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VAUvfeevikų spauda džiaugia- 
rusi iš Maskvos rašyto- 
iMarcinkevičiaus radio- 
į, kurioje aprašoma ne- 
hželio 22-24 dd. įvykiai, 
ridinamos radiogramos 
ių kalba labai prasta, 
yla rimtas įtarimas, ar 
įakevičius tikrai atsiun- 
rį pranešimą. Antra, 
Šime pripasakota tokių 
L kurių niekas negalė- 
|yti, o jei kas matė, tai 
gyvo nebegali būti, 
iiu, bolševikų džiaugs- 
Ibai silpnas. Antra, jie 
k gavę ir Petro Cvirkos 
llimą iš Maskvos, tačiau 
amo pranešimo turinio 
l nepaskelbia. Matyt, 
« jiems neaišku, 
Iranešimus jiems
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ŽUVUSIŲ KUNIGŲ LIETUVOJ VARDAI Keis Neutralumo 
Įstatymą

Riven that License No. 
ssued to the undersigned 
etail under Section 107 
everage Control Law at 
., Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

MILLER
Brooklyn, N. Y.
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Dr„ 
Semi-

Lan-

to
5T
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given that License No. 
issued to the undersigned 
retail under Section 107 
leverage Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

A LEI BOW
Brooklyn, N. Y.

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

to be consumed off the

I F.* SCHWARTZ
tve., Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
n issued to the undesigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

in. Borough of Brooklyn,
to be consumed off the

IN & HYMAN ISRAEL

—*—
is dienomis sugrįžo į- 
rtistė Apolonija Stoš- 
koncertavusi Lietuvo- 
poje, Vokietijoje ir ki
cendama Berlyne, kur

e 24 ta fe Į pirmaeile operos ar- 
taiiselmte'fe|. Stoškiūtė labai už- 
cX^of^TO Lietuvos tremti
ms Mmh^Ipagalbos ranką jiems 
NOTICE isfeiV0-

fo fej-būtų galima dabar į- 
p. Stoškiūtę į svarbų 

count? d fc |g paramos darbą. Lie- 
remtinių tūkstančiai 
r kitur laukia lietuvių 

paramos. Turime 
liruošę tą paramą su- 
;ai tik visi keliai bus 
P. Stoškiūtė, tikime, 
prisidėtų savo talentu

1115
NOTICE b ui, 
GB 
to sell lee. t R 
of the Altfeif 
569 Wilsn 
County d į F 
premisa. ' r 

ui 
569 Wife R H 

NOTICE h teB 
GB 1595 te iei i. ■ j i 
to sen te, svarbiame darbe, 
of the iktfel

, 409 Wta —
I SSMento palyginimas 

įų Amerikos Valsty- 
ivietų Rusijos kons- 
dėsnių, kurie liečia 

>y given that. License No. to jį W OGUSIS vioa
n issued to the undesigned n« a. iįj-B IcllbVę, bUnclc Vlbą

J —1AH r/i« o n*. V • V T • T

Sy^Ufesll pareiškimų. Ka- 
premiM | 

iEu >.| 
507-9 Dina • I 
NOTICE B fel 
C 1*20 buki 
to sell te, I 
tail mite tel 
Beverage tel 
County o( Is 

DAVID Eli

d Mi k 
162 Noll 1

409 Wikz
YMAN ISRAEL " JO
Brooklyn. N. Y.
— GB ŠUfo'kB

Iš patikimų šaltinių gauta 
žinių, kad bolševikų siautimo 
metu Lietuvoje žuvo šie ku
nigai:

1. Vitkevičius Pranas, Sko- 
rulių klebonas, Kauno arki
vyskupijos.

2. Vėgėlė Balys, Veprių 
klebonas.

3. Racevičius Povilas, Jo
niškio vikaras ir kapelionas.

4. Stankiewicz (?), naujai 
įsišventinęs iš Vilniaus, žuvo 
Skoruliuose;

5. Petriką Jonas, Marijam
polės gimnaz. kapelionas, žu
vo Lankeliškiuose;

6. Dabrila Justinas, 
Vilkaviškio Dvasinės 
narijos profesorius;

7. Balsys Vaclovas, 
keliškės klebonas;

8. Paulavičius Konstantas, 
Alytaus klebonas ir dekanas, 
Kaišiadorių vyskup.;

9. Mazurkevičius, Alytaus 
vikaras;

10. Balsius Valentinas, Pu
snės klebonas;

11. Tutinas Jonas, Palemo- 
nės klebonas;

12. Juknevičius Andrius, 
Merkinės klebonas ir deka
nas;

13. Lajauskas Matas, Molė
tų klebonas ir dekanas;

14. Daugėla Jonas, Stirnių 
klebonas;

15. Šveikauskas Benedik
tas, Rokiškio altaristas, Pa
nevėžio vyskupijos;

16. Baltrimas Stasys, Za
rasų klebonas;

17. Kanauninkas Navickas 
Jonas, Viekšnių klebonas ir 
dekanas, Telšių vysk.;

>y given that License No. ■ 
t ’ ' ’ " ' _ '

retail under Section 107 I 
Beverage Control Law at ,

nue, Borough of Brooklyn, . 
s, to be consumed off the

XCE SUROWIETZ
Brooklyn, N. Y.

eby given that License No. 
en issued to the undersigned 
it retail under Section 107 
c Beverage Control Law at 
■enue, Borough of Brooklyn, 
gs, to be consumed off the

51E BREN El SEN
e., Brooklyn, N. Y.

reby given that License No. 
n issued to the undersigned 
from house to house at re- 
?ction 107 of the Alcoholic 
ol Law. Borough of Brooklyn, 
igs.
■EON MELAMED
St.. Brooklyn, N. Y.

ereby given that License No. 
•en issued tot the undersigned 
from house to house at re

fection 107 of the Alcoholic 
:rol Law. Borough of Brooklyn, 
ings.
.EXANDER LEWIS

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. f. 
been issued to the undersigned I

at retail under Section 107 I 
lolic Beverage Control Law at I 
Avenue, Borough of Brooklyn, I 

Tings, to be consumed off the ĮI

PINCUS WOOLF
Ave., Brooklyn, N. Y. II

hereby given that License No. I 
>een issued to the undersigned I 
■, from house to house at re- I 

Section 107 of the Alcoholic I 
ntrol Law. Borough of Brooklyn, 
Kings. Is
IORRIS ROSENBERG Į
i Ave., Brooklyn. N. Y. I

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

Section 107 of the Alcoholic 
ontrol Law. Borough of Brooklyn,
Kings.

ERNA RD HERSHEFSKY
e Ave., Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No.
been issued to the undersigned 

er, from house to house at re- 
: Section 107 of the Alcoholic 
Control Law. Borough of Brooklyn,

Kings.
FREDERICK C. VOGEL

St., Brooklyn, N, Y.

is hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 
eer, from house to house at re- 
■r Section 107 of the Alcoholic 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
f Kings.
ISIDORE MASTENBAUM
tie Ave., Brooklyn, N. Y.

rotestantų ir žydų į- 
įmenys viešai pareiš- 
jolševikų konstituci- 
i punktas apie tiky- 
rę yra niekas kitas, 
saulingi, bereikšmiai

Telepta

REJLf] 
wlLj 

Mortpp

Reside;.
87-MSr

HM 
Bill 
M 
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.štininkas Sokolsky 
Įmes) siūlo paprašy- 
| atsakyti į šiuos 
ts:
Ii dvasininkai Rusi- 
[aryti tiek maldos 
iek reikėtų? Ar gali 
kai Rusijoje steigti 
ss seminarijas ir pa- 
paokyklas jaunuome- 
iniai auklėti? Ar val- 
Brems bedievių orga- 
? Ar gali ten tiky- 
bndruomenės turėti 
bėję savo bažnyčias, 
I mokyklas ir kapi- 
gali tikintis krikščio- 
ts ar muzulmonas už
mos valdžioje vietą?_*—

sispietusių lenkų svajones 
matyti Lietuvos pražūtį. 
Straipsnis reikšmingas dau
geliu atžvilgių.

Esame linkę manyti, kad 
straipsnyje minimas Lenkie- 
wicz pasako daugelio lenkų 
nuomonę, tačiau tikime, kad 
yra ir kitokių lenkų. Tikime, 
kad yra šviesių lenkų, kurie 
supranta lietuvių tautos tei
ses, kurie pripažįsta Lietu
vai niekieno nepažeistinas vi
siškos nepriklausomybės tei
ses. Tik tokių lenkų viešų 
balsų kažkaip negirdėti.

18. Kan. Dambrauskas Va
clovas, Kuršėnų klebonas;

19. Pletkus Juozas, Papilės 
klebonas;

20. Vanagas Benediktas, 
Kruopių klebonas;

21. Stulginskas Juozas, di- 
jakonas, nušautas Tabariš- 
kiuose;

(Tie patys patikimi šalti
niai nieko nesako apie J. E. 
Telšių vyskupo Justino Stau
gaičio likimą. Anksčiau iš 
Berlyno pranešta apie vysk. 
Staugaičio mirtį, bet to pra
nešimo teisingumo niekur ne 
pavyko patikrinti. Red.).
Išvežti į Rusiją šie kunigai:

1. Dirvelė Augustinas, 
pranciškonas;

2. Martušis Liucijus, pran
ciškonas;

3. Kucharskis, jėzuitas iš 
Vilniaus;

4. Kostrickas Juozas, Kel
mės vikaras;

5. Rimka Stasys, Kražių 
vikaras;

6. Didžiokas Vladas, Pa
nevėžio katedros vikaras (šie 
paimti iš kalėjimų) ;

7. Vailiokaitis Juozas Dr. 
iš Kauno;

8. Mileika Aleksandras, 
Vyžiuonių klebonas;

9. Krenčius Antanas, Ve
gerių klebonas;

10. Martinkus Vaclovas;
11. Mažonas Vladas, mari

jonas;
12. Przybysz, marijonas; 

marijonas;
14. Bogucki Stasys, klieri

kas - marijonas;
15. Chojnacki Stepas, klie

rikas - marijonas;
16. Keli kunigai iš Vilniaus.
Marijampolės likimas

Marijampolės miesto ket
virtoji dalis išdeginta. Bet 
abidvi bažnyčios išliko svei
kos. Taip pat gaisro nepalies
ti Marijonų Vienuolijos 
nuolynas ir gimnazijos 
mai.

Washington. Preziden
tas Roosevelt turėjo du svar
bius pasitarimus su kongreso 
įžymiausiais asmenimis, de
mokratų ir- respublikonų va
dais. Prezidentas nori, kad 
neutralumo įstatymas būtų 
pakeistas. Dabar-^Ueikiantis į- 
statymas neleidžia apgink
luoti Amerikos ’ -prekybinių 
laivų, draudžia jiems plaukti 
į tuos uostus, kurie yar pa
skelbti esančiais karinių 
veiksmų srityse.

Šią savaitę tikimasi pasiek
ti susitarimo neutralumo į- 
statymo pakeitimo reikalu.

vie- 
rū-

LS PARAPIJOS SAIffl
Broo$

vakare

ir Kiloki Pas

r--|os ministeris P. Ža- 
Kt isiuntinėjo spaudai 

llišaukimą Lietuvos 
^■reikalu. Ministeris 
niskolja, kad Lietuvos šel- 
ČiaKganizacijos derintų 
M flklą. Ministerio nuo- 
P^fietuvių visuomenes

' loti pašalpą Lietuvai 
^tuviams tremtiniams 

eturi reikiamos pro- 
treikšti, nes jaučiama 
: įcijos stoka”.

g^Einome, Lietuvos ir 
-^,|ių šelpimu susirūpi- 

rganizacijos mielai 
^veiklos derinimui, 
kytina, kad iki šiol 
3 fondas pasirodė ga- 
i didesnių sumų. Ki- 
| sukėlė tik po kelis 
Į vienas tik išlaido- 
rodė. Tad koks čia 
B būtų, jei reiktų de- 
sjėgingo ir tuštokų 
|klą! Tačiau minis- 
teltas klausimas la
ks ir svarstytinas.

kviečiame ateiti lai»lf|1 le puslapyje spaus
davo bendradarbio 
^apie Argentinoje su

Prieš kiek laiko spaudoje 
buvo paskelbta, kad lenkų 
ministeris pirmininkas Sikor 
skis apgailestavęs Vilniaus 
užgrobimą, kad ateityje len
kai į Vilnių jokių pretenzijų 
neturėsią. Tokį pareiškimą 
jis, esą, padaręs Lietuvos 
gen. konsului Kanadoje.

Dabar lenkų oficiali agen
tūra iš Londono praneša, kad 
gen. Sikorskis niekam nėra 
panašaus pareiškimo pada
ręs. Sikorskis tik pasakęs, 
kad ateityje lietuviai ir len
kai turėsią taikoje gyventi.

--------
„Draugas” paskelbė turi

ningą rašytojo Ant. Vaičiu
laičio straipsnį apie valsty
binių paslapčių saugojimą. 
Jis tvirtai pasisako prieš mū
sų jau minėtą J. Daugmino 
straipsnį „Dirvoje”, kur at
skleista daug "valstybinių pa
slapčių, istorinės svarbos tu
rinčių.” Autorius nuoširdžiai 
apgailestauja, kad atsakingi 
žmonės taip nerūpestingai 
žaidžia ugnimi.

A. Vaičiulaitis paties 
Daugmino paskelbtais davi
niais įrodo, kad didesnė p. 
Smetonos vyriausybės narių 
dalis balsavo už pasipriešini
mą rusų ultimatumui, tad tu
ščios pastangos ir toliau įti
kinėti, kad vyriausybė neno
rėjo priešintis gėdingam ulti
matumui. Trūko tik paties at
sakingiausioje asmens drą
saus, ryžtingo žodžio.

Washington. — Spalių 5 d. 
čia mirė buvęs vyriausio tei- 

j smo teisėjas Louis D. Bran- 
deis, sulaukęs 84 metų am
žiaus. Iš teismo jis pasitrau
kė prieš pora metų dėl slipnos 
sveikatos. Teisėju jį pakyrė 
prezidentas Wilson. Jis buvo 
žinomas liberalas, kilęs iš žy
dų šeimos, Kentucky valst.

Brandeis baigė Harvardo 
universitetą aukščiausiais 

i pasižymėjimo laipsniais. Tu
rėjo labai plačią advokato 
praktiką. Jis labai rėmė dar
bininkų organizacinį judėji
mą. Buvo nuoširdus demokra
tas, didelis tolerantas. Jo lai
dotuvės buvo privatinės. Liko 
našlė ir dvi dukterys, kurių 
viena teisių profesorė.

Brandeis paliktas turtas 
siekiąs 3,200,000 dol. Didelę 
turto dalį jis paskyrė labda
ringoms žydų draugijoms 
Louisville universitetui.

Nuskandino

ir

Rio De Janeiro. — Išsigel
bėjusieji amerikiečiai jūri
ninkai papasakojo, kad rug
sėjo 27 d. apie 600 mylių nuo 
Brazilijos nežinomas subma- 
rinas nuskandino amerikie
čių laivą „I. C. White,” kurs 
gabeno aliejų. Laivu plaukė 
37 jūrininkai, kurių 34 išgel
bėti, o trijų likimas nežino
mas. Manoma, kad du gelbė- 
damies dingo, o trečias nesu
skubo nė iš torpeduoto laivo 
iššokti. Torpedavimas atlik
tas nakties metu.

Vokiečiai Skuba Maskvon
Pranešė Popiežiaus

Pažiūras
Washington. — Preziden

tas Roosevelt du kartu kalbė
josi su Myron Taylor, savo 
asmeniniu atstovu Popiežiui. 
Taylor tiksliai pranešęs apie 
savo ilgus pasikalbėjimus su 
popiežium Piju XII ir jo sek
retorium kardinolu Maglione.

Spaudai neduodama jokių 
oficialinių žinių, apie ką Tay
lor kalbėjosi su popiežium.

Sovietų Rusijos vyriausy
bės agentūrų pranešimu, šios 
savaitės pradžioje vokiečių 
kariuomenė smarkiai pasiju
dino centraliniame fronte 
dviem kryptimis, Maskvos 
link. Didžiausi žygiai atlieka
mi Viazmos ir Briansko sri
tyse. Kaip bolševikai prane
ša, vokiečiai puolimui vartoja 
visas jėgas —naujausius tan
kus, lėktuvus, artileriją ir t.t.

Mirė Kardinolas
Lor. Lauri

MASKVA UŽDARO BEDIEVIŲ SPAUDI
 4>--------------------------------------------------------------

Bandė Keistis
Belaisviais

ir

kad

Maskva. — Komisarų val
džia uždarė ir antrą „bedie
vių organizacijos” laikraštį— 
kas dvi savaites ėjusį „Anti- 
Religioznik” žurnalą, kurs tei 
kė daug žinių „kovojančių be
dievių” veikėjams, kaip ge
riau kovoti prieš tikybą. Kiek 
anksčiau uždarytas savaitra
štis „Bezbožnik”.

Oficialiai skelbiama,
šie laikraščiai sustabdyti dėl 
popieriaus trūkumo. Tikrovė
je yra kitaip. Komisarai nori 
parodyti Anglijos ir Ameri
kos žmonėms, kad jie keičia 
savo politiką tikybos atžvil
giu, kad jie švelnina komuni
stinius dėsnius, kurie griežtai 
atmeta bet kokią tikybą, ku
rie neleidžia tikinčiams žmo
gui būti komųnį^tu,

Londonas. — Anglijos 
Vokietijos vyriausybės, Švei
carijos ir Amerikos tarpinin
kavimu, turėjo derybas, norė
damos pasikeisti sužeistais 
belaisviais. Jau buvo susitar
ta ir paruošti laivai. Paskuti
niu momentu anglai sulaikė 
savo du laivus. Jie aiškina, 
kad vokiečiai buvo pasiryžę 
juos apgauti, sulaužydami sa
vo duotą žodį.

Anglai nurodo, kad Vokie
tijos vyriausybė panoro su
mažinti pasikeistinų belais
vių skaičių. Apie tai anglams 
vokiečiai pranešė per Jungti
nių Amerikos Valstybių am
basadorių. v

SUOMIAI ATSAKĖ ANGLAMS
Helsinkiai. — Prieš kiek 

laiko Anglija per Norvegijos 
atstovybę įteikė Suomijos vy
riausybei pareiškimą. Jame 
anglai pageidavo, kad suo
miai ištrauktų savo kariuo
menę iš tų žemių, kurios prieš 
pirmąjį rusų - suomių karą 
nepriklausė Suomijai. Jei 
suomiai to nepadarysią, An
glija būsianti priversta lai
kyti Suomiją kariaujančiu 
priešu.

Šios savaitės pradžioje 
Suomijos vyriausybė atsakė 
Anglijos vyriausybei per Šve
dijos atstovybę. Nors atsaky
mas viešai dar neskelbiamas, 
bet iš suomių spaudos spėja
ma, kad atsakymas yra nei
giamas. Suomiai nurodą, kad 
dabar ištraukti savo kariuo
menės iš užimtų vietų negali, 
o antra, tos žemės anksčiau 
yra priklaususios Suomijai ir 
nuo jų suomiai nemaną atsi
sakyti.

Iškilmės

d.
Lorenzo

Vatikanas. — Spalių 8 
mirė kardinolas 
Lauri, 76 metų.

Velionis labiausiai žinomas 
pasirašytu Vatikano - Lenki
jos konkordatu. Popiežiaus 
atstovu jis yra buvęs, be to, 
Peru ir Ispanijoje. 1932 m. 
jis atstovavo popiežiui Pijui 
XI Dublino eucharistiniame 
kongrese.

Kariuomenės 1 a i k r a š t is 
„Raudonoji žvaigždė” krei
piasi į kareivius, ragindama 
juos virtai laikytis besiarti
nančioje didžiausioje bandy
mo valandoje. Ten pat pra
nešama, kad visame fronte 
bolševikai stipriai ginasi, kad 
visur vokiečiams suduodami 
labai skaudūs smūgiai. Visa 
rusų tauta kviečiama imtis 
ginklo ir ginti savo žemę.

Paskutiniai rusų praneši
mai nebeslepia nuo tautos 
rimto pavojaus, o atvirai 
skelbia, kad pavojus yra, kad 
reikia visiems vieningai gin
tis prieš užpuoliką.
Manoma, kad vokiečiai būti

nai nori pasiekti stambių lai
mėjimų, kol dar neužklupo 
žiema. Rusų spauda nurodo, 
kad šiais laikais nereikia pa
sitikėti žiemos ir pavasario 
patogumu gintis, nes dabar 
kovojama moderniausiais gin 
klais, todėl „generolas žie
ma” ir „pulkininkas pavasa
ris” nieko nebereiškią.

HITLERIS SAKOSI JAU LAIMĖJĘS
Berlynas. — Spalių 3 d. 

Hitleris per radiją pasakė vo
kiečių tautai kalbą. Jis nebu
vo viešai kalbėjęs jau per 
kelis mėnesius. Savo kalboje 
jis vėl tikrino, ka djis niekada 
nenorėjo karo, kad nuo pat 
savo valdymo pradžios (1933 
m.) siekęs tiktai taikos. Iš
skaičiavo visuš įvykius, atve
dusius į karą ir tai, kas dė
josi nuo 1939 m. rugsėjo pra
džios. Daugiausia laiko pas
kyrė pranešimui apie karą 
prieš bolševistinę Rusiją.

Hitleris pažymėjo, kad jam 
buvo liūdniausias momentas, 
kai reikėjo pasirašyti sutartį 
su Sovietų Sąjunga, bet jis 
tai turėjęs padaryti, nes to 
reikalavo vokiečių tautos gy
vybė. Jo vyriausybė padary
tos sutarties aklai laikiusis,

So. Boston, Mass. — Spalių 
5 d. Bostono ir apylinkės lie
tuviai turėjo dideles iškilmes, 
kurios susilaukė įžymios pro
gramos. Miesto vadovybė su
tiko vieną gatvę pavadinti 
Darius Court vardu. Ta proga 
suruoštas gatvės atidarymas, 
kurio iškilmėse dalyvavo keli 
tūkstančiai lietuvių. Vadova
vo vietinis Dariaus legijonie- 
rių postas.

Milžiniško parado prieša
kyje žygiavo miesto mayoras 
Tobin. Maldą atkalbėjo kun.
K. Jenkus, o lietuviškai kalbą 
pasakė kun. Dr. K. Urbonavi
čius. Kalbėjo gubernatoriaus
atstovas, miesto mayoras To-'buvęs Čekijos ministeris pir- 
bin, Lietuvos garbės konsulas , mininkas generolas Elias nu- 
adv. A. Šalna ir kiti. Bostono 
spauda plačiai aprašė apie 
šias iškilmes.

bet rusai vis daugiau ir dau
giau norėję.

Nors kova labai įtempta, 
bet Rusija jau esanti nugalė
ta ir daugiau nebeprisikel- 
sianti. Didžiajame kovos 
fronte nuo Arktiko iki Juodų
jų jūrų šalia vokiečių kovoją 
suomiai, italai, vengrai, ru
munai, slovakai, kroatai ir is
panai. Į šią kovą stoją belgai, 
olandai, danai, norvegai ir 
net prancūzai.

Hitleris pažymėjo, kad iki 
šiol vokiečiai paėmė nelaisvėn 
apie pustrečio milijono rusų 
karių, sunaikino 22,000 ka- 
nuolių, 18,000 tankų, 14,500 
lėktuvų. Ragino vokiečius ir 
toliau aukotis savo tėvynei ir 
baigė savo kalbą priminimu, 
kad Dievas tik tiems padeda, 
kurie patys sau padeda.

ČEKŲ ŽUDYNĖS TĘSIAMOS
Berlynas. — Vokiečiai pa- j žydų sinagogas. Vokiečiai 

11 kaltina žydus remiant slaptą 
čekų judėjimą prieš nacius. 

Pranešimai iš Londono ir 
Maskvos sako, kad vokiečiai 
turi didelių sunkumų Serbijo
je, kur partizanai stipriai 
laikosi. Neramumų nemažėja 
ir Prancūzijoje.

pildomai praneša, kad šios 
savaitės pradžioje Čekoslova
kijoje sušaudyti dar penki če
kai, kurie k altinti veiksmais 
prieš vokiečius. Sušaudytųjų 
tarpe minimas Prahos miesto 
burmistras Klapka. Iki šiol

LIETUVOS PASKOLOS BONŲ REIKALU
Washington, D. C. — Lie

tuvos Pasiuntinybė išsiunti
nėjo tokį pranešimą:

Lietuvos Pasko
los boniĮ turėtojams reikėtų 
žinoti, kad Iždo Departamen
tas (Treasury Department, 
Washington, D. C.) 1941 m. 
rugsėjo 13 d. paskelbė, kad 
„asmenys, turį rankose bo
nus svetimų valstybių, kurių 
kreditai čia yra blokuoti (į- 
šaldyti), turėtų neatidėlio
jant paduoti prašymus į savo 
distrikto Federal Reserve 
Banką tam, kad gautų „clea
rance certificate attached ot 
such securities”. Be to „clea
rance certificte attached on 
lima tų bonų parduoti ar ti
kėtis apmokėjimo iš įšaldy
tų sumų, jei kada tokis ap
mokėjimas pasidarytų gali
mas.

Tas galimumas, kiek liečia

Lietuvos Laisvės Paskolos 
bonus, tuo tarpu nenumato
mas. Tie „clearance certifi
cates” yra nustatytos for
mos, būtent „Form' TFE-2.” 
Kiekvienas bono turėtojas 
gali kreiptis į artimiausį Fe
deral Reserve Bank, ir papra 
šyti blankų „Form TFE-2A”. 
Bono turėtojas turės įrodyti, 
kaip jis pasidarė bono savi
ninkas.

teistas mirtie bausme, bet 
dar nesušaudytas, nes esąs 
padavęs malonės prašymą.

Vokiečiai skelbia apie su
šaudyto burmistro Klapkos 
prisipažinimus. Klapka pri
sipažinęs sudarinėjęs slaptas 
atsargas iš viešųjų pinigų 
slaptam čekų judėjimui rem
ti ; jis padėdavęs čekams į už
sienį pabėgti, tremtinių šei
mas remdavęs ir t.t.

Iš Prahos taip pat praneša
ma, kad ten vokiečiai uždarė

MIRĖ J. KUDIRKA

Kariuomenėn
Jeruzolimas. — Šią savai

tę Palestinos žydai raginami 
stoti savanoriais į Anglijos 
kariuomenę. Šiuo metu Ang
lijos kariuomenėje esą apie 
10,000 karių žydų. Norima šį 
skaičių padidinti dar bent 
penkiais tūkstančiais.

Pittston, Pa. — Spalių 5 
d., po sunkios operacijos gal
voje, mirė muz. Juozas Ku
dirka, Pittstono Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos vargo
nininkas, buvęs vargoninin
kų sąjungos pirmininkas.

Velionis Pittstone gyveno 
per daugelį metų. Buvo uo
lus muzikos meno srityje vei
kėjas. Drauge su savo klebo
nu, kun. J. Kasakaičiu, yra 
paruošęs operečių. Jo brolis 
Justas Kudirka, yra buvęs 
Lietuvos operos artistas, da- 

■bar gyvena Chicago j e.

Hitleris Siūlysiąs
Taiką

Kairas. — Egipte gaunama 
žinių, kad netrukus Hitleris 
siūlysiąs Anglijai ir Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 
taiką. Tas siūlymas būsiąs 
padarytas šių metų gale, nes 
tuo laiku Hitleris tikisi būti 
„apsiruošęs” su Sovietų Rusi
ja.

Per ateinančias šešias sa
vaites Hitleris sutelksiąs vi
sas savo pajėgas galutiniam 
smūgiui prieš bolševikus, o 
juos nugalėjęs galėsiąs skelb
ti sunaikinęs bolševizmą ir 
todėl jau atėjęs laikas taikai 
įgyvendinti.

Marijonai Lietuvoje
Praūžus karui, ir išbėgus 

bolševikams iš Lietuvos, Ma
rijonai, kurie buvo bolševikų 
išvyti iš savo namų, jau pra
dėjo grįžti į savo vietas. 
Gautomis žiniomis, Marijo
nai grįžo į vienuolynus Mari
jampolėje, Kaune ir Ukmer
gėje.
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Lietuviai tremtiniai laukia 
pagalbos. — Didysis vajus 
prasideda. — Lietuvai Gelbė
ti Fondas ieško 10,000 narių. 
— Paskirta kvota ir rajo
nams ir paskiroms parapi
joms bei kolonijoms. — Chi- 
cagos rajonas jau dirba.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

„LIETUVA PRIE PRAŽŪTIES...”
Krokodiliškos Ašaros ir Viltys

Tarptautines priešlietuviš- 
kos lenkų propagandos nau
jausia mada atėjo iš Rio de 
Janeiro per Buenos Aires. Lai 
kraštyje „Codzienny Nieza- 
ležny Kurjer Polski w Argen- 
tinie” rugpiūčio mėn. 22 ir 
29 dienos numeriuose) pa
skelbtas ilgas straipsnis su į- 
spūdinga antrašte: „Lietuva 
prie pražūties...” Jį parašė 
kažkoks Witold Ipohorski - 
Lenkiewicz, kuris sakosi kal
bėjęs net su pačiu Lietuvos 
prezidentu Smetona. Gal būt 
todėl p. Lenkiewicz įsivaiz
duoja esąs baisiai didelis Lie
tuvos reikalų žinovas ir lie
tuvių tautos mokytojas.

Pirmoje straipsnio dalyje 
autorius greičiausiai sąmo
ningai klastoja Lietuvos isto
riją ir mūsų kovas dėl ne
priklausomybės. istorinė Lie
tuvių Tarybos veikla didžio
jo karo metu Vilniuje ir tos 
veiklos apvainikavimas va
sario 16 dienos laisvės doku
mentu, p. Lenkewicziaus tvir
tinimu, buvęs gyvas nesusi
pratimas, vokiečių įkvėptas 
ir padiktuotas (!). Ir vėliau 
Lietuvos politika buvusi to
kia, kuri visą laiką sudariusi 
pavojų taikai Rytų Europoje 
(matyt, neramios lenkiškos 
sąžinės bandymai savo kal
tes suversti kitiems. — S.)

Dabar Berlynas sudaręs 
„Tarybą Nr. 2” su Škirpa, 
Raštikiu ir kitais „quislingi- 
škais” lietuviais priešakyje. 
P. Lenkiewicz, šlėktišku tonu 
suniekinęs Lietuvos sukilėlių 
vyriausybės vyrus (lyg jis 
juos pažintų!) ir ignoruoda
mas faktą, kad ta vyriausy
bė buvo ne vokiečių paskirta 
ir kad jai neleista veikti, per 
visą straipsnį daro kiaurai 
neteisingus išvedžiojimus ir 
piktas pastabas. Bet tai, ką 
jis parašė straipsnio pabai
goje, mūsų skaitytojams ga
lės būti tikra naujiena, nors 
ir labai neskani.

Truputį kantrybės. Taigi, 
p. Lenkiewicz, matyt, orga
niškai nepakęsdamas lietuvių 
pastangų į laisvę ir atsargoje 
turėdamas viltį įpiršti vieną 
„išganingą idėją”, minėtame 
straipsnyje visa lenkiška 
gražbylybe ir suktumu įrodi
nėja, kad „kažkur žemės ru
tulyje dvimilijoninė (!) Lie
tuva” — tokia, kokia ji buvo 
ir kokia būti nori— esanti ne
paprastai pavojinga... didžio
sioms demokratijoms!

Ne tiktai 1918 metų Tary
ba ir ne vien ,,quislingiškų po
litikų ir generolų grupė,” bet, 
esą, susidaro įspūdis, jog 
visa lietuvių tauta yra ne kas 
kita, kaip lietuviškai kalbą 
vokiečiai (!). „Germanof iliz- 
mas lietuvių tautoj neatsitik
tinis, bet patvarus ir chro
niškas”. Demokratiniai sąjun 
gininkai todėl neturį pamirš
ti, jog viename iš svarbiausių 
Rytų Europos punktų „yra 
hitleriškos ideologijos tauta, 
reiškianti Trečiojo Reicho 
dvasinę ekspozitūrą” (!). Tai
gi, reiksią rimtai apsvarsty
ti, ar taip svarbiame Euro
pos punkte bus galima palikti 
vokiškos reakcijos židinį. Į 
lietuvių tautos nepasitenki
nimą sąjungininkai galėsią 
atsakyti, kad lietuvių tauta 
pati pasirinkusi tokį likimą, 
kad nepriklausomybės ji ar
ba nenorėjusi arba prie jos

'nepriaugusi. (Tik žiūrėk tu 
'man, su kokiu honoru p. L. 
pranašauja sąjungininkų 
sprendimus! S.)

Gal lietuviai norį sėdėti ant 
dviejų kėdžių? Gal sąjungi
ninkams laimėjus kovą, škir- 
pininkų vietas užimsią kiti 
lietuviai? Tokio dvilypumo 
pakęsti esą negalima. Šian
dien, kai vykstąs didelis ug
ninis tautų išbandymas, di
džioji vertybių atranka, ir jų 
rūšiavimas, Lietuva pasiren
kanti „Naująją santvarką,” 
prieš kurią kovoja visos tau
riosios tautos. Šitoje kovoje 
„kas ne su mumis, tas prieš 
mus.” Reikią aiškiai apsi
spręsti : arba — arba. O iš lie
tuvių pusės esą kaip tik sto
ka protestų ir pasisakymų, 
(kuriuos taip labai mėgsta 
lenkai. S.). Apie legijono su
darymą kovai demokratijos 
pusėje lietuviai nė negalvoją 
(ponui L., tur būt, labai knie
tėjo čia pasigirti, kad lenkų 
pusgyviai belaisviai iš Sibiro 
jau atvaromi į legijonus. S.).

Jei lietuvių tauta norinti 
būti nepriklausoma, joje tu
rinti įvykti didelė minties re
voliucija, didelė sąžinės sąs
kaita (nebent todėl, kad per 
paskutinį dešimtmetį taip 
garbinami buvo Lietuvos 
dvarininkai. S.), didelis bru- 
do išvalymas (!) bei atsisa
kymas nuo berlyniškos mo
kyklos vadų. Ir vaidindamas 
susigraudinusį rašė ją, p. Len
kiewicz sakosi turįs padaryti 
skausmingą išvadą: „Kaip 
niekados anksčiau savo isto
rijoj, Lietuva randasi kritiš
ko persilaužimo punkte. Tie
siog prie pražūties...”

Bet neraliuokit, broliai len
kai, dar neviskas žuvę. P. 
Lenkewicziu dar šiek tiek pa 
guodžia emigracijoje esanti 
„szlachetnych Litwinow” gru 
pė... Autorius ragina tuos 
„šlekeckus litvinus” įgyti 
daugiau pilietinės drąsos ir 
viešai pasakyti tai, ką jie jam 
esą pasakę privačiame pasi
kalbėjime. Nagi štai kokią 
paslaptį p. Lenkiewicz ati
dengia:

„Kai rašantis šiuos žodžius 
kalbėjosi su Lietuvos prezi
dentu Smetona jam esant Rio 
de Jaineire, iš prezidento lū
pų išėjo reikšmingi pareiški
mai.

„Į klausimą: ar p. preziden 
tas pozityviai vertinate evan- 
tualią Lenkijos ir Lietuvos u- 
nijos idėją, kad ateityje abi 
tautos sukurtų bendrą ir sti
prią valstybę, galinčią sėk
mingai pasipriešinti bet ko
kiems pasikėsinimams?

P. prezidentas atsakė: — 
Taip! (Tak).”

„Prie to pridėjo, jog pilnai 
įvertina didžiulę reikšmę ir 
didžiulę moralinę pajėgą, ko
kią reprezentuoja šiandien 
Lenkija pasaulyje (Sic!). 
Kartus nusišypsojimas pasi
rodė jo veide, kai pasakė: 
žlugome abu (abi valstybės). 
bet tamstos kovojote, o aš 
tiktai protestą pasirašiau... 
Jūs esate dabar Anglijos są
jungininkai...”

Pabaigoje p. Lenkiewicz, 
šluostydamasis krokodiliškas 
ašaras ir nebesuvaldydamas 
krokodiliškų vilčių, palinki: 
„Tokie reiškiniai ir tokie žo
džiai reikšmingi ir būdingi. 
Jie leidžia linkėti ir tikėtis,

Okupantų ir karo nuka
muota Lietuva šaukia savo 
sūnus ir dukteris atlikti savo 
tautines pareigas. Lietuvai 
Gelbėti Fondas padalino A- 
merikos lietuvių kolonijas į 
rajonus ir jiems paskyrė kvo
tą. Reikia gauti dešimts tūk
stančių narių Lietuvai Gelbė
ti Fondui. Nariu skaitomas 
tas, kurs sumoka fondui bent 
vieną dolerį metams.

Numatytieji rajonai ir 
jų kvota

1. Chicagos rajonas gauna 
Lietuvai Gelbėti Fondui 2,- 
000 narių.

2. Indiana, Wisconsin ir 111- 
linois miestelių lietuviai su
daro atskirą rajoną ir gauna 
fondui 860 narių .

3. Cleveland, Ohio, rajo
nas gauna Liet. Gelb. Fondui 
325 narius.

4. Detroit, Mich., rajonas 
gauna L.G.F. 250 narių.

5. Pittsburgh, Pa., rajonas 
gauna L.G.F. 650 narių.

6. Schulkill klonio—1025 n.
7. Wyoming klonio—1250 n.
8. Philadelphia, Pa., 650 n.
9. New Jersey, 550 n.

10. New York o rajonas, 1000 
narių.

11. Connecticut, 750 n.
12. Massachusetts, 1,550 n.

kad lietuvių tautos instink
tas, glūdįs tautos rinktinės 
sielos gilumoje, įsižiebs ir ka
da nors nušvis skaisčiais 
spinduliais”. (Kaip iškilmin
gai! S.).

Plačiau paminėjome p. 
Lenkiewicziaus straipsnį ir iš 
tisai pacitavome jo užbaigą 
kaip tikrai būdingą lenkiškos 
galvosenos, lenkiškų apetitų 
ir naujausios jų propagandos 
pavyzdį. Bet kaip Su p. Sme
tonos unijiniu pareiškimu?

Jei iš tikrųjų tas nelemta
sis „Tak” Rio de Janeiro buvo 
pasakytas, tai nebent tik bra
ziliškų karščių ar kurių kitų 
ligų poveikyje. Tada vargšui 
emigrantui tik užjausti reikė
tų...

O gal p. Smetona ir šį „pa
reiškimą” užginčys? Šiaip ar 
taip, bet su jo pareiškimais 
žurnalistams — švelniai ta
riant — nesiseka. Ar p. Sme
tona su jais nesusikalba, arba 
jis jau nesukontroliuoja savo 
žodžių.

Apgailėtina!
Ir nuostabi gi ta lenkų logi

ka! Jie lietuvių tautą iškone- 
veikia tik todėl, kad „įrody
tų,” kaip naudinga ji būtų 
Lenkijai. Jų manymu, tik abi 
tautos drauge ateityje galėtų 
sukurti stiprią valstybę. Va
dinasi, lenkai be lietuvių jau 
nesitiki būti stiprūs... Bet 
kam gi būtinai tautų unija?

Jei jau vargšams lenkams 
be lietuvių taip striuka, tai 
Lietuva ir be unijos galės 
jiems duoti ar paskolinti kokį 
nors Pilsudskį. Tuo būdu ir 
Rzeczpospolita gyvuos ir lie
tuvių tauta, kaip smarkus 
Lenkiewicz pamoko, apsiva
lys nuo brudo, kurio, teisybę 
sakant,, dvarininkėlių še
šėlyje Lietuvoje vis dėlto šiek 
tiek buvo.

O kurios mokyklos politi
kus ateities Lietuva pasi
rinks, tai čia jau gryniausiai 
pačios lietuvių tautos reika
las, kuriam ji tikrai niekad 
bent jau iš lenkų neprašys nei 
išdidžių pamokymų, nei kro
kodiliškų patarimų lauks. 
Tuo atžvilgiu visi tikri lietu
viai taip vieningai apsispren
dę ir taip „nebepataisomai” 
pasiryžę, kaip prie Giedrai
čių ir Širvintų.

Simplex.

Fondo centro valdyba yra 
numačiusi kvotą ir atskiroms 
parapijoms bei kolonijoms, 
bet apie tai, susižinojus su 
rajonų vadais, bus pranešta 
vėliau.

Vajus prasidėjo spalių mėn. 
1 d. Amerikos lietuviai vi
suomet buvo jautrūs ir tikri 
geraširdžiai Lietuvos reika
lams. Jie tokiais yra ir šian
dien, kada mūsų broliai lietu
viai, okupantų žiaurumo iš
blaškyti po visą plačiąją Ru
siją, kenčia^ieapąakomai di
deles kančias. '

Paskelbus naujų aukų rin
kimo vajų, tuoj ėmė plaukti 
Lietuvai gelbėti ir lietuviams 
tremtiniams šelpti aukos. J. 
M. Šaltenis rašo: „Kadangi 
jūs griežtai stovite už laisvę 
ir nepriklausomybę, Lietuvai 
Gelbėti Fondui siunčiu $2.- 
25.” Kun. Ig. Albavičius, šv. 
Antano parapijos klebonas, 
Cicero, aukodamas $25.00 
Lietuvos reikalams tarė: 
„Reikia viską daryti, kad tik 
pagelbčtumėm Lietuvai ir 
lietuviams tremtiniams.”

Mes dabar dar negalime 
visų aukotojų pavardžių iš
vardyti gražiausiais šūkiais, 
bet greit ir jų pavardės su 
šauniausiais pasakymais ir 
aukomis bus paskelbtos spau
doje. Dabar vienas dalykas y- 
ra pabriežiamas: naujam au
kų vajui didžiausias pritari
mas ir lietuviai dosniai auko
ja sunkiai uždirbtus centus, 
kad Lietuva vėl būtų laisva ir 
nepriklausoma ir kad mūsų 
tremtiniams būtų nu šluosty
ta gaili ašara, kurią kasdien 
išspaudžia skurdas, Sibiro 
šaltis ir atskyrimas nuo sa
vos tėvynės, artimųjų, laukų, 
miškų ir klonių...

Lietuva ir Ii etuviai trem
tiniai tikisi ir prašo, kad visi

Amerikos lietuviai, kiek ga
lėdami, ištiestų pagalbos ran
ką, įsirašydami į Lietuvai 
Gelbėti Fondą ir įmokėdami 
bent po vieną dolerį. Juk la
šas po lašo ir akmenį prata
šo.

Dešimts nuošimčių nuo 
parengimų

Prieš pat mirtį, garbingo 
atminimo vyras, kun. dr. Jo
nas Navickas, Lietuvai Gel
bėti Fondui atsiuntė $58.00, 
kaipo Lietuvių Dienos (liepos 
4 d.) ir Kryžiaus Kelių pa
šventinimo (rugpiūčio 10 d.) 
pelno 10%, taip, kaip buvo 
pažadėjęs. Fondo sekretoriui 
a. a. Kun. J. Navickas, .tarp 
kitko, rašė: „Tegu taip pada
ro visos parapijos, visos or
ganizacijos ir draugijos, \ i- Į rį jarb0 Gyveną Panevėžio, 
sos įstaigos ir tepaskiria nuo Rokiškio, Zarasų ir
savo parengimų po desim s Utenos apskrityse užsiregis- 
nuosimcių Lie uvai ir lieu- Įruoja apSkričių miestuose, 
viams tremtiniams. Neužsiregistravę būsią bau-

Liet. Gelbėti Fondas šv. ūžiami pagal rugpiūčio 15 d. 
Jurgio par., Chicagoj, suren- paskelbtą įstatymą „dėl dar- 
ge prakalbas, surinko $43.00 fo0 tvarkos”, 
ir jau prisiuntė fondo cent
ram

žodžiu, visur jau rodomas'bta, kad generalinis švietimo 
judrumas ir veiklumas gel
bėti Lietuvai ir tremtiniams 
šelpti. Tikime, kad gerb. kle
bonų ir organizacijų, vadų 
pagalba ir antrasis vajus bus 
sėkmingas.

Siunčiant aukas, čekius rei
kia rašyti LGF iždininko kun. 
Pr. Juro vardu, o siųsti ir 
visais kitais fondo reikalais 
kreiptis į L. Šimutį, sekreto
rių, 2334 S. Oakley avė., Chi
cago, UI. LGF pirmininkas y- 
ra Juozas B. Laučka; direk
toriai: kun. J. Švagždys, kun. 
dr. J. Končius, kun. J. Bal- 
kūnas, bankininkas Jonas 
Brenza, adv. J. Grigalius, J. 
Griebliunas, A. Kneižys, A. 
Aleksis, M. Zujus, K. Vilni
škis.

LGF Sekretorijatas

jKOS TRETININK
KAUNO RADIJO PROGRAMA

-------  ir visų šalių vys- 
Programa prasideda įjomet rūpinosi Šv.

ryto ir trunka iki 11 va ';]S Trečiojo Ordino 
karo su pertraukomis. 1 suorganizavimu ir 
transliuojama Karo Jn visoje Bažny- 
jaus varpų muzika. D . * ’ 
perduodamos liaudies č 
ir lietuvių kompozitorių 
niai. Rugpiūčio 26 d., be 
buvo perduotos dar šio
nos: Marš, marš karei . Leonas XIII, ge- 
ir Geležinio Vilko maršą 
dieną vėliau dainavo J, 
ravičius.

5 vai. 15 min. po pi£? . . .- 
Kauno stotį daroma tru v 
ei j a iš Karaliaučiaus Iii »užgydyti ir ken- 
kalba. Šių transliacijų 
nys yra politinio pobū

Rugpiūčio 27 d. vakai 
vo koncertas „Kaimui i 
tui”. Dalyvavo solistė 
nina Vencevičiūtė, s< 
Zigmas Survila, Stepo 
žinio kvartetas ir akorč 
tas F. Novogrodskis.

Rugpiūčio 30 d. buv< 
deklamuotos dvi patri jjemonė Evangeli- 
lietuvių baladės. Vėliai gyvenime. Aš esu 
K. Petrausko įdainavii ^s, kad per Tre- 
įvairių operų. Popiet pa , 
tas liaudies dainų kone j 
dalyvaujant Vladui Ej ir " dabar Tre- 
šaičiui ir Benediktui 
liauskui. 9 vai. vakare 
loninio orkestro konfl^jos. Jei" Šv. 
diriguojamas Lechavič: Ordinai klestės, 
dalyvaujant St. Grauži įr vjsos

Rugsėjo 1 d. priešpie dorybės. Tas
skaitoma įdomi paskail turtų ieškoji- 
kun. J. Tumą-Vaižgan ii bus sulaikytas, 
vadinta „Žmogus — leg geidulius. 
Po to 10 minučių buvo ■ 171 _
ta Tumo-Vaižganto „d d tarpe mylėsis, 
čiukai” ištraukos iš jo i

Per Kauno radiją buvo pa
skelbtas atsišaukimas į be
darbius. Jie raginami užsire
gistruoti darbo įstaigoje. Pir
moje eilėje raginami užsira
šyti ir neapmokyti bedarbiai 
statybos, medžio ir metalo ap 
dirbimo specialybėse. Staty
bos srityje — inžinieriai, mū
rininkai ir kiti specialistai. 
Medžio srityje — staliai, ra
čiai, darbininkai. Be to, užsi
registruoti turi visi tarnau
tojai, moką vokiečių kalbos, 
neatsižvelgiant į tai, ar jie 
yra bedarbiai ar turi darbo. 
Pagaliau, užsirašyti turi vi
si tie, kurie pastaraisiais 3 

i metais dirbo, bet dabar netu-

Per Kauno radiją rugpiū
čio 30 d. vakarą buvo paskel

tarėjas ir švietimo direkcija 
persikelia į Vilnių. Todėl rug
sėjo 1 ir 2 d. priėmimų direk
cijoje nebuvo. Po nurodytų 
datų direkcija turėjo priimi
nėti interesantus jau Vilniu
je.

Iki rugpiūčio 26 d. Kauno 
radijo pranešėjas paskelbda
vo programos tvarką tik lie
tuvių kalba. Tačiau nuo tos 
dienos po lietuviško pranešė
jo tą patį ėmė kartoti kitas 
pranešėjas vokiečių kalba. 
Kaunas vokiškai vadinamas 
„Kauen”.

SUGRĮŽO ARTISTE AP. STOŠKI

suorganizavimu ir

reikalu Popiežiai 
j įvairių enciklikų, 
dėmesį į Trečiąjį 

■apė Popiežius Le- 
: turis ir pats buvo

įas nors kitas, pa- 
-snamojo amžiaus 
jidas ir priemones 
ulbėti. Popiežius 
įęs, kad visuome-

jonijai sugrąžinti 
įtik Tretysis Ordi- 
enciklikoje, Auspi- 

xm apie Tretį- 
jipsako:
Ordiną aš visuo- 

o krikščioniškos iš- 
■ dieviškos kilmės 
digijai ir žmonijai 
gausius vaisius, 
'rdinas yra tinka-

į ir Šv. Pranciš- 
Ą pasaulis liko

bs yra geriausia 
įnonėms sugrįžti

įrišę Evangelijos

ienas kito, neuž- 
iėlių — juose ma
rtaus paveikslą.

Ordine matau 
:man padės apgin

MAŽEIKIŲ SUKILĖLIŲ NARSUMAS
Gauta papildomų žinių a- 

pie nepaprastą lietuvių suki
lėlių narsumą kovoje su bol
ševikų okupantais Mažeikiuo 
se ir apylinkėje. Nors gink
luotų sukilėlių buvo nedaug, 
nes stigo ginklų, bet jie išti
sas 10 dienų karžygiškai ko
vojo su GPU žvalgybininkais 
ir vietiniais okupantų pase
kėjais, kurių daugumą suda
rė nelietuviai. Bolševikai no
rėjo išsprogdinti „Lietūkio” 
kooperatinį sandėlį, bet suki
lėliai jį apgynė. Sandėlyje 
raudonosios armijos reika
lams buvo laikomos didesnės 
maisto atsargos, kurios ap
gintos. Vokiečių kariuomenė

į Mažeikius atėjo tik liepos 3 
dieną.

Lietuvių visuomenės įtūži
mas prieš bolševikus darosi 
suprantamas jau vien todėl, 
kad trumpai prieš karą, bir
želio 14-17 d., bolševikų bude
liai surengė Mažeikiuose ir 
apylinkėje baisiausią žmonių 
medžioklę. Griebta kiekvie
nas labiau ar mažiau žinomas 
lietuvis. Tokiu būdu iš šios 
vietos išvežta Maskolijon net 
15 prekinių vagonų, prigrūs
tų nelaimingų mūsų tautiečių. 
Kai birželio 17 d. šie vagonai 
buvo vežami, buvo girdėti, 
kaip deportuojamieji giedojo 
„Marija, Marija”...

ŠVEICARŲ KATALIKAI APIE LIETUVĄ
Šveicarų katalikų dienraš

tis „La Liberte” nagrinėja 
padėtį, susidariusią Vokieti
jos užimtose Rytų Europos 
srityse. Kalbėdamas apie Lie
tuvą, laikraštis nurodo, kad 
lietuvių tautinė vyriausybė 
su pulk. Kazin. Škirpa prie
šakyje, kuri paskelbė Lietu
vos nepriklausomybės atsta
tymą, nebuvo Vokietijos pri
pažinta. Vyriausybė turėjo 
pasitraukti, bet prieš tai ji 
įteikė proteg^.

Vokieč<oTiiė nemaną pripa
žinti valstybės suverenumo. 
Iš Pabaltijo valstybių esąs 
sudarytas naujas vienetas 
„Ostland”, kuris turėsiąs to
kį pat statutą, kaip Lenkijos 
generalinė gubernatūra. Gir
di, visi tie kraštai, vokiečių 
manymu, sudarą „vokiečių 
kultūrinį plotą”.

Šveicarijoje geriau, nei kur 
kitur, žinoma apie vokiečių 
siekius. Šis šveicarų katalikų 
laikraščio pranešimas tik dar 
labiau stiprina žinomą tikro
vę, ko siekia naciai. Naciams 
Lietuva, Latvija ir Estija rei
kalinga imperialistiniams ti
kslams. Jie atvirai skelbia, 
kad tai kryžiuočių ordeno 
„teritorijos” ir todėl iš nacių

niekas ir niekada negali lauk
ti nepriklausomybės Lietuvai, 
Latvijai ir Estijai.

Šiomis dienomis iš Euro
pos sugrįžo artistė Apoloni
ja Stoškiutė, kilusi iš Wor
cester, Mass., kur dabar apsi
stojo pas savo tėvus, Adomą 
ir Petronėlę Stoškus. Pasku
tiniu laiku ji dainavo Berly
no operoje, kur ji buvo Wag- 
nerio operų specialistė.

Ap. Stoškiutė muzikalinį 
palinkimą turėjo iš pat ma
žens. Pradžioje mokėsi smui
ku groti. Grojo mokyklos or
kestre ir ne kartą pasirodė 
solo. Bet labiau linkusi į dai
navimą, 1926 m. ji dalyvavo 
Massachusetts vidurinių 
mokyklų muzikos klubų kon- 
teste, kuriame Apolonija lai
mėjo pirmą vietą. Pasiturį ki
tataučiai muzikos mėgėjai ra
gino ją siekti aukštybių ir 
žadėjo paramą. Ji įstojo į Jul- 
liard muzikos mokyklą New 
Yorke, kur dainininkės Sem- 
rich vadovybėje lavino balsą. 
Prieš tai turėjo privatinės 
muzikos pamokas 
pas žymų balso 
Doyle.

1935 m. nuvyko
kur dalyvavo pasaulio lietu
vių kongrese. Lietuvoje tada 
ji koncertavo kaip lietuvių a- 
merikiečių menininkė. Grįžu
si Amerikon vėl lavino savo 
gražų balsą — dramatinį so
praną. 1937 m. dainavo gar
siam muzikos 
Worcester, Mass.
pradžioje išvyko į Europą. 
Vokietijoje studijavo Wagne- 
rio operas, kurios geriausiai 
tiko jos balsui. Tų metų gale 
ji pateko į valstybinę operą 
Berlyne. Netrukus ji ten pa
siekė didelių laimėjimų, bu
vo skaitoma pirmaeile soli
ste artiste. Ji ypač pasižymė
jo operose „Walkuere,” „Lo
hengrin” ir kitose. Lankėsi 
Italijoje, kur toliau lavino 
savo balsą. Berlyne P. Stoš- 
kiūtė didžiai vertinta ir ji 
kviesta primygtinai pasilikti 
ilgesniam laikui, bet ji pasi
ryžo grįžti į Ameriką. Atvy
kusi į New Yorką, išsiilgusi 
savo tėvelių, nieko nelaukda
ma, tuojau parvyko į Worces
ter, Mass.

Ap. Stoškiūtė labai gražios 
išvaizdos, geltonplaukė, me-

ni, draugiška, gili ka 
Prieš dainavimą visai 
eidavo bažnyčion pasi 
Nekatalikų artistų aki1 
je, prieš operą, nesidi

Leonas XIII jį 
:jo regulą supras 

je, prieš operą, nesidi Leonas XII.
vo persižegnoti. Jos vy ru.0]^
ji sesuo yra šv. Kazim ^^^iktas XV,

taikos apaštalas 
i kokios didelės 
Aos įgyvendini- 

dirba kaipo knygvedė. J^buri ĮH Ordi- 
Ap. Stoškiutė nuošii ^ciklikoje _ 1921 

sipratusi lietuvaitė. N įprašė:, 
merikoje gimus, kalb 
gražiai lietuviškai. Ša 
tuvių ir anglų kalbų 
vokiškai, itališkai, pra 
kai. Gyvendama Berly 
buvo didelė Lietuvos 
nių - pabėgėlių globė 
pirmutinė skubėjo išti 
galbos ranką.

Sveikindami laiming iinkų, kurie sten- 
grįžusią iš neramios Ei 
p. Stoškiutei linkime g įjos neturto, nusi- 
sio pasisekimo dainos ------
viršūnėse.

kademijos vedėja (Sės 
charista). Kita sesu 
gus komercinius mį

enciklikoje 1921

!tu,kad kiekviena- 
miestelyje ir kai
tria Trečiojo Or
acija.”
balsas visoje Ba- 
d išgirstas. Šian- 
s pasaulyje pris
ės 5 milijonus į vai 
Tnimo, luomo, pro

genimą persun-

• 'žemini 1 -i dvasia
i žmonii 

Ame 
stančii 
gana į 
penker 
tininke 
sus, ki 
mu ir 
kongre 
pasauli 
nis vis 
kų kon 
je 192] 
12, 13 
įvykste 
sos Air 
gresas. 
biliejin 
čiamas 
nuo Tr 
mo Air 
lyvaus 
skupų, 
si Ame 
vincijų

Treti 
sburghi 
las: sa 
ti gėris 
dvasia, 
Šv. Pn 
vienybė 
rarchij; 
galę pa 
kaus d’’ 
ir sočia 
tingas 
mas į j;

Kong 
rių tau 
rie kon; 
šėsi.

Kiek 
kos liet 
tretinin 
dėl būt 
viai tr 
nuo kit 
siųstų 
burgho 
Pittsbr 
kai tu 
dalyva

Kon^ 
tuviam 
matyto 
susirini

Kong
Spali 

vai. de] 
susipaži 
Hotel.

Spalii 
iki 1 va 

10 va 
šios Šv. 
šias lail 
vysk. H. 

2 vai. 
mas (W: 
Bali Re 
priėmimi 
rinkimai.

LIETUVOS JURISTO PA
SKAITA VAŠINGTONE

laikė 
and

Žinomas Lietuvos juristas 
Jokūbas Robinzonas, prieš 
metus atvykęs į Jungt. Ame
rikos Valstybes, rugsėjo 9 d. 
„American University”, Wa
shington, D. C. Institute of 
World Organization, 
paskaitą: „Minorities
the League of Nations.” Pa
skaita ir diskusijos tęsėsi 
dvi valandas. Klausimai lie
tė ir mažų valstybių proble
mas.

Ši paskaita universiteto 
būsianti išleista atskira bro
šiūra.

Adv. J. Robinzonas yra 
žymus juristas ir beveik vie
nintelis autoritetas Europo
je mažumų klausimu. Jis yra 
parašęs platų veikalą 
Klaipėdos statutą.

apie

Bostone 
mokytoją

Lietuvon,

festivalyje
1938 m.

Rusai astronomai Maskvo
je, susekė naują, pasirodan
čią kas šešis metus, kometą. 
Ši kometa esanti 125,000,000 lynakė — tikra lietuvaitė, 
mylių toli nuo saulės. ] Visada linksmo būdo, malo-

BUY
UNITED 
STATES 

SAVINGS 
fBONDS 

AND STAMPS

os Dieno* 
fos Dienc
RUDENS GĖLES
PRISIMINIMAI

dėkojo inspektoriui už gerą 
$avo pas sargą Osipą, kaip ii 
kipas užrakino Rodušką bau:

APSAUGOS BONjMšo ii paleisti po dviejų vai;
KLAUSIMAI Wdos, o Roduškos niekas r 

laukia broliai ir seserys

gi vargšas darys?... Rač
" -Jjo juo ir suvyniojęs u

Kl. Kiek reikia Ap L8“1“ PasidarFnegera;
Taupymo Ženklelių sfc ? var^as darys?... Rac 
albumui užpildyti? gyniojęs u

1 J * Pagaliau atėjo Osipas, laba:
Ats. 75 po 25c.; 75 J' Serai iškoliojo jį ir dūmė i 

75 po 1 dol. arba 15 peniai laukė.
Užpildyti albumai tuoj Juškos vargai neužsibaigė, 
keičiami į Apsaugos pamokų pertrauku metu 
(Serija E) pašto įstaig 
ba per banką.

Kodušįcos vargai neužsibaigė.

Indžiu vieta. Apie ketvirti 
fnegalėjo į jį įeiti; is jo skli 
^ kvapas... Pranešta gimi

Kl. Kas vadovauja . ^priėjęs prie kambario, užsiėi 
gos Taupymo ženkleli®Mis pasišaukė Osipą i įsakė ii 
tuvese pardavinejimuipPas vargo, kol surado vietą,

Wktorius pradėjo tardymą

gos Taupymo ženkleli

Ats. Valstybės iždo , 
Advisory Committee’ 
riam vadovauja Benjai 
Namm. Komitete atstę 
ma keturiolikai prekyt 
draugijų.

Mo iki ketvirtadienio be Rodi 
Mil mokiniai. Iš eilės „pakuli 
storių vadino — šaukė moki] 
^s, kurs, paklaustas, ar jis 
Aidimu ir pasipiktinimu pi 
yiau! Aš bajoro sūnus. Kai]

Šv. Pranciškaus kqį itorti tokį niekšišką darbą ] 
Butler St., Brooklyne, prikišti tokios negarbės”. 
84 metų sukaktį. įprašęs Roduškos, bet pati 

kambaryje jis buvęs, toc
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UERIKOS TRETININKŲ KONGRESAS LX1,ZZ NACIAI VARŽO MAISTO PREKYBĄ “/SK“'SSS
Programavo pa- Programa p J 

J į be- ryto ir truuM 
iižsire- karo su pertrafe 
ie. Pir- transliuojamų 
ųžsira- 2 
larbiai

karo su pei
I popiežiai ir visų šalių vys
kupai visuomet rūpinosi Šv. 
Pranciškaus Trečiojo Ordino 
Uresniu suorganizavimu ir 
i0 išplatinimu visoje Bažny-

jaus varpų 
perduodamos į,

talo apl ir lietuvių koklio je- Tuo reikalu Popiežiai 
Staty- niai. RugpiūfiĮT“ ' 
ai, mū- buvo perduotoj 
alistai. nos: Marš, J 
iai, ra- ir Geležinio Vfej 
o, užsi-l dieną vėliau dd 
tarnau-|ravičiuB. 
kalbos, 
, ar jie

leido 110 įvairių enciklikų, 
’patingą dėmesį į Trečiąjį 
Miną kreipė Popiežius Le
nas XIII, kuris ir pats buvo 
letininkas. Leonas XIII, ge- 
įau negu kas nors kitas, pa- 
|no gyvenamojo amžiaus 
avojus, klaidas ir priemones 
| jų išsigelbėti. Popiežius 
tavo įsitikinęs, kad visuome- 
jės žaizdas užgydyti ir ken- 

ir netu-ln^s Pilančiai žmonijai sugrąžinti 
nevėžio, RugpffiHiFį ®ali tik Tretysis Ordi- 
įrašų ir vo koncertas,į 
isiregis- tui”. Dalyvavo! 
estuose, nina Vencevifeį 
ią bau-Zigmas Survilų 
;io 15 d. | žinio kvartetu] 
dėl dar-

5 vai, 15 fe. 
dirbo.|Kann?į‘»W

■ ■ cija is Karaliau 
išiais 3 kalba. Siųtfeturi vi-

rugpiū-
> paskel- 
švietimo 
iirekcija 
3dėl rug
ių direk- 
lurodytų 
o priimi- 
Li Vilniu-

ks. Savo enciklikoje, Auspi- 
; jito” Leonas XIII apie Tretį- 
■|Ordiną taip sako:

(„Tretįjį Ordiną aš visuo- 
et laikiau krikščioniškos iš- 
įnties ir dieviškos kilmės 
taigą. Religijai ir žmonijai 
3 neša geriausius vaisius, 
tetysis Ordinas yra tinka- 
Įausia priemonė Evangeli- 
I vykdyti gyvenime. Aš esu

kongreso posėdis. Paskaita 
„Krikščioniškoji brolybė se- 
rafiškos Šv. Pranciškaus mei
lės šviesoje.”

4 vai. Pertrauka.
4:45 vai. Diskusijos.
5:45 vai. posėdžio pabaiga.
6:30 vai. Įvairių provinci

jų ir įvairių tautų tretininkų 
atskiri susirinkimai.

8 vai. Vaidinimas ir gyvie
ji paveikslai iš Šv. Pranciš
kaus gyvenimo. Urban Room.

Spalių 12 d. 8 vai. Šv. Mi
šios ir komunija Šv. Augusti
no, kapucinų, bažnyčioje

____________ __________ _ 8:30 vai. Lietuviams treti- y__________________________ O j
įvyksta penktas iš eilės vi-, ninkams iškilmingos misios 
sos Amerikos Tretininkų kon Dangun Žengimo lietuvių pa- 
gresas. Šis kongresas yra ju- rapijos bažnyčioje, 1529 Me- 

-----------------1-------------------------------------------------------------- T>o

žeminimo ir artimo meilės 
dvasia ir ją paskleisti kitų 
žmonių tarpe.

Amerikoje yra apie 95 tūk
stančiai tretininkų ir jie yra 
gana gerai organizuoti. Kas 
penkeri metai Amerikos tre
tininkai daro sąvo kongre
sus, kurie savo organizuotu
mu ir didingumu pralenkia 
kongresus, ruošiamus kituose 
pasaulio kraštuose. Pirmuti
nis visos Amerikos Tretinin
kų kongresas įvyko Chicago- 
je 1921 m. Šiemet spalių 11, 
12, 13 dienomis Pittsburgbe

1. Kauno 
įskelbda- 
ą tik lie- 

nuo tos 
pranešė- 

toti kitas 
ų kalba, 
adinamas

tas F. Novom 
' Rugpiūčio 3) J 

deklamuotos 4Ų 
lietuvių baladė;' 
K. Petrausko jį 
įvairių operų.pilnai įsitikinęs, kad per Tre- 
tas liaudies fe nį Ordiną ir Šv. Pranciš- 
dalyvaujant V.; |us dvasią pasaulis liko 
šalčiui ir feTelbėtas. Ir dabar Tre- 
liauskui. 9 vafejsis Ordinas yra geriausia 
loninio orkestr | 
diriguojamas kl 
dalyvaujant Sll

Rugsėjo Ii J 
skaitoma įdomi J 
kun. J. Tumą-vl 
vadinta „Žmogsl 
Po to 10 mint 
ta Tumo-Vaid 

čiukai” ištraub.

RTISTĖ AP. SR

iemonė žmonėms sugrįžti 
ie Evangelijos. Jei šv. 
anciškaus Ordinai klestės, 
Jstės tikėjimas ir visos 
įkščioniškos dorybės. Tas 
lelis žemės turtų ieškoji- 
įs laikinai bus sulaikytas, 
ffybės nugalės geidulius, 
įonės, susirišę Evangelijos 
siais, savo tarpe mylėsis, 
piekins vienas kito, neuž- 

•š pavargėlių — juose ma-
J. Kristaus paveikslą, 

įčiajame Ordine matau 
ybę, kuri man padės apgin

iš Euro- i 
į Apoloni- ' 
i iš Wor- 
abar apsi- 
!s', Adomą 
is. Pasku- 
ivo Berly- 
)uvo Wag- 
istė.

muzikalinį 
iš pat ma- 
>kėsi smui- 
ikyklos or- 
ą pasirodė 
įkusi į dai- 
ji dalyvavo 

vidurinių 
klubų kon- 
jolonija lai- 
Pasiturį ki- 
mėgėjai ra- 
ukštybių ir 
įstojo į Jul- 
)kyklą New 
įlinkės Sem- 
avino balsą.

privatinės 
Bostone 

mokytoją
as
)

ni, draugiški: bažnyčios teises . 
Prieš dainavE 
eidavo bažnys ,
Nekatalikųafe fvaJkė nir_ į° rJ^ulą suPrTį| 
je, priš opm 
vo persižegnot 
ji sesuo yrašr 
kademi]08v$ 
charista). Ei 
gus komerc 
dirba kaipo ta

Ap. Stošfci 
sipratusi lieta 
merikoje gins 
gražiai lietui

' tuvių ir augi; 
vokiškai, itiB 
kai. Gyvenfc gįoje buv0 išgirstas. Šian- 
buvo didelė Iif ...
nių ■ pabėgt.
pirmutinė sfc 
galbos ranką

Sveikindami.

ti Ordinui pritaikinti mu- 
laikams, Leonas XIII jį

», tuo būdu Leonas XIII 
laikomas antruoju III Or- 
) įkūrėju. Benediktas XV, 

: didelis taikos apaštalas 
;ydamas, kokios didelės 
ršmės taikos įgyvendini- 
i pasaulyje turi III Ordi- 
, savo enciklikoje 1921 
sausio 6 d. taip rašė: 
Aš trokštu, kad kiekviena- 
mieste, miestelyje ir kai- 
būtų įkurta Trečiojo Or- 

o Kongregacija.” 
bpiežių balsas visoje Ba-

n visame pasaulyje pris- 
toma apie 5 milijonus įvai 
s išsilavinimo, luomo, pro 
įjos tretininkų, kurie stėn
ai savo gyvenimą persun- 

grįžusiąiŠD^ Evangelijos neturto, nusi
p. Stoškiuteih 
šio pasisėtas: 
viršūnėse.

biliejinis, nes jame bus šven
čiamas 100 metų jubiliejus 
nuo Trečiojo Ordino įsikūri
mo Amerikoje. Kongrese da
lyvaus nemažas skaičius vy
skupų, žymių pasauliečių, vi
si Amerikos pranciškonų pro 
vincijų provincijolai..

Tretininkų kongresui Pitt
sburgh© paskirtas toks tiks
las: savo narius supažindin
ti geriau su Šv. Pranciškaus 
dvasia, juos labiau suburti po 
Šv. Pranciškaus vėliava ir, 
vienybėje su Bažnyčios Hie
rarchija, kovoti už taikos per 
galę pasaulyje, šv. Pranciš
kaus dvasioje bus svarstomi 
ir socialiniai klausimai. Ypa
tingas dėmesys bus kreipia
mas į jaunimą.

Kongrese dalyvaus įvai
rių tautybių tretininkai, ku
rie kongresui jau seniai ruo
šėsi.

Kiek žinau, visose Ameri
kos lietuvių parapijose yra 
tretininkų kongregacijos, to
dėl būtų gera, kad ir lietu
viai tretininkai neatsiliktų 
nuo kitų tautų tretininkų ir 
siųstų savo atstovus į Pitts
burgh© kongresą. Ypatingai 
Pittsburgh© lietuviai tretinin 
kai turėtų kongrese gausiai 
dalyvauti.

Kongreso programoje lie
tuviams tretininkams yra nu
matytos atskiros pamaldos ir 
susirinkimai.

Kongreso tvarka:
Spalių 10 d. 8:30 — 10:30 

vai. delegatų registracija ir 
susipažinimas William Penn 
Hotel.

Spalių 11 d. Registracija 
iki 1 vai. popiet.

10 vai. Pontifikalinės Mi
šios Šv. Povilo katedroje. Mi
šias laiko J. Ė. Pittsburgh© 
vysk. H. C. Boyle.

2 vai. Kongreso atidary
mas (William Penn Hatel, 
Ball Room). Dienotvarkės 
priėmimas, įvairių komisijų 
rinkimai.

Kaunas. — Pildydamas vo
kiečių ūkinės komandos pa
rėdymą, ,,Lietūkis” rugpiūčio 
23 d. paskelbė įsakymą Liet
ūkio skyriams, žemės ūkio ir 
vartotojų kooperatyvams, pri 
statyti iki rugpiūčio 25 d. sta
tistikos žinias apie turimas 
manufaktūros (vilnones ir 
pusvilnones), odų ir megsti- 
nių prekių atsargas.

Patiekiant žinias, reikalin
ga nurodyti kiekius medžia
gų, megstinių — vyriškų, mo
teriškų ir vaikams (vilnonių 
ir medvilninių), kojinių, pir
štinių, šalikų, kaklaraiščių, 
kostiumų, apsiaustų — vyriš
kų ir moteriškų suknelių, si
jonų, marškinių — viršutinių 
ir apatinių kelnių — apati
nių.

Suteikiant žinias apie odą, 
reikia išvardinti visokių rū
šių odas, kietas ir minkštas, 
odos dirbinius, , čemodanus, 
portfelius, batus — žieminius

sė svaro, cukraus — aštunta
dalis svaro. Jaučiama taip 
pat druskos stoka. Sakoma, 
kad Lietuvoje esą užtikta 
apie 150 vagonų druskos, ta
čiau jos trūksta. Ryšium su 
tuo eina kalbos, jog druska 
laisvai nepardavinėjama, kad 
ūkininkai neskerstų gyvulių 
ir nesudarinėtų mėsos atsar-

Lietuvon,

f®

Tos Dienos,
Tos Dieneles

ko 
tsaulio lietu- 
etuvoje tada 
ip lietuvių a- 
ninkė. Grįžu- 
[ lavino savo 
iramatinį so- 
dainavo gar- 

festivalyje 
s. 1938 m. 
o į Europą, 
i javo Wagne- 
ios geriausiai 
Tų metų gale 
stybinę operą 
kus ji ten pa
lmėj imu, bu- 
irmaeile soli- 
pač pasižymė- 
ilkuere,” „Lo
tose. Lankėsi 
toliau lavino 

rlyne P. Stoš- 
vertinta ir ji 

įtinai pasilikti 
ii, bet ji pasi- 
meriką. Atvy- 
irką, išsiilgusi 
ieko nelaukda- 
vyko į Worces-

RUDENS CELĖS
PRISIMINIMAI

tropolitan St., Pittsburgh, Pa. 
Pamokslą pasakys kunigų 
Vienybės pirmininkas kun. 
Pranas Juras.

10 vai. Antrasis bendras 
kongreso posėdis. Paskaita: 
„Kristus ir Jaunimas”.

11:30 vai. Diskusijos.
1 vai. pp. Įvairių provinci- ‘ ir vasarinius, moteriškus ir 

jų ir įvairių tautų tretininkų vyriškus bei avalinę vaikams, 
susirinkimai.

3 vai. Pranciškoniška rek
reacija.

4 vai. Lietuviams tretinin
kams konferencija ir Palai
minimas švč. Sakramentu 
Dangun Žengimo parapijos 
bažnyčioje, 1529 Metropolitan 
St., North Side. Konferenci
ją pasakys T. Juvenalis Liau- 
ba, pranciškonas.

7:30 vai. Masinis tretinin
kų susirinkimas stadiume. 
Susirinkimui vadovaus Šv. 
Vardo draugija.

Kunigų Direktorių posėdis. 
Referatas „Kaip vadovauti 
Trečiajam Ordinui”.

Spalių 13 d. 8 vai. Iškilmin
gos mišios su egzekvijomis 
už mirusius tretininkus Šv. 
Augustino bažnyčioje. Bend
ra komunija.

10 vai. Trečias bendras kon 
greso posėdis. Paskaita „Tre
čias Ordinas ir Jaunimas”.

11:30 vai. Diskusijos.
2 vai. Kongreso uždary

mas.
8 vai. Iškilminga vakarie

nė.
T. Justinas Vaškys, O. F.M.

įvairias šliures, kaliošus — 
botus. Už žinių nepristaty- 
mą bus baudžiama vokiečių 
ūkinės komandos. Visas tas 
prekes draudžiama pardavi
nėti nuo rugpiūčio 25 d. — su 
leidimu ar be leidimo. Pers
pėjama, kad nebūtų daroma 
jokių nuslėpimų.

Gauta kai kurių žinių apie 
maisto padėtį Lietuvoje. Kaip 
jau buvo pranešta, Vilniuje, 
Kaune ir kituose didesniuose 
miestuose įvestos maisto kor
telės. Duodamos maisto nor
mos nustatytos labai mažos. 
Pav., mėsos duodama vienam 
asmeniui per savaitę tik pu

Kainos maisto produktams 
yra dvejopos: oficialinės, ku
riomis produktai pardavinė
jami pagal korteles, ir neofi- 
cialinės (juodoje rinkoje). 
Pav. sviesto kilogramas ofi
cialiai kainuoja 8 rublius, o 
ūkininkai pardavinėja svies
tą po 15-20 rbl. už kilogramą. 
Lašinių oficialinė kaina yra 
10 rublių, o neoficialinė 20- 
25 rubl. klgr.

Valdininkų algos ir darbi
ninkų uždarbiai šiuo tarpu 
esą palikti tie patys, kaip ir 
bolševikų laikais.

Lietuvoje dar paliktų so
vietiškų pinigų perkamoji ga
lia esanti vidutiniškai lygi, 
palyginus su pačios Vokieti
jos kainomis: 1 rublis lygus 
50 pfenigų.

Už 4 kambarių butą Kaune 
reikia mokėti apie 50 rublių.

Didelio susirūpinimo kelia 
artėjanti žiema. Kuro klausi
mas esąs labai aktualus. Y- 
pač su baime į ateitį žiūri gy
ventojai tų namų, kuriuose 
įrengtas centralinis šildymas. 
Buvę namų savininkai kuru 
nesirūpina, kadangi namai 
jiems negrąžinami. Be to, esą 
nedaug vilties, kad iš kur 
nors būtų galima gauti ak
mens anglies.

aukų rinkimo vajus Lietuvai 
gelbėti ir lietuviams tremti
niams sušelpti. Kiekvienas 
lietuvis išties pagalbos ran
ką, įsirašydamas į Lietuvai 
Gelbėti Fondo narius, įmokė
damas bent 1 dol.

Kad sėkmingiau pavyktų 
aukų vajus, kalbėtojai aplan
kys įvairias kolonijas. Nuo 
spalių men. 1 iki šv. Kalėdų 
kalbėtojai apsilankys Chica- 
gos, Pittsburgh©, Detroito ir 
Cleveland© apylinkėse; 1942 
m. sausio ir vasario mėn. — 
Schuylkill ir Wyoming klony- 
se; kovo ir 15 balandžio — 
Baltimore, Md., Philadelphia, 
Pa.,' New York ir New Jer-

lankys Naujoj Anglijoj.

Maloniai visi prašomi į tal
ką: sudarykite kolonijose au
koms rinkti komitetus ir pla
tinkite mintį, kad dabar mes 
turime parodyti gražią lietu
višką širdį mūsų broliams 
lietuviams, kurie išgyvena 
skaudžias dienas. Tad visi į 
garbingą talką:

„Pirmyn gi, vyrai už tėvynę 
Už brangią žemę Lietuvos! 
Ją bočių bočiai amžiais gynė, 
Už ją ir jų vaikai kovos!”

Lietuvai Gelbėti Fondas,
2334 So. Oakley Ave, 

Chicago, Ill.

ANGLŲ SOCIALISTAI APIE VILNIŲ
Lenkų dienraštis ,,Nowy 

Swiat” New Yorke savo rug
sėjo 17 dienos laidoje ir uk
rainiečių dienraštis „Svobo
da” rugsėjo 18 dienos laido
je paskelbė straipsnį, atspaus 
dintą Londono socialistų sa
vaitraštyje „Tribūne” (rugp. 
15 d.), kurį kiek sutrauktai 
paduodame:

„Anglija savo kovoje aiš
kiai siekia pavergtų tautų iš
laisvinimo, bet ji nejaučia 
prievolės bet kokius senus 
prieškarinius rubežius atsta-

tyti. Vienok lenkų socialistai 
reikalauja Londone prieškari 
nių rubežių su Sovietais.

„Jei yra kas tikro, tai tas, 
kad 1919—1921 metai žuvo 
ant visados. Dalis tų rubežių 
(Vilnius) įgyta banditišku 
užpuolimu, o kita (Galicija) 
duota Lenkijai su sąlyga, kad 
ji suteiks Ukrainai autono
miją, ko ji neįvykdė.”

Straipsnis pasirašytas La
bor Party nario George 
Spark.

VOKIEČIAI NIEKINA BALTGUDŽIUS

IŠSIJUDINKIME L. G. F. VAJUI

Los Angeles, Calif, unijų 
agentai paieško 100 darbinin
kų, kurie turėtų pikietuoti 
krautuves. Mokestis 3 dol. 
dienai. Nesiranda norinčių 
tuomi pasinaudoti.

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus skyrius Brooklyne ragi
na moteris pasimokyti, kaip 
slaugyti namuose ligonius. 
Pamokos būna 57 Willoughby 
Street.

Grobuoniški Stalino ir jo 
sėbrų apetitai per ištisus me
tus Lietuvą smarkiai apiplė
šė ir nualino. Daugeliui su
griovė gyvenamas pastoges 
birželio mėnesį praūžusi per 
Lietuva karo audra.

Rusai bolševikai keliasde
šimt tūkstančių lietuvių iš
trėmė į Sibirą, kur šaltis ir 
skurdas viešpatauja. Ten 
šiandien su badu ir skurdu 
kovoja ne tik senos Lietuvos 
motinos, bet ir maži vaiku
čiai, daugelis atskirti nuo sa
vo tėvų. Ten Sibire, kur mū
sų brangių lietuvių knygne
šių kailai ilsisi, kur prie ca
rų lietuvis už lietuvišką kny
gą ir lietuviškąjį žodį skau
džias dienas išgyveno, dabar 
mūsų geriausi ir gražiausi 
broliai lietuviai kenčia ir

skursta atskirti nuo savųjų 
tik todėl, kad jie nebuvo bol
ševikų vergais.

Iš tolimo Sibiro ateina bai
sus mūsų brolių lietuvių trem 
tinių šauksmas:

— Lietuviai amerikiečiai, 
padėkite ir pagelbėkite mums 
nes sunkias ir baisias dienas 
gyvename. Mes laukiame jūsų 
geraširdiškos pagalbos ran
kos.

Taip pat kasdien gauname 
lietuvių tremtinių sąrašus.

Tokių dalykų akivaizdoje 
mes negalime tylėti, mes ne
galime sau ramiai gyventi, 
kada mūsų broliai kovoja su 
šalčiu ir badu. Užtat Lietu
vai Gelbėti komitetas dirba ir 
pluša, kad pagelbėtų lietu
viams tremtiniams. Be jūsų 
dosnios rankos mes bejėgiai,

Vokiečių laikraštis „Ham
burger Fremdenblatt” įsidė
jo straipsnį, metantį tam ti
kros šviesos į Vokietijos su
manymus Baltgudijos atžvil
giu. Laikraštis pastebi, kad 
Baltgudija esąs atsilikęs kra
štas, kuriame ištisus šimtme
čius rungėsi rusų ir lenkų į- 
takos. Tačiau nei vieni, nei 
kiti nesugebėję nusausinti 
ten esančių balų ir tokiu bū
du intensyviau išnaudoti že
mėje glūdinčių turtų.

Tiktai dabar, kai vokiečių 
kardas užėmęs šį kraštą, vo
kiečių energija pajėgsianti 
Baltgudijos tunojantį pajė
gumą panaudoti ’ Didžiosios 
Vokietijos plote”. Minėdamas 
gudų tautinį judėjimą, auto
rius pastebi: „Jeigu iš viso 
apie jį galima kalbėti.”

žodžiu, naciai žemina balt- 
gudžius. Jie kalba tik Baltgu
dijos turtų išnaudojimą, o pa
čių žmonių gerove nė 
dėlių neužsimena.

liuose, Telšiuose, Panevėžyje, 
Utenoje, Ukmergėje, Alytu
je, Mariampolėje ir Rasei
niuose. Puskarininkams ir 
grandiniams nustatytas am
žius iki 35 metų. Karininkai 
priimami iki kapitono laips
nio imtinai.

Taip pat Lietuvos kariuo
menė performuojama į pagal
binę policiją. Lietuviai kari
ninkai būsią tiktai iki kapito
nų, o vyresnieji — vokiečiai. 
Šios policijos nariai nešioja 
Lietuvos kariuomenės unifor
mą su atitinkamais raiščiais 
ant rankovių.

žode-

lietu-Kaune formuojamas 
vių pagalbinės policijos tar
nybos batalijonas. Savano
riai priimami Kaune, Šiau-

• Išleistas vokiečių komisa
ro įsakymas dėl butų ir bal
dų. Pagal įsakymą, visi tie, 
kurie po birželio 22 d. perė
mė butus su baldais, turi įro
dyti, ar baldai teisėtai įsigy
ti. Priešingu atveju baldai bū
sią konfiskuoti Vokietijos rei 
cho naudai.
• Į Leipcigo mugę atvyko 
lietuvių verslininkų delegaci
ja Cezario Petrausko vado
vaujama. Ji aiškino galimu
mus parūpinti Lietuvai reika
lingas prekes.

— Na, Vytautuk, užbaigęs gimnaziją ką darysi; gal 
tapsi advokatu, gydytojų? Jei mėgintum tapti kunigė
liu, Pranytei širdis plyštų...

Nuo tokių žodžių Pranytė paraudo, kaip saulei lei
džiantis dangus, o Vytautas taip atsakė:

— Bepigu Jums jaunus žmones erzinti, kai savo jau
nas dienas jau pergyvenot, kai savo gyvenimo gaires tu
rit nustatę. Ką mudviem daryt — Aukščiausioji Ap- 
veizda takus nurodys.

Tetukė tada atkirto:
— Vytautuk, tu kalbi, kaip mūsų klebonėlis...
Pranytė susigriebus taip pastebėjo:
— Jūs, tetuke, visad mėgstat savo skatiką įskverbti,
— Na, tik jau neimki visko taip rimtai, juk viskas 

lyg jauniems niekas kitas nerūpėtų, tik vedybos.
Dievo rankose — pareiškė tetukė ir, palinkėjus labos 
nakties ir Dievo palaimos, nuėjo į grįčią.

Vytautas ir Pranytė valandėlę žiūrėjo į gražųjį mė
nulį, viens kitam nepratardami nė žodelio. Po tokių te
tukęs žodžių abu lyg gėdijosi viens kito; nežinojo nuo 
ko pradėti kalbą. Tik jautė, kad abu labai artimu, kad 
kažkokie nesuprantami jausmai abiejų širdyse buvo. 
Jau buvo arti vidurnakčio. Vytautas, pasikėlęs nuo suo
lelio, ištiesė ranką Pranytei, sakydamas:

— Pranele, jau metas skirtis, gal mano tėveliai rū
pinasi, kur taip ilgai užtrukau.

Pranytė paspaudė jo ranką ir per abiejų širdeles pe
rėjo šiluma; rodos, pultum viens kitam į glėbį, užmirš
tum visą pasaulį ii' svajotum, tik svajotum; rodos, lėk- 
tum į dausas ir ten amžinai apsigyventum.

Taip buvo Vytautas ir Pranytė susižavėję, kad tik už 
valandėlės Vytautas, lyg atgavęs sąmonę, paleido Pra
nytės ranką ir, pakėlęs savo žvaigždėtą gimnazisto ke
purę, pasakęs „iki pasimatymo”, skubotai nužingsnia
vo namų link. Pranytė mėnuilo šviesoje ilgai sekė aki
mis Vytautą. Tuo tarpu pasirodė tetukė ir paragino 
Pranytę eiti pasilsėti, kad rytojaus dieną netektų žio
vauti...

Tą naktį nei Vytautas, nei Pranytė negalėjo ilgokai 
užmigti. Visą naktį vaidenosi pereito vakaro įvykiai. 
Tartum antrą kartą pergyveno savo širdies jausmus.

(Bus daugiau)

reiga visus tardyti. Taip ir užsibaigė tardymas, o juoko 
užteko ilgiems laikams.

Kiti Vytauto Bukonto draugai buvo Albinas Krokius, 
Juozas Viliokas, Jonas Puidokas, Juozas Vaitkutis, La
das Draugutis, Juozas Grigas, Motiejus Antanaitis, 
Pranas Baltrėnas. Su jais Vytautas palaikydavo arti
mesnius santykius. Būtų galima papasakoti daug įdo
mių dalykų iš jų nuotykių, bet ateityje gal jie patys 
prisimins. Buvo ir kitų draugų, ne taip artimų; gyve
nimo apystovos atskyrė juos, išsklaidė po įvairius pa
saulio kraštus.

Vytautas pradėjo galvoti, kur kreipti savo gyveni-_ 
mo ratą, nes paskutiniai gimnazijos mokslo metai grei
tai prabėgs. Jo mamytė norėjo jį matyti prie Dievo au
kuro — kunigėliu; toks doras jaunikaitis argi galėtų 
kur kitur tinkamiau tarnauti Dievui ir žmonijai? Daug 
Vytauto draugų jau buvo palikusių gimnaziją ir įsto
jusių į seminariją, bet Vytautas ilgai svarstė, tyrinėjo 
save, ar turįs pašaukimą tapti kunigu.

Vytautas baigė septynias klases. Vasarą leido pas 
savo tėvelius. Atostogų metu labai sielojosi savo ateiti
mi, savo gyvenimo būsima linkme. Dar būdamas penk
tos klasės mokiniu, jis susipažino su gražia mergužėle, 
Pranyte Ulšyte. Pranytė gyveno toli Rusijoje, pas sa
vo dėdę, kurs leido ją mokslan. Tai buvo retenybė anais 
laikais, kad mergina siektų aukštesnių mokslų. Visiems 
rūpėjo, ką darys Pranytė, užbaigus gimnaziją. Visi sa
kydavo, kam merginai reikią siekti aukštesnio mokslo; 
juk ištekėsianti, tad ir visas mokslas niekais nueisiąs. 
Toks tai buvo mūsų žmonių anais laikais supratimas 
apie moterų pažangą moksle.

Vytautas buvo kitos nuomonės. Jis džiaugėsi ir di
džiavosi, kad ir tarp lietuvių moterų reiškėsi noras 
siekti aukštojo mokslo. Tad ir šiuo atžvilgiu jis labai 
gerbė Pranytę. Jis matė, kad labai didelė dauguma lie
tuvių šviesuolių veda ruses, lenkes ir pasirenka sau vie
tas kur Rusijos ai' Lenkijos gilumoje, dažniausiai pa
siteisindami, kad lietuvių tarpe negalį rasti tinkamų 
žmonų, nes nesą mokslus ėjusių lietuvaičių. Vytautas 
kaltindavo juos menku Tėvynės mylėjimu ir nerangu
mu, kad, pasaulin išėję, neįkalbindavo savo tėvų leisti 
mokslan jų sesučių ir patys jų neremdavę.

Vytauto sesutė Marytė lankė Suvalkų gimnaziją. 
Kiek vargo turėjo Vytautas, kol įtikino tėvelius, kad ii' 
mergaitėms reikalingas mokslas! Bet jis laimėjo.

Vasaros atostogų metu Vytautas dažnai susitikdavo 
su Pranyte; abu buvo artimi kaimynai Vaikščiodami po 
gražiąsias lietuviškas pievas ar laukus, turėdavo daug 
ko bendra pasikalbėti. Abu mylėjo Tėvynę Lietuvą, abu 
svajojo apie šviesią Tėvynės ateitį. Kaimuose Vytau
tas, Pranutės padedamas, rengdavo jaunimui bendrus 
pamokų bei paskaitų vakarėlius. Juose aiškindavo Tė
vynės meilę, reikalą mokytis, tautiškai susiprasti ir 
tt. Vytautas gerai vartojo smuiką, kuriuo jaunimą pa
linksmindavo. Smuikui grojant, jaunimas šokdavo ar 
gražiai sutartines dainas padainuodavo. Pradžioje se
niai už tokius „prajovus” labai šnairuodavo, bet kai ir 
jie pakviesti drauge laiką praleisti, tie „prajovai” jiems 
pradėjo patikti; retkarčiais kai kurie ir užkandžių pa
ruošdavo. Vytautas ir Pranytė buvo visų kaimynų ne 
tik gerbiami, bet ir mylimi. Atostogoms praėjus, kai
me visi jų pasigesdavo; visi jų laukdavo, kaip saulutės 
miglotą dieną prašvintant.

Laimingas buvo tas Lietuvos kampelis, kur daugiau 
turėjo tokių Vytautų ir Pranyčių. Rusų raudonsiūliai 
policininkai sekte sekė tokių jaunuolių pastangas, užsi
mojimus. Ne kartą Vytautą ir Pranytę šaukė į polici
jos nuovadą tardymams. Bet jie taip gudrūs ir atsargūs 
būdavo, kad viską lengvai išaiškindavo. Policija ragin
davo tėvus drausti Vytautui ir Pranytei užsiiminėti to
kiais „niekais.”

Pranytė didesnį atostogų laiką praleisdavo pas savo 
tetukę Laibinienę, Bukontų kaimynę. Laibiniai dažnai 
kviesdavosi Vytautą, kuriam patikdavo ten buvoti, su 
Pranyte maloniai laiką praleisti. Ten į sodelį drauge 
nueidavo pavyšniauti, tai pavėsyje po didžiule obele su
sėdus pasišnekučiuoti, apie Lietuvos reikalus pasitarti, 
tai vakarais, mėnulio šviesoje, arti Pranytės pasėdėti; 
jie nei nepajusdavo, kaip vienas prie kito prisiglaus
davo...

Tetuko, kad ir nuo darbų nuilsus, mėgdavo prie jų 
pabūti, abu jaunuolius paerzinti.

Kartą ji taip prabilo:

loduška padėkojo inspektoriui už gerą širdį ir po 
laidų nužygiavo pas sargą Osipą, kaip inspektorius 
4 įsakęs. Osipas užrakino Rodušką bausmės kam- 
|je, bet užmiršo jį paleisti po dviejų valandų. Slin- 
lalanda po valandos, o Roduškos niekas nesiskubino 
isti. Namuose laukia broliai ir seserys atvykę, o 
Kukas dingo. Roduškai pasidarė negera; viduriuose 
Ipnaištas. Ir ką gi vargšas darys?... Radęs rusišką 
bastį, pasinaudojo juo ir suvyniojęs užmetė ant 
Hinio pečiaus. Pagaliau atėjo Osipas, labai atsipraši- 
b. Roduška gerai iškoliojo jį ir dūmė namo, kur 
Kiškiai jau seniai laukė.

tuomi Roduškos vargai neužsibaigė. Mat, tas 
75 n0Idol^^čs kambarys pamokų pertrauku metu buvo var- 

r . ...iM«nas kaip užkandžių vieta. Apie ketvirtadienį nie- 
rnenorėjo ir negalėjo į jį įeiti; iš jo sklido nepap- 
tai nemalonus kvapas... Pranešta gimnazijos di- 
foriui, kurs, priėjęs prie kambario, užsiėmė nosį ir 
)ko. Direktorius pasišaukė Osipą i įsakė išvalyti, iš- 
inti. Ilgai Osipas vargo, kol surado vietą, iš kur tas 
pas ėjo, o direktorius pradėjo tardymą, ieškoda- 
jnusikaltėlio.
tuo sekmadienio iki ketvirtadienio be Roduškos „at- 

Val^r” dar keb mokiniai. Iš eilės „pakulius” — tai 
.. KBviukai direktorių vadino — šaukė mokinius. Pra- 

nuo Roduškos, kurs, paklaustas, ar jis tai pada- 
jT^džiausiu įsižeidimu ir pasipiktinimu pareiškė: 
•Tonas direktoriau! Aš bajoro sūnus. Kaip Tamsta 
įmanė net įtarti tokį niekšišką darbą padarius? 
I Tamsta negali prikišti tokios negarbės”.

^įrektorius atsiprašęs Roduškos, bet patarė neįsi- 
nes bausmės kambaryje jis buvęs, todėl jo pa-

APSR

KI. Kiekq 
Taupymo^ 
albumui

Ats.75M

Užpildytifl 
keičiami! 1 
(Serija E) H 
ba perW*

KLKas’j 
gosWjJ 
tuvėse<

Ats.1- - 
Advisor)' J 

riam va* 
Naminį 
ma keturi 
draugija

;ė labai gražios 
conplaukė, me- 
<ra 1
io būdo, malo-

__ 1Z,__ • Šv. lyJ 
lietuvaitė. Butler

84metH^ I



Spalių-October 10 dr>-
10 d., 1941 m.

»co*ooooooooooooooo Baltimore, Md

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI Spalių pradžia labai karš
ta; daugelis keistai žiūri į 
šiuos rudens karščius.

Marianapolis
Mūsų padangėj

Marianapolio soduose 
džių spalvos keičiasi. Vietoj 
žalių lapų visur tik geltonuo
ja, rausta, ruduoja ir dar ga
lybė kitokių spalvų. Žmogus 
dieną ir naktį galėtum žiūrė
ti. Ne be reikalo kun. Vaite
kūnas čia lankydamasis pe
reitą sekmadienį, tarė: „Nau
jojoj Anglijoj ruduo gražus 
visur, bet Marianapolyje ypa
tingai puikus”. Kas netiki, 
prašom apsilankyti ir pama
tyti.

Atvažiavę sekmadienį ga
lėsit pasimelsti, stacijas apei
ti. Prie tų stacijų pasimelsti 
atvažiuoja daug žmonių. 
Marianapolio šventovės (Liur 
do, statulų) baigimu rūpina
si patsai naujasis Marijonų 
provincijolas kun. Dr. K. 
Rėklaitis. Mariampoliečiai 
džiaugiasi savo tarpe turėda
mi naująjį provincijolą.

Spalių 2 d. suėjo mėnuo 
nuo kun. Jono Navicko mir
ties. Tą dieną buvo atlaiky
tos iškilmingos pamaldos už 
jo vėlę. Iškilmingas mišias 
giedojo kun. Dr. K. Rėklai
tis, o jam asistavo kun. Dr. J. 
Starkus diakonu ir kun. M. 
Urbanavičius subdiakonu. 
Pamaldose dalyvavo ir karš
tai už brangų velionį meldė
si Visi marianapoliečiai. Po 
mišių buvo procesija prie a. 
a. Kun. Jono Navicko, kapo, 
kuris visad gėlėmis papuoš
tas, uoliai prižiūrimas.

Spalių 5 d. Kolegijos rek
torius kun. Dr. J. Vaškas 
skaitė paskaitą apie a. a. 
kun. Dr. J. Navicką, papasa
kodamas eilę visuomenei ne
žinomų įvykių iš velionies 
gyvenimo. Paskaitos klausėsi 
ir apstus būrys svečių.

Su naujais mokslo metais 
pačioj Kolegijoj daug atmai
nų: naujas rektorius kun. 
Dr. J. Vaškas, naujas vicere- 
ktorius kun. Ad. Markūnas, 
keletas naujų profesorių — 
Dr. Rakauskas, kun. J. šau
lys, kun. J. Kuprevičius. Pa-

me-

čių studentų tarpe irgi daug 
naujų veidų. Jų čia yra iš vi
sur nuo Kalifornijos, Penn- 
sylvanijos ligi Naujosios 
Anglijos. Tarp naujokų yra 
ir garsios rašytojos Beecher 
Stowe giminaitis Beecher 
Vincent. Jam Marianapoly 
labai patinka.

Sportininkai dirba išsijuo
sę. Jiems vadovauja p. Jo
nušas. Jau lošė su Putnam 
High School, St. Benedict’s 
ir Boston College. Naujos 
sporto jėgos dar nėra kaip 
reik įgudusios, bet taip dirb
damos, kaip ligšiol, ateityje 
tikriausiai išeis su sėkmin
gais rezultatais.

Juozas Laukaitis.

Siuvėjas Želvis mirė praei
tą savaitę; spalių 5 d. ryte 
mirė prosytojas Survila; taip 
ir retėja lietuviai.

Spalių 5 d. buvo graži, sau 
lėta diena. Minėjome Švč. P. 
Marijos Rožancavos šventę. 
Mūsų parapijoje buvo atlai
dai. Pasibaigus vasaros tvar
kai, suma 11 vai. buvo giedo
ta. Gražiai pasirodė choras.

Bridgeport, Conn
Praeitą sekmadienį, Brid- 

geporte lankėsi p. Skikienė 
su p. Krukausku ir jo žmona 
iš Newark, N. J. pas J. Ski- 
kus, gerus Bridgeporto para
pijos rėmėjus ir palaikyto
jus. Skikienė ir p. Krukaus
kai atlankė ir A. Stanišaus- 
ką.

Visi laukia metinio parapi
jos bazaro spalių 17, 18, 24 
ir 25 dd. parapijos salėj. Visi 
bazarui aukojo, taipgi ir dr- 
jos. Šiemet, manau, bus labai 
pasekmingas.

Lietuviai labai susidomėjo 
,,Dainų Švente”, kurią trys 
chorai rengia. Programas ti
krai bus gražus. Tai bus me
no šventė pirmą kartą mūsų 
kolonijoje. Viskas įvyks pa
rapijos salėje, lapkričio 23 d.

Visiems žinotina, kad bus 
statomas didelis veikalas iš 
lietuvių gyvenimo „Ant be
dugnės kranto”. Tokis veika
las bus pirmas mūsų koloni
joje. Vaidins vietiniai.

Balsuotojų klubas rengiasi 
miesto rinkimams lapkričio 
mėnesį ir mano nors porą 
lietuvių pravesti į miesto dar
bus. Darbas gražus ir remti
nas. O.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Pilvutis numojo ranka.
— Su tavim negalima disputuoti, nes imi dalyką ne 

kaip jis yra, bet kaip tu norėtum, kad būtų. Tai grynai 
moteriškas metodas. Na, bet aš pailsau taip ilgai besto
vėdamas. Mano koja dar negreit pagis, teks dar pabu
voti buržujų nelaisvėj. Manau dar nekartą susitiksiva ir 
pasikalbėsiva. Aš turiu tave atversti. Tu kaimietiškai 
naivus, bet geros medžiagos pas tave nemaža. Toli gra
žu neviską supranti, bet, matau, kad galėsi suprasti. 
Dar pora lekcijų, ir būsi daug kitoniškesnis. Tuo tarpu 
iki pasimatymo. Eisiu kur prisėsti.

Ir Pilvutis nušlupčiojo į palapinę.
Tas eseras net atsisveikindamas nepamiršta užgaulio

ti, — pamanė Andrius. Jis matomai baisiai mėgsta būti 
nugalėtoju — disputoje. Kaip jam seksis gyvenime? 
Andrius čia prisiminė dar vieną Dostojevskio posakį: 
„išgalvoja sau žmogų ir su juo gyvena.” Ar ne tas pats 
su eserų idėja?

Kapitonas von der Goltz
Kapitonas von der Goltz išlaikė savo žodį. Už kelių 

savaičių jis vėl Andrių aplankė. Tą galimybę jam sutei
kė paskutiniai karo įvykiai. Hindenburgo armija buvo 
nustūmusi Rennenkampfą atgal į Lietuvą. Bet Rennen- 
kampfas, gavęs paspirties, atsilaikė ant Nemuno kran
to, ir Hindenburgas turėjo laikinai pasitraukt į Rytprū
sius, kad ten, davęs savo armijai pasilsėti ir sustiprėti, 
vėl galėtų žygiuoti prie rusus. Tuo laikotarpiu pasinau
dojo kapitonas von der Goltz ir aplankė savo belaisvį.

Andrius jau beveik visiškai buvo pasveikęs ir neuž
ilgo turėjo būti iš ligoninės paleistas. Slaugė Birutė 
Stempliūtė visokiais būdais stengėsi ilgiau jį ligoninėj 
laikyti ir vis pranešdavo, kad ligonis dar persilpnas pa
leisti. Tačiau gydytojas buvo kitokios nuomonės, ir An
drius turėjo būti išbrauktas iš ligonių sąrašo. Jis jau 
visai gerai jautėsi ir vaikščiojo kaip sveikas, nors Birutė 
primygtinai jo prašė apsimesti silpnesniu. Jai gaila 
buvo su juo skirtis. Be to, ji gerai žinojo^ sveikųjų be
laisvių gyvenimo sąlygas, taigi dėlto norėjo ko ilgiau
siai Andrių ligoninėj laikyti.

Kapitonas von der Goltz rado jį kieme bevaikstine-

Nellie White — langams už
tiesalus, Ona Juočienė — štai 
tiesę; įvairius daiktus — 
Martinkienė, Mrs. Charbo- 
neau, P. Kazakevičius, Ribo- 
kienė, šermukšnienė, Bazilie- 
nė, Degulienė, Gumauskienė.

Kleb. kun. J. Šernius vi
siems aukotojams nuošir
džiausiai dėkoja.

Bayonne, N. J

Rugsėjo 28 d. Stanislovas ' 
ir Marijona Gurskiai minėjo | 
30 metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį. Jų intencija 8 vai. i šiuo pranešame plačiajai 
buvo laikomos mišios, kurių lietuvių katalikų visuomenei, 
metu prie altoriaus degė 30 
žvakių. Savo sukakčiai pami
nėti ponai Gurskiai nupirko 
bažnyčiai naują Mišiolą.

MARIANAPOLIO RĖMĖJŲ SEIM^TQg-

Spalių 5 d. minėjo savo ve
dybinio gyvenimo 50 metų 
sukaktį Petras ir Petronėlė 
Painuorekai. Jų intencija mi
šios buvo 10 vai. 30 min.

žinia, kad Brooklyno Ap
reiškimo par. vyrai kalba ro
žančių už Lietuvą labai žavi. 
Primena malonius Lietuvos 
laikus, kai rytais matyda- 
vom jaunus vyrus begiedan- 
čius rožančių. Ne vienas ku
nigas sakydavo, kad „lietu
vių kalba, rodos, sukurta tik 
Dievui garbinti”. Spaudos 
draudimo laikais rožančius 
buvo ypatingai malonus. Ma- 
riampoliečiai didžiausiu ma
lonumu atsimena paskutinį 
baltąjį vienuolį kun. V. Sen
kų, kurs prie altoriaus ange
lišku balsu kalbėdavo rožan
čių. Ir dabar verta dažnai kai 
bėti visas Rožančiaus paslap
tis.

Praeitame „Amerikos” nu
meryje įsibrovė klaida. Pa
žymėtina, kad kun. M. Keme
šį vakarienės rengėjų vardu 
sveikino ir dovaną įteikė p. 
Pranciška Kalantienė, 
veikėja.

Šv. Onos draugija paauko- 
jojo parapijai $110.52.

uoli

Lietuvių kalba
Mūsų kleb. kun. M. Keme

žis reguliariai važinėja į ar
kivyskupijos seminariją, kur 
dėsto lietuvių kalbą. Semina
riją lanko penki lietuviai 
klierikai: Pr. Ignačiūnas, V. 
Svirnelis, Ant. Kasparas, D. 
Pocius ir Edv. Retkovis.

J. K.

Atlaidai puikiai pasisekė. 
Vakarais pamokslus sakė 
kunigai J. Aleksiūnas, P. Le- 
kešis ir N. Pakalnis. Žmonės 
gausiai lankėsi ir džiaugėsi 
gražia tvarka.

Šv. Vardo vyrų paradas 
bus šį sekmadienį, spalių 12 
d. Visi lietuviai vyrai pra
šomi susirinkti prie savo ba
žnyčios 12:30 vai. Iš čia žy- 
giuosim, geriausio orkestro 
lydimi.

Paskutiniu laiku geros šir
dies parapijiečiai suteikė di
delių aukų bažnyčiai ir klebo
nijai papuošti. Naują balda
kimą nupirko Angela Černau- 
skienė ir Ferdinandas Minke
vičius su žmona. Be to, p. 
Minkevičienė nupirko bran
gų užtiesalą; Margareta ir

Šv. Mykolo atlaidai praėjo 
gražioj ir įspūdingoj nuotai
koj. Sekmadienį mišparus lai
kė kun. Dr. J. Starkus. Asis
tavo kun. J. Šernius ir kun. 
Alfonsas Paulėkas, C. S. S. 
R., kurs pasakė pamokslą. Šv. 
Mykolo dieną iškilmingas mi
šias atlaikė kleb. kun. Myko
las Kemėžis, asistavo kun. J. 
Starkus ir kun. šernius. Prieš 
mišias klebonas pašventino 
dvejus naujus bažnytinius rū
bus, kuriuos paaukojo šv. O- 
nos draugija ir Jonas Nenor
ta. Gražų ir pritaikintą pa
mokslą pasakė kun. J. Star
kus. Vakare iškilmingus mi
šparus laikė kun. Jonas šeš
tokas; asistavo kun. J. Balkū- 
nas ir kun. J. Barkus. Kun. 
J. Balkūnas pasakė jautrų pa
mokslą.

. —
Parapijiečiai gražiai lankė

si pamaldose ir tikrai didelį 
įspūdį padarė kunigams.

Praeitą savaitę buvo tridu- 
umas prie šv. Teresėlės. Pa
maldas vedė ir pasakė labai 
gražius pamokslus pats kle
bonas. Šv. Teresėlės statula 
buvo gražiai papuošta raudo
nomis rožėmis.

jantį ir jam pamojo kiek nuošaliau paeiti. Andrius lyg 
per miegus atsiminė jo veidą, bet iš Birutės pasakoji
mo tuoj susivokė, kad čia bus tas pats karininkas, 
kurs būtinai norėjo jį pagydyti vien tam, kad jam at
pasakotų, kaip galėjo nukauti feldfebelį Fritzą. Juodu 
atsisėdo nuošaliai niekeno nekliudomi. Visi sužeistie
ji belaisviai, kurie tuo kartu buvo kieme, laikėsi nuo
šaliai nuo vokiečiu karininko ir su užuojauta žiūrėjo 
į Andrių, kad jam kliuvo nelaiminga dalia kalbėtis su 
žiauriai atrodančiu kapitonu. Nieks nė nemėgino jų 
pasikalbėjimą nugirsti.

Andrius, nervingai grabaliodamas vokiškus žodžius, 
pareiškė, ar ne geriau būtų gauti perkalbėtoją. Von 
der Goltz šyptelėjo ir prakalbėjo lietuviškai

— Iš mano pirmųjų žodžių matai, kad mums per- 
kalbėtojas nereikalingas. Aš gal ne taip gerai kalbu 
lietuviškai, kaip tamsta, bet — kaip nors susikalbėsiva. 
Daugiau pasakysiu: aš ne tik kalbu lietuviškai, bet ir 
pats esu lietuvis. Taip. Oficialiai aš kapitonas von der 
Goltz, bet iš tikrųjų esu tik Galčius — Nikodemas 
Galčius, iš Vilnijos. Taip, aš esu Vilniaus dzūkas. Cha! 
cha!cha!

Ir žiaurus kapitonas nuoširdžiai nusikvatojo.
Gerai, kad Andrius tuo momentu neturėjo veidrodžio 

pasižiūrėti. Pats būtų nustebęs, kaip išsižiojo, išgirdęs 
kapitono žodžius. Patrynė akis, ar nesapnuoja. Ne, tai 
nebuvo sapnas, šiurkštus, pasipūtęs vokiečių karinin
kas virto lietuviu ir pats iš to juokiasi.

— Tamstai labai nuostabu, — tarė von der Goltz, 
— kad vokiečių karininkas taip kalbasi su rusų armi
jos belaisviu. Ir man pačiam nuostabu. Nežinau, kas-- 
man pasidarė. Seniai jau buvau buvęs Lietuvoj. Išbė
gau iš ten, dar vos pusbernis būdamas. Nemaniau ten 
sugrįžti, nes mano atsiminimai apie Lietuvą nebuvo 
linksmi. Tačiau, nors visiškai suvokietėjau, lietuviškai 
nepamiršau ir kartais net pasiskaitydavau pakliuvusį 
man vieną kitą jūsų laikraštį. Dariau tai, žinoma, slap
čiausiai, nes nenorėjau sugadinti savo karjeros. Kaip 
pats matai, išsitarnavau iki kapitono laipsnio. Niekam 
nė į mintį neatėjo įtarti, kad būčiau lietuviu, nes mokė
jau išlaikyti vokišką išvaizdą. Tur būt, nė pats nema
nei, kad aš būčiau lietuvis?

Andrius tai patvirtino:
— Niekados nebūčiau taip manęs!
Kapitonas von der Goltz staiga pakeitė savo veido iš

raišką taip, kad vėl atrodė išdidus, griežtas, net žiau
rus vokiečių karininkas.

— Tikiuosi, — tarė jis aštriai, — kad šis mudviejų 
pasikalbėjimas neišeis aikštėn. Tas nė man, nė tau 
naudos neatneštų. Atsimink, kad esi mano valdžioje. 
Jei kam nors prasitartum, tai, viena, nieks tau netikės, 
gi antra, aš mokėsiu su tavim atsiskaityti.

Ir užraityti karininko ūsai žiauriai krustelėjo. And
rius išdidžiai pasipurtė. Jo akys keistai žybtelėjo.

Vyčių balius puikiai pavy
ko spalių 4 d.

Šv. Vardo draugijos paro
doje rengiasi skaitlingai da
lyvauti mūsų parap. jauni
mas ir senesnieji. Klebono 
pastangomis, mūsų parap. 
tenka didelė garbė, nes para
das prasidės nuo mūsų baž
nyčios ir mūsų parapijiečiai 
eis pirmose eilėse. Parado 
vyr. vedėju išrinktas Alber
tas Vanagas Šv. Vardo drau
gijos pirm. Eisenos metu mū
sų klebonas suteiks palaimi
nimą Švč. Sakramentu. Para
das prasidės 2 vai. po pietų šį 
sekmadienį, spalių 12 d.

kad 1941 m., spalių 26 dieną, 
Kristaus Karaliaus šventėje, 
šaukiamas dešimtasis iš eiles 
Marianapolio Kolegijos Rė
mėjų Seimas, įvyksiąs Maria
napolio Kolegijos patalpose.

10 vai. ryto bus atlaikytos 
iškilmingosios šv. Mišios su 
pritaikintu aplinkybei pamo
kslu, 12 vai. bendri pietūs, 2 
vai. prasidės seimo posė
džiai.

A. a. kun. Jonui Navickui 
mirus, Marianapolio Kolegija 
reikalinga ypatingo susirūpi
nimo iš mūsų visuomenės pu
sės. Visiems be abejo žinoma, 
kad a. a. kun. J. Navickas bu
vo Kolegijos ne tik įkūrėjas, 
ne tik jos ilgametis Rekto
rius, bet ir lyg jos širdis, nes 
velioniu labiausiai rėmėsi ko
legijos gyvavimas. Jo nete
kusi, ši vienintelė lietuviško
jo jaunimo mokslinimo bei

Mariana
jO KRYŽIAUS

VEIKLA

auklėjimo aukštoji mok 
atsidūrė nepaprastai su 
je padėtyje.

Dešimtasis
Kolegijos Rėmėjų seimą z-—
rėš visapusiškai apsvan Kryžiaus New 
susidariusią po a. a. ku per paskuti- 
Navicko mirties padėtį i ^jo žymiai di- 
rasti tinkamų priemonii nei anksčiau, 
legijai palaikyti, kad a. i Kryžiaus pagal- 

i|,353 asmenys, 
įanhattane ir

•arėjo žymiai di-

legijos įkūrėjo darbas 1 
tų, bet kad augtų ir klės

Todėl nuoširdžiai kvi ; 136,075 nariai, 
me ir prašome visų Mar ; ------
polio Kolegijos Rėmėjų, ^,740 asmenų, 
telių ir Pritarėjų ska t ' 
giausiai dalyvauti šiam< įems. Gauta 
šimtame savo Seime, kur įurjs nu. 
singai pavadinti drįstat .a’ Surinkta

IZi-iti Tnr»n 1\T O 17 i z»l r za < , «v • i •
kurie issiųsti 

vokiečių užimtus 
-elbtėa giminėms 
aus asmenis į- 

•e.

jirbo 20,355 as-

savo kraujo An-

Newark, N. J
Be
su

Rugsėjo 28 d. apsivedė 
njaminas Kralikauskas 
Diana Augustine, dukterim 
ponų Paul Augustine, gyv. 
19 Rosehili PL, Irvington, N. 
J. Šliūbas buvo šv. Petro ba
žnyčioje, Newark, N. J.. Mo
terystės sakramentą suteikė 
kun. M. Kemežis, Šv. Mykolo 
par., Bayonne, N. J. klebo
nas.

Vestuvių puota įvyko Hotel 
Riviera. Vyr. pamergė buvo 
Regina Kralikauskaitė, pabro 
liu — Aleksandras Mažeika iš 
Bronx’©.

Jaunieji „medaus mėnesio” 
išvyko į Virginia. Sugrįžę ap
sigyvens Newark, N. J.

Sveikindami jaunavedžius, 
linkime jiems gražiausios sėk 
mės. Rep.

Platina „Ameriką”
Švč. Trejybės par. varg. 

St. Globys šiomis dienomis

a. Kun. Jono Navicko 1 
nimo pagerbimo ir jo < 
įamžinimo Seimu.

Kun. K. Rėklaitis, 
Amerikos Marijonų Pr 
ei j olas

ir įoS TAUTŲ
Marianapolio Kolegijos 
mejų Valdyba.

m

jau būvi 
mas. Ya 
čempiom

Penkis 
255,773 : 
gauta $1 
Yankees 
nuolatinė 
917.31 „j 
o Dodge 
$4,808. d

MIRE

supažindina vietos ir apylin
kės lietuvius su „Amerika”. 
Per jį gražus būrys lietuvių 
jau užsiprenumeravo „Ame
riką”. Tarp užsiprenumeravu
sių Newarke yra B. Alseikie- 
nė, E. Mitchell, Aleksandra
vičius, K. Jomantienė, ir P. 
Kurtinaitis.

Tenka tik pasveikinti p. 
Globį, pasiryžusį surasti „A- 
merikai” gausų skaičių naujų 
draugų. Geriausio pasiseki
mo!

KUN. J. KIDYKAS, S. J

prašo pasimelsti už įvai
rius dvasinius darbus šiose 
parapijose:

Spalių 12 — 14 keturiasde- 
šimtė Wilkes Barre, Pa.

Spalių 26 — lapkričio 2. 
misijos East St. Louis, Ill.

Lapkričio 7 — keturiasde- 
šimtė Kewanee, Ill-—i

Lapkričio 16 — 30 misijos 
Brighton Park, Chicago, Ill.

Gruodžio 5 iki 14 novena 
prie Kūdikėlio Jėzaus Teresės 
šv. Andriejaus parapijoje, 
Philadelphia, Pa.

Gruodžio 14 iki Kalėdų 
švenčių rekolekcijos Baltimo
re, Md.
Šv. Jurgio par.

— Pone kapitone! Ne gasdininmais mėgink mane 
sulaikyti. Ties Soldau pats esi matęs, kad aš pavojaus 
nebijau. Bet kada kalbi j mane nuoširdžiai lietuviškai, 
tai gali žinoti, kad aš nedraudžiamas pagerbsiu tams
tos norą.

Pasitenkinimo šypsena nušvietė karininko veidą.
— Lietuviškas kraujas, kaip mane gyvą matai! — 

suniurnėjo jis po nosimi. Paskui garsiai tarė:
— Atsiprašau. Matydamas tave vienų vieną puolan

tį visą vokiečių kuopą, turėjau atsiminti, kad turiu rei
kalą su nepaprastu kariu. Tokie gąsdinimų nebijo. Be
je, kokiu stebuklu tu galėjai nukauti geriausią mano 
karį Fritzą? Seniai aš norėjau tavęs to paklausti.

— Tai nebuvo joks stebuklas, — atsakė Andrius, — 
tai praprasčiausias lietuviškas vikrumas. Be to, ir nu
kautasis padarė klaidą. Perdaug savimi pasitikėda
mas, jis taip plačiai užsimojo, kad aš spėjau prašokti 
pro jo ginklą ir vienu ypu jį nudūriau. Tai buvo pir
mutinė mano durklais kautynė ir labai lengvai man 
pavyko.

Von der Goltz net išsižiojo. Jo akyse sužibėjo tikras 
pasigėrėjimas. Kiek pagalvojęs, jis tarė:

— O, tas lietuviškas vikrumas! Kovoti ir peštis lie
tuviams taip įgimta, kaip veisliniam arkliui stoti į 
lenktynes. Bet lietuviams būtų daug naudingiau, jei 
jie parodytų daugiau vikrumo galvoje, negu kojose. 
Kaip jie kultūroje atsilikę! Tačiau, nežinau, kaip čia 
išsireikšti, nežiūrint viso lietuvų ekonominio ir kultū
rinio skurdo, juose yra kažkas tokio, kas žmogų į save 
traukia. Žinai, kada ties Soldau tave metė į negyvųjų 
krūvą ir tu žegtelėjai ir atsipeikėjai, aš gailėjausi, kad 
tu gyvas, ir pasakiau, kad tave reikia gyvą žemėje 
užkasti, dėlto, kad nukovei geriausią mano karį. Tai 
buvo pirmas keršto įkarštis. Jis tuoj perėjo. Tada pa
jutau pasigėrėjimą tuo drąsuoliu, kurs nugalėjo tokį 
galingą priešą. Gi kada tu prakalbėjai lietuviškai, tai aš 
nemoku išreikšti, ką tada pajutau. Ne tai išdidumo, ne 
tai lietuviškojo peštukizmo jausmą, kad vis dėlto lie
tuvis vokietį nukovė. Žinoma, tai buvo išdavikiškas 
prieš vokiečių armiją nusiteikimas, bet aš jį pajutau, 
nors jo gėdijausi ir mėginau jį sutramdyit. Tada aš įsa
kiau sanitarui, kad saugotų tavo gyvybę, nes norėjau 
iš tavo lūpų sužinoti, kaip galėjai mano Fritzą nuga
lėti. Tuo kartu tik tiek tenorėjau. Paskui —

Čia kapitonas von der Goltz nutraukė savo kalbą ir 
susimąstė, lyg norėdamas sukaupti savo mintis ir su
tvarkyti jausmus. Po valandėlės tęsė toliau:

— Paskui nužygiavau su Hindenburgo armija prieš 
rusus, kurie traukėsi nuo Karaliaučiaus. Tai buvo Ren- 
nenkampfo armija, kurią mes labai greit išstūmėme 
iš Vokietijos sienų ir patys įėjome į Lietuvą. Mes per
žengėme rusų sieną keršto vedami, nes rusai labai bru- 
tališkai buvo pasielgę mūsų žemėje. Kerštas su nieku 
nesiskaito. įtūžę vokiečių kareiviai pradėjo skriausti

Hew York Ti- 
įs paskelbė adv. 
laišką, kuriame 
j Baltijos tautų 

Berlynas. — Nacių įi :0D įeitų Suomi- 
mu, Vokietijoje ir nacių jtTįja, Lietuva 
domoje Čekijoje nuo ru .Reiškiamas 
20 d. visi žydai turi n< . Skandi- 
kairiame krūtinės šone š

ČEKIJOJE ŽYDAI S 
ŽENKLAIS

domoje Čekijoje nuo ru
20 d. visi žydai turi njr. “ T 

kairiame krūtinės šone š 
ka™w ž?ai^x..gelt(*»i.kad sla- 

įsakyti nuo bet 
ajų į Nemuno 
anrėje esančias 
iippat pasisa- 

nepriklauso-

spalvos, su užrašu „J 
(žydas), ženklai yra ke 
colių platumo. Žydams į 
tuves galima ateiti tik 
4 ir 5 vai. popiet.

Šešiakampes žvaigžde 
ri nešioti visi žydai nuo ( ............
tų amžiaus, išimus paų 
ta zydems, istekejusionį^ 6 
„Arijų”, kurių sūnūs yr 
vę dabartiniame kare.

tų amžiaus. Išimtis pai ^os.

PRALAIMĖJO

dienas visas 
aro „ant kojų”.

B. J. Shawkoni ad Dodgers lai
stos baseball’o 
:esi laimės sau- 
□sišypsojusi sė
slių 5 d., bet 
Rytojas padarė 
Ą pačiame žai- 
’ prasivėrė tada 
ii Spalių 6 d.

Tel. HArrison 6 -1693

(Ašakūnas)

Spalių 
staiga sa 
Avė., Br< 
joną Bul 
amžiaus, 
paliko vy 
leną ir sū 
liko dvi 
Zdancevii 
vinckienė

Velione 
kaimo, G 
Amerikoj 
gūžės 16 
veno Br 
Apreiškir 
ge su saA 
artimi „J 
rėmėjai.

Velionė 
votas gra 
kio laidoj 
dota split 
nėse iš A 
nyčios. P 
Aromiskii

Velionė 
drauge su 
d. dalyva1 
no 600 mt 
jime; ger 
šnekėjo. F 
tiko krauj 
gyvybė už

Teilsisi 
Viešpatį.

Velionei 
nuoširdžie

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJ AS

Laisniuotas New York 
ir New Jersey valstybi

310 John Street 
Harrison, N. J.

sakantiems

ŠUTE

Nuošird 
tytoja A. 
Brooklyn, 
už „Amer 
aukojo $1 
tuvių Diei

Širdingi 
ramą, kur 
reikalinga 
kylą — o 
kestis tas

Lietuvos gyventojus. Kas man lietuviai? Juk aš \ lėtas - neregėtas 
tijos karys. Tačiau — ir čia nemoku išsireikšti 
kas vėl su manim atsitiko. Man, užgrūdintam, ži Abarių, centra- 
sukietėjusiam vokiečių armijos karininkui, kažks patOgį yįe- 
smelkė per širdį, žiūrint į Lietuvos gyventojų vai 
daromas jiems skriaudas. Ar tai būtų atbudusi ' ' _ 
vybės sąmonė? Kračiausi nuo jos, kaip nuo j W8 mur0 na- 
šmėklos. Kovojau su ja, kaip su nedovanotina silp 
Veltui. Rodos, man akyse nuolatos skambėjo Lie 
balsas: „už ką mane skriaudi? juk aš tavo tėvj 
Tėvynė — ha! Juk Vokietija mano tėvynė, ■ 
bėjo praktiškas protas. — Ten mano šeima, n 
karjera, ateitis. Ką gi man Lietuva duos? Kaip g 
su ja savo gyvenimą surišti? Juk ji žuvusi, su ja
— tai beprotystė! Taip kalbėjo šaltas, kultui R mūro na- 
mano protas. Rodos, nenugalimi jo argumentai, 
tau. širdies jausmas buvo stipresnis ir persekioji 
ne kaip negailestingas, baisus sapnas. Ir kada Hi 
burgo armija laikinai pasitraukė, aš didžiausiu dž 
mu grįžau į Vokietiją. Bet ta baisioji šmėkla mani ’ . ° .,
sekioja ir ji mane privertė lietuviškai į tave pra], veiati. 
ti. Dabar man kiek palengvėjo. duokite, rasy-

Kapitonas von der Goltz taip susijaudino, ka kreipkitės 
prakaitą nuo kaktos nusišluostė. Andrius lyg si 
tas neatitraukė nuo jo savo akių. Po valandėlės 
tonas kalbėjo toliau:

— Mano jaunystės atsiminimai apie Lietuvą, 
sakiau, nėra linksmi. —Neturrtas, vargas, skun . .. 
visokie persekiojimai sudaro ten liūdną gyvenimo 3 
dą. Tačiau nėra reikalo tau tai pasakoti, nes pa ilia 7-1896 
iš Lietuvos. Gal tavo tėvai turtingiau gyveno, t »______
kilęs iš vargingos šeimos. Tėvas vos mažą sklype 
mės teturėjo ir negalėjo skaitlingos savo šeimos . t ¥7
tinti. Man teko pas žmones piemeniu tarnauti. Tai ||Į| P A Įę
ta tarnyba. Esi, taip sakant, ant žemiausio gyvi V 1 V
kopiečių laipto.. Kas nenori, tas tavęs nesparc 
man jau iš pat mažens sunkiau buvo pakelti d 
pažeminimas, negu fizinis skurdas. Tur būt, jau! 
apsigimiau. Išdidumas vyravo kituose mano nū 
muose. Tas nuolatinis asmens pažeminimas, kur 
kiama samdiniui Lietuvos piemenukui, buvo tiek 
kenčiamas, kad neišlaikiau ir pabėgau iš tarnybe 
vai skaudžiai man kailį išpėrė, bet tarnauti daugii 
siuntė. Jis nežinojo, kur mane dėti ir elgėsi dar WWAl GEROS RŪŠIES I 
kaip ūkininkas, pas kurį buvau tarnavęs. Mane , - - -
mas buvo toks kietas kad jau buvau besirengiąs i g“k'įi^5ųu MtornL“ kr. 
tėvų pabėgti ir eiti kur akys nesą. Laimei pal s.

j šeimynų mūro

anai, visi įren- 
sį garadžius.

H atskiras na- 
anj garadžius.

skanus. $8500.- 
Mrtgečiaus su 
110,700.00.

achu 1 i s 
'Laisniuotas

°odhaven, N.Y.

BILIE1

Nuo sp 
veikti nat 
tymas, ki 
būtų moki 
džiai 10 r 
mogų bili< 
nebedaron 
nei labdai 
Draugi j o 

rėti. Nuo 
kia pažyn 
valst. mol

Spalių I 
bažnyčioje 
mišios. Ši 
Rapeleye I 
nugriauta 
tyta Seam

Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

įžiūrėti mūsų parduodami

vienas geras žmoniškas dvarponis, kurs mane pr 
dė. Jis kažkaip įžiūrėjo manyje gabumų ir prašė j 
tėvo, kad leistų pasiimti mane į savo dvarą. Tęvi 
noma, didžiausiu džiaugsmu sutiko. Yra, mat, pa 
blogų tėvų ir gerų dvarponių, nors ir vieni ir k 
dėlė retenybė.

(Bus Daugiau)

lengviems išmokėjimams '

NIEKUR NEGAUSITE 1 
Kaip Petraičių Krautuvė

TRAITIENE IR
už rakandus, o ne i
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POLIO Wlllfr~
AMERIKA

e plačiajai 
visuomenei, 
ių 26 dieną, 
us šventėje, 
kasis iš eilės 
legijos Rė
ksiąs Maria- 
3 patalpose.

s atlaikytos 
r. Mišios su 
kybei pamo- 
dri pietūs, 2 
eimo posė-

auklėjimo 
atsidūrė o ETOS ŽINIOS
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Maspetho Žinios LICENSESnaciai tas nuosavybes vėl at
ima. Naciai vykdo tokį pat 
Lietuvos žmonių apiplėšimą, 
kokį pradėjo bolševikai.

Girdėjęs.

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.

Spalių 5 d. įvyko Rožan
čiaus dr-jos metinis susrinki- 
mas. Kun. P. Lakešis pareiš
kė gražių linkėjimų. Perrin
kta valdyba: dvasios vadas 
kun. J. Balkūnas, pirm., F. 
Kurienė (pirm. Ražickienė 
atsisakius, išrinkta Pr. Raži
ckienė; ižd. V. Baltrūnienė, 
fin. raštin. O. Černauskienė; 
nut. rašt. O. Petrulienė.

Draugija gražiai gyvuoja. 
Narių turi 180, bet galėtų ir 
turėtų būti dvigubai dau
giau. Draugija nuoširdžiai 
dėkoja Pr. Ražickienei, sėk
mingai vadovavusiai draugi
jai per 3 metus.

. Dešimtasis 
Kolegijos į 
rėš visapusį 
susidariusią p L 
Narickomiodonojo Kryžiaus New 
rasti tinkantį - skyrius per paskuti- 
legijaipalaikį &etus turėjo žymiai di- 
legijos įkūrė-, veiklą, nei anksčiau, 
tų, bet kadį etus R. Kryžiaus pagal- 

Todėl nuošS 214,353 asmenys.
' , laiką Manhattane ir 

e gauta 136,075 nariai, 
oriais dirbo 20,355 as- 
. Turėta 6,740 asmenų, 

. ųikojo savo kraujo An- 
’ sužeistiesiems. Gauta 

itrai kraujo, kuris nu- 
i į Angliją. Surinkta 
laiktų, kurie išsiųsti 
pn ir į vokiečių užimtus 
s. Pagelbtėa giminėms 
i ieškomus asmenis 
je šalyse.

DONOJO KRYŽIAUS 
iIDESNĖ VEIKLA

rasti tinkami)

žaidi- 
laimėjo

aplankė 
bilietus

lui Navickui 
olio Kolegija 
igo susirūpi- 
luomenės pu- 
bejo žinoma, 
Navickas bu- 
tik įkūrėjas, 
ietis Rekto- 
os širdis, nes 
ai rėmėsi ko- 
as. Jo nete- 
lė lietuviško- 
islinimo bei

re ir prašom 
polio Kolegija 
telių ir ftjį 
giausiai daįį 
šimtame savo 
stogai pavadį 
a. Kum Jojo! 
iiiino pagėrę

Knnig 
Amerikos 
cijolas i-

i
■ * .. &ALTIJOS TAUTŲ 

mejųValdjV SĄJUNGĄ

jau buvo paskutinis 
mas. Yankees vėl 
Čempionatą.

Penkis žaidimus 
255,773 asmenys; už
gauta $1,007,762. Kiekvienas 
Yankees žaidėjas, šalia savo 
nuolatinės algos, gaus po $5,- 
917.31 „priedo” už laimėjimą, 
o Dodgers žaidėjai gaus po 
$4,808. dovanų.

Spalių 10 d. iš New Yorko 
miesto išvyksta į Washingto- 
ną 1,000 asmenų delegacija, 
daugumoje motinų, kurios pa 
sisakys prieš traukimą šios 
šalies karan.

NOTICE' is hereby given that License No. 
E 273 has been issueci 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
65 McKibben St., Brooklyn, N. Y.

MIRĖ M. BUTKUVIENĖ
LIETUVOS PILIEČIAMS 

PRANEŠIMAS

LICENSES

:os ir apylin- 
i „Amerika”, 
ūrys lietuvių 
eravo „Ame- 
menumeravu- 
i B. Alseikie- 

Aleksandra- 
intienė, ir P.

ČEKIJOJ! ių 5 d. „New York Ti- 
ienraštis paskelbė adv. 
•gėlos laišką, kuriame 
tomą už Baltijos tautųBerlynas. -

mu, Vokietiją |ą, kurion įeitų Suomi- 
domoje čebį.
20 d. visi hįf*

asveikinti p. 
jį surasti „A- 
skaičių naujų 
šio pasiseki-

;ija, Latvija, Lietuva 
jį Prūsija. Reiškiamas 

kairiame krį mas Balto - Skandi- 
kampę žvaig s federacijai.
spalvos, su t ke nurodoma, kad sla- 
(žydas). ŽaiL fetų atsisakyti nuo bet 
colių platum: pretenzijų į Nemuno

ERAS, S. J

risti už įvai-
darbus šiose

14 keturiasde- 
>arre, Pa.
lapkričio 2. 

t. Louis, Ill. 
— keturiasde- 
, Ill.

•— 30 misijos 
, Chicago, Hl. 
iki 14 novena 
Jėzaus Teresės 
s parapijoje, 
Ja.

iki Kalėdų 
:cijos Baltimo

colių platume/ 
tuves galima: sijos šiaurėje esančias 
4 ir 5 vai. pį.

Šešiakampe 
ri nešioti visi 
tų amžiaus ž 
ta žydėtus, i- , užima daugiau 
„Arijų", te kilties.
vę dabartimi - -------------------------

ijas. Taip pat pasisa- 
už laisvą, nepriklauso- 
:rainą.

K. Jurgėlos laiškas 
nei

SERS PRALAIMĖJO

Tel HArrte kelias dienas visas 
ynas buvo „ant kojų”. 

B, J. St ūkė, kad Dodgers lai- 
(Įį. rie Yankees baseball’o 

lą. Šviesi laimės sau- 
GRB buvo nusišypsojusi se- 

BAUff tnį, spalių 5 d., bet 
lio gaudytojas padarė 
ą klaidą pačiame žai- 
ale. Ir prasivėrė tada 
ių duobė. Spalių 6 d.

Spalių 6 d. 3 vai. popiet 
staiga savo bute, 69 Marcy 
Ave., Brooklyne, mirė Mari
jona Butkuvienė, 47 metų 
amžiaus. Giliame nuliūdime 
paliko vyrą Joną, dukterį E- 
leną ir sūnų Juozą; Lietuvoje 
liko dvi seserys — Uršulė 
Zdancevičienė ir Adelė Sla- 
vinckienė.

Velionė kilus iš Eistiškių 
kaimo, Gražiškių parapijos. 
Amerikon atvyko 1912 m. ge
gužės 16 d. ir visą laiką gy
veno Brooklyne. Priklausė 
Apreiškimo parapijai. Drau
ge su savo vyru Jonu buvo 
artimi „Amerikos” bičiuliai, 
rėmėjai.

Velionės kūnas buvo pašar
votas graboriaus St. Aromis- 
kio laidojimo įstaigoje. Palai
dota splių 9 d. šv. Jono kapi
nėse iš Apreiškimo par. baž
nyčios. Patarnavo grab. S. 
Aromiskis.

Velionė M. Butkuvienė 
drauge su savo vyru spalių 5 
d. dalyvavo D. L. K. Gedimi
no 600 metų sukakties minė
jime; gerai jautėsi, maloniai 
šnekėjo. Rytojaus dieną ją iš
tiko kraujo išsiliejimas ir jos 
gyvybė užgeso labai ramiai.

Teilsisi ramybėje pas savo 
Viešpatį.

Velionės šeimai reiškiame 
nuoširdžios užuojautos.

SUTEIKĖ PARAMĄ

Pakartotinai primenama, 
kad Amerikos Jungtinių Val
stybių įstaigos reikalauja 
pranešti artimiausiam Fede
ral Reserve Banko skyriui 
apie svetimšalių turtą: (ju- 
domą ir nejudomą, pinigus, 
brangenybes, o taip pat sko
las ir tt.), buvusį Jungtinių 
Amerikos Valstybių jurisdi
kcijoj 1940 m. birželio 1 d. ir 
1941 m. birželio 14 d. Prane
šti reikia, ne tik apie savo 
nuosavą turtą, bet ir apie glo
bojamąjį kitų asmenų, sve
timšalių turtą. Žinių įteikimo 
terminas yra pratęstas iki 
1941 m. spalių 31 d. (anks
čiau buvo nustatyta iki rugs. 
30 d.). Nereikia pranešti a- 
pie turtą tų Lietuvos piliečių, 
kurie bent nuo 1940 m. birže
lio 17 d. gyvena Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, kaip 
nuolatiniai šio krašto gyven
tojai. Taip pat nereikia pra
nešti apie turtą, kurio bend
ra vertė nesiekia tūkstančio 
dolerių.

Įspėjama, kad asmenys, 
kurie nors patys yra laisvi 
nuo prievolės pranešti apie 
savo turtą, bet turi kokių 
nors ryšių su kitų valstybių 
piliečių turtu, pasiteirautų 
dėl tokio turto įregistravimo.

Smulkesnių informacijų 
kreipkitės į artimiausią Fe
deral Reserve Banko skyrių.

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

[ rinkimas bus spal. 15, trečia
dienį, 8 vai. vak. Apreiškimo 
parap. salėje, todėl visos na
rės kviečiamos dalyvauti ir 
atnešti laimėjimo knygutes 
(išparduotas ar ne), nes bus 
reikalinga sutvarkyti. Prašo
me visų narių sugrąžinti kny
gutes. Bus ir kitų svarbių 
dalykų apsvarstyti, todėl vi
sos narės dalyvaukit susirin
kime. Valdyba.

Spalių 12 d. 6 vai. vak. są
jungietės ruošia skanią vaka
rienę.

Spalių 19 d. Altoriaus 
draugija turės laimėjimų va
karą. Pelnas bažnytiniams 
rūbams įsigyti.

MOTERŲ APSKRITIES 
SUVAŽIAVIMAS Kariuomenėn išvyko Kazys

Kulis. O. P.

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 the 
premises.

MICHAEL SLONIMSKY
5302 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10619 has been issued to the undersigned 
to sell beer,- at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
155 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WILLIAM HOROWITZ
155 Harrison Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB I860 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. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA SCHMIDT 
d /b /a Foui- Star Delicatessen

1808a Fulton 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 the 
premises.

SAM WEITZ
2821 Brighton 8th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2250 has been issued to the undersigned

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

H. E. WITTMER
966 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2205 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1403 Coney Island Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FRIED'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.

Laisnte 
ir Newfe

Bink u Ieškantiems
negirdėtas - neregėtas 
as: 3-jų šeimynii mūro 
(17 kambarių, centra- 
)šildymas; patogi vie
na $5750.00!
os šeimynos mūro na- 
Į kambariai, visi įren- 
( 2-karų garadžius. 
o.
šeimynų atskiras na- 
J-jų karų garadžius.
0.
; šeimynų mūro na- 

t o 4 kambarius. $8500.-
mo mortgečiaus su 
Jaina $10,700.00.
s bargenus pagauna 
ie moka greitai veikti, 
s telefonuokite, rašy
to asmeniai kreipkitės

vos gyventojus. Kas man lieta 
karys. Tačiau — ir čia nemoka 
•ei su manim atsitiko. Man, ę 
tėjusiam vokiečių armijos tat 
<ė per širdį, žiūrint į Lieta r 
nas jiems skriaudas. Ar tai fc 
s sąmonė? Kračiausi nuo jori 
:los. Kovojau su ja, kaip su»ir- 
li. Rodos, man akyse nuolatos £ 
is: „už ką mane skriaudi? juk; 
nė — ha! Juk Vokietija mano t 
praktiškas protas. — Ten EJ 

?ra, ateitis. Ką gi man Lietuvai 
t savo gyvenimą surišti? M j' 
ai beprotystė! Taip kalbėjo & 
o protas. Rodos, nenugalimi y 
Širdies jausmas buvo stipress 
aip negailestingas, baisus sap 
;o armija laikinai pasitraukė, 8> 
grįžau į Vokietiją. Bet ta baišcj- 
3 ja ir ji mane privertė lietuvi 
)abar man kiek palengvėjo, 
apitonas von der Goltz taip & 
raitą nuo kaktos nusišluostė, t 
neatitraukė nuo jo savo akių.' 
ls kalbėjo toliau:
- Mano jaunystės atsiminint
au, nėra linksmi. —Neturrta* Aj. Virginia 7-1896 
kie persekiojimai sudaro ten » 
Tačiau nėra reikalo tau tai p£ f 
aetuvos. Gal tavo tėvai turtoP | 
s iš vargingos šeimos. Tėvas t
teturėjo ir negalėjo skaitlinėj 

i. Man teko pas žmones piemet 
arnyba. Esi, taip sakant, ant i' 
iečių laipto.. Kas nenori, tas $ 
i jau iš pat mažens sunkiau^ 
įminimas, negu fizinis starte i 
(gimiau. Išdidumas vyravo M 
ase. Tas nuolatinis asmens pt 
na samdiniui Lietuvos piemenė 
čiamas, kad neišlaikiau ir paM 
skaudžiai man kailį išpėrė, bet1'] 
įtė. Jis nežinojo, kur mane dėti 
p ūkininkas, pas kurį buvau M 
s buvo toks kietas, kad jau b# 
ą pabėgti ir eiti kur akys nt 
uas geras žmoniškas dvarponis-H 
Jis kažkaip įžiūrėjo manyje 
o, kad leistų pasiimti mane i t 
na, didžiausiu džiaugsmu sutik1, 
gų tėvų ir gerų dvarponių, ’̂ 
ė retenybė.

Nuoširdi „Amerikos” skai
tytoja A. Stanikūnienė, iš 
Brooklyn, N. Y., atsilyginusi 
už „Amerikos” prenumeratą, 
aukojo $1.00 praėjusios Lie
tuvių Dienos fondui.

Širdingai dėkojame už pa
ramą, kuri šiais laikais labai 
reikalinga. Medžiagos kainos 
kyla — o prenumeratos mo
kestis tas pats dar.

Adm.

BILIETŲ MOKESČIAI

Nuo spalių 1 d. pradėjo 
veikti naujas mokesčių įsta
tymas, kurs reikalauja, kad 
būtų mokama federalinei val
džiai 10 nuoš. nuo visų pra
mogų bilietų kainos. Išimčių 
nebedaroma nei tikybinėms, 
nei labdarybės draugijoms.
Draugijos prašomos apsižiū

rėti. Nuo šiol bilietuose rei
kia pažymėti bilieto kainą ir 
valst. mokestį..

MIRĖ

Spalių 6 d. Kings County 
ligoninėje mirė Mykolas 
Marcisak, 27 metų am
žiaus, gyv. 42 Harrison A- 
ve, Brooklyne. Pašarvotas 
graboriaus A. Radzevičiaus 
laidojimo įstaigoje 402 Me
tropolitan Avė. Laidotuvės 
spalių 10 d. Šv. Jono kapi
nėse. Nuliūdime paliko žmo
ną ir 2 metų sūnų.

Ona Kulbokienė, 55 metų 
amžiaus, gyv. 59 Meserole 
St., Brooklyne, mirė sekma
dienį, spalių 5 d., Welfare li
goninėje. Palaidota spalių 8 
d. iš Apreiškimo par. bažny
čios šv. Jono kapinėse. Patar
navo grab. Garšva. Liko vy
ras Pijus Kulbokas ir du sū
nūs.

NAUJA CYA VALDYBA

Estate — Laisniuotas 
Brokeris

i St., Woodhaven, N.Y.

Spalių 5 d., Šv. Bernardo 
bažnyčioje buvo paskutinės 
mišios. Ši bažnyčia (Hicks ir 
Rapeleye Sts., Brooklyn) bus 
nugriauta ir jos vieton pasta
tyta Seaman’s Institute.

a

TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

tgNAig,

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

į išdirbėjai geros rūšies rakandų
eikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

•uodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

PETRAITIENĖ IR SŪNŪS
ils mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

O

Apreiškimo par. jaunimo 
CYA draugija išsirinko nau
ją valdybą: pirm. Vito Da- 
mosh (Damušis), buvęs iždi
ninkas; vicepirm. Martin Za- 
nich; ižd. John Paulin ir sekr. 
Alice Steckis.

Ši valdyba išrinkta spalių 
6 d. susirinkime.

JUBILIEJINĖ VAKA
RIENĖ

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
savo gyvavimo 25 metų su
kakčiai paminėti spalių 19 d., 
sekmadienį, 6 vai. vak., Ap
reiškimo par. salėje, rengia 
vakarienę. Bus labai graži 
programa.

Maloniai kviečiame visus 
dalyvauti. Sąjungietės visada 
gražiai priima svečius, tad 
visi atsilankę bus patenkinti. 
Bilietai po 1 dol. 25c.

Komisija

Moterų Sąjungos 29 kuo
pos svarbus mėnesinis susi-

Moterų Sąjungos New Yor- 
ko — New Jersey apskrities 
suvažiavimas įvyks šį sekma
dienį, spalių 12 d., V. J. Atsi
mainymo par. salėje, 64-25 
Perry Ave., Maspeth, N. Y. 
Posėdžio pradžia 2 vai. po
piet. Programoje svarbūs pra 
nešimai, įvairių reikalų svar
stymai.

Visos kuopos prašomos pa
rūpinti savo atstoves. Po po
sėdžio Maspetho sąjungietės 
ruošia jaukią vakarienę, ku
rion kviečiami visi sąjungie- 
čių bičiuliai.

S. Subatienė, pirm.

Šeštadienį, spalių 11 d., pa
rapijos salėj, 64-25 56 Drive, 
šv. Vincento dr-ja rengia ba
lių. Gros geras orkestras.

Nepamirškite, šį šetadienį 
visi į balių.

NOTICE is hereby given that License No. 
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 of 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. 
EB 550 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
540 Fulton Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

BROOK-ROSE CORPORATION 
d /b /a Rosemont Ballroom

540 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

PAGERBĖ MUZ. DULKĘ

Spalių 4 d., šeštadienį, mu
ziko Prano Dulkės draugų ir 
gerbėjų būrys surengė netikė
tą puotą, įvykusią Angelų Ka 
ralienės par. salėje. Šios puo
tos tikslas buvo pagerbti mu
ziką Praną Dulkę jo vardinių 
proga. Salėn susirinko apie 
150 asmenų. Jie labai džiaug
smingai sutiko Pr. Dulkę, at
vykusį drauge su savo žmo
na, paskutiniame parapijos 
piknike išrinkta karaliene. 
Rengėjų priešakyje buvo P. 
Starkiūtė, choro vicepirm. 
Lesevičius, Kizienė ir kiti. 
Vakarienės programos vedė
ju buvo „Amerikos” adminis
tratorius D. Averka.

Sveikinimo kalbas pasakė 
kleb. kun. J. Aleksiūnas, kun. 
J. Laurynaitis, grab. J. Garš
va, A. Pažereckienė, V. Turu- 
lis, O. Sijevičienė, žudžienė, 
V. Žemantauskas, J. Valaitis, 
M. Romančius, P. Kizis, J. 
Laučka, K. Kriaučiūnas, J. 
Ginkus, o rengėjų vardu svei
kinimo žodį tarė ir dovaną į- 
teikė Petronė Starkiūtė. Solo 
padainavo Kizienė, o Kriau
čiūnas padeklamavo. Pasvei
kintas ir Dulkių sūnus Silves
tras, kurio gimtadienis tą 
dieną buvo. Sveikinimo kal- 

I bose buvo iškelti muziko Pra- 
j no Dulkės plačios veiklos nuo 
pelnai, palinkėta, kad p. Dul
kė ilgiausius metus darbuotų
si Brooklyne.

P. Dulkė nuoširdžiai dėko
jo visiems už pareikštus lin
kėjimus ir sveikinimus. Ši ne
tikėta pagerbimo puota, sakė 
jis, bus jam didesniu paragi
nimu ir toliau nenuilstamai 
darbuotis. Kalbėjo ir jo žmo
na, padėkojusi savo vyro ger
bėjams.

Dainuota dainų. Mildreda 
žudžiūtė paskambino pianu. 
Visa puota praėjo gražiausio
je nuotaikoje. Buvęs.

Antradienį, spalių 7 d. Lie
tuvių Auditorijos nuosavy
bėje buvo atidaryta valgykla 
(lunch wagon). Valgykla pui
kiai įrengta ir gamina ska
nius valgius.

Nors valgykla užima tik 
trečią dalį žemės, lieka už
tektinai vietos pastatyti lie
tuviams Auditoriją, kuri yra 
labai reikalingas Maspethe. 
Kaip girdėti, jau planai gata
vi, direktoriai tikisi gauti 
pirmą mortgičių ir tada eis 
prie statymo.

Lietuvių piliečių klube nuo 
rugsėjo 28 d. vedėjo pareigas 
eina Antanas Slanina, gerai 
žinomas vietiniams lietu
viams.

Klubo parengimas bus šeš
tadienį, spalių 25 d., klubo 
salėj, 60-39 56 Drive; visi 
nariai neužmirškite atsilan
kyti, nes šis parengimas bus 
tik savaitė prieš miesto rinki
mus, ir svarbu visiems na
riams ateiti ir paklausyti 
kandidatų kalbų.

Vietinis

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 
20C DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIA MARCHESANO 
d /o /a Adelphi Grocery

206 PeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1261 Myrtle Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN HEBBELER
1261 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

KUBILIŲ SUKAKTIS

Rugsėjo 27 d. surengta tik
ra,.suprise party” Antanui ir 
Teofilei Kubiliams, sulauku
siems vedybinio 20 metų su
kakties. Pakviesti giminės, 
draugai.

Programai vadovavo J. Te- 
rebeizienė. Sveikinimo kalbas 
pasakė P. Montvila, O. Dob- 
rovolskienė (sesuo), P. Mon
tvilienė, O. Daubarienė, Vai- j 
Čiulevičius ir kiti. Visi linkė
jo sulaukti auksinio jubilie-1 
jaus. Kubiliai visiems nuošir
džiai dėkojo už malonų sukak 
ties atminimą ir dovanas.

Vakaras gražiai praleistas. 
Padainuota lietuviškų liau
dies dainų. Dalyvavo Montvi
lai, Daubarai, Dobrovolskiai, 
Terebeizai, Bernotai, Bučins
kai, Montvilaitė, Vaičiulevi- 
čiai, Narbutienė, Lukas, Mic
kevičius. Čia augus.

„ATIMA NAMUS”

RADIJO PROGRAMA
KASDIEN

Nuo spalių 6 d. Jonas Va
laitis savo vedamą lietuvišką 
radijo programą turi kasdien, 
išskyrus sekmadienius, nuo 7 
vai. ryto iki 7:30 vai. ryto. 
Jo vedama programa dvigu
bai padidinta; perduodama iš 
WHOM stoties (1,480 klc).

Bolševkų radijo programo
je paskelbė, kad naciai Lietu
voje atima namus iš lietuvių 
ir žydų. Pranešimas būtų tvar 
koje, jei-bolševikų žinių pra
nešėjas suteiktų pilnas žinias.

Tas pranešėjas nepasako, 
kad Lietuvos pavergėjai bol
ševikai buvo atėmę visus di
desnius namus iš lietuvių ir 
žydų. Lietuvos sukilimo prieš 
bolševikus kovose susidariu
si Lietuvos vyriausybė buvo 
sugrąžinusi namus ir kitą 
nuosavybę teisėtiems savinin 
kams, tačiau dabar, kai ne
bėra lietuviškos vyriausybės,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1516 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
890 Riitland Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SARA BRODSKY
890 Rutland Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
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 Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
_ krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



AMERIKA Spalių-October 10 d., 19

GRAŽUS GEDIMINO MINĖJIMAS
Spalių 5 d„ sekmadienis, 

buvo nepaprastai šilta ru
dens diena. New Yorke karš
tis siekė 90 laipsnių, tačiau 
tai nesulaikė apie pustrečio 
šimto lietuvių, kurie buvo pa
siryžę dalyvauti D. L. K. Ge
dimino mirties 600 metų su
kakties minėjime.

L. K. Federacijos New Yor
ko apskrities suruoštas mi
nėjimas pravestas Apreiški
mo par. salėje. Programa pra
dėta 4 vai. 20 min. popiet Lie
tuvos himnu, kurį sugiedojo 
Apreiškimo par. choras ir vi
si minėjimo dalyviai, muz. J. 
Jankui vadovaujant.

Kun. Norbertas Pakalnis, 
vietos klebonas, Federacijos 
apskrities dvasios vadas, pa
sakė įžangos žodį. Priminda
mas D. L. K. Gedimino nuo
pelnus ir tų laikų Lietuvą, 
kun. N. Pakalnis išreiškė lin
kėjimą, kad Amerikos lietu
viai būtų vieningesni tauti
niame darbe, kurs skiriamas 
Lietuvai ir jos žmonėms pa
gelbėti.

Programai vadovavo Fede
racijos apskrities pirm. Da
nielius Averka.

Pirmiausia išklausyta Ap
reiškimo par. choro. Visada 
šis choras pasirodo skonin
gai, turtingai ir drausmingai, 
bet šį kartą ypatingai gražiai 
pasirodyta. Visi stebėjosi, 
kad tokią gražią dieną dai
nuojantis jaunimas pasirinko 
tautinę iškilmę, o ne savo po
ilsį, tad ir nuoširdžiai svei
kintas choro pasirodymas.

Šventės nuotaikai parink
tos ir tinkamos dainos. Ir štai 
girdėjome Apreiškimo par. 
chorą giliu įsigyvenimu dai
nuojant Šimkaus „Lietuviais 
esame mes gimę”, Č. Sasnaus
ko „Karvelėli mėlynasis” ir 
,Kur bėga Šešupė”, Žilevi- 

„Laisvės dainą” ir J.
udavičiaus „Kur giria ža- 
uoja”. Prie piano buvo Jus

tas Jankus. Dainos „Karve
lėli” solo dalį atliko Angela 
Maslauskaitė-Vencevičienė.

Lionė Juodytė, choristė, 
pritardama sau gitara, padai
navo tris tautines dainas, 
vieną jų, savo parašytą, apie 
Gediminą, jo darbus ir kar
žygišką mirtį. Jos dainos vi
siems labai patiko. Salėj vie
špatavo didžiausia tyla, kai 
jaunoji dainininkė skambino 
ir dainavo. Visi pageidavo ją 
ir dažniau scenoje pamatyti.

Apreiškimo parapijos mo
kyklos mergaitės ir berniu
kai, seselių dominikonių va
dovybėje, išpildė labai patrio
tinę programą. Mokinė Regi
na Mockeliūnaitė atvaizdavo 
Lietuvą. Ji buvo gražiai per
sijuosus! tautinėmis spalvo
mis. Aplink ją buvo susispie- 
tusios laumės — B. Kašėtai
tė, C. Napolitano, Helen Ste
ro E. Stelmokaitė, Ona Gre
cevičiūtė, Marie Kerchoff, 
Joana Aromiskytė, G. Galas
kaitė, Ad. Bobinaitė, G. Eidu- 
kaitytė, Pr. Gagaitė; berniu
kai palydovais buvo: Juozas 
Levonas, Albinas Bagdonas, 
ir Andrius Keines.

Į sceną buvo įnešta graži, 
didžiulė lietuviška vėliava, 
kurią visi minėjimo dalyviai 
sutiko plojimais ir atsistoji
mu. Mokyklos vaikučiai visus 
jaudino, kaip gražiai jie lie
tuviškai deklamavo. Atrodė, 
kad tos mergaitės ir berniu
kai gyvente gyveno lietuviš- lyje. Spalių 20 d. bus pasku- 
ka dvasia.

Mokinys Edvardas Conrad 
pagrojo akordionu. Visiems 
jo grojimas taip patiko kad 
reikalauta daugiau ir dau
giau. Jaunutis muzikantas 
maloniai patenkino publikos 
karštus pageidavimus.

Aštuonios mokyklos moki
nės, tautiniais kostiumais 
pasipuošusios, pašoko kelis 
tautinius šokius, pritardamos 
sau lietuviška daina, šokė
jomis buvo : Gen. Eidukai- 
tytė, Ad. Bobinaitė, Joana 
Esposito, Betty Kašėthaitė, 
Regina Mockeliūnaitė, Ona 
Grecevičiūtė, Elena Stero ir 
Gertruda Galaskaitė. Jų šo
kiai sekti didžiausiu susido
mėjimu ir pritarimu.

„Amerikos” redaktorius į 
skaitė paskaitą apie D. L. K. ■ 
Gediminą, jo gyvenimą, nuo
pelnus Lietuvai, jo šeimos na
rius. Paskaita įdomiai išklau
syta.

Šį sekmadienį šv. Vardo dr- 
jos vyrai eis bendrai prie šv. 
Komunijos 9 vai. mišių metu. 
Tuoj po mišių bus svarbus 
susirinkimas. Visi vyrai pra
šomi susirinkti. Atsiveskite 
ir naujų narių prirašyti. Da
bar laikas.

Parapijos vaikučių mokyk
la, kur mokoma lietuvių kal
ba ir tikyba, būna antradie
nį ir ketvirtadienį nuo 4 vai. 
iki 6 vai. popiet; šeštadienį 
nuo 9 vai. ryto iki 12 vai. 
dieną.

Pilietybės pamokos kiek
vieną ketvirtadienį, parap. 
salėje nuo 8 iki 9 vai. vak. 
Moko sesutės pranciškietės. 
bus laimėjimas 50 dol. pini
gais. Visi parapijiečiai jau 
yra gavę laimėjimui knygu- 

I tęs, tai žino, kaip tos dovanos 
bus dalinamos; be to, klebo
nas laiškais kvietė visus pa
rapijiečius prisidėti dovano
mis ir dalyvavimu. Spalių 10, 
11, 12 dd. į salę jokios įžan-

Kun. Jurgis Gurinskas, gy- gos nebus; bet spalių 13, 17, 
venąs dabar Aušros Vartų 
parapijoje New Yorke, buvęs 
Kybartų kapelionas, pasakė 
patriotinę kalbą, peržvelgda
mas lietuvių tautos kančios 
kelią nuo Vytauto, Gedimino 
anūko mirties iki dabartinių 
dienų. Nurodydamas lietuvių 
tautos atsparumą prieš visus 
pavergėjus, jis kvietė lietu
vius amerikiečius būti pasi
ruošusiais ištiesti pagalbos 
ranką, kai tik ji galės pasiek
ti jos belaukiančius.

18, 19 ir 20 dd. įžanga bus 
10c. asmeniui.

GIMTADIENIO PUOTA

i Trumpos Žinios Brooklyn© Lietuviai Gydytojai

ciaus

Angelui Karalienes 
Parapija

Metinė Švente

Gyvojo Rožančiaus 
gija spalių 5 d. minėjo savo 
metinę šventę. Vadovavo ne
nuilstanti ir rūpestinga pirm. 
A. Pažereckienė. Visos narės 
organizuotai, su savo vėlia
va priešaky, klausė 9 vai. mi
šių, kurias atnašavo kun. J. 
Laurynaitis. Jis pasakė gra
žų pamokslą apie rožančiaus 
maldos reikšmę.

Susirinkime buvo daug į- 
domių dalykų. Naujomis na
rėmis įstojo M. Bučinskienė, 
K. Ražanskienė, M. Dulkie- 
nė, P. Starkiūtė. Kun. J. Lau
rynaitis kvietė pasidarbuoti 
par. bazare. Pirmininkė ragi
no aplankyti sergančias na
res.

Nutarta šeštadienį po Ka
lėdų turėti didžiulę pramogą. 
Tikimės gražaus pasisekimo, 
ypač dabar, kai turime nau
jų narių.

drau-

Narė.

Šiandien prasideda mūsų 
parapijos bazaras; spalių 10, 
11, ir 12 dd. bus bazaras ir 
karnivalas. Bazaras — par. 
salėje, karnivalas — So. 3rd 
St., tarp Roebling St., ir 
Driggs Ave. Čia bus visokių 
dalykų — pradėjus nuo ma
žiausių ir baigiant didžiau
siais laimėjimais. Spalių 13 
d. bazaras bus tik parap. sa-

Bazaras ir karnivalas pra
sidės kiekvieną dieną 7:30 
vai. vakare.

Spalių 17, 18, 19 ir 20 die
nomis bus antra dalis baza
ro ir kartu užbaigtuvės. Ši 
bazaro dalis bus tik parapi
jos salėje. Tvarka bus ta pa
ti, kaip ir pirmoje bazaro da-

tinė bazaro diena; tą dieną

Spalių 4 d. Emilija Vaite- 
kūnaitė minėjo savo gimta
dienį. Ta proga jos mamytė 
Elena Vaitekūnienė ir brolis 
Antanas savo kambariuose, 
46 Stagg St., surengė „sur
prise” puotą. Emilija, parėju
si iš darbo, buvo labai nuste
binta, visai netikėtai pama
čiusi savo drauges-gus ir pa
žįstamus, net 30 asmenų.

Visus gražiai priėmė ir vai
šino Emilijos mamytė ir bro
liukas. Viešnios ir svečiai, 
daugumoje jaunuoliai, labai 
labai smagiai linksminosi iki 
ankstaus ryto. Emilija buvo 
labai linksma ir patenkinta 
tuo įvykiu. Dėkojo visiems už 
atsilankymą, sveikinimus ir 
gražias dovanas, kurių gavo 
labai daug.

Visi dalyviai linkėjo Emili
jai linksmų, ilgų metų, ir dar 
daug gimtadienių sulaukti.

z Svečias

tuvių Katalikų seimelis šie
met bus gruodžio 28 d. Šv. 
Jurgio par. salėje. Tikimasi 
gausaus dalyvių — atstovų 
ir svečių —. skaičiaus.

Panama Prieš Laivuj 
Ginklavimą

Washington. — Čia gautas 
pranešimas, kad Panamos vy
riausybė priešinasi sumany
mui apginkluoti prekybinius 
laivus, kurie yra Amerikos 
nuosavybėje, bet plaukioja po 
Panamos vėliava. Panama ne
norinti būti šiame kare aiš
kiai dalyvaujanti šalis.

Prezidentas Rooseveltas 
nurodė, kad Panamos vyriau
sybės nusistatymas turės pa
greitinti Amerikos neutralu
mo įstatymo pakeitimą. Ame
rikos neutralumo įstatymas 
neleidžia Amerikos prekybi
nių laivų ginkluoti ir drau
džia jiems plaukti į karinių 
veiksmų sritis. Iki šiol šis į- 
statymas buvo apeinamas, į- 
registravus prekybinius lai
vus Panamos valstybės var
du.

Brooklyne, Greenpoint da
ly, atidarytas parkas ir pa
vadintas buvusio Šv. Cecili
jos par. klebono kun. McGol
drick vardu.

IŠNUOMUOJIMUI

Šv. Jurgio Parapija
Atlaidai

Metiniai 40 vai. atlaidai šv. 
Jurgio bažnyčioje prasidės 
sekmadienį, spalių 19 d., per 
sumą. Mišparai sekmadienio, 
pirmadienio ir antradienio va 
karais. Parapijiečiai ir apy
linkės lietuviai kviečiami pa
sinaudoti šia nepaprasta pro
ga Dievo malonėms laimėti.

Sąjungietėms

Kuopos susirinkimas bus 
šį sekmadienį, tuojau po su
mos. Visos narės prašomos 
dalyvauti ir pakviesti naujų 
narių. Bus pranešta apie bu
vusią pramogą.

Kp. pirmininke.

Spalių 12 d. 5 vai. popiet, 
par. bažnyčioje susituoks Juo 
zas Brangaitis su Julija Dau- 
naravičiūte. Sveikiname jau
navedžius, linkėdami daug 
laimės.

30 metų sukaktis

Gruodžio 14 d., sekmadienį, 
L. K. Susivienymo 115 kuopa 
minės savo gyvavimo 30 metų 
sukaktį. Ta proga ruošia va
karienę. Bilietai po $1.25.

Seimelis

New Yorko Apylinkės Lie-

Penki kambariai. Combi
nation pečius ir combination 
sinka. Visi kambariai švie- j 
sūs, patogūs, naujai ištaisy
ti. Kaina labai prieinama. 
Patogi transportacija. Gyve
na daug lietuvių. Kreipkitės:

401 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby given il.at License No. 
GB 7026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
96-98 Montgomery St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATHAN SILVERMAN 
96-98 Montgomery St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6307 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
117 Greenpoint Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN SZELIGOWSKI
117 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6983 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
936 Madison Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LEON DARVIN
936 Madison St., ' Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 993 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 431 Ralph Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

RUTH FINKELSTEIN & GEORGE 
WIBECAN

(D/B/A Kings Boro Wine & Liquor Store) 
431 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2629 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
620 Caton Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises. t

BENJAMIN KLUGER
(K. & K. Hungarian Delicatessen) 

620 Caton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2724 has „been'-issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
388 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES ZALESKY
388 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

• Ateina žinių, kad Lietu
vos pagalbinė policija jau 
dabar priskaitanti apie 20,- 
000 vyrų. Nauji savanoriai 
vis dar priimami. Tvarkai pa
laikyti šie pareigūnai esą 
naudojami ne tik Lietuvoje, 
bet ir Latvijoje bei Baltgu- 
dijoje.

Kai dėl universitetų ir ki
tų Aukštųjų Mokyklų, tai e- 
są leista veikti aukštesnie- 
sims kursams, be pirmojo ir 
antrojo kurso. Tuo klausimu 
su Vokietijos generaliniu ko
misaru Lietuvoje dar esan
čios vedamos derybos.
• Veiks šios aukštosios mo
kyklos: Universitetai Vilniu
je ir Kaune. Žemės Ūkio Aka
demija Dotnuvoje. Veterina
rijos Akademija, o taip pat 
Miškininkystės Mokykla Vil
niuje, kuri pradeda mokslo 
metus spalių 1 d. Dėl Preky
bos ir Pedagogikos Institu
tų tiesioginiai žinių neturi
ma. Kauno ir Vilinaus muzi
kos konservatorijos tikrai 
veikia.
• Vokietijos generalinis ko
misaras Lietuvoje pavedęs 
Aktyvistų Fronto vadovybei 
suorganizuoti pasienio apsau
gos batalijonus. Tas pavedi
mas esąs iššauktas tos ap
linkybės, kad ypač iš kaimy
ninės Baltgudijos į Lietuvą 
veržiasi tūkstančiai gudų. 
Mat, Lietuvoje pragyvenimo 
sąlygos esančios žymiai ge
resnės nekaip Gudijoje. Be 
to, Lietuvoje mažiau sunai
kintų miestų bei sodybų.
• Gaunama žinių, kad atgai
vinta Lietuvos ugniagesių 
sąjunga. Daroma žygių sku
biai suorganizuoti ugniage
sių būrius visoje Lietuvoje ir 
aprūpinti juos reikalingiau
siomis gesinimo priemonė
mis.
• Vilniuje ir Kaune atida
ryti visi kinai. Juose rodomos 
vokiečių filmos.
• Patirta, kad tarp bolševi
kų ištremtųjų Maskolijon yra 
daug lietuvių žurnalistų. Su 
šeimomis išvežti Augustinas 
Gricius ir Antanas Dėdelė. 
Taip pat išvežtas Viktoras 
Kamantauskas, bet nežinia, 
ar su šeima.
• Nuo liepos 21 d. pradėjo 
vaikščioti autobusai linija 
Kaunas — Ukmergė — Ute
na, o nuo liepos 25 d. linija 
Kaunas — Vilnius ir Kaunas 
— Raseiniai. Tais autobusais 
gali važinėti pirmoje eilėje 
asmenys, turį oficialinių rei
kalų, su atitinkamų komen
dantūrų ir policijos liudiji
mais. Be to, pirmenybę nau
dotis autobusais turi lietu
viai, kurie buvo vežami Ma
skolijon ir pakeliui išsigelbė
jo.
• Lietuvos laikraščiuose 
skelbiama, kad bendromis jė
gomis reikia vykdyti šiena- 
piūtę. Sumažėjus arklių skai
čiui, ne visur bus galima šie
ną suvežti, todėl patariama 
šieną džiovinti žaginiuose, 
kur šienas gali stovėti savai 
temis. Šiandien neturi būit 
šienapiūtės vien tik „mano” 
ūkyje, bet bendra šienapiū- 
tė visoje Lietuvoje. Sudoro
jus šieną vienoje vietoje, rei
kia eiti piauti šieną kitose 
lankose.
• Meno kritikas A. Rukš
lelė skaitė kelias radijo pa
skaitas apie lietuvių tautinį 
meną.

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS: -

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

šventadieniais susitarus

U KAIP 
prof. Pakštui, 
iš baimė8? 
„radiogramų”. 
$ paramai, 

šauksmai.
Enter
Office

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

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinki:

j) Kultūrinio Insti- 
įtorius prof. K. Pak- 
•eša, kad per pirmą 
^vadovaujama ištai
kė labai gražios pa
pingų pažadų su- 
i katalikų, liberalų, 

liaudininkų ir 

le ryškios politinės 
os. Institutas, kaip 
į, pasidarė visų lie-

jui jau pasižadėjo 
adradarbiauti prof, 
yof. Dr. Jonas Stan- 
Įevičius, Dr. Pranas 

3 X Juozas Raymond-
3, Vyt. Sirvydas ir

ii planai reikalin- 
>Lietuvą ir lituanis- 
jms anglų kalba iš- 

lll L—■in.. IXrG-N.AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš | igenyiias jau iŠSijU- 
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE įĮy reikia tiksliau 

‘ ; r plačios lietuvių vi-
;dosnią ranką tiems 
įvykdyti.
' -•F—

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

LAKŪNAS P. ŠALTENIS
NAUJOJ VIETOJ

drausmingos ir geriau s u" lyg ir nusigan- 
susitvarkiusios. Pažy ,xniotų katalikų fe- 
būtiną reikalą laikytis 
rašytų sutarčių.

buvo 
Dar- 

bet 
savo

pa-

Povilas Šaltenis, pasižymė
jęs lakūnas, iki šiol 
skraidymo mokytoju, 
bas jam puikiai sekėsi, 
panoro naujos dirvos 
specialybei.

Šiomis dienomis jis
kviestas didžiulės Eastern 
Airlines susisiekimo bendro
vės lakūnu. Darbą jau pra
dėjo. Jis yra savarankiškai 
išskraidęs apie 4,000 valandų.

Naujose pareigose linkime 
geriausios sėkmės.!

PABAUDOS VIETOJE

Į pakvietimą atnaujinti 
prenumeratą, iš Chicągos 
gautas čekis su tokiu priera
šu:

„Atleiskite, kad taip ilgai 
neatsilyginau už prenumera
tą. Tad kaipo pabaudą siun
čiu drauge ir $1.00 „Ameri
kos” Intertypo Fondui.”

Reiškiu pagarbą,
Liza Norvaišaitė.

Chicago, Ill.”
Širdingai dėkojame nuošir

džiai lietuvaitei už tokią rei
kšmingą „pabaudą”. Jei visi 
kiti pasektų jos gražų pavyz
dį, tai Intertypo Fondo sko
bi sąskaitos skubiau išnyk
tų, atidarydamos duris į lais
vesnę, žymesnę „Amerikos” 
laikraščio darbo eigą.

Adm.

Prezidentas Nori
Darbo Taikos

Seattle. — Darbo federaci
jos atstovų metinis suvažiavi
mas susilaukė prezidento 
Roosevelto sveikinimo laiško, 
kuriame jis pageidauja, kad 
darbo federacija ir CIO pra
dėtų tarpusavio taikos santy
kius, nes to reikalauja šalies 
ir pačių darbininkų gerovė. 
Prezidentas taip pat nurodė, 
kad ginčuose su darbdaviais 
pirmiausia turi būti išbandy
tos visos taikos priemonės, o 
tik po to imamasi streiko pa
galbos.

Darbo sekretorė Perkins 
nurodė, kad darbininkų orga
nizacijos privalo būti daugiau

divizijų”, kurios be
ads vadinamus tau- 
šuprask, sandarie- 

REIKIA REGISTRUI itininkus) „apsupti 
---------- iiūti visuomenškoj 

Labai jautriai „S.” 
atiečius” būti at
liepia pasistatyti

Šią savaitę balsavim 
tose užrašinėjami visi 
čiai, kurie nori dalyvau 
simuose miesto rinkii sįgnors kelias ap- 
lapkričio mėn. Kiekvie; Duo oro bom- 

kitaip bus blogai.” 
balsuoti. Turime demo mums Can
nes teises, tad ir naudo 3j,Jei ta baimė pri- 

lietuvių veiklumui 
tai „panceruotos 
divizijos” tikrai 

į atliks. Prisipažin- 
imums nežinomos 
šos divizijos. Dar-

Rugsėjo^ 23 i Mani tik stenki- 
risuomeninėje dir-

liečio pareiga užsiraš

jomis.
Užrašinėjimas vyk( 

vakarais nuo 5 vai. iki 
vai., o šeštadienį nuo 
ryto.

kolegijai, kurią veda 
jėzuitai, sukako 77 me

Kanados kariuomenė pasiskelbė tie- 
katalikų kareivių pa gu Maskva, 
vienas katalikų kunig pranešimąĮ kad

Cvirka ir Marcinke- 
aki ir laisvi Mas-Sekmadienis, spalių 

skiriamas misijų 
Tikintieji raginami pas , - • - 
ti uz misijų pasisekimą te.

bet kai buvo pa-

---------------------------------ii bolševikai atkir- 
ev 7 - 1670 vi 7 - pramos turinys e-

JOSEPH VASTUNj
REAL ESTATE INSURAJ 

and LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and Boi 
496 Grand St, Brooklyn, 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven,

HAvemeyer 8 - 025f 
RALPH .KRUC 

FOTOGRAFAI 
65 - 23 GRAND AVEN

Maspeth, N. Y.

mčiaus vardu ,,ra- 
' įdėta, tačiau jau 
tavom pareiškę a- 
:1 jos tikrumo, o 
s" labai vykusiai 
tad toji „radiogra- 

“ Ine pėsčia iš Mas- 
'* avo, bet tikriau- 

' samdyta Lorimer

svaitės nuo totie- 
asisiekimo,” o bol
idą daugiau nebe- 
Marcinkevičiaus, 

scialių „radiogra-LIETUVIŠKAS
RESTORANAI^

BAR & GRILL i žmonių sukilimas 
Gaminam valgius amer ^ėjus bolševikus 
niško ir lietuviško štili Artintas visos Lie
čia taip pat galima g los spjaudos. Tik 
Amerikos išdirbimo ir , 
portuotų degtinių, vist 

vynų ir gero alaus.
fis dar bando save 
j įtikinti, kad jo-

Joseph Zeida^us> kad
Savininkas

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Mių sukilimui 
talerininkai, kad jį 

_ maža grupelė lie- 
- įienos” spalių 14

ANGELŲ KARALIENES PARAPIJOS

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

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

Pradžia 7:30 vai. vakare — Įžanga 10c.

Laimėjimai, Žaidimai ir Kitoki Pasilinksminimai.
Visus hrooklyniečius kviečiame ateiti laimėti dovami

40. 
kio d 
kalėji

41. 
prof.,

42. 
sto” (

43.
44. 

žuvo.
45. 

žmon
46. 

mas, 
moky

47. 
vikų

48. 
vos A

49.
su šei

50. . 
su šei:

51. i 
žudyta

naikiu 
kinčiu 
kus.

Prel 
univer 
skelbė 
mas ss 
valdov 
ri tikė' 
mos:

1. Iš 
ei jos si 
sti tie, 
jų tiky 
Bažnyc 
būti g 
savybė,

tad vis 
deporti 
sijai už 
carinėj 
je, jei 
valdom

Bolše 
skelbė, 
dos ga 
jungos, 
;i raud( 
rų virži 
dekviei 
;as jo ] 
leidžian

skilimą būtų da- 1 * s v
'tankų grupė”, tai 
toų skelbusi Lie- 
^usoma, priešin

iams? Ir jeigu 
!> būtų darę suki-
tant jiems vado- 

jie būtų orga- 
taisybę, kuri na- 
Waujama?” 
■4—
! Amerikos Vals-
^pažadėta Sovie
to jai teikti daug 
jtaie krašte ne jau

smo, nes Rusi- 
j metų bolševikai

Šiand 
kaip dei 
jai ištik 
kai šūkį 
tina did
pagalba 
labai pa 
ir ilgas 
prieš ve 
čiausias 
ties? Ai 
rudenį i 
Ar ne Si 
pradėti 
gaisrą ii 
mo tvan;
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