
kiniai vadindavo), pažadėdamas ateityje suvesti su 
juo sąskaitas.

Roduška ir daugiau nuotykių turėjo su gimnazijos 
vyriausybe. Vieną sekmadienį, kai gimnazijos varpas 
šaukė mokinius rinktis patikrinimui, Roduška su kla
sės draugais stovėjo aikštėje ir laukė savo vardą iššauk
siant. Ten buvo ir Emilianavos, mokinių prižiūrėtojas, 
kuri mokiniai vadindavo Emilka; jo, kaip šnipo, moki
niai labai nekentė. Emilka paliepė Roduškai arčiau pri- 
slinkti. Roduška stovėjo kaip įdiegtas — nė krust. įsiu
tęs Emilka pasišaukė gimnazijos inspektorių Voinovą, 
kurio būta gero žmogaus. Roduška aiškinosi inspekto
riui nesupratęs Emilkos įsakymo. Girdi, karininkas 
kairėn ar dešinėn. Emilianovas, kurs dažnai girdavęsis 
Dunten pamokose aiškiai įsakydavęs, kur suktiš —■ 
buvęs karininku, turėjęs aiškiau įsakinėti, kad moki
niai rikiuotėje nebūtų klaidinami. Voinovas tada Ro
duškai pasakė:

„Tamsta prieš vyriausybę nesišiauški, todėl, sugrį
žęs iš bažnyčios padarysi mažiukę atgailą. Prisistatysi 
gimnazijos sargui Osipui, kad šis uždarytų Tamstą 
porai valandų apsigalvoti, bet užtikrinu, kad nenu- 
kentėsi; mat, reikia patenkinti poną Emilianovą.

Juozą į laivelį, bet kas iš to — pas Vosylius po tokios 
maudynės negi bevyksi... Reikėjo išsidžiovinti.

Arti buvo salos, kur Juozą Krasniuką draugai išlaip- 
dino. Nukentėjęs upėje nusirengė, padžiovė drabužius 
saulės kaitroje, o jo draugai nusiyrė toliau. Už kokios 
valandos jie atidavė laivą savininkui, o patys nuvyko 
į miestą. Krasniukas paliko saloje vienui vienas, su savo 
džiovinamais drabužiais.

Artinosi vakaras, saulė leidosi, o Krasniukas vaikš
čiojo po salą, skėtriodamas nuo krašto prie krašto ir 
pykdamas, kam draugai jam tokį negailestingą šposą 
iškrėtė. Jis ėmė šaukti kitoje Šešupės pusėjs piemenis. 
Vienas piemuo erzino: „Kas ten ponaitį užkraustė, tas 
tegu ir nukrausto”.. Bet kai piemeniui pasiūlyta 20 
kapeikų, tai šis tuojau laiveliu atplaukė ir atgabeno į 
krantą.

Vincas Roduška, kitas Vytauto draugas, gyveno 
drauge su savo močiute, netoli gimnazijos bendrabu
čio, kurio prižiūrėtojas Milevski buvo įvairios rūšies 
verstinių karvelių mėgėjas. Laikė juos bendrabučio 
stogo bokšte. Roduška mėgdavo anksti ryte iš ragoti
nės į karvelius pašaudyti. Vieną sekmadienio rytą, kai 
bendrabutyje visi dar miegojo, taip pat ir prieklasio 
mokytojas Važejevskis ilsėjosi, Roduška panoro kar
velius pašaudyti (Važejevskis buvęs lenkų kilmės, bet 
tapęs kulvarta — pravoslavas). Roduška, gerai prisi- 
sėlinęs paleido šūvį — akmenuką iš ragotinės į karve
lius. Bet akmenukas nušvilpė ne į karvelius, bet į lan
gą kambario, kur gulėjo Važejevskis, Langas suaižė
ję o akmuo krito į Važejevskio lovą. Važejevskis, ma
nydamas ką nors prieš jo gyvybę kėsinantis, sukėlė 
ant kojų visus mokinius. Sušaukė vyresniuosius ir įsa
kė ieškoti „niekšo”, pasikėsinusio į jo gyvybę.

Vienas vokietukas aiškino, kad tai šūvis iš ragotinės 
ir jis žinąs, kad Roduška turįs ragotinę. Važejevskiui 
to užteko. Surinkęs būrį mokinių, jis išžygiavo Roduš- 
kos ieškoti. Juodgirių Jonelis tuo metu buvo atėjęs 
bendrabutin pas savo draugus, tad ir jį priskyrė prie 
Važejevskio ekspedicinio būrio. Jonelis buvo Roduškos 
pusbrolis, tad jam parūpo gelbėti jį. Prie Roduškos buto 
visą būrį pasitiko Roduškos močiutė, Jonelio teta. Ne
žinodama, koks čia reikalas ir negalėdama su Važejev
skiui susikalbėti, pasikvietė Vincuką iš kambario, kur

puolimas — lyg vaiduoklio būta. Leonas neilgai mo
kėsi, po poros metų iš gimnazijos dingo kaip aidas gi
rioje. Po daugelio metų sužinota, kad jis vedęs ir gyve
na Pennsylvanijos mainose, kur besiverčiąs nesvaigi
namų gėrimų gamyba; sako, jam gerai sekas.

Jonas Pusinis, jaunesnysis Vytauto draugas, nežinia 
kur gyveno. Jonas sakydavos su močiute kur tai gyve
nąs, bet niekad savo draugų pas save nesikviesdavo, 
ir mažai draugams buvo žinomas. Visi manė, kad Jo
nas tikrai bus kunigas. Jie neapsiriko. Jis buvo tikrai 
pamaldus. Nedori liežiuviai sakydavo, kad Jonas daž
nai pasislėpdavo nuo savo draugų ir bėgdavo marijonų 
bažnyčion. Sakydavo, būk jis ten melsdavęsis. Na, ir 
išsimeldė — įstojo į Seinų kunigų seminariją ir liko 
kunigu.

Vieną sekmadienį Vytautas pasikvietė Juozą Kras- 
niuką, Joną Juodgirį ir Juozą Gabrėną pasikilnoti Še
šupėje laiveliu, už Marijonų bažnyčios sodo. Buvo tai 
gegužės menesio gale. Po pietų karšti saulutės spindu
liai viliote viliojo, prasivėdinti upėj — laiveliu paplūdu- 
riuoti, o pavakarėje praleisti valandą kitą antroj kran
to pusėj Pabaiguose pas Vosylius. Vosyliai buvo tur
tingi žmones, puikiai sugebėjo vesti ūkį ir buvo Jono 
Juodgirio giminaičiai. Jie labai mėgdavo vaišinti sve
čius, ypač gimnazijos moksleivius. Pora skaisčiaveidžių 
Vosilyčių viliojo abu Juozuku. Visada jiems būdavo 
ten malonu lankytis.

Visi keturi jaunuoliai, nusamdę laivelį, pasiryžo at
likti gražų žygį. Bestirdami sumanė nuplaukti į antro 
liepto šoną. Mat, skersai Šešupės buvo lieptas, kurs 
gyventojams patarnaudavo greičiau ateiti į bažnyčią 
ar į miestą įvairiais reikalais. Pavasario potvyniams 
atslūgus, Šešupėj vanduo nusekdavo ir būdavo nutie
siamas lieptas.

Mūsų jaunuoliai, prisiyrę prie liepto, sutiko kliūtį — 
laivelis negalėjo praplaukti, nes liepto lentos buvo prie 
pat vandens viršaus. Vytautas pasiūlė Juozui Krasniu- 
kui užsirangyti ant liepto ir nutraukti lentas. Juozas 
sutiko patarnauti, bet įvyko nelaimė. Jam besirangant 
ant liepto, lentos galas nuslinko ir jis visu sunkumu 
nugrimzdo į vandenį. Juozas vilkėjo naują, sidabrinė
mis sagutėmis išpuoštą, gimnazisto švarką, kurs dabar 
smarkiai nukentėjo. Gabrėnas ir Juodgirys įtraukė

f
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Elizabeth, N. J
Sodaliečių Mitingas

Sodalietės Elizabethe labai 
gražiai veikia ir yra pasidali
nusios į suaugusių ir jaunes
niųjų Sodaliečių kuopas. Pra
eitą savaitę suaugusios soda
lietės turėjo savo mitingą, į 
kurį atsilankė naujas dvasios 
vadas, kun. Stonis. Jis pasa
kė pasveikinimo kalbą ir ra
gino nenuilstoma energija 
darbuotis Marijos garbei ir 
parapijos labui. Tą pačią die
ną išrinkta nauja valdyba: 
Leokadija Mackelis — pirm., 
Ona Mitchell — vicepirm., 
Florence Patalkis — sekr., 
Elena Vaičiulevičiūtė — ižd., 
Pranė Balandis — parengi
mų pirm., Ona Paul, Matilda 
Krasauckas, Albina Kirvele- 
vičiūtė, Lucija Janašauskas, 
Ona Mitchel, Betty Zemecki- 
vand, Viktorija Barkauskas 
—parengimo komiteto narės. 
Geriausio 
valdybai.

pasisekimo naujai

Gelbėti komiteto 
darbuotė

Elizabetho lietuviai pasižy
mi savo veiklumu ir patrio- 
tingumu. Jie turi sutverę 
Lietuvai Gelbėti Komitetą, 
kuris savo kasoje turi $501.- 
71 aukų. Be to, jau seniau tas 
Komitetas Lietuvai Gelbėti 
Fondui yra pasiuntęs $200. 
Nors padaręs tokius didelius 
žygius savo tikslui atsiekti, 
Komitetas rengiasi ir prie 
tolimesnių tam tikslui paren
gimų. To komiteto pirm, yra 
Džiovelis, iždininku vietiniis 
klebonas kun. J. Simonaitis 
ir sekr. Domininkas Petručio- 
nis. Be to, Komitetan įeina 
nuo visų draugijų atstovai. 
Linkime sėkmingos darbuo
tės šiam kilniam tikslui.

Lietuvai

Šv. Onos draugijos veikla
Elizabetho pašalpinė Šv. 

Onos draugija turi 140 narių 
ir turi veiklią valdybą, ku
rios pirmininkė yra Stanisla
va Juozapavičienė, iždin. Ma-

rė Petrušonienė ir sekr. Vik
torija Karalevičienė. Jos ne 
tik savo tiesioginiais reika
lais užsiiminėja, bet daug 
prisideda ir prie parapijos 
darbuotės. Rugsėjo 28 d. tu
rėjo gražų kozyrių ir pasilin
ksminimo vakarą vietinės pa
rapijinės mokyklos naudai. 
Susirinko gražus būrelis žmo
nių, deja, tik nevisi tinkamai 
įvertina savosisios lietuviš
kos ir katalikiškos mokyklos 
reikšmę. Tikimės, kuo toliau, 
tuo labiau susipras ir labiau 
parems savo reikalus. Paren
gimo komiteto pirmininke 
buvo Stanislava Juozapavi
čienė, ižd. B. Paulauskienė, ir 
sekr. Karvojienė ir Petrušo
nienė. Gražus jų darbas, ver
ta ir kitoms organizacijoms 
pasekti.

Parapijinės mokyklos susi
domėjimo reikalu

Vietinė parapijos mokykla 
nėra tinkamai lietuvių įverti
nama. Kleb. kun. J. Simonai
tis deda visas pastangas dau
giau supažindinti su mokyk
los veikla vaikų tėvus ir vi
sus lietuvius. Tuo tikslu kle
bonas yra sumanęs sušaukti 
visų tėvų pasitarimą ir geres
nei veiklos pažinčiai yra nu
sistatęs sutverti Tėvų Tary
bą. Tas, beabejo, turės dide
lės įtakos mokyklai ištobulin
ti.. Sveikintinas šis gražus žy
gis ir tenka tik palinkėti ge
riausio pasisekimo.

Bayonne, N. J. -

visi stalai pilni, visos kėdės 
užimtos.

Klebonas sutiktas didžiau
siu plojimu. Jis atėjo drauge 
su savo tėveliais. Programos 
vedėju buvo Jonas Brajus, 
veiklus visuomenės veikėjas, 
būsimas advokatas. Visa pro
grama įvairinta lietuviškomis 
dainomis, kurias dainavo visi 
susirinkusieji. Tam reikalui 
buvo išdalinti atspausdinti la
peliai.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kunigai Dr. Molligan, šv. Var 
do vyrų dr-jos būsimo para
do spalių 12 d. vedėjas, Dr. 
J. Starkus, J. Aleksiūnas, P. 
Lekėšis, J. Kartavičius, šer- 
nius, Pinkus, Masiulis; Dr. 
Mickevičius „Amerikos” re
daktorius, L. Vyčių kp. pirm. 
Novat, sodaliečių pirm. Jean 
Rogers, Rožančiaus dr-jos 
pirm. Kvetkauskienė, Šv. O- 
nos dr-jos pirm. U. Milvydie- 
nė, Šv. Vardo dr. pirm. G. Va
nagas, trustistai Juselis ir 
Kalanta, adv. Miller iš Jersey 
City. Visų rengėjų ir šeimi
ninkių vardu sveikino ir do
vaną įteikė M. Kvetkauskie
nė. Draugijų atstovai atski
rai įteikė savo dovanas. Visi 
linkėjo savo klebonui gra
žiausio pasisekimo ir ilgos 
darbuotės tarp Bayonnės lie
tuvių. Buvo atsilankęs su žmo 
na adv. K. Paulauskas, kurs 
pasakė sveikinimo kalbą.

Kleb. kun. M. Kemežis vi
siems dalyviams, visiems sa
vo parapijiečiams, visoms 
draugijoms pasakė nuoširdų 
padėkos žodį. Kvietė ir toliau 
artimai bendradarbiauti, už
tikrindamas visas savo jėgas 
Bayonnės lietuvių gerovei. Jo 
kalba palydėta didžiausiu pri
tarimu.

Po vakarienės visi daly
viai turėjo progos dar links
mai praleisti laiką, geram or
kestrui smagiai grojant. Jau
nimas ir vyresnieji linksmai 
sukėsi po salę.

Mėgiama „Amerika”
Bayonnės lietuviai vis dau 

giau ir daugiau pamėgsta „A- 
meriką”. Per paskutinius se
kmadienius prie bažnyčios 
vis pritrūko „Amerikos”. Bū
tų gera, kad administracija 
daugiau egzempliorių atsiųs-

Myli vadą
Šv. Mykolo lietuvių para

pijos žmonės jau labai arti
mai susipažino su savo nauju 
klebonu, kun. Mykolu Keme- 
žiu. Draugijos nutarė jį pa
gerbti jo vardinių ir gimta
dienio proga. Taip ir padary
ta Šv. Mykolo šventės išva
karėse, rugsėjo 28 d. par. sa
lėje surengta iškilminga va-!---- o-------o----- r------,-----
karienė. Salėn prigužėjo pa-^tų. Šiomis dienomis „Ameri- 
rapijiečiai ir jų svečiai iš a-j ką” užsiprenumeravo nauji 
pylinkės. Salė buvo pilna — skaitytojai Pranas Ralis, N.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Kad ji paseks šitą karą, tai matematiškai išskaičiuota. 
Revoliucija, broliuk, tai kruvina operacija. Jeigu ji su- 
kratys Rusiją ir Vokietiją, tai visiškai nušluos Lietu
vą, kaip vėjas dulkę. Tu čia man pertarsi, kad revoliu
cija juk tautas išlaisvina. Aš su tuo nesutiksiu, nes re
voliucija išlaisvina ne tautas, bet žmoniją, vadinasi, dar
bininkų klasę. Revoliucijai tautos nerūpi. Jas turi nu
šluoti. Jei Vokietiją ir Rusiją, tai jau ką bekalbėti apie 
Lietuvą. Taigi matai, drauguti, kad tau teks išsižadėti 
savo buržujinės galvosenos. Gyvenimas taip griežtai pa
suko į mūsų pusę, kad jis atgal jau nebegrįš.

Andrius valandžiukę patylėjo, paskui atsiliepė:
— Tavo pranašystė labai juoda. Bet jei sakai, kad 

pranašystės kritika nesiskaito, tai ir maniškei turi su
teikti tą privilegiją. Tu pranašauji taip, aš pranašausiu 
kitaip. Sakai, kad gyvenimas pasuko jūsų pusėn. Dar 
ne. Jei kada pasuks, tai tik dalinai. Tu, žinoma, geres
nis už mane istorikas, bet aš bent tiek suvokiu, kad 
istorija neatsiklausia nustatytųjų iš anksto teorijų. Ji 
veikia savotiškai. Į jos įvykių protarpius įsibriauna to
kių galimybių, apie kurias teoretikai nė sapnuote ne
sapnavo. Kad ir šitokia galimybė. Lietuva išlaiko visus 
karo vargus ir išlieka gyva. Tuo tarpu du milžinu — 
Rusija ir Vokietija — bekovodamu taip nusikamuoja, 
kad abu palieka bejėgiai. Ir čia kaip tik momentas Lie
tuvai ant kojų atsistoti. Ar užginčysi tokią galimybę?

— Visu protu ir širdimi! — karštai atsakė Pilvutis, 
— o dėlko, tai jau pirmiau paaiškinau.

— Tiek to su tais aiškinimais. Jie manęs neįtikino. 
Bet tu pasakei, kad visa širdimi užginčyji galimybę Lie
tuvai atsigimti. Ar gi būtum savo tėvynės priešas?

— Tėvynės priešas! — pašiepiančiai pamėgdžiojo 
Pilvutis, — ir vėl buržuazinės idėjos! Klausyk, And
riau, mudu vargiai kada besusikalbėsiva. Tu dar nepa
siekei tos protinės sferos, kurioje į panašius prietarus 
iš aukšto žiūrima. Aš, kaip aras, kviečiu tave pakilti 
aukščiau, gi tu kaip vištelė vos tegali ant tvoros atsi
tūpti. Dovanok už palyginimą, bet mandagesnio kol 
kas nesurandu. Tėvynės priešas! —- Koks siauras su
pratimas. Juk man, social-revoliucijonieriui, visas pa
saulis tėvynė! Ar gi gali mane smerkti už tai, kad ank
ščiau pakilu ir toliau matau?

Natickas ir Ag. Markūnienė 
atnaujindama prenumeratą, 
pridėjo $1.00 Lietuvių Dienos 
Fondui.

Neseniai par. vargoninko 
vietą užėmė muz. žalnieraitis, 
keletą metų gyvenęs New 
Britain, Conn. Tikimasi, kad 
naujo vedėjo vadovybėje par. 
choras pasieks gražių gies
mės ir dainos aukštumų. Ge
riausio pasisekimo!

T. B.

Philadelphia, Pa
Gražios Vestuvės

.Rugs. 28 d., Šv. Kazimiero 
lietuvių bažnyčioje moterys
tės sakramentu sujungti Sta
nislovas Kryžanauskas ir 
Bronė Latvytė, šliūbą sutei
kė kun. I. Valančiūnas prieš 
pat sumos pamaldas; per su
mą suteikė palaiminimus. 
Nors abu jaunuoliai čia gi
mę ir augę, bet kalba gerai 
lietuviškai, tad šliūbo apei
gų klausimai ir atsakymai 
atlikti lietuviškai. Bažnyčia 
buvo gražiai išpuošta ir žmo 
nių buvo pilna.

Pamergės buvo: Elena 
Normantaitė, Ona Žideliūtė, 
Kostancija Kuliutė, Josephi
ne Žideliūtė ir Ona Stephen; 
pabroliais — P. Kryžanaus
kas, P. Balčiūnas, E. Zigler, 
A. Dilionis ir J. Lokovičius.

Vestuvių puota įvyko Šv. 
Kazimiero par. salėje. Daly
vavo per 300 asmenų, dau
giausia iš Point Breeze. Visi 
geri lietuviai katalikai. Sve
čiai linksminosi, linkėdami 
jaunai gražiai lietuviškai po
relei laimingo ir gražaus ka
talikiško sugyvenimo.

Jaunavedžiai apsigyvens 
pas jaunosios tėvus pp. 
Latvius.

Kortų Vakaras
Šv. Vardo dr-ja rugsėjo 27 

d. surengė „Card Party”. 
Žmonės skaitlingai atsilankė 
ir linksmai vakarą praleido. 
Gražios dovanos išdalintos.

Pelnas šio vakaro skiria
mas muzikantams, kurie Šv. 
Vardo draugijos metiniame 
parade dalyvavo.

40 Valandų Atlaidai
Šv. Onos bažnyčioje, Grand 

St. ir Manning Ave., 40 vai. 
atlaidai prasidės šį sekmadie
nį, spalių 5 d. Pamokslus pa
sakys: pirmą vakarą kun. J. 
Aleksiūnas, antrą vakarą 

(kun. P. Lekešis, paskutinį

Nele Rakickaitė,
Newark, N. J., jaunuolė,!

rugsėjo 21 d. lietuvių para-;;“į‘ar* '2Tun''N, Fakalniš!
P?«0S T ?i tsriK, Parapijos choras uoliai ruo- 
„Miss Lithuania of NewIx:„„.
Jersey”.

M.

p.

Newark, N. J

kių, kas ir buvo pilnai at
siekta.

Daug įdomumo sukėlė rin
kimas gražuolės, kuriai duo
tas titulas „Miss Lithuania of 
New Jersey”. Konteste labai 
skaitlingai dalyvavo ne tik 
vietinės, bet ir iš apylinkės 
miestų merginos.

Sudarytas 11 narių „teis
mas” taip pat iš visų apylin
kės miestų. Po entuziastin
gos rinkimų eigos, gražuolės 
vainiką uždėjo p-lei Nelei Ra- 
kickaitei, 20 metų merginai, 
gimusiai Lawrence, Mass.. 
Jau 10 metų kai ji gyvena 
Newarke, 87 Van Buren St. 
Iš tikrųjų, tai graži lietuvai
tė, tikrai verta gražuolės var
do Newarke ir jo apylinkėse.

Laimėjusiai rinkimus p-lei 
N. Rakickaitei par. klebonas 
kun. Ig. Kelmelis įteikė gra
žią dovaną 
lį), uždėjo 
kaspiną su 
thuania of
paragino būti pavyzdinga lie
tuvaite ir dalyvauti organi
zaciniame gyvenime, vietos 
parapijos chore, palaikyti 
lietuviškumą, nes gražios mer 
gaitės ir darbai turi būti gra
žūs.

(įdomų laikrodė- 
rūtų vainiką ir 

užrašu „Miss Li- 
New Jersey”. Jis

šias! gražiai išpildyti atlaidų 
Mišparus.

Atlaidai prasidės sekma
dienį su procesija per sumą 
10:30 vai. ryte. Mišios bus 
pirmadienio ir antradienio ry 
tais 9 vai. Mišparai su pamo
kslu ir palaiminimu 7:30 vai. 
vak. Išpažintys prieš Mišias 
ir vakarais po pamaldų.

Klebonas kun. J. Šernius 
ragina visus parapijiečius ir 
apylinkės draugus nepraleis
ti šios progos ir atsilankyti į 
metinius atlaidus.

Eisena
Metinė Šv. Vardo draugijos 

eisena įvyks kitą sekmadienį, 
spalių 12 d. Šiemet mūsų pa
rapijos Šv. Vardo draugijos 
vyrai irgi dalyvaus. Labai 
svarbu, kad visi lietuviai vy
rai skaitlingai dalyvautų ei
senoje. Visi vyrai prašomi su
sirinkti prie bažnyčios kitą 
sekmadienį po sumos, kur su
stoję eilėse pradėsime mar- 
šuoti. J.

Bridgeport, Conn

par.Antras Švč. Trejybės 
išvažiavimas — piknikas, ku
ris įvyko jauno rudenėlio 
grožyje, rugsėjo 21 d., buvo 
labai sėkmingas. Gal būt dėl
to, kad tai buvo paskutinė šio 
sezono lauko pramoga susi
tikti ne tik newarkiecius, bet 
taip pat draugus — pažįsta
mus ir iš tolimesnių apylin-

Buvęs.

Migla, kaip meilė širdy, 
žaidžia tarp kalnų ir suteikia 
jiems netikėtojo grožio.

Praeitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje buvo 40 vai. atlai
dai, labai iškilmingai praėję 
Klebonas kun. J. V. Kazlaus
kas ir 
nierių 
Mėšlį, 
svečių 
botas,
kauskas, Gradeckis, Kripas, 
Vilčiauskas, Bogušas, Gau-

šiemet turėjo misi j o- 
pamokslininką kun. 

jėzuitą. Buvo daug 
kunigų: prel. J. Am- 
J. Valantiejus, Kar

1ET0Sronskas, Čebatorius, Rib 
Karlonas, Abramaitis i 
vienuoliai pranciškoną 
Lietuvos T. Vaškys ir 
Liauba. Procesija buvo 
iškilminga, daug merg 
ir berniukų joje ėjo. Cl 
ir solistai iškilmingai pajįos veiklos rėmė- 
dė, vad. muz. A. Stanii pasako, kad visi 
kui. Buvo svečių vargon 5 d dalyvaus D. L. 
kų — iš Brooklyno mi į0 sukakties minė- 
T O VT Iz* 11 i V"1 11 ry 1 4 T 11 1 r zi . • . « «ijaUsti atsako: „kam 

Žmonių ^usti, kad jau ei-

kokios abejonės, kad 
• į tik galimybės leis, 

pradėjo vaikščioti, ji bu,į'j d į Apreškim0 
sizeidus kojas; buvo h , 

nėj net porą mėnesių. P: ______
tariūnienė yra kelių dr 
jų pirmininkė, gera t 
vaidintoja; linkėtina ja 
sveikti ir vėl imtis savo 
bo.

Choras pradėjo rengt 
džiuliam koncertui, 
programą pildys Bridg ja šalininkų. Abiejų 
to, Hartfordo ir Water organizacijos su- 
par. choristai. Koncertą įturalizuotų piliečių 
mūsų kolonijoje lapkrič 3tkuriems bus svar- 
d. Komisijon išrinkti A, inkti „foreign born” 
nišauskas, Mikinis, Bt 
čiūtė, Dainius; jiems pa 
ninku pasižadėjo visas 
gingas choras. Šis kone
visiems žinotinas ir r^ld. Apreiškimo

j JAU EISIM..”

•jūs draugijų veikė-

j 5 d. dalyvaus D. L.

Jankus ir muz. Dulkė, 
ir iš Conn.. T 
daug, nors galėjo būti ir 
giaus.

Ponia Tatariūnienė

i salę.

O'ASI LAIMĖTI

yorko miesto mayo- 
kampanija didėja. 

LaGuardia ir demo- 
įandidato O’Dwyer 
rūpinasi gauti ko

1KRIKŠTIJO

nas; pelnas parapijai ii tyčioje pakrikštytas 
ro išlaidoms. Visi įsigj skaitytojų Vin- 

Elenos (Sabaliaus- 
Mauskų pirmagi-

iš anksto bilietus, kad i 
ketų lauke stovėti. Atn 
te, vien choristų bus pušį william "Francis 
šimto! Lauksime visi.

Parapijos bazar as bi abaliauskaitė ir Pra- 
keturis vakarus — Spal šauskas.
18, 24 ir 25 d. d. Bus R’puotoje dalyva- 
kiai, ir kitoki laimėjim i giminės. Jaunasai 
met manoma pelnyti as gražiai ir sveikai 
giau, nes tikrai geri B:
porte laikai. ---------------

Krikšto tėvais buvo

Oi IURŲ SUKAKTIS

Tel. HArrison 6 -1693 '
is ir Marcelė (Taut- 
Bendurai, „Ameri- 
itytojai, gyv. Glen 
L, spalių 1 d. sulau-B. J. Shawkon

----- (Ašakūnas) — -i ,, . _. . 
įskties. Šiai sukak-
nėti, Bendurų vien-GRABORIUS — 

BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorl ĮĮĮ Puolant — 
ir New Jersey valstyb _

Verte Kyla 
rite savo sutaupąs 
i — įsigykite neju- 
losavybes — namus

310 John Street 
Harrison, N. J.

ir vėl tas priekaištas del stokos aukštesnio protinio 
išsilavinimo! Andriui tai buvo skaudžiau už bet kokį 
užgauliojimą. Bet jeigu ta „aukštoji protinė sfera” rei
kalauja paneigti tėvų kraštą, tai tegu ji prasmenga! 
— net su pagieža pamanė Andrius. Tačiau jam tuoj 
mušė į galvą mintis, kad yra žmonių, baigusių aukštes
niuosius mokslus, o vis dėlto išlikusių karštais patrio
tais. Kad ir Vaišmantas su Bitinu — juk tai universi
tetą išėję vyrai. Čia pat jam prisiminė ir keli aukštai 
išmokslinti rusų rašytojai patriotai. Ne, čia kažkas ne 
taip. Ne aukštesnysis mokslas Pilvučio ištautėjimo 
priežastis. Čia reikia atversti kitas lapas — Vidujinio 
gyvenimo lapas. O gal ir patsai Pilvučio protas nesu- 
ėmė ar tinkamai nesugebėjo suvirškinti tų idėjų, ku
riomis jis buvo maitinamas. Andrius staiga paklausė:

— Ar skaitei Dostojevskį?
— O tu pats ai’ skaitei? — klausimu į klausimą at

sakė Pilvutis.
— Nuo a iki z.
— Tai kas iš to?
— Jei skaitei, tai atsimeni, kad Dostojevskis vieno

je vietoje pasakė: „ne jis suvalgė idėją, bet idėja jį su
valgė”.

— Gal atsimenu, gal ir ne. Dostojevskis juodo tipo 
buržujus. Pažangūs žmonės jo neskaito. Bet—kas iš to?

— Dostojevskis genijus. Bet tu klausi: kas iš to? 
Nugi tas, ką jis pasakė. Jei tau neaišku, tai jo žodžius 
tiesiog prie tavęs pritaikinsiu. Tu nesugebėjai suvirš
kinti revoliucinės idėjos, bet užtai ji tave suėdė taip, 
kad nė tavo ausų nesimato.

— Kas tai? Tikslus užgauliojimas? — pasipūtė Pil
vutis.

— Ne. Tik paprasčiausias pabrėžimas fakto. Aukštes
nysis mokslas nepateisina patriotizmo stokos. Aš pažį
stu kelis aukštai mokytus vyrus, kurie yra karštesni 
už mane patriotai. Tuo būdu aš esu įsitikinęs, kad mo
kslas pagilina patriotizmą. Pas tave kaip tik priešingai 
išeina. Vadinasi, arba neturi aukštesniojo mokslo, ar
ba esi iš mokytų žmonių nelaiminga išskirtis.

Tai pasakęs, Andrius atsikvėpė pilna krūtine, nes 
jautėsi tinkamai savo oponentui atkeršijęs.

Pilvutis nesitikėjo tokio miklaus atsakymo iš’ mažiau 
išmokslinto savo draugo. Jo akys piktai žybtelėjo. Jo
se užsidegė senas iš gimnazijos laikų pavydas. Gimna
zijoje Andrius visuomet moksle aukščiau stovėjo už 
Pilvutį, kurs, būdamas negabus, bet pilnas puikybės, 
širdingai jo už tai nekentė. Tačiau dalykai taip išėjo, 
kad Andrius baigė tik gimnaziją, o Pilvučiui pavyko 
pakliūti į universitetą. Tai pakeitė jų santykius. Dabar 
jau Pilvutis jautėsi kur kas mokytesnis ir pasiėmė iš 
aukšto žiūrinčią protekcijonalią rolę, nepamiršdamas 
kartais bakštelti savo draugui yla į pašonę, primenant 
jam savo mokytumą, o jo nežinojimą. Bet staiga pajuto, 
kad nemokšystės ir net paniekos yra jam pačiam į

pašonę įsmigo. Iš pradžių negalėjo nė žodžio surasti 
Andriui atsakyti. Pyktis užėmė jam kvapą. Tačiau 
greit susivaldė ir priverstinai papuošė savo veidą tokia 
šypsena, kokią mokytojas parodo atakliam išsišoku
siam mokiniui.

— Na, tavo Dostojevkis rašė sapnuodamas. Juk tai 
buvo epileptikas ir geriausius savo veikalus parašė 
tuomet, kada jam artėdavo ligos paroksizmas. Ką gi 
sveiko galima susilaukti iš patologiško talento?. Jis 
yra pripasakojęs visokių paradoksų, tarp kurių ir aš 
vieną gerai atsimenu. Štai jis: „reikia būti tikrai ge- 
nijališkam žmogui, kad galėtum atsilaikyti prieš svei
ką protą.” Matai, ir aš pažįstu Dostojevskį. Cha! cha! 
cha!

Čia Andrius tikrai nustebo. „Jis ne toks kvailas, kaip 
aš buvau manes. Iš kur jis taip išsivystė”?

Garsiai gi atsiliepė:
— Bet Dostojevskis tai vartojo kaipo pašaipą. Pa

sakęs, kad reikia genijalaus žmogaus sveikam protui 
atsispirti, tuoj pridūrė, kad ir bet koks durnius gali tai 
padaryti. Vis dėlto posakis labai sąmojingas. Jam iš
galvoti reikia genijaus.

— Na, aš nežinau. Vis dėlto tai nesveiko, kad ir ga
baus proto padarinys. Jis tiek pat vertas kiek ir tas 
nuposteringavimas apie suvalgymą idėjos. Bet, paga
liau, Dostojevskis gal ir tiesą pasakė, — baigė lyg į 
save kalbėdamas Pilvutis. Vieni suvirškina idėjas, kiti 
ne. Pirmieji vadai, antrieji tik eiliniai už idėją kovotojai.

— Pridurk dar — ii' fanatikai, — pagriebė Andrius. 
— Iš visa ko matyti, kad tu antriesiems priklausai.

— Būti eiliniu už revoliucinę idėją kovotoju dau
giau garbės, negu būti buržujų vadu, — atsikirto Pil
vutis.

— Ar ir fanatikus prie to priskaitai?
— Fanatikų pas mus nėra. Yra tik karštieji darbuo

tojai. Bet meskime tą tuščią ginčą dėl žodžių. Kalbė
jome apie patriotizmą. Tu man prikišdinėjai stoką lie
tuviškojo patriotizmo. Bet aš didesnis už jus patriotas: 
aš myliu visą žmoniją.

— Bet nekenti Lietuvos, — aitriai pastebėjo Andrius.
Pilvutis pakratė galvą.
— Tu vis, atsiprašau, matuoji kaimietišku matu. 

Kas myli daugiau, tas myli ir mažiau. Juk ir Lietuva 
žmonijos dalis. Tai dabar išvadą pats sau pasidaryk.

— čia tik gudrus, sofistiškas išsisukinėjimas. Juk esi 
pareiškęs, kad visa širdimi esi priešingas Lietuvos at
gimimui. Tai kokia čia meilė?

Pilvutis šyptelėjo. Staiga jis paklausė:
— Ar pažįsti Plechanovą? Vadinasi ne patį Plecha- 

novą, bet jo raštus?
Plechanovą — kokį Plechanovą? Apie Plekavičių 

tai Andrius buvo girdėjęs, bet apie Plechanovą — ne. 
Jis Plechanovo nepažįsta. Jis taip ir prisipažino.

Pilvutis nuolaidžiai nusišypsojo.

— Tai matai. Tu man lendi į akis su Dostoje dar galima pirkti 
kurio aš visai nebijau, gi tu apie Plechanovą n 
girdėjęs. O juk tai genijalus sveiko protavimo m( i 
jas. Jeigu jį būtum skaitęs, tai šis tarp mudvie; 
čas visai būtų nereikalingas. Vienu akimirksniu 
suprastum. Gi dabar reikia sunkaus darbo apeinu nįtu?
kinti. Aš todėl parodysiu Plechanovo galvojimo , _
dą. Štai kad ir mudviejų ginčas. Tu sakai pažįsti W®! mūro namas, 
lis aukštai mokytus vyrus, kurie yra karšti, bet tfių, visi įrengimai, 
ri patriotai, nes myli tiktai savo tautą. Gi aš, la. Kaina $4500.00. 
tavęs, esu nelaiminga išskirtis. Bet aš vienu mosti šeimynų namas, po 
argumentą apversiu aukštyn kojoms. Man užter 
pareikšti, kad aš pažįstu tūkstantį mokytų vyri 
rie yra platūs, internaciona'liški patriotai. Tada i 
kitas, tik tie tavo keli tautiniai patriotai sudaro 
mingą išskirti. Tai Plechanovo protavimo me 
Rodos, toks paprastas, bet kaip tikslus ir sėkm
Lygiai kaip šachmatuose: vienas gerai apgalvoti i panašių bargenų ir 
stūmėjimas ir — šach karalienei! Ką į tai pašalėse. Atsiliepki- 

Andrių lyg pagriebė abejone. O kas jį žino? G įnes atidėlioti yra 
liesas, mefistofeliškai susivėlęs eseras ir turi

Machulis

dinomis. Štai kele- 
gerų bargenų:

barių atskiras na
rdžius, puiki ir pa

ius šeimai .visais at- 
patogioi ir gražioj 

je. Tik $5500.00!
namai yra Cypress 
Woodhaven sekei jo-

liesas, mefistofeliškai susivėlęs eseras ir turi 
Bet ne. Tai negali būti. Eserai gali sau verstis i 
galvosena, bet kur jų siela? Jie kažkokie nenori 
Sakosi mylį visą pasaulį, bet nuolatos jį vaišina 
nomis revoliucijomis. Jiems rūpi valstybių ir taut M® — Laisniuotas 
versmai, bet jei koks stambesnis sukrėtimas nu 
tokią mažutėlę lietuvių tautą, kaip vėjas dulk į, Woodhaven, N.Y. 
jiems tiktai mažmožis. Tai aiškus proto ir širdies 
mimas. Gerai išmiklintą savo galvoseną jie vi 
vien tam, kad kitus suviliotų ir patys galėtų gab 
sisukti. Bet gi ar vien galvosūkiuose glūdi dalykų (

Tos mintys, kad ir ne taip gal suformuluotos, I Tiri/TĮT R A V A I 
per Andriaus galvą. Bet kaip čia atsakius į Pilvuč W V 
gumentą? Jis pasiryžo atsakyti atvirai, be jokio g 
galviavimo.

— Tavo argumentas labai miklus, ir tasai jusi 
chanovas matyt labai gabus žmogus, kad išmok 
naudoti smegenis. Bet gi ne vien mikliame smi 
šokinėjime žmogaus laimė. Jūs protaujate vii 
žmonės ieško laimės kitaip. Jūsų galvosenoj Lietu r 417 Grand Street, 
kita maža tauta tai tik mažmožis, ji gali sau žūt 
likimas jums nė motais. Bet ir Lietuva į jus žiūr 
į mažmožį. Jūs jai taip pat nė motais. Matai, argi 
tas veikia abiem pusėm. Gal tu ir esi sutikęs tūki ^te pasižiūrėti mūsų 
išmokslintų internacijonalistų, nes esi buvojęs ir p T 
Rusijoj ir ] 
kiek už jos sienų, bet ne per toliausia. Taigi, teg<^ 
susidurti tik su keletu išmokslintų partiotų. Čia 
viejų šansai nelygūs, ir tuo būdu tavo argument 
bai dirbtinas ir suktas. Tačiau jei suskirstytur 
pasaulio mokytus žmones į internacijonalistus ir 
jotus, tai aš esu tikras, kad jūsiškiai b ūtų mažun

(Bus Daugiau)

Brokeris

Virginia 7-1896

Tel. E Vergi 
išdirbėjai geros

palyginkite kainas su
kitose šalyse. Aš gi tik esu buvęs Lietu ;
s .šienu. bet ne nėr toliausia. Taiei. tesi J88®6 kngv161118 1išm<

JOS NIEKUR NE<
Kaip Petraičiu

PETRAITIE
ns mokėsite už rakant
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Kortų Vakaras
Vardo dr-j a rugsėjo 27 
rengė „Card Party”, 
is skaitlingai atsilankė 
<smai vakarą praleido, 
is dovanos išdalintos, 
įas šio vakaro skiria- 
nuzikantams, kurie Šv. 
> draugijos metiniame 
e dalyvavo.

»r >■ >• f f* f* 
Kartom, 
vienuolį 
Lietuj' 
Liaiib^^

W I JAU EISIM..

dė, vaįs 
kui.V

) Valandų Atlaidai
Onos bažnyčioje, Grand 
Manning Ave., 40 vai. 
ai prasidės šį sekmadie- 
alių 5 d. Pamokslus pa- 
: pirmą vakarą kun. J. 
iūnas, antrą vakarą 
P. Lekešis, paskutinį 
ą — kun. N/Pakalnis, 
ii jos choras uoliai nio- 
gražiai išpildyti atlaidų 
.rus.

aidai prasidės sekma- 
su procesija per sumą 
vai. ryte. Mišios bus 

.diėnio ir antradienio ry 
vai. Mišparai su pamo- 

r palaiminimu 7:30 vai. 
Išpažintys prieš Mišias 
carais po pamaldų.

bonas kun. J. Šėmius 
a visus parapijiečius ir 
įkės draugus nepraleis- 
s progos ir atsilankyti į 
ius atlaidus.

Eisena
tinė Šv. Vardo draugijos 
i įvyks kitą sekmadienį, 
į 12 d. šiemet mūsų pa- 
>s Šv. Vardo draugijos 
irgi dalyvaus. Labai 

u, kad visi lietuviai vy- 
caitlingai dalyvautų ei- 
e. Visi vyrai prašomi sti
rti prie bažnyčios kitą 
adienį po sumos, kur su- 
eilėse pradėsime mar

ei.

'dūs draugijų veikė- 
, viškos veiklos rėmė- 
p'S 'ai pasako, kad visi 

j 5 d. dalyvaus D. L.
18 0* flino sukakties minė- 

. .........................
glaus.

klausti atsako: „kam 
‘klausti, kad jau ei- 
eisim”.

jokios abejonės, kad 
q tik galimybės leis, 

sizeidĘj ys į šį svarbų minė- 
llių 5 d. į Apreškimo 

tariūnį; s salę.
]U fjjK- - - - - - - - - - - - - - - - - -
vai^ INAS! LAIMĖTI 
sveikti į; - - - - - - - -
bo. iTorko miesto mayo- 

« hų kampanija didėja, 
j?,' La Guardia ir demo- 

kandidato O’Dwyer 
rūpinasi gauti ko

0| lia šalininkų. Abiejų
F ;ų organizacijos su- 

rturalizuotų piliečių 
is, kuriems bus svar- 
,ukti „foreign born”

d, Kcį

čiūtė,i).

AKRIKŠTIJO 
visiem _ _ _ _ _ _

jo 21 d. Apreiškimo 
roišhiį nyčioje pakrikštytas

:os” skaitytojų Vin-
i Elenos (Sabaliaus- 
Paulauskų pirmagi- 

simto!L is William Francis 
Krikšto tėvais buvo 
Jabaliauskaitė ir Pra- 
i.šauskas.
;ynų'puotoje daly va-

kėtųkį 
te, vis;

keturij-
18,24:

lL;ii giminės. JaunasaiJI A U U. UX1UKJU.1

, įas gražiai ir sveikai
giau,B 
porte Ii

DURŲ SUKAKTIS

idgeport, Conn.

.eitą sekmadienį mūsų 
čioje buvo 40 vai. atlai- 
abai iškilmingai praėję 
mas kun. J. V. Kazlaus- 

šiemet turėjo misijo- 
pamokslininką kun.

jėzuitą. Buvo daug 
kunigų: prel. J. Am- 
J. Valantiejus, Kar

tas, Gradeckis, Kripas, 
luskas, Bogušas, Gau-

r

l

, turte dukrelė Elena, mokyto
ja, rugsėjo 27 d. Belskio sa
lėje surengė tikrą „surprise 
party”; jai pagelbėjo tetos 
Jozefą Paulauskienė ir Bels- 
kienė. Pasikviesti gimines, 
draugai, pažįstami. Sukaktu-^ 
vininkai tikrai buvo gražiai 
apgauti — jie visiškai neti
kėjo tokio pagerbimo

Sukakties puota praėjo 
gražiausioje nuotaikoje. Bu
vo ir programa, kuriai vado
vavo „Amerikos” redakto
rius. Vakarienę pradėjo J. 
Paulauskienė (A. Benduros 
sesuo). Sveikinimo kalbas pa
sakė P. Paulauskas (prieš 25 
metus jis buvo piršliu), p. 
Norvaišienė (buv. svočia), p. 
Kirkutis (pirmasis pabrolis), 
Norvaiša, švogeris Belskis ir 
sesuo Belskienė, brooklynie- 
tė Sabaliauskienė, J. Meden- 
sis, J. Gailius, Minčinauskas, 
Griniai (iš New Jersey), Na- 
vartonienė (iš Bridgeport, 
Conn.), J. Horbin (Cliffside, 
N. J.), Bendurų duktė Elena 
ir sūnus Harry ir kit. Įteikta 
daug gražių dovanų.

Sukaktuvininkai Benduros 
visiems padėkojo už taip ma
lonų jų gražios sukakties at
minimą.

Vakaras gražiai praleistas. 
Jaunimas smarkiai „pleški
no” polkas, kurias grojo lie
tuviška „armoška”. Padai
nuota lietuviškų dainų. Pia
nu paskambino Alice Belsky- 
tė, turinti savo piano mokyk
lą, kurion lankosi per 30 mo
kinių.

Sesuo Nikodemą, O. P., 
Apreiškimo parapijos mo
kyklos viršininkė. Jos va
dovybėje paruošti mokyk
los vaikučiai spalių 5 d., se
kmadienį, dalyvaus D. L. 
K. Gedimino 600 metų su
kakties minėjime.

Svečias.

ŽUVO NELAIMĖJE

NUOSAIKIU LIETUVIŠKU 
KELIU

Pittsburgh, Pa

(Pradžia 2 pusi.)

įas ir Marcelė (Taut
as j Bendurai, „Ameri- 

litytojai, gyv. Glen 
BJ I., spalių 1 d. sulau- 

binio gyvenimo 25 
kakties. šiai sukak- 

g mėti, Bendurų vien-

teini Puolant — 
(mų Vertė Kyla 
į )rite savo sutaupąs 

;i — įsigykite neju- 
uosavybes — namus 
oi dar galima pirkti 
kainomis. Štai kele

li gerų bargenų: 
įbarių atskiras na- 

čas visai būtų nereikalingas.V radžius, puiki ir pa- 
suprastum. Gi dabar reikia c &• Kaina $4000-00. 
kinti. Aš todėl parodysiu Pieš simynų mūro namas, 
dą. Štai kad ir mudviejų gfe įarių, visi įrengimai, 

(ta.. Kaina $4500.00. 
šeimynų namas, po 
rius šeimai ,visais at- 
f patogioj ir gražioj 
je. Tik $5500.00!
namai yra Cypress 

mingą išskirti. Tai Plechaw?|Woodhaven sekcijo- 
Rodos, toks paprastas, bet k? 
Lygiai kaip šachmatuose: n# 
stūmėjimas ir — šach kaniS 

Andrių lyg pagriebė abejos 
liesas, mefistofeliškai suavėk 
Bet ne. Tai negali būti. Esefi- 
galvosena, bet kur jų siela’ - 
Sakosi mylį visą pasaulį, 
nomis revoliucijomis. Jiems it?
versmai, bet jei koks stamfo- 
tokią mažutėlę lietuvių M' 
jiems tiktai mažmožis. Tai ak
inimas. Gerai išmiklintą 
vien tam, kad kitus suviliotų - 
sisukti. Bet gi ar vien galvosi 

Tos mintys, kad ir ne taip £ 
per Andriaus galvą. Bet kaip? 
gumentą? Jis pasiryžo atsakp 
galviavimo.

— Tavo argumentas labai _ 
chanovas matyt labai gabus > 
naudoti smegenis. Bet gi 
šokinėjime žmogaus laimė. * 
žmonės ieško laimės kitaip. 
kita maža tauta tai tik mažn^ 
likimas jums nė motais.Bet k 
į mažmožį. Jūs jai taip pat ne 
tas veikia abiem pusėm. Gal te 
išmokslintų internacijonaM^ 
Rusijoj ir kitose šalyse. Aš Įr 
kiek už jos sienų, bet ne uer 
susidurti tik su keletu 
viejų šansai nelygūs, ir tuo 
bai dirbtinas ir suktas, T?' 
pasaulio mokytus žmones į 
jotus, tai aš esu tikras, kad

(BusD^

Praeitą sekmadienį, rugsė
jo 28 d., Brooklyne dvejose 
automobilių nelaimėse užmu
šti du ir sužeisti aštuoni as
menys. Užmušti Jack McCau
ley, 32 metų ir Mrs. Zonie 
Wright, 48 metų. Sužeistųjų 
tarpe yra Francis Urban, gy- 
ven. Bronxe.

Nelaimės įvyko prie Flat
bush Ave. ir Belt Parkway ir 
prie De Kalb Ave. ir Ashland 
Place.

— Tai matai. Tu man lad. 
kurio aš visai nebijau, gi tu r 
girdėjęs. O juk tai geni jalus 
jas. Jeigu jį būtum skaitęs, t-

lis aukštai mokytus vyrus, fc 
ri patriotai, nes myli tiktai? 
tavęs, esu nelaiminga išskirti.: 
argumentą apversiu aukštyn 
pareikšti, kad aš pažįstu tūfc 
rie yra platūs, internacionale 
kitas, tik tie tavo keli tautini?

panašių bargen-ų ir 
ylinkėse. Atsiliepki- 
i, nes atidėlioti yra 
a.

M 3 C11 U ] i S
tate — Laisniuotas 

Brokeris
t., Woodhaven, N.Y.
Virginia 7-1896

NAUJI RINKIMAI

sėjo 26 d. nutarta uoliai ruoš
tis Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo (Vasario 16) 
24 metų sukakties minėjimui. 
Minėjimas bus 1942 m. vasa
rio 15 d., sekmadienį, Grand 
Paradise Salėje.

Susirinkime pasidalinta 
darbais Gedimino sukakties 
minėjimo vakarui spalių 5 d. 
Atrodo, kad minėjimas bus 
pravestas gražia tvarka.

Nutarta jau nuo dabar 
ruoštis New Yorko Apylinkės 
seimeliui, kurs šiemet įvyks 
gruodžio 28 d., sekmadienį, 
Šv. Jurgio par. salėje. Visos 
lietuvių katalikų draugijos 
gaus atskirus pakvietimus.

Rugsėjo 26 d. susirinkimui 
vadovavo naujasis apskrities 
pirmininkas Danielius Aver
ka. Sekretoriaus pareigas, 
kaip visada, uoliai ėjo apskr. 
sekr. M. Mikolaitis.

bet vis tik jame yra daug tie
sos. Sutikime kartu su bol
ševikais, kad tai hitlerinė 
propaganda, bet kaip tada pa
aiškinti daugelio telegramų 
Amerikoje gavimą iš Sibiro?!

Lietuviai bolševikai smer
kia įvykusį sukilimą prieš 
bolševikus. Atsiranda ir susi 
pratusių lietuvių tarpe žmo
nių, kurie linkę dėl sukilimo 
vertės abejoti, nes jis esąs 
vokiečių pakurstytas.

Aš manau, kad smerkti su
kilėlius yra perdaug didelis 
nusižengimas prieš tautą ir 
tuos lietuvius, kurie padėjo 
savo galvas ant Lietuvos ne
priklausomybės aukuro. Jei 
kitas okupantas iš naujo Lie
tuvą pavergė, tai juk ne su
kilėliai kalti. Jie juk į sukili
mą dėjosi ne patarnauti keno 
nors imperialistiniams tiks
lams, bet išvaduoti Lietuvą 
nuo ją okupavusios Rusijos.

Bolševikai lietuvius suki
lėlius apšaukė Hitlerio agen
tais, bet vokiečiai iš kitos 
pusės apšaukia bolševikais 
prancūzus, norvegus, čekus, 
olandus, belgus, kai jie prie
šinasi okupantams. O juk vi
siems aišku, kad nei prancū
zai, nei olandai, nei norvegai 
neišvirto staiga bolševikais, 
kaip lygiai lietuviai neišvirto 
hitlerininkais. Kiekviena šių 
tautų kovoja už laisvę, už 
teisę gyventi savą nepriklau
somą gyvenimą.

Būkit 
mašinai 
lietuviai 
išvys iš
nūs, kaip jie išvijo bolševi
kus. Malšindami sukilėlius 
hitlerininkai tada šūkaus, 
kad tai lietuvių bolševikų 
darbas. Bet jei tie patys suki
lėliai atsisuktų ir prieš į Lie
tuvą galinčius vėl veržtis ru
sus, tai pastarieji vadintų 
juos hitlerininkais. Čia tai y- 
ra tų dviejų imperialistų dar
bas, kurie abu yra biaurūs 
lietuvių tautos ir Lietuvos 
žmonių priešai.

Mes, lietuviai, turime eiti 
savo aiškiu ir nuosaikiu lie
tuvišku keliu, nesiblaškyda- 
mi perdaug staigiai nei į kai
rę, nei į dešinę. Pritardami ir 
remdami Anglijos ir Ameri
kos politiką kovoje už demo
kratiją ir mažų tautų laisvę, 
mes vis tik neturime teisės 
smerkti savo brolių, kurie, 
bėgdami nuo raudono velnio, 
per nelaimę užbėgo ant rudo.

P. Gulbis.

Vienuolyno Rėmėjų Seimas
Šv. Pranciškaus vienuoly

no rėmėjai spalių 5 d. dešim
tą kartą susirenka bendrai ap 
tarti, kaip geriau gali padėti 
seselėms jų darbuotės finan
sišką naštą nešti. Ar gali bū
ti prakilnesnė ir gražesn. i- 
dėja kaip ši? Juk Kristus yra 
pasakęs: „Ir kas bus davęs 
vienam šitų mažiausių atsi
gerti tik taurę šalto vandens 
mokytinio vardu, iš tikrųjų, 
sakau jums, nepraras savo už 
mokesčio”. (Mat. 10, 42). O 
ką besakyti apie vienuolyyno 
rėmėjus, kurie tokiu pasi
šventimu aukoja savo laiką ir 
jėgas vienuolyno tikslams 
remti? Jie tikrai yra tikėjimo 
apaštalai, apšvietos skleidė
jai, krikščioniškos kultūros 
palaikytojai ir tėvynės meilės 
ugdytojai.

Seimo posėdžiai bus naujos 
akademijos patalpose, ši mo
derni ir graži akademija yra 
tikras įrodymas, ką gali pa
daryti gražiai idėjai pasi
šventę žmonės. Rėmėjai tik
rai gali jaustis laimingi, nes 
savo pastangomis prisideda 
prie daugel sielų išganymo, ir 
gali jaustis, kad gyvena ne 
sau, bet Kristui, kuris vi
siems Jam gera darantiems 
užmoka amžinuoju gyvenimu.

Baltimore, Md

BAIGĖ PLATINTI

Federacijos apskr. vicepir
mininkė J. Paulauskienė uo
liai platino D. L. K. Gedimi
no sukakties minėjimo bilie
tus. Savo pasiimtą bilietų 
skaičių ji jau išplatino. Taip 
pat didelį skaičių bilietų iš
platino nepailstanti veikėja 
Magd. Brangaitienė.

Tikimasi, kad ir kiti vei
kėjai neatsiliko. Apie tai ki
tame numeryje.

AUKSINĖS ŽVAIGŽDĖS
MOTINŲ DIENA

tikri, Hitlerio karo 
pradėjus braškėti, 

vėl pakels galvas ir 
Lietuvos jo legijo-

nacijų komisija, kuri spalių 
m. susirinkime pateiks nau
jos valdybos kandidatų są
rašą. Sekantis susirinkimas 
bus spalių 20 d.

Norintieji įstoti į draugi
ją, kviečiami kreiptis: Miss 
Amelia Regutis, 1324 Har
vard St. N. W. arba Mr. Rei
no Luomą, 2637 Conn. Ave., 
N. W.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1865 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5302 Clarendon Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MICHAEL SLONIMSKY 
5302 Clarendon Rd., Brooklyn,

the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License _ 
GB 10619 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 

155
WILLIAM HOROWITZ

Harrison Ave., Brooklyn, N.

No.
U

107

the

NOTICE is hereby given that License 
GB 1860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1808a Fulton St., Borough of Brooklyn, 

| County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARIA SCHMIDT 
d /b /a Four Star Delicatessen 
Fulton St., Brooklyn, N.1808a

No.

the

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 181 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.

JOSEPH MILLER
705 Hart St., Brooklyn. N. Y.

Kitais metais bus renkami 
Kongreso tautos atstovų rū

mų nariai. Šiems rinkimams 
kurie bus tik už vienerių me
tų, jau ruošiamasi.

Teko patirti, kad adv. W. 
Drake (Dragūnas) rimtai 
ruošiasi būsimiems rinki
mams. Pernai jis mėgino sa
vo laimę respublikonų parti
jos pirminiuose rinkimuose. 
Jam pernai nepasisekė, bet 
jis partijoje laimėjo gerą var
dą ir ateinančiais metais tiki 
si nominacijos.

Advokatui Wm. Drake per
nai lietuviai daug pagelbėjo. 
Jei kitais metais jis vėl sieks 
Kongrese vietos, tikimasi, lie
tuviai galės dar daugiau pa
dėti, nes jau turi patyrimo.

Rugsėjo 28 d. Central par
ke minėta didžiajame kare 
žuvusių amerikiečių karių 
motinų („Auksinės žvaigž
dės”) diena, kurios iškilmėse 
dalyvavo per 1,000 asmenų. 
Kalbėjo katalikų kunigas, 
protestantų ministeris, žydų 
rabinas, kariuomenės bei or
ganizacijų atstovai.

Rugsėjo 28 d. ryte buvo šv. 
Rožančiaus dr-jos komunija. 
Pamokslą sakė kun. Dr. L. 
Mendelis; jis iš sakyklos klau 
-sinėjo mokyklos vaikučius. 
Prie piliorių yra visų apašta
lų stovylos be užrašų, tad vai
kai turėjo pasakyti jų var
dus. Visiems klausytojams 
buvo, įdomu, kai vaikai tiks
liai atsakinėjo; kunigas po 
atsakymų aiškino apaštalų 
mirtį už šventą tikėjimą.

Rugsėjis buvo labai sausas, 
išdžiuvo žolės, parkuose tik 
dulkės .

Rugsėjo 28 d. buvo labai 
gražu, tad lietuviai išvažinė
jo į laukus, mažiau matėsi ir 
bažnyčioje. Malonu buvo su
sitikti iš Washingtono atvy
kusį Valentiną Matelį su žmo 
na.
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L. K. Federacijos New Yor- 
ko apskrities susirinkime rug

RAKANDŲ KRAUTUVE

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

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

odame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

PETRAITIENE IR SŪNŪS
ūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Energija ir tvirtas priža
das stebuklus daro.

Dickens.

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION, 
ETC., REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912

Of ’’Amerika” published weekly at Brooklyn, N. Y. for 
State of New York, County of Kings, SS.

Before me, an Attorney and Counsellor at Law in and 
County aforesaid, personally appeared D. J. Averka, who 
sworn according to law, deposes and says, that he is the Manager of the Lith
uanian weekly ’’AMERIKA” and that the following is, to the best of his 
knowledge and belief, a true statement of the ownership, management etc., 
of the aforesaid publication for the date shown in the above caption, 
required by the Act of August 24, 1912, embodied in section 411, Postal Laws 
and Regulations, to wit:

1. That the names and addresses of the publisher, editor, managing editor į 
and business managers are: Publisher Lithuanian Universal Bureau, Inc., 222 
South Ninth Str., Brooklyn, N. Y. Editor Joseph B. Laučka, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Managing Editor none. Manager D. J. Averka, 222 So. 9th 
St., Brooklyn, N. Y.

2. The owners, owning or holding one or more per cent of Lithuanian 
Universal Bureau, Inc., owners of ’’Amerika” are: Norbert Pakalnis, 259 No. 
5th St., Brooklyn, N. Y., John Balkunas, 64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y., Sil
vester Remeika, Smithtown, L. I., N. Y., Joseph Aleksunas, 213 So. 4th St., 
Brooklyn, N. Y., Charles P. Vilniškis, 41 Pardee Pl., Westville, Conn., Joseph 
židanavičius, 260 N. Main St., Amsterdam, N. Y., Joseph P. Mačiulis, 86-56 
85th St., Woodhaven, N. Y., Ignatius Kelmelis, 207 Adams St., Newark, N. J., 
Joseph Simonaitis, 211 Ripley Pl., Elizabeth, N. J., Stanley Lukoševičius, 
314 So. 1st St., Brooklyn, N. Y., Anthony Stanišauskas, 57 Park Ter., Bridge
port, Conn., Vytautas žalnieraitis, New Britain, Conn., George Tumasonis, 
222 So. 9th St.. Brooklyn, N. Y„ L. R. K. S. A. 134 Kp„ 213 So. 4th St, Brook
lyn, N. Y., Apreiškimo Parapijos švento Vardo Draugija, 259 No. 5th St., 
Brooklyn, N. Y., Pius Lekešis, 64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y., Peter Vana
gas, Palanga, Lithuania, Apreiškimo Parapijos šv. Rožančiaus Draugija, 
259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y., Joseph šeštokas, 123 Little Pond Ave., 
Staten Island. N. Y., Juozas Žilevičius 166 Park Pl., Elizabeth, N. J., Anthony 
Kazlas, 25 Taylor St., Newark, N. J., Daniel J. Averka, 339 Wilson Ave., 
Brooklyn, N. Y., Joseph Laučka, 222 So. Ninth St., Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders, mortgagees, and other security holders 
owning or holding 1 per cent or more of total amount of bonds, mortgages, 
or other securities are: Nono.

4. That the two paragraphs next above giving the name of the owners, 
stockholders, and security holders, if any, contain not only the list of stock
holders and security holders as they appear upon the books of the company 
but also in cases where the stockholder or security holder appears upon 
the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is given; 
also that the said two paragraphs contain statements embracing affiant’s 
full knowledge and belief as to the circumstances and conditions under which 
stockholders and security holders who do not appear upon the books of the 
company as trustees, hold stock and securities in a capacity other than that 
of a bona fide owner; and this affiant has no reason to believe that nay other 
of a bona fide owner; and this affiant has no reason to believe that any other 
said stock, bonds, or other securities than as so stated by him.

D. J. AVERKA, Manager
Sworn to and subscribed before me this 19th day of September, 1941 

(SEAL) Constantine R. Jurgėla
Kings Co. Clerks - 3. (My commission expires March 30, 1943)

October 1, 1941.

for the State and 
having been duly

Baltimoriečiai lietuviai la
bai apdovanoti Dievo malonė
mis. Praeito didžiojo karo 
laikais velionis kardinolas 
Gibbons klebonui kun. Lietu
vninkui patarė perimti leng
vomis sąlygomis redemptori- 
stų šv. Alfonso bažnyčią, ku
rios vokiečiai nebegalėjo iš
laikyti. Šv. Alfonso bažnyčia 
yra konsekruota; sienose pa
ženklinti kryželiai ir žvakės 
uždegamos, kai yra konsekra 
vimo šventė. Dažydami baž
nyčią dažytojai išėmė tas žva 
kės ir jau nuo to laiko konse
kravimo dieną jos nebežino
mos. Kas nežino to, tiek to, 
bet žinantiems liūdnas įspū
dis, kad neatmenama tos 

i šventės garbė. Paprastai did
miesčiuose bažnyčios retai 
konsekruojamos, tad mes esa
me laimingi turėdami tokią 
bažnyčią, tad mylėkime ją.

Mūsų kunigai uoliai rūpi
nasi patraukti į mūsų bažny
čią ko daugiausia įvairių tikė
jimų žmonių. Spalių 5 d. pra
dedamos misijos, kurias ves 
garsūs kunigai paulistai iš 
New Yorko. Misijos įdomios 
— vienas kunigas duos klau
simus, o kitas atsakinės. Pra
šomi visi atsilankyti ir pasi
kviesti kitatikius. Novenas 
lanko per 5,000 asmenų.

J. K.

Washington, D. C

Baltijos Amerikos dr-jos 
pirmas rudens susirinkimas 
įvyko rugsėjo 22 d. Interna
tional Student House patal
pose (1708 N. H. Avė., N. 
W.). Posėdžiui vadovavo pir- 
min. S. Beyer. Išrinkta nomi-

—___  __________

NOTICE is hereby given that License 
GB 1287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2976 Quentin Rd., Borough ot Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1343 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
500 Prospect Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PATRICK BURKE
500 Prospect Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11597 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
200 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARTA MARCHESANO 
d /□ /a Adelphi Grocery

206 DeKalb Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Myrtle Avenue. 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN 
1261 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7695 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 277 Grand Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VERONICA VIRBUKAS
277 Grand St., Brooklyn, N. Y.

retail under Section 107

Borouch of Brooklyn, 
be consumed off

HEBBELER 
Brooklyn,

the

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 273 has been issued to the undersigned 
to sell beer, from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

HENRY DISMAN
G5 McKibben St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 498 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2821 Brighton 8th St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SAM WEITZ 
2821 Brighton Sth St., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License
EB 2250 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
966 Halsey Street, Borough of Brooklvn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

966 Halsey

NOTICE is _____ „ .
EB 2205 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1103 Coney Island Ave.. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to bo consumed on the 
premises.

ERIED’S FINE DEL. INC.
1403 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2153 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4813 Church Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
NATHAN MECHICK & PHILIP ALPERIN 
4813 Church Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 550 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
540 Fulton Street. Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

BROOK-ROSE CORPORATION 
d /b /a Rosemont Ballroom

540 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License
EB 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Rutland Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

SARA BRODSKY
890 Rutland Rd., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466 Nostrand Ave.. Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOE SAAVEDRA. MANUEL CHAO 
& JOSEPH SCHAMBERGER 

d /b /a Joe’s Diner
1466 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2120 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
415 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAMUEL PRESSER
415 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
534 Throop Ave., Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ALICE SAVAGE
534 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

H. E. WITTMER
St., Brooklyn, N.

hereby given that License

the

No. 
... 1 
107

the <

No.

at retail under Section 107

Street. Brooklyn, 
the

No.

the

No.
i

107

Brooklyno Lietuviai Graboriai

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

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

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
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

—. $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 7

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y. j
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600 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMAS
SEKMADIENĮ

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

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

Aušros Vartų parapija
Sekmadienį, spalių 5 d., 11 

vai. Gyvojo Rožančiaus dr- 
jos narės dalyvaus bendroje 
Komunijoj; tą valandą Mišios 
laikomos jų užprašyta inten-

Gauta žinių, kad Lukiškių 
kalėjime, Vilniuje, sėdi rašy
tojai Liudas Gira jo sūnus 
Vytautas Sirijos Gira ir Pe
tras Cvirka. Visi jie trys bol
ševikų okupacijos metu gar-

161 No. 6th Street

TeL EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitarus

11 KAIP
Lgrama
Lkiūtė
Limai
Ii iodis
Lionės

AMER
LIK

KU1

EI*

GEDIMINO SUKAKTIES
MINĖJIMO PROGRAMA

cija. Po pamaldų šaukiamas bįn0 vergiją ir „saulę” Stali- 
narių visuotinis susirinkimas. ną

Šeštadienį, spalių 4 d., 8 
vai. vakare, Chester Palace, 
177 Str,, įvyks metinis Šv. 
Jono draugijos parengimas. 
Tikimasi susilaukti ir svečių.

Rugsėjo 27 d. mūsų parapi
joj susituokė Jonas Nadzei- 
ka ir Onutė Stančikaitė. Jau
navedžiams linkime ilgo, tai
kingo ir laimingo gyvenimo.

Ruošiasi susituokti Patr. 
Russo ir panelė Onutė Sha- 
drikaitė.

Dabar visi šie trys asme
nys užverčia įstaigas naujas 
raštais, kuriais bando prisi
taikinti prie naujų aplinky
bių. Jie dabar sakosi buvę bol 
ševikų suklaidinti ir norį pa
sitaisyti.

Nepatikrintomis žiniomis, 
poetė Salomėja Neris, buvusi 
ties Anykščiais bolševikų če
kistų sušaudyta.

[spauda džiaugia- 
I Maskvos rašyto- 
Levičiaus radio
loje aprašoma ne- 
p24 dd. įvykiai. 
Tos radiogramos 
p labai prasta, 
has įtarimas, ar 
Filis tikrai atsiun- 
Lešimą, Antra, 
pripasakota tokių 
L niekas negalė- 
I) jei kas matė, tai

219 So. 4th Street, Brooklyn, N. YHegali būti.
(Williamsburgh Bridge Plaza) i olševikų džiaugs

jdpnas. Antra, jie 
j; ir Petro Cvirkos 
L Maskvos, tačiau 
Į pranešimo turinio 
Lkelbia. Matyt, 
L neaišku, kas 

Janus jiems at-

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Entered i 
Office at

ŽUVĮ
IŠ pj 

žinių, 1 
metu I 
nigai:

| Teko patirti, kad popieti- 
M niu laiku kun. J. Gurinskas 
| pradėjo lankyti Fordhamo 
■J universitetą tikslu greičiau 

; išmokti anglų kalbą.

Brooklyne pradėta medžio
ti apgavikus, kurie kalbina 
ir moko jaunuolius vaginėti.

BROOKLYNE DŽIAUGSMO 10 dienos vakaro. — bazaro
DIENOS atidarymo.

Rep.

Didžiojo Lietuvos Kunigai
kščio Gedimino mirties 600 pergyventos 
metų sukakties minėjimas į- ' 
vyksta šį sekmadienį, spalių 
5 d., 4 vai. popiet, Apreiškimo 
par. salėje. Ruošia L. K. Fe
deracijos New oYrko apskri
tis.

Programoje: apskrities
dvasios vado kun. N. Pakal
om įžangos žodis; Apreiški
mo par. choro, muz. Jono Jan
kaus vadovybėje tautinės dai 
nos; solistė Lionė Juodytė 
(ji dainuos pritardama sau 
gitara); „Amerikos” redak
toriaus paskaita apie D. L. K. 
Gediminą ir jo laikų Lietuvą; 
įdomus Apreiškimo par. mo
kyklos vaidinimas, dainos ir 
tautiški šokiai; kiti įvairūs 
margumynai; pasilinksmini
mas (nuo 7 vai. vak.); Juozo 
Avižonio orkestras.

Bilietai į šį minėjimą tik 
po 35c.; į pasilinksminimą — 
25c.

Visi lietuviai maloniai kvie 
čiami dalyvauti šiose minėji
mo iškilmėse.

Feder. Apskrities Valdyba.

Praeitą savaitę Brooklyne 
s didžiausios 

džiaugsmo dienos. Mat, 
„Dodgers” basebolo komanda 
laimėjo pirmenybę rungtis 
dėl pasaulinio čempionato 
prieš New Yorko „Yankees” 
komandą.

Miesto gatvėse įvyko daug- 
tūkstantinės minios žiūrėtas 
paradas. Pirmas žaidimas dėl 
pirmenybių pradėtas spalių 
1

LRKSA. 134 kuopos mėn. 
susirinkimas įvyks šį sekma
dienį tuoj po sumos, parapi
jos salėje. Visi nariai prašo
mi dalyvauti ir naujų narių 
bus laukiama.

» Padėka
Geraširdžiai lietuviai trum 

pu laiku suaukojo $50 bažny
tiniams rūbams pirkti. Už au
kas visiems geradariams šir
dingai dėkoju.

Kun. J. Gurinskas.

APSAUGOS BONŲ 
KLAUSIMAI

d.

MOTERŲ SUKAKTIS

Moterų Sąjungos 29 kuo
pa savo gyvavimo 25 metų 
sukaktį minės spalių 19 d. 
Ta proga Apreiškimo par. sa
lėje, 6 vai. vak., turės jubi
liejinę vakarienę. Bus graži 
programa. Visi kviečiami 
rengtis dalyvauti. Bilietai po 
$1.25.

Sąjungietė.

SIUVĖJŲ BALIUS

DIGRYTĖ IR JANKUS 
PASIŽYMĖJO

Rugsėjo 23 d. žinomi tur
tuoliai Mr. ir Mrs. Hyman 
Crystal, gyv. Great Neck, L. 
L, savo puošnioje rezidenci
joje turėjo suruošę muzikali- 
nę puotą (Musicale), kurios 
programai išpildyti buvo pa
kviesti smuikininkė Marga- 
reta Gigrytė ir pianistas Ju
stas Jankus. Abu jauni artis
tai tiesiog meistriškai išpil
dė pasaulinio masto kompo
zitorių kūrinius.

Gausiai susirinkę svečiai 
labai nuoširdžiai įvertino lie
tuvių artistų pasirodymą gau 
siais aplodismentais, o po 
programos — komplimen
tais. Programos užbaigoje 
pakviesti M. Digrytės moki
niai, kurių pasirodymas aiš
kiausiai liudijo, kad M. Dig- 
rvtė ne tik puiki smuikinin
kė artistė, bet ir talentinga 
muzikos mokytoja.

Šeimininkai maloniai vaiši
no visus savo svečius, kurie 
džiaugėsi lietuvių talentais. 
Malonu, kad lietuviai jaunuo
liai puikiai pasižymi.

Lietuvių siuvėjų 54 sky
rius ir lietuvių siuvėjų nepri
klausomas skyrius spalių 18 
d. Grand Paradise salėje, ren
gia balių. Bilietai po 
Rengėjai kviečia visus 
lankyti.

Šį sekmadienį Apreiškimo 
par. salėje bus D. L. Kuni
gaikščio Gedimino mirties 
600 metų minėjimas. Visi pa
rapijos gyvi lietuviai ragina
mi dalyvauti tame minėjime. 
Pradžia 4 vai. popiet.

Svarbus susirinkimas
Angelų Karaliesnės par. 

Gyvojo Rožančiaus metinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį spalių-Oct. 5 d., parapijos 
salėje, tuojaus po pamaldų

Visos narės raginamos da
lyvauti iškilmingose pamal
dose, kurios įvyks tą pačią 
dieną 3 vai. popiet.

Labai svarbu visoms na
rėms dalyvauti susirinkime, 
kur bus pranešta daug sku
bių reikalų.

D-jos Pirmininkė.

25c. 
atsi-

ČIGONIŲ BALIUS
PAVYKO

Angelių Karalienes 
Parapija

Bazaras — Bazaras
Parapijos bazaras bus spa

lių 10, 11, 12, 13 ir 17, 18, 19 
ir 20 dienomis. Parapijos sa
lėje bus tikrai nepaprastas ju 
dėjimas. Tomis dienomis, pa
rapijiečiai lankysis parapijos 
salėje, So. 4th ir Roebling St., 
Brooklyne. Draugijos jau pra 
dėjo statyti savo būdas ir rin
kti aukas bei daiktus, kurie 
bus laimėjami bazare. Klebo
nas pereitame susirinkime 
pranešė, kad dirbs: šv. Vardo 
vyrų draugija prie baro ir 
prie įžangos bilietų ir durų; 
Gyvojo Rožančiaus dr-ja, So- 
dalietės ir Choras turės savo 
būdas; Amžinojo Rožančiaus 
dr-ja dirbs prie valgomų dai
ktų. Parapijos būdoje dirbs 
sąjungietės. Viskas jau su
rengta ir tik laukiama spalių

Rugsėjo 27 d. pasekmingai 
praėjo M. S. 24 kuopos „Čigo
nių balius”. Svečių atsilankė 
daug ir visų smagiai pasilink
sminta; buvo čigonių dainos 
ir šokiai. Smarkus čigonas 
(P. Tvaskienė) visas čigones 
gerai su bizūnu valdė. Visos, 
kurios buvo apsirengusios „či 
goniškais rūbais, laimėjo po 
dovanėlę.

Mot. Sąj- 24 kuopa dėko
ja visiems atsilankusiems, 
darbininkams, darbininkėms, 
čigonams ir čigonėm, kurie 
taip gražiai apsirėdę buvo.

Rast.

BALIUS

Šv. Vincento draugijos ba
lius įvyks šeštadienį, spalių 
11 d. parapijos salėj, 8 vai. 
vakare.

Visiems bus duodama alaus 
dykai nuo 8 vai. iki 12 vai. 
nakties.

Gros jaunuolių orkestras.
Kvieslys.

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

KL Ar vyriausybė yra pas
kyrusi kvotą, kuri turėtų būti 
sukelta Apsaugos Taupymo 
bonus parduodant?

Ats. Ne. Nėra nei kvotos, 
nei jai ribų. Apsaugos Tau
pymo programa bus tęsiama, 
ir bonai ir ženkleliai reikia 
įsigyti pastoviai ir nuolat.

KI. Kodėl „retai!” krautu
vės prašė Apsaugos Taupy
mo ženklelių?

Ats. Krautuvių savininkai 
bei vedėjai nebuvo prašyti — 
jie per savo organizacijas 
patys pasisiūlė pardavinėti 
Apsaugos ženklelius plačiu 
mastu.

Pastaba: Apsaugos bonai 
ir ženkleliai pardavinėjami 
visose pašto įstaigose, ban
kuose bei taupymo ir paskoli
nimo draugijose. Galima ra
šyti tiesiog: Treasurer of the 
United States, Washington, 
D. C. Ženkleliai pardavinėja
mi ir daugumoje „retail” 
krautuvių.

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 undex- 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 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.
1507 Kings
NOTICE is

1020 has been issued to the undersigned 
sell beer, at wholesale under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law, 

182 Noll St., Borough of Brooklyn. Coun- 
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. 
C 435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
475 Sackman Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GLENBROOK BEVERAGE CO. 
175 Sackman St., Brooklyn, N.
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 

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off t.—
CARLO MIRANDA 
St.. Brooklyn,

c 
to 
of
at 
ty

ABRAHAM ZION
Highway Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

at
the

Y.

PAGERBĖ STECKIUS

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
rugsėjo 13 d. surengė netikė
tą puotą Stelai ir Stasiui Ste- 
ckiams pagerbti, minit jų ve
dybinio gyvenimo 25 metų su
kaktį. Piršliu buvo B. Var
nas, svočia — Ant. Jankienė. 
Programai vadovavo sąjun- 
giečių pirm. M. Šertvytienė; 
vyr. šeimininkė buvo J. Tere- 
beizienė. Daug pagelbėjo Tes- 
sie ir Sofija Jankiūtės ir So
fija Kazlauskaitė, Steckių du
krelė Alice ir sūnus Alfonsas. 
Pasakyta kalbų, įteikta daug 
brangių dovanų.

Stasys ir Stela Steckiai 
nuoširdžiai dėkoja sąjungie- 
tėms už surengtą puotą, vi
siems puotos dalyviams ir 
aukščiau išvardintiems as
menims už pasidarbavimą, 
atsilankymą, dovanas ir svei
kinimus.

Metinis BAZARAS
SPALIŲ OCTOBER 10, 11, 12,13 ir 17,18,19 ir 20 DIENOMIS

7*7

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimi
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš gi 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE'

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N. 1

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., 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST 
2124 Dorchestei- Rd.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off
MILLER

Brooklyn,

the

N.

No.NOTICE is hereby given that License __
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. 
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 
premises.

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

the

rulių ] 
vysku]

2. A
klebon

3. B 
niškio

Lėnomis sugrįžo į- 
ė Apolonija Stoš- 

ktavusi Lietuvo-

hma Berlyne, kur 
paeilė operos ar- 
Iškiūtė labai už- 

;^(iorn_..?°L..°LAe? Lietuvos tremti- 
ranką jiems

2451 Dean 
County of 
premises.
2451 Dean
NOTICE is
C 410 has ___ . . „
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic 
436 Watkins Street, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

SEVERINO
131 Harrison Ave.,

the

N.
hereby given that License 

been issued to the undersigned 
2:7

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

the

Borough of 
be consumed
BASILICO 

Brooklyn.

on

No.

Y.

the

N.
NOTICE is hereby given that License 
EB 1548 has been issued to thhe undersigned 
to sell beer, at retail under Section ’ 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4524 Church Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

HERMAN 
4524 Church Ave.,
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 {it 
1837 Coney Island Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the premises.

S. & M. DEL. INC.
1837 Coney Island Ave., Brooklyn, N.
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.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section '2. 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
376 Marcv 
County of 
premises.
376 Marcy
NOTICE is hereby given that License 
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.

No.
107

Borough of Brooklyn, 
be consumed on
BOROWSKY

Brooklyn. N.

the

on

N. Y.

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11301 has been issued to the undesigned 
to sell beer, ..2 _L_ 7—22_  227.
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
374 Lewis 
County of 
premises.

MORRIS 
374 Lewis
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 
premises.

WALLACE SUROWIETZ 
270 Nassau Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License __
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 
premises.

ELSIE BRENEISEN 
539 Central Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
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. 
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.
427 Central
NOTICE is 
E 2 has been 
to sell beer, 
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. 
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,

at retail under Section 107
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed off the
SURDIN & HYMAN ISRAEL
Ave., Brooklyn. N. Y.

the

No.

the

No.

PINCUS WOOLF
Ave., Brooklyn, N. Y.
hereby given that License No.

issued to the undersigneel
from house to house at re

Section 107 of the

107
Borough of Brooklyn, 

the
Avenue, 

Kings, to be consumed off
OTTO MEYER 

Ave., Brooklyn, N.
No.

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 Licex 
E 24 has been issued to the undi 
to sell beer, from house to house 
tail under f 
Beverage Control Law. 
County of Kings.

NATHAN 
1115 Myrtle Ave.,
NOTICE is hereby given that Licenl 
E 123 has been issued to the unde] 
io sell beer, from house to house! 
tail under Section 107 of the A] 
Beverage Control Law. Borough of Bxj 
County of Kings.

SOL GERSTEIN
1115 Myrtle Ave., Brooklyn,]
NOTICE is hereby given that Licen 
GB 1890 has been issued to the unde 
to sell beer, at 1___ ____ ___
of the Alcoholic Beverage Control I 
569 Wilson Avenue. Borough of Bi 
p^X,of Kings’ t0 be consumed W visi keliai bus
569 Wilson
NOTICE is . _ 
GB 1595 has been issued to the un< 
to sell beer, at retail under Sect! 
of the Alcoholic Beverage Control’ į 
409 Wilson Avenue, Borough of Bi 
County of Kings, to 
premises.

DICKLER
(Dicks

409 Wilson Ave.,
UOXiCE is._horahv _given. that. Licet 
GB 212B^Tixs been issued to the undi 
to sell beer, at retail under Sect! 
of the Alcoholic Beverage Control J 
507-9 Ditmas Ave., Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HYMAN VOLPER(King Chari . — . .
Ditmas Ave.,

Borough of Bri
BURLANT

Brooklyn, I

Įgalima dabar į- 
ptoškiūtę į svarbų 
pramos darbą. Lie
pinių tūkstančiai 
jinr laukia lietuvių 

Jetai?1 ™d_ere sopamos. Turime 
)šę tą paramą su-

LEO COHEN
Ave., Brooklyn,]
hereby given that Licen

ptoškiūte, tikime, 
Lėtų savo talentu 
hiame darbe.

be consumed <
SAMUEL

Dairy)
Brooklyn, I

b palyginimas 
Amerikos Vaisty
ki Rusijos kons- 
bių, kurie liečia 

Jasvę, sukėlė visą 

'* I pareiškimų. Ka
stantų ir žydų į- 

■,es FooBrwk”yn?; eiiys viešai pareiš- 
a iševikų konstituci- 

punktas apie tiky- 
yra niekas kitas, 

j alingi, bereikšmiai

507-9
NOTICE is hereby given that Licel 
C 1020 has been issued to the unde 
to sell beer, from, house to house 
tail under Section 107 of the A 
Beverage Control Law. Borough of Bx 
County of Kings.

DAVID HARNIK, BERNARD HA] 
& MORRIS LEITZES 

d /b /a Superior Beer Distribute 
182 Noll St., - - ■

Ė

įsišvei 
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7. I 
kelišk

8. I 
Alyta 
Kaišii

9. : 
vikar

10. 
snės

11. 
nės I

12. 
Merk 
nas;

13 
tų kl

14 
klebi

15 
tas, 
nevė

lt 
rasi

1' 
Jon 
deki

sisp 
mat 
Strž

Br.°°k!yn-- minkąs Sokolsky
Telephone Residei ^1 S^° paP{aŠy-
EV 7 - 1670 VI 7 - 21

JOSEPH VASTUNA1
REAL ESTATE INSURANC 

and LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and Boug l' 9 * ,•
496 Grand St, Brooklyn, N.f r®1KeL4 ; AT gall 
Residence: 
87-34 90th St., Woodhaven, N.

atsakyti į šiuos

dvasininkai Rusi
nti tiek maldos

ii Rusijoje steigti 
•_ seminarijas ir pa- 
. okyklas jaunuome- 
' dai auklėti ? Ar val-

stra 
wic: 
nuo; 
yra 
kad 
supi 
sės, 
vai 
sišk 
sės. 
bals

HAvemeyer 8’- 0259 , , .
RALPH KRUCl“^T?^_- 

FOTOGRAFAI :iruomenės turėti 
65 - 23 GRAND AVENUF bažnyčias, 

Maspeth, N. Y.

Ar gali ten tiky-

" mokyklas ir kapi-
- iii tikintis krikščio-
3 irmuzulmonas už

jos valdžioje vietą?

P 
buv 
min 
skis

LIETUVIŠKAS

RESTORANAI-eris p ža.
BAR & GRILL Ginėjo spaudai 

Gaminam valgius amerik šaukimą Lietuvos 
niško ir lietuviško stiliai Ministeris 
Čia taip P?t.galima gal MLįet šel. 
Amerikos isdirbimo ir ir ,. .. , . ,
portuotų degtinių, ?visok Racijos derintų 

vynų ir gero alaus. 4 Ministerio nuo-

Joseph Zeidat ^^nės r . ii pašalpą Lietuvai
Savmmkas aims tremtiniams

reikalu. Ministeris

kai 
neti 
jis, 
gen

r 
tūr: 
gen 
par 
ręs 
kač 
kai

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

BAZARAS ĮVYKS PARAPIJOS SALĖJE
South 4th ir Roebling Strs., Brooklyr

Pradžia 7:30 vai. vakare — Įžanga 10c

Sri reikiamos pro- 
3 tikšti, nes jaučiama 
- ijos stoka”, 
žinome, Lietuvos ir 

. į šelpimu susirūpi- 
ganizacijos mielai 
veiklos derinimui, 
vytina, kad iki šiol 
įfondas pasirodė ga
rdesnių sumų. Ki- 
sukėlė tik po kelis
-vienas tik išlaido-' 

|Mė. Tad koks čia 
f būtų, jei reiktų de- 
fjėgingo ir tuštokų 
|ilą! Tačiau minis- 
Ultas klausimas la
ps ir svarstytinas.

nin 
lai< 
bin 
Jis 
sų 
str 

į skl 
I sla 
Irir 
ap 
žrr 
ža

Laimėjimai, Žaidimai ir Kitokį Pasilinksminimai. 19
Visus brooklyniečius kviečiame ateiti laimėti dovanij

e puslapyje spaus- 
savo bendradarbio 
apie Argentinoje su

Dg 
nii 
Sn 
da 

imi 
šč 
ki 
re 
m 

Įsa 
įsa

Ji
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