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LIKŲ VTSOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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EINA KAS PENKTADIENI

gimtąją kalbą.”
artistas Antanas

25 SUŽEISTI TRAUKINIO 
NELAIMĖJE

rAI KAIP
tikės šauksmas 

Ipos darbas.
ie neužglemš I 
lai vertina 

©racija plečiasi

is savaitės pradžioje te- 
ityti radiogramą, atsių- 
iš Sibiro. Ją atsiuntė 
inė lietuvė, 65 metų še
ši senukė išgabenta Si- 
birželio mėnesį drauge 

vo ištekėjusia dukra ir 
jos vaikučiais. Dukters 

i dingęs nežinia kur, o 
a motina laukia trečio 

o.
tremtinei senukei se- 
erikietė nusiuntė 10 

ų, nes šaukėsi paramos, 
atsakymas iš Sibiro. Pi- 
gauti. Už juos išmokė- 
rubliai. O už 53 rublius 
irkta vienas svaras laši-
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DAINIŲ PALO®
GERIAUSIOS ROSE 

Jžkandžial, Kava, Arbata, Hot 
DOS—VAKARIENE Ger „
Intas namie Ii geriausios umią 
arengimams priimami užsakyn

Juozas Cinkus
st,

e radiogramoje ir liūd- 
pranešimas — lietuvė 

ė tremtinė sunkiai ser- 
[ O kai šie žodžiai bus 
mi, gal jos nė gyvųjų 
yje nebebus...

ANEŠIMAI APEp sakyrkad ta
Isirado Sibire su

Epidemijos Lietuvoj
Per Kauno rūdijo Dr. B. 

Matulonis laikė įžanginę pa- 
sakitą į ciklą „sveikatos pa
tarimai”. Iš jo paskaitos pa
aiškėjo, Lietuvoje sveikatos 
srityje svarbiausi reikalai da
bar esą šie: negirdėtas pasiu
timo ligos paplitimas, kuris e- 
sąs tiesioginė ’bolševikinės 
betvarkės pasėką. Atsirado 
daug šunų, netekusių šeimi
ninkų; drauge paplito ir pa
siutimo liga. Daug žmonių 
Lietuvoje esą tų šunų aprie
ti.

Antras svarbus klausimas 
— apkrečiamų ligų atsiradi
mas, pav. dėmėtosios šiltinės. 
Ta liga užnešta Lietuvon ru
sų, kurie buvę labai nešvarūs

Iš paskutinėmis dienomis Į chorą vedė kun. Budreckas, 
per Kauno radiją perduotos 
programos pažymėtinos to
kios vietos ir programos da
lyvių pavardės:

Poetas Petras Babickas 
skaitė paskaitą tema „Bran
ginkime 
Dramos
Kriščiūnas perskaitė Vytauto 
Jakševičiaus-Atlanto apysa
ką „Nakties kelionės”. Lie
tuviškų kūrinių koncerte da
lyvavo solistas Sodeika, pia
nistė Marija Alšlėbenaitienė 
ir A. Kairio choras. Dramos 
artistas S. Pilka skaitė Jur
gio Baltrušaičio poeziją „A- 
šarų vainikai.” P. Babickas 
paskaitoje „Mūsų kraštas” 
nupiešė Lietuvos gamtos gro
žį.

Lietuvių muzikos koncerte 
dalyvavo Antanina Dambrau
skaitė, Petras Graužinis ir 
akordeonistas Pov. Kačkaus- 
kas. Fortepionu skambino 
Balys Dvarionas. Dramos ar
tistai Petraitis ir Mackevi
čius skaitė Al. Puškino vei
kalą „Mocartas ir Salieri”. I hengrino” be jokių paaiškini- 

--------------- — !mų buvo transliuojamas
„Tannahaeuser”. ’ •

Orkestrą dirigavo Bukša, 
režisavo Pavlovskis, dekora
cijos — Dobužinskio. Opero
je dalyvavo: K. Petrauskas, 
Orentas, Nauragis, Survila, 
Grigaitienė, Adamavičiūtė ir 
kt.

Bet, buvo įjungta operos 
„Lohengrin” repeticija. Ta 
proga operos direktorius Iva
nauskas trumpai papasakojo 
sunkias sąlygas, kuriose ar
tistai gyveno bolševikų oku
pacijos metu. Teatro darbuo
tojai buvo terorizuojami; G 
P U agentai stengėsi juos net 
prievarta įtraukti į savo šly
kštų darbą.

Dabar iš teatro repertua
ro išmesti visi bolševikiniai 
veikalai, tarnavę jų propa
gandai.

12 vai. dieną yra duodama 
varpų muzika iš Karo Muzie- Steel Corp, dirbtuvę. Devy- 
jaus bokšto. Dar neseniai

’ivarpai skambino meliodiją iš 
| „Lietuviais esame mes gimę”,
kuri virto savo rūšies antruo
ju lietuvių tautiniu himnu ir 
ypač buvo paplitusi Prūsų lie
tuvių tarpe. Jos žodžiai buvo 
parašyti didelio lietuvių kal
bos mylėtojo Sauerweino-Gi- 
rėno, kuris buvo vokietis, bet 
didžiai pamėgęs lietuvius.

Dabar ta meliodiją iš Karo 
Muziejaus jau nebeduodama. 
Ji pakeista kita meliodiją.

Kauno radijas vokiečių pra
nešėjo vadinamas „Landes- 
der Kauen”, o Vilniaus — 
„Landessender O s t la n d , 
Gruppe Wilna.” Programos 
pabaigoje vokiškas kalbėto
jas sušunka „Heil Hitler,” po 
to seka vokiečių himnai. Lie
tuviškas kalbėtojas palinki 
tiktai „Labos nakties malo
niems klausytojams.”

vargonavo Jonas Katelė.
Buvo paminėta poeto Anta

no Vaičaičio 40 metų mirties 
sukaktis. Dainavo solistė 
Gražina Matulaitytė. Buvo 
perduota, J. Sutkaus sureži
suota, Jono Biliūno sudrama- 
tizuota apysaka „Liūdna pa
saka”. Vaidinime dalyvavo 
dramos artistai: Kubertavi- 
čius, Mackevičius, Dineika, J. 
Petrauskas, Žalinkevičiūtė ir 
kiti.

Jono Lechavičiaus diriguo
jamo salioninio koncerto me
tu dainavo Braziulienė, Jo
nas Butėnas. Antanas Rūkš- 
telė skaitė apie lietuviškus 
kryžius, o muzikas Vladas 
Jakubėnas — apie vokiečių 
muziką. Solistas Kipras Pet
rauskas dalyvavo vienam ra- 
dijo-koncerte. Poetas Petras 
Brazdžionis pasakojo, kaip 
gyveno ir kūrė poetas Mairo
nis.

Berlynas, spalių 18 d. — 
Kaune ir Vilniuje pradėjo eiti 
vokiečių dienraščiai Kauener 
ir Vilnaer Zeitung. Juodu lei
džia Hiderbrand leidykla, re
daguoja buvęs Memeler 
Dampfbook redaktorius Mar
tynas Kakies.

Von Renteln savo linkėji
muose tiedviem dienraščiam 
pareiškia, kad jų uždavinys 
skleisti ir populiarinti revo
liucines nacionalsocializmo i- 
dėjas naujuose plotuose, ku
rie Fuehrerio dėka įtraukti 

kokai, o kitiems suteikta tik didžiulin istorijos procesan 
kuriant Naująją Europą.

Spalių 21 d. susidūrus 
traukiniams 25 asmenys buvo 
sužeisti. Jų tarpe sužeistas ir 
vienas traukinio inžinierius. 
Ši nelaimė įvyko netoli Rah-i 
way, N. J., kada' greitasis 
traukinys New York - Wash
ington susidūrė su lokaliniu 
New York - Philadelphia.

Visi sužeistieji nugabenti 
į Rahway ligoninę kur su
teikta medicinos pagelba. Ke
turiolika iš jų sužeisti sun-

Smerkia Smetonos politiką.
Pirmojo numerio Kauener 

Zeitung Kakies griežtai pasi
sako prieš buvusią Smetonos 
politiką, kuri jo teigimu lin
kčiojo Maskvai ir spekuliavo 
Londonu prieš Reichą, tuo 
būdu užtraukdama Lietuvai 
bolševizmo vergovę.

„Tas faktas,” rašo Kakies, 
„kad lietuvių tauta yra vokie
čių pastangomis išlaisvinta iš 
bolševikų vergijos duoda vo
kiečiams teisę ir toliaus vesti 
Lietuvą į Naująją Europą.”

Kaune išėjo „Amtsblatt dės 
Generelkomisars.” Jame pa
skelbti visi jo sričių komisa
rių potvarkiai vokiečių ir lie
tuvių kalbomis. Ateityje visi 
potvarkiai bus skelbiami tik 
jame.

Draudžia Apsigyventi
Kauno miesto ir srities ko

misaras išleido įsakymą, grie
žtai draudžiantį Kaune ir jo 
apylinkėse gyventi tiems, ku- 
ire neturėjo pastovios vietos 
gyventi 1941 metų birželio 22 
dieną. Tatai netaikoma Rei
cho piliečiams.

Apskričių centrais paskelb
ti šie miestai: Alytus, Biržai, 
Kaunas, Kėdainiai, Kretinga, 
Marijampolė, Mažeikiai, Pa
nevėžys, Raseiniai, Rokiškis, 
Seinai, šakiai, Šiauliai, Tau
ragė, Telšiai, Trakai, Vilnius, 
Vilkaviškis, Ukmergė, Zara
sai.

Lietuvių Filharmonija Vil
niuje, vadovaujama Šimkaus,' 
pradėjo žiemos sezoną, taip 
pat ir Vilniaus Lietuvių teat
ras.
Nustatytos maisto porcijos 

lietuviams
Kauener Zeitung žiniomis 

spalių mėnesį Vilniuje mais
to kortelių išduota 162,456 as 
menims.

Vienam asmeniui nustatyta 
tokia maisto norma SAVAI
TEI: Vs dalis svaro cukraus; 
Išvaro sviesto; % dalis sva
ro taukų; 1/16 dalis svaro 
druskos; Yz svaro mėsos; % 
svaro kruopų; 1 svaras miltų; 
M svaro duonos dienai; be to 
vaikams iki 6 metų 1 stiklas 
pieno dienai; suaugusiems 
0.25 dalis litro degtinės me
nesiui.

Paskutiniu metu ėmė plisti 
naminės varymas Vilniaus 
krašte. Jau sugauta 130 na
minės bravorų.
Meldžiasi už išgabentuosius.

Provincijos administraci
ja grynai lietuvių ir dides
niuose miestuose yra vienas, 
antras vokiečių valdininkas.

Lietuvos bažnyčiose dukart 
savaitėje vyksta pamaldos 
už bolševikų išgabentus tau
tiečius. Man tuo tarpu nepa
vyko nuvykti Lietuvon.

ir aplipę parazitais. O šie pa- pirmoji pagelba. 
razitai yra didžiausi dėmėto
sios šiltinės skleidėjai.

Švedų dienraštis „Aftonbla- 
det”paskelbė žinutę iš Kopen-! 
hagos, danų ir Pabaltijo pa- HP a v n v fi c Pr’jinpii’ziioi 
galbos komitetas nutarė ištir- ’ IClUIao 11 dllLUZAJUJ

,in, ar mūsiškiai bolševi 
šio paminėto fakto aki-

i senu-
____ ______ ___ savo
ir vaikučiais grynai są

ru? Kažin, ar ir vėl jie
kad Sibiro gelmėsna

ti lietuviai
o „rojaus”

etuvai ?
iog koktu
tai savo žmones šlykš-
naudojamus Maskvos
, Bolševikai iš suklai-

įlietuvių vis dar renka
neva sovietinės kariuo- sius - Lietuvos
medikalinei pagalbai, provinciją.” Artistas Dineika 
inkti keli tūkstančiai, skaitė iš J. Tumo-Vaižganto 
urėtų būti paskirti tik : kūrybos.

kenčiantiems lietu-
sušelpti.
kvos agentams nusiun-
eliai prieinamesnį nei 
itam. Jei jie .bent kiek 
si esą lietuviais, tegu
a aukų Rusijon išga-

MILIJONAI VAIKŲ BADAUJA
-------------£------------------------------- ®  v

H. Hooveris deda visas ga
limas pastangas, kad milijo
nai vaikų Europoje nebadau
tų. Jo manymu, aprūpinimui 
tų skurstančių jaunuolių, ma
žamečių gali patarnauti karo 
dar nepaliestos valstybės, 
kaip Švedija, Šveicarija ir ki
tos. Savo radijo kalboje jis 
priminė, kad jau praeitą žie
mą bado banga palietė dauge
lį nekaltų vaikų.

Tik Belgijoje, prieš tris 
mėnesius daktarų tikrinimai 
parodė, kad 47% vaikų darže
lio mažųjų, 63% pradžios mo
kyklos vaikų ir 42% aukštes
nės mokyklos mokinių, svei
kata labai nusilpnėjusį.

Jis netiki, kad Vokietija 
pralaimės šį karą dėl maisto 
stokos,ir kad suteikimas mai-

I sto tiems badaujantiems vai- 
! kams padarytų kokį nors

•„New York d. ši „vyrias 
dentas pra- kiečių 
. d. apie Lie- 

dienraščio 
ingen” ko- 
Serlyno. To 
3 toks: 
iios įstaigos 
,Laisvės Ko- 
kuri birželio 
ukilimu už- 
ungos vadai 
identas pa
lai patriotai, 
kiečių pagal- 
ą. Korespon- 
, 125,000 ak- 
rieš rusus ir

^ndentas ra
us savo Tė- 
į vadas Pra- 
tautinę Lie

ji ir per radi- 
itinkamą pa- 
i rugpiūčio 6

Dabarvisi

respondentai 
dirbo „tantis 
rios vokiečiii 
sti, nes 
klausinio ų 
Baltijos vakt 
politinio

Šis p
gos liet, te 
ti per savo ui 
čiai jaunu®

4,000 lietumi 
prieš

laukia so- 
sugrąžini-

pagalvoti,
Dainavo operos solistas Oren- 
tas ir solistė Juzė Augaitytė. 
Poetas ir dainininkas Stasys 
Santvaras deklamavo savo 
paties eilėraščius. Dr. Vilia
mas kalbėjo apie „Rytprū- 

kaimyninę

n tfiat License No. 
to the undersigned 
under Section 107 

ge Control Law at 
orough of Brooklyn, 
> 'consumed off the

.VERMAN .
Brooklyn, N. Y. 

n that License No. 
I to the undersigned 

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

[GOWSKI
Brooklyn, N. Y.

:n that License No. 
1 to the undersigned 

under Section 107 
ge Control Law at 
trough of Brooklyn, 
e consumed off the

lRVIN
Brooklyn, N. Y.

■n that License No. 
■ to .the undersigned 
at retail under Sec- 

lie Beverage Control 
, Borough of Brook- 
to be

IN & 
AN 
ine &

• Lietai
kas paverstiems lietuviams sušelpti, 

 

ko skyium. f)kį darbą mes būsime

• Kaip prčįeji pasveikinti.
dabar veikiai
voje. Laiški! ftH pranešimai iš Berly-
Vokietiją jau 
kiečių paštai i 
jos į Lėtas 
ima.
□------------------ ■

Telephone
EVMffl

JOSEPHS
realism 

tnd LIFT -
Mortjg“1® 
496 Grudi1 
Residence: .

patvirtina pirmykštes 
kad vokiečiai Lietuvo- 

arė aktyvistų frontą ir 
ikavo jų turtą. Vokie- 
lori visiškai užglemžti 
imą, kurs kilo prieš bu- 
3 prispaudėjus bolševi-

Dr. Vorobjevas skaitė pa
skaitą apie Vilniaus archi
tektūrą. Per vieną paskaitą 
paminėtas rašytojas V. Pieta
ris, ,, Algimanto” autorius. 
Artistas A. Mackevičius per
skaitė Petrės Orentaitės no
velę „Jurgučio pieva.” Daina
vo dainininkė Vilčinskaitė. 
Artistas Petras Šimkus pa
skaitė ištrauką iš Putino-My- 
kolaičio romano „Altorių še
šėlyje.” Kauno Bazilikoje pa
maldas, kurios buvo trans
liuojamos per radiją, laikė 
prel. Januševičius, bažnytinį

Per Kauno radiją buvo per ti visus galimumus pasiųsti 
duotas operos sezono atidary- per Raudonąjį Kryžių vaistų 

t _ -r kįtų gydymo reikmenų Pa
baltijo valstybėms. Nes ten 
dabar gręsiančios epidemijos. 
Be to, vaikų sveikata dėl ilgo 
nuovargio, blogo maisto ir 
blogų gyvenimo sąlygų, daž
nai dėl atskyrimo nuo tėvų, 
yra labai katastrpfingoje pa
dėtyje. Komitetas kreipiasi į 
visus danus, įprašydamas 
greito ir efektyvaus šelpimo.

Tai tokį „rojuj’ atnešė ru
sai Lietuvos žmonėms ir jų 
vaikams. Kada jau svetimieji 
užjausdami, rūpinasi, kaip 
suteikti pagalbą tiems vargs
tantiems ir našlaičiams, tai 
mūsų parsidavėliai, be širdies 
lietuviai komunistai savo už
dirbtus centus aukoja tiems 
lietuvių kankintojams šelpti.

mas. Vietoje pažadėtojo „Lo-

STREIKAS UŽBAIGTAS

Deroit. — Spalių 21 d. 5000 
darbininkų minia, priklausan 
čių CIO plieno unijai, nubal
savo atidaryti. Great Lakes

ū-

igva suprasti naujuo- 
detuvos okupantus. Jie 

i pakęsti savarankiškų 
ų, pasiruošusių bet ka- 

87-34 90th&J rti už savo Tėvynės lai- 
let ar jiems pasiseks ūž
ti lietuvių tautos norą 
visiškai laisva ir nepri- 
pma?
kada! Netolima ir kiek 

praeitis liudija, kad 
ių tautos laisvės troški- 
>kia pajėga nesutram-

HAvfflf-
RALPH

FOTO
MBS

laimėjimų Wyoming klonyje. 
Nors ši klonis yra Federaci
jos lopšys, nors jame gimė 
Federacija, bet iki šiol jo a- 
pylinkėje neturėjome Federa
cijos apskrities. Tas trūku
mas jau prašalintas.

Wyoming apylinkės Ku
nigų Vienybės pastangomis 
šiomis dienomis įsteigta Fe
der. apskritis. Nuotaika pui
kiausia, pasiryžimai kūrybin
gi. Kunigai ir pasauliečiai 
pasiryžę bendromis, sujung
tomis jėgomis dirbti didie
siems tikslams, kuriems Fe
deracija įsteigta.

niolika streiko vadovų turėjo 
pasitraukti iš unijos. Jei šis 
streikas nebūtų užsibaigęs, 
armija būtų perėmus šią dirb
tuvę.

Vichy. Vokiečių generolo 
Heinrich von Stuelpnagel į- 
sakymu, Nantes mieste, oku
puotoje Prancūzijoje, sušau
dyta 50 prancūzų, įkaitų.

Tai jau pradžia bausmės 
prancūzams už vokiečių ge
nerolo Karl Friedrich Holtz 
nušovimą.

Gen. Holtz buvo nušautas 
nežinomų asmenų spalių 20 
d. 2 vai. ryto, kai Nantes 
miestą gaubė visiška tamsu-1 
ma.

Vokiečiai įsakė sušaudyti 
dar 50 prancūzų, vokiečių 
laikomų įkaitų, jei iki ketvir
tadienio vakaro nebus surasti 
ir policijai pristatyti Holtz 
nužudytojai. -

Taip pat skiriamas 15 mi- skirtumą militarinėje šio ka- 
lijonų frankų atlyginimas 
tiems, kurie suseks pabėgu
sius užpuolikus.

Vokiečiai suareštavo kelius 
Nantes prancūzų policinin
kus, kaltindami nesugebėji
mu palaikyti tvarkos.

Už rugsėjo mėn. nužudytą 
kap. Scheben sušaudė 12 
prancūzų, bet tas — nesulai
kė nuo kito pasikėsinimo 
prieš vokiečių vyresniuosius.

ro eigoje.

NUŠAUTAS VOKIEČIŲ 
MAJORAS

VOKIEČIŲ KAPELIONO LAIŠKAS

Vichy. Praslinko tik 36 va
landos po nužudymo generolo 
Holtz, kaip Bordeaux, Pran
cūzijoje buvo nušautas vokie
čių kariuomenės majoras.

Tuojau vėl suareštuota 50 
asmenų iš Bordeaux, kurie 
bus sušaudyti, jei užpuolikai 
nebus sugauti. Dar daugiau 
nekaltų aukų.

consumed off

GEORGE

Liquor Store) 
Brooklyn, N. Y.

en that License No. 
d to the undersigned 

under Section 107 
ige Control Law at 
trough of Brooklyn, 
be consumed on the

KLUGER / 
ian Delicatessen)

Brooklyn, N. Y. 
---------- / 
en that License No. 
d to the undersigned 

under Section 107 
age Control Law at 
ioroug)^ of Brooklyn, 
be consumed on the

kLESKY
- Brooklyn, N. Y.

UEH1; sėdamas Rochestery,
_ J : lietuvių vaišingumui Kalbant apie kitas koloni. 
UlH 1 "J™?. kita koIon.’Ja jas, ne pro šąli būtų pažy- 

®nt!S, šių žodžių rasy- . kad labai ir labai reika. 
stengėsi patirti jaunes- 
' ir vyresniųjų lietuvių 
onę apie „Ameriką.” Vi- 
Įltiktas didis prielanku- 
į,Amerika” čia plačiai 
ima. Vienas veteranas 
jas taip trumpai pareiš-

RĘSTO

-ūamina.i' < 
niško ir
Čia taip į 
Amerikoj 
portuoty

vym;^

411 & 
Broc#

LAPIJOS SALĖJE
Brooks

j

i

old Pasilinksmini^

isų Amerika’ puikus lai- 
is visais atžvilgiais. Tik 
•ykit vieną pagerinimą 
idėkit dar vieną lapą, 
r,Amerika’ neturės sau 
is laikraščio.”
įkėjimas tikrai gražus ir 
Igas. Rodos, tą vieną la- 
Sbūtų sunku pridėti, bet 
reikia... tik keliolikos 
lių žaliųjų popierėlių, 
ios paprastai esame įpra- 
eriais vadinti. O tie šim- 
atsirastų, jei tik dešim- 

kolonijų gautume po 80 
l skaitytojų.

linga Federacijos apskritis 
New Jersey valstybėje. Kiek
vienoje parapijoje ten puikiai 
veikia draugijos; kai reikia 
sukelti atatinkamas kvotas, 
susilaukiama nuoširdžiausio 
pritarimo, tačiau jaučiamas 
Federacijos apskrities trūku
mas.

Anksčiau, kai New Jersey 
apylinkės lietuviai labai uo
liai drauge su New Yorko a- 
plinkės lietuviais rūpinosi 
,,Amerikos” įsteigimu, buvo 
bendri suvažiavimai. Kai ,,A- 
merika” įsteigta, lyg ir pasi
tenkinta atsiektais laimėji
mais ir bendros veiklos lyg ir 
atsižadėta. Garbingi vadai ir 
draugijų veikėjai, tikime, pa
darys atitinkamas išvadas. 
Dabar reikalingas tvirtas su- 
siorganizavimas. Įgyvendin
kime šūkį — iki Naujų Metų 
bus suorgnizuota New Jersey 
Federacijos apskritis!

VOKIEČIAI 40 MYLIŲ 
NUO MASKVOS

Berne, Šveicarija, spalių 22. 
Raudonoji armija pagal pa
skutinius pranešimus gerai 
laikosi, tik viename fronte 
prieš Maskvą vokiečiai vėl 
prasimušė. Rusai sako, kad 
vokiečiai metė į tą frontą di
delį skaičių naujų karių, prie 
Možaisko, 60 mylių nuo Mas
kvos. Iš Londono pranešama, 
kad ten vokiečiai gerokai pa
sistūmė link Naro Fominsk, 
kuris yra apie 40 mylių nuo 
Maskvos.

Berlin. Naciai praneša už
ėmę svarbų industrijos cent
rą Stalino miestą pietuose, 
100 mylių nuo Rostovo.

Čia pateikiame ištraukas iš žuvę. Kun. Dabrila, Petrikas, 
laiško, kuris gautas iš Lietu
vos. Laiškas rašytas vieno 
vokiečių kariuomenės kape
liono, kuris, kaip iš laiško at
rodo, savo laiku yra dėstęs 
Kauno jėzuitų gimnazijoje:

„Kybartai ir Virbalis be
veik nesunaikinti. Iš Vilkavi
škio liko tiktai griuvėsiai. 
Daugumas namų sudeginti, 
bet abi bažnyčios, klebonija, 
parapijos namai, vyskupo rū
mai, kunigų seminarija vi
siškai sveiki. Marijampolėj 
maždaug pusė namų išdegin
ta; abi bažnyčios, kunigų na
mai, marijonų vienuolynas 
sveiki. Kadangi Aleksoto til
tas, vietoje susprogdintojo, 
naudojamas tik pėsčiųjų, tai 
į Kauną teko įvažiuoti pro 
laikiną tiltą,šalia susprogdin
tojo Žaliojo — geležinkelio 
tilto. Visi jėzuitai išliko gyvi, 
nors daugelis sėdėjo kalėji
me. Jėzuitų namai Kaune ne
nukentėjo, nors bolševikai ir 
šovė kelis kartus į bažnyčios 
bokštus. Kaune trūksta mais
to, bet tai daugiausia dėl su
sisiekimo trūkumų. Vilniuje 
Kucharskis tikrai žuvęs. Mie
stas nesunaikintas. Grįžda
mas per Geidraičius, Ukmer
gę, mačiau Jonavą visiškai 
sunaikinta. Bažnyčia sveika. 
21 kunigas tikrai yra nužudy
ti, 14 išvežti, greičiausia irgi

Balsys baisiai nukankinti. Iš 
Kauno kun. Vailokatis išvež
tas, kiti laisvi. Iš kalėjimo 
išgelbėti: abu Petraičiai, Bi- 
kinas, Stašinskas, Petrėnas, 
Mironas ir dr. Čepinas.

Tikrai yra prapuolę mūsų 
pažįstami išvežtieji Bizaus
kas, Bistras, Lipčius, Skrups- 
kelis, Jokantas su šeima, — 
Rudminas su šeima, Tallat- 
Kelpša (greičiausia, ne Ta
das, kurio nebuvo namie), Ja
kimavičius su šeima, Leikus 
(mūsų mokinys), Dr. Dieli- 
ninkaitis išgelbėtas, taip pat 
Dr. Leimonas. Išvežta Kati
lienė su vaikais, Raštikio vai
kai yra dingę (Raštikienė lai
sva). Iš mūsų mokinių žuvo 
kaip partizanai Vytautas Ku- 
dakas, Alg. Trainavičius, Kę
stutis Ciplijauskas. Miškinis 
sužeistas, koja nuplauta. Mū
sų mokiniai dalyvavo su ak
tyvistais ir tarp jų ypatingai 
nusipelnė Šatas. Stašenis iš
vežtas su visa šeima. Gen. 
Glovackis su sūnum gyvi 
sveiki.

Žydų daug išbėgo, kiti 
šioja Dovydo žvaigždę ir 
turi teisės vaikščioti trotua
rais. Visų žydų kraustymasis 
į Vilijampolę, getto, smarkiai 
eina ir bus užbaigtas rugpiū
čio 15 d. Atrodo, kad dar a- 
pie 20,000 žydų yra Kaune.”

SMARKŪS MŪŠIAI

Stockholm. Maskvą apsu
pančioje zonoje vyksta smar
kūs mūšiai. Vieni pranešimai 
sako, kad vokiečiai kasdien 
praranda po kelias-dešimts 
tūkstančių savo kareivių. Ki
ti praneša, kad rusai netenka 
du kart daugiau savo žmonių, 
negu vokiečiai.

Įtemptas kovas kiek sulai
ko dideli šalčiai ir sniego pū
gos Maskvos apylinkėse.

VĖL NUSKANDINTI DU LAIVAI

RAF Bombarduoja

ir

ne- 
ne-

Spalių 21, naktį, R. A .F. 
smarkiai bombardavo Breme
ną ir Bresto, Lorient — Pran
cūzijos prieplaukas. Pietų 
Prancūzijoj ir Olandijoj su
bombarduoti aerodromai.

Bombarduojant Naples, 
kur buvo 14 žmonių užmu
šta ir 27 sužeisti, R.A.F. į pa
galbą atėjo Vežu vi jos. Nors 
miestas ir skendo visiškoje 
tamsoje, bet iš Vezuvijaus 
kylo rausva šviesa, nušvies
dama miestą.

Washington, D. C. Spalių 
21 d. gauta žinių, kad du lai
vai plaukę po Amerikos vė
liava buvo torpeduoti ir nu
skandinti Atlanto vandenyne.

Alenas iš laivų Lehigh ne- 
vežęs jokių ginklų, buvo nu
skandintas kelyje j Afriką 
sekmadienio naktį. Spėjama, 
kad jį torpedavo voikečių po
vandeniniai laivai.

Kitas Bold Venture plaukė 
po Panamos vėliava iš Balti
more į Angliją, nuskandintas 
netoli Islandijos. 39 jūrinin
kai išsigelbėjo, o apie 34 ne
turima dar jokių žinių.

ne ateiti laimėti* kadonu pastebėti, 
acija pasiekė didelių
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_ JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčlama pašto ženklų.

Kristus Karalius ir Mūsų Laikų Pasaulis
Kada 1925 metais Popie

žius Pijus XI paskelbė Kris
taus Karaliaus šventę, žmo
nių tarpe kylo nemažas nusi
stebėjimas ir buvo neaišku, 
kodėl Popiežius turėjo pa
skelbti Kristaus, kaipo Ka
raliaus, šventę. z

Peržvelgę istorijos lapus, 
karalių gadynės laikus, mato
me koks buvo jų, neva, ger
bimas tada. Visa karališkoji 
didybė laikėsi tik ginklo jė
gos galybe.

Šiandien mes gyvename, jei 
taip, galimą pavadinti, dikta
torių laikus. Dabar visas pa
saulis su pasibaisėjimu žiūri 
ne į kokio nors karaliaus val- 
dimą, bet į diktatorių tvarką, 
kurį taip pat paremta tik gin
klo jėga. Dėl tos diktatorių 
tvarkos subraškėjo ir dingo 
ne vienas karaliaus sostas. 
Daugelis jų smarkiai nuken
tėjo, tad, ir jų vardas, kaip ir 
pradeda įgyti šiokios tokios 
pagarbos ir net karaliai, ko
kie jie nebūtų buvę, yra įjun
giami į demokratijos idealo- 
giją-

Tad nieko nuostabaus, jei 
tūliems žmonėms nepatiko 
Kristų vadinti Karaliumi, nes 
jie Kristaus karalystės nesu
prato, kaip nesupranta dar 
daugelis žmonių ir šiandienų

Šventasis Tėvas paskelbda
mas Kristaus Karaliaus šven
tę, pareiškė:
sam katalikų pasauliui gar
binti Kristų, kaip Karalių, 
mes tuo norime duoti tinka
mo vaisto nuo maro, kuris 
žudo žmonių visuomenę. Ta
sai mūsų laikų maras — lai- 
cizmas (supasaulėjimas), su 
jo klaidomis 
tikslais.”

Įsteigimas 
liaus šventės 
vien tiktai priminti pasauliui, 
kad Kristus visados buvo ir 
yra Karaliumi žmonių min
čių, širdžių ir sielų, nes šią 
karalystę krikščioniškas pa
saulis visad Kristui pripaži
no. Yra dar kita Kristaus Ka
ralystės šaka.

Kristus yra Karalius ne 
vien tik pavienių asmenų; Jo 
karalystė nėra ribojama

žmogaus protu, jėgomis, šir
dimi bei siela; neglūdi atski
rų žmonių namuose, bet jo 
karalystė plačiai iškylo vie
šumon ir eina į visuomeninį 
žmonijos gyvenimą.

Kristaus pavaldiniais be 
pavienių asmenų turi būti 
tautos, draugijos, bendruo
menės ir įvairios grupės, ar 
tai vj/rų, moterų ar bendros 
kurios nori turėti kilnų tiks
lą savo veikime. z

Popiežius įsteigdamas šią 
šventę turėjo mintyje, kad 
mes pripažintumėm Kristų 
Karaliumi, netik savo širdy
se, savo namuose, bet, kad 
mes taip pat įvestumėm Kri
staus Karaliaus dvaisą į vi
suomeninį gyvenimą. Nes 
šiandien randasi žmonių, taip 
vadinamų masonų ir jiems 
panašių sėbrų, kurių tikslas 
yra Kristų prašalinti iš viešo
jo gyvenimo. Jie deda, pa
stangas, kad Kristaus dvasia 
ir viešpatavimas neįeitų į po
litinį gyvenimą, į laikraščius, 
į meną, apskritai viešumon, 
kur klėsti žmonių' veikimas. 
Pasaulis klysta manydamas 
apseiti be Kristaus. Kristaus 
Karaliaus įsakymai, doktri
nos, įstaigos, tikėjimas, sa
kramentai, neklaidingoji Baž
nyčia, teisingumo doktrina, 
liečianti neturtėlius nus- 

Įsakydami vi-! klaustuosius ir t.t., yra pa-

Prof. Pakšto vadovauja
mas institutas jau susilaukė 
intelektualinės paramos. Štai 
keletas asmenų, kurie pasi
žadėjo savo raštais supažin
dinti visuomenę su Lietuva:

Profesorius Senn, nuošir
dus lietuvių draugas, pirma
sis atsiliepė. Jis parašysiąs:

History of Lithuanian Lit
erature. 2) A Lithuanian 
Grammar for American 
Schools. 3 Lithuanian Reader 
(historically arranged).

Prof. Dr. Jonas Stanton- 
Stankevičius, iki šios vasaros 
dėstęs Rytų Europos ir Azi
jos istoriją Michigano Uni
versitete, o dabar pakviestas 
vienos U.S.A, ministerijos 
mokslinių patarėju, ketinąs 
Institutui parašyti* Lietuvos 
istoriją, veikalą apie 500 pus
lapių.

Dr. Pranas Galinis, jau y- 
ra pradėjęs rašyti šiuos vei
kalus :

1) A History of the Repub
lic of Lithuania 1918-1940.

2) Practical Grammar of 
th e Lithuanian Language 
(for the use of students).

3) A Comparative Gram
mar of the Baltic Languages.

4) A Linguistic Map of 
Lithuania.

Dr. Juozas Raymond-Ry- 
mavičius pasiryžęs paruošti

taip visiems reikalingą Lietu
višką - Anglišką Žodyną.

Ponas Vytautas Sirvydas, 
visada susirūpinęs lietuvių 
reikalais Amerikoje įstojo 

instituto narių skaičium Jis 
patiekė platų projektą Insti- 
tuto^veiklos reikalu.

Pulkininkas K. Grinius, sū
nus žymaus Lietuvos valsty
bės vyro, buv. Prezidento 
Griniaus, maloniai įsitraukia 
į Instituto darbus ir jam pri
taria. Jis savo patarimais ir 
brangia medžiaga — istori
niais Lietuvos žemėlapiais in
stitutą jau praturtino.

Ponia Denie Jonaitis, pir
moji iš moterų pasaulio, pa
sižadėjo paruošti Institutui 
veikalus:

1) The Natural Folk Dra
ma in the Old Lithuanian 
Wedding and Funeral Songs.

2) Duonelaitis and his re
lation to the „Season” school 
of poetry.

Advokatas Jurgėla, prisi
pažino institutui 
spaudai knygą apie 
lietuvių emigraciją 
kon (prieš Aušrą).

Ponas K. Baltramaitis, 
jau yra paruošęs veikalą tai: 
angliškoje rašliavoje pasiro
džiusių lituanistinių knygų ir 
straipsnių pilna bibliografija 
nuo 1918 iki 1941 m.

Kun. Juozas Bogušas, stu
dijuojąs Fordhamo Universi
tete ruošiasi rašyti mokslinę 
studiją tema: The Lithuanian 
Family in the United States.

Taigi išviso, su anksčiau 
žadėtais, jau ruošiama spau
dai net septynioliką veikalų. 
Dabar tik svarbi materialinė 
parama. Tikimasi, kad lietu
viškoji visuomenė supras In
stituto reikalingumą ir savo 
duosnia ranka parems jo dar
bus.

ruošiąs 
senąją 

Ameri-

ir bedieviškais

Kristaus Kara- 
buvo tikslas ne

šauliui reikalingi ir išganingi 
vaistai. Kristus Karalius pri
valo būti įleidžiamas į parla
mentus, į valdžios susirinki
mus ir visur, jei norima žmo
niją išgelbėti ne tik iš dvasi
nio skurdo, bet ir materiali
nio susmukimo.

„Kokia būtų laimė, jei ats
kiri žmonės, šeimos ir valsty
bės duotųsi Kristaus valdo
mi,” sako Pijus XI, priminda
mas Leono XIII žodžius: „Ta
da tik bus galima užgydyti 
daugybę žaizdų, tada tik ka
lavijai ir ginklai iškris iš ran- 
kų, kada visi noromis priims 
Kristaus karalystę, kada visi 
jai bus pasidavę ir kada kiek
vienas išpažins, kad Viešpats 
Jėzus yra Dievo Tėvo garbė
je.” N.

TREMTINIAI ŠAUKIASI -
MES ATSILIEPIAME

Liūdna tremtinių dalia. Ge
raširdžiai lietuviai dešimti
nes ir net šimtines kloja.— 
Antanina Leščinskiene pir
moji šimtinę aukojo. — Ir 
kitur eina didelis bruzdėjimas

Rusąi bolševikai tūkstan
čius Lietuvos geriausių sūnų 
ir gražiausių dukrų išplėšė iš 
savo tėvynės ir nubloškė į 
tolimą Sibirą, kur baisus var
gas ir skurdas lietuvį lydi 
kiekviename žingsny.

Baisus skurdas ir vargas 
ištiko mūsų brolius tremti
nius, kurie nenorėjo parduoti 
savo lietuviškos katalikiškos 
širdies rusams bolševikams. 
Jie šiandien kenčia, o kenčia 
už tai, kad nenorėjo būti bol
ševikų pastumdėliais, o troš
ko išlikti žmonėmis.

Šiandien iš tolimo Sibiro 
mūsų broliai lietuviai tremti
niai šaukaisi į Amerikos lie
tuvius ir prašo, maldauja, 
kad mes jiems pagelbėtumėm 
ir išvaduotumėm iš bado na
srų.

Amerikos lietuvis gerašir
dis, kuo gali — jis padeda. 
Prasidėjo didingas vajus 
tremtinių šelpimui. Visi jaut
riai ' šį darbą remia ir tiesia 
pagalbos rankas, kad mūsų 
broliai tremtiniai būtų išgel
bėti iš skurdo ir bado.

Mes dabar neturime progos 
visus geraširdžius lietuvius a- 
merikiečius išskaityti, tai pa
darysime vėliau, bet tik pa
brėžiame,‘kad atsiranda tau
rių lietuvių, kurie nesigaili 
paaukoti lietuviams tremti
niams iš bado gelbėti net po 
šimtinę! Štai, Antanina Leš
činskienė, čikagietė, tauri 
moteris paaukojo lietuvių 
tremtinių reikalams $100.00. 
Jonas Gustainis iš Melrose 
Park, III., patiesė $25.00. Ki
ti čikagiečiai: kun. Ig. Alba- 
vičius — $25,00; Stulpinas 
$25.00; po $10.00: St. Šamba- 
ras, Balzekas, Pivariunienė, 
Jonas Brenza, Marijona 
Brenazitė, kun. K. Baranaus
kas, dr, A. Račkus —$14.00. 
Po $5.00: Puplesis, kun. J. 
Prunskis, kun. A. Linkus,

kun. At Briška, kun. Kidykas, 
Juška, BI. Kazlauskas, Švil- 
pauskienė; adv. Gadys, Navi
ckienė ir J. Budrikas po $10.- 
00.

Roseland, Ill., Visų Šventų 
par. salėje spalių 14 d. buvo 
surenktos prakalbos, kur kal
bėjo dr. P. Vileišis ir kun. K. 
Barauskas. Prakalbose daly
vavo nedaugiau šimto žmo
nių, o surinkta $72.08. Klebo
nas kun. J. Raškauskas au
kojo $10.00, daugelis aukojo 
po vieną dolerį, o P. Rustei- 
kytė, K. Draugelis po $5.00; 
J. Jagminas, I. Lęcytė, Leš- 
kienė po $2.00.

Indiana Harbor, spalių 12 
d. kun. K. Barauskas sakė 
pamokslus šv. Pranciškaus 
lietuvių parapijos bažnyčioj 
ir čia surinkta $76.45. Kun. 
klebonas K. Bičkauskas au
kojo $10.00, Gražina Steikū- 
naitė $3.00, Radienė $3.00, 
kun. Naudžius $2.00.

Vajus eina visu smarku
mu. Mes tikime, kad Chicagos 
lietuvius paseks kitos koloni
jos. Štai, Aleksandra Brazin- 
skaitė iš Philadelphia, Pa., 
prisiųsdama savo auką rašo: 
„Prisiunčiu $5.75 Lietuvos 
reikalams. Kur labiausia reik, 
ten prašau paskirti, ši mano 
auka ne paskutinė brangiai 
tėvynei gelbėti. Meldžiuos iš 
tikros širdies, kad Lietuva 
vėl būtų laisva ir nepriklau
soma. Esu tikra, kad brolių 
kraujas ir ašaros nebus vel
tui...”

Pas mus ir daugiau džiugių 
žinių ateina, kad ir kitose ko
lonijose visu smarkumu ruo- 
šiamąsi prie sėkmingo vajaus 
lietuviams tremtiniams su
šelpti ir padėti išvaduoti iš 
bado nasrų.

Tat visi į kilnų darbą. Mū
sų pastangos prisidės prie 
brolių gyvybių išgelbėjimo, 
kurios bus reikalingos Lie
tuvos laisvės ir nepriklau
somybės darbe.

Šiandien lietuviai tremti
niai Sibire kas rytą ir vakarą 
dainuoja, o kai sulaukia iš 
mūsų pagalbą, dar balsiau su 
poetu Brazdžioniu traukia:

— Tėvynė, tavo pasaka 
man už visas pasauly...

ją seka visos pievos man, 
visi žali laukai mūs,

’ kaip paukščiai tavo sidabre 
tik tu viena kaip saulė — 
gyva lig saulė vakaro buk 
miestuose mus ir kaimuos!

Lietuvai Gelbėti Fondas 
2334 So. Oakley avė.,

, Chicago, Ill.

Ir 
bent 
pra- 

lieka 
dalis

Berno laikraštis „Der Tūkstančiai GPU age 
Bund” įdėjo tokį straipsnį a- rie specialiai tuo ti! 
pie lietuvių deportavimą iš vo atsiųsti iš sovietų 

bes gilumos, suėmė 1 
krašte civilinius gyi 
ir tarp birželio 13 ir 1 
siniai transportavo 1 
Ne tiktai vyrai buvo Ij^8, 
mi į gyvulinius vagok čia jau vei- 

tisos šeimos-moterys,r povilo drau- 
seniai ir ligonys — hLir jai va- 
šami į vagonus ir galį ^0 lįe- 
sovietų Rusijon. Kie| iteūkin0 tik 
budu žmonių išgabeni;, (jau. 
metu dar tiksliai na11' 
pasakyti. Lietuvos Ra 
sis Kryžius sudarė sa 
30,000 žmonių. Iš rdstl’ 

raščių matyti, kad viei

Lietuvos:

,.Trumpai prieš vokiečių ru
sų karą lietuvių tauta, išbu
vusi bolševikų okupacijoje 
vienerius metus, išgyveno ti
krai šiurpias dienas ir naktis.

^esterio, N. I Trečias kleb 
Ringai šven-1 Juozas Kasaka 
’•jos šv. Jurgio bonavo nuo 19! 
dujėtų sukak- d. iki 1930 m. 1

Lterio mies- 
Jįylinkės, bet 
Lje gyvenan-

Lietuvoje ir kituose kraš
tuose senovėje muziejus, baž
nyčias, universitetus, palo- 
cius statė ir spaustuves į- 
rengdavo bei vertingų knygų 
išleisdavo kunigaikščiai ar 
kiti didikai, nes kai kada 
greičiau suprasdavo aukšto
sios kultūros reikalus, negu 
eiliniai piliečiai. Moderniško
je Amerikoje kultūrinius rei
kalus gausiai paremia tie ga
na skaitlingi žmonės, kurie 
greta įgytų turtų kartais dar 
turi širdies ir smagenų. 
Amerikos lietuviai turi 
keletą šimtų palyginti 
turtėjusių piliečių, bet 
klausimas kelinta jų
bus pakankamoje aukštumo
je, kad atliktų mūsų kultūrai 
aukštas senovinių kunigaikš
čių pareigas. Jei jie tas parei
gas tinkamai atliktų, tuomet 
pranyktų iš mūsų tarpo ta 
begėdiška disproporcija tarp 
materialinių ir dvasinių gery
bių.

Šiuo atžvilgiu pirmasai tai-i 
kon ateina ne koks turtuolis, 

i bet gerb. kunigas Juozas Ka
ralius, šenadorio lietuvių kle
bonas. Jis užsisako savo pa- 
parapijai du šimtu egzemplio
rių pirmojo Instituto leidinio: 
„The Destruction and Resur- 
ection of the Baltic States.” 
Knygelė bus arti 45 psl., vie
no egz. kaina bus 30 centų, o 
gi už šimtą egz. bus $20, t. y. 
savykaina. Institutas labai 
laukia daugiau panašių už
sakymų, kad žinotų kiek rei
kia spausdinti minėtos kny
gelės, kuri jau atiduota spau
dom

Kazys Pakštas,

Lietuvių Kultūrinio
Instituto direktorius.

6017 So. Kenwood Ave.
Chicago, Ill.

1941 m. spalių 12 d.

VOKIEČIAI APIE MUS IR SAVE
Neseniai Berlyne gyvenant koncentracijos stovyklas. Ne

buvo labai įdomu patirti vo- atrodo, kad jų buvo daug ir 
kiečių nuomones ir nuotaikas kad dabartiniam Vokietijos 
Lietuvos ir lietuvių atžvil- (režimui jie galėtų šiuo metu 

sudaryti sunkumus. Beje, įta
riama, jog komunistinio ele
mento esą pačioje nacių parti 
joje. Šiaip jau dauguma mū
sų pažintų vokiečių Lietuvos 
likimą bolševikų okupacijoje 
suprato ir atjautė. Jie guos
davo mus, kad ilgai taip nebū
sią, kad Vokietijos sutartis 
su komunistine Rusija esanti 
nenatūrali, kad karas Rytuo
se įvyksiąs, kad lietuviai išsi
laisvinsią iš bolševikų teroro.

Paklausdavom, o kas, jų 
nuomone, su vokiečių okupuo
tais kraštais bus vėliau? Gal- 
vodavom įvairiai. Tačiau dau
gelis tikėjo, kad po karo Vo
kietijos vaduovaujamos bu
vusios laisvos tautos turės at
gauti savo nepriklausomybę 
bent jau kultūrinę. Tiktai 
prieš lenkus pasisakydavo pe- 
simistiškiau. Tie, mat, vokie
čius esą jau taip prierzinę, 
tiek jiems įgrįsę su savo 

| pretenzijom, kad tokius karš
takošius dar ilgai, tur but, 
teksią po padu laikyti....

Kiek įsitikinom, lietuviams 
eiliniai vokiečiai jokio keršto 
ar neapykantos jausmų netu
ri. Daugeliu atvejų jie su mu
mis, regis, elgėsi net šilčiau 
nei su kitais dabar Vokietijoj 
labai gausiais svetimšaliais.

Kartais šie vokiečiai mus 
smalsiai klausdavo, kaip at
rodo, kas karą laimės? Jei 
prisipažindavom, jog mums 
dar neaišku, jie tyliai pritar
davo arba tiesiai pasakydavo, 
kad jų Adolfas, tur būt, jau 
pergiliai įbridęs ir Vokietiją 
galįs įklampinti. Kartais jie 
padejuodavo dėl vis ilgėjan
čio karo ir partijos varžtų 
vidaus gyvenime. Tačiau ti
kėtina, kad šių „vidutinių vo
kiečių” didžioji dauguma yra 
drausmingi, dideli patriotai ir 
savo pilietinį režimą veš ten 
ir tol, kur ir iki kol jiems va

giu. Buvo numanu, kad Rei
cho atsakingi vadovaujantys 
žmonės mums rūpimais klau
simais galvoja skirtingiau 
nuo eilinių vokiečių, su ku
riais mums — keliems šim
tams pabėgėlių — teko kartu 
dirbti, jų kaimynystėj gy
venti ir iš arčiau juos karo 
metu pažinti.

Jau pirmomis dienomis vo
kiečių dirbtuvėse ir civilinėse 
įstaigose pastebėjome, jog to
li gražu ne visi vokiečiai gal
voja ir jaučia pagal valdan
čiosios partijos liniją. Mums 
tatai pasirodė kažin kaip kei
sta ir neįtikėtina.

Stengėmės būti labai san
tūrūs, prisibijodami galimų 
šnipiniėjimų bei provokacijų. 
Tik arčiau susipažinę vieni 
kitais daugiau pasitikėdavo
me ir atviriau pasisakydavo
me.

Ta darbininkų dalis, kuri 
galvojo komunistiškai, nega-' 
Įėjo atsistebėti, ko mes iš So
vietų ir kariaujančią Vokie
tiją bėgome. Juk ten esą pa
kankamai darbo, duonos ir 
laisvės, kai tuo tarpu Vokieti
joje pakanką tik darbo ir Ge
stapo (slaptosios policijos). 
Šitie daugumoje senesnio am
žiaus darbininkai buvo aiš
kioje Komintenio propagan
dos įtakoje, nuoširdžiai, kaip 
atrodė, tikėjo komunizmo te
orijomis ir neturėjo mažiau
sio supratimo apie baisią jo 
praktiką. Jie pusiau atvirai 
linkėjo Hitleriui karą praloš
ti ir sovietų „rojui” išsiplėsti 
į visą Europą. Mūsų Tėvynei 
jie, žinoma, irgi tiktai to pa
ties linkėjo. Jie tikėjo pasaką 
apie raudonosios armijos ne
nugalimą galybę.

Prasidėjus vokiečių-rusų 
karui marksistinės linkmės 
žmonės, kiek teko girdėti, bu
vo rūpestingai Surankioti į

dovybės bus nurodyta. Jei 
reikės, patriotiniais sumeti
mais jie prisiiims dar labai 
didelių ir sunkių aukų.

Nepalyginamai vieninges- 
nės dvasios šių dienų vokiečių 
jaunimas. Jis labai planingai 
ir tvirtai paruoštas nacional
socialistinei tarnybai. Jis, gal 
tik su mažomis išimtimis be 
rezervų palinkęs Hitlerio ir jo 
partijos vadovybei. Šio jauni 
mo evangelija — tai didžio
sios Vokietijos garbinga atei
tis, kokios siekia Vokietijos 
vadai. Su taip įtikinta ir ka
riškai užgrūdinta jaunuome
ne Hitleris gali dar daug 
nuostabių pergalių pasiekti. 
Nacionalsocialistinė jaunuo
menė apie kitas tautas gal
voja taip ar beveik taip, kaip 
rašoma Hitlerio knygoj „Ma
no kova.” Tai silpnesnėms 
tautoms vyravimo ir joms va
dovavimo teorijos...

Šiandieninę Vokietijos ka
riuomenę daugumoje sudaro, 
žinoma, jaunosios kartos 
žmonės.Tačiau aukštojoje jos 
vadovybėje ir, apskritai, ka- 
rininkijoje dar yra savaran
kiškai galvojančių asmeny
bių, gerbiančių visuotinosios 
žmonijos kultūros, religijos 
ir. dorovės vertybes, ši kari
ninkijos dalis, tyliai kovoda
ma už kariuomenės savaran
kiškumą, kartais esanti pri
versta susikirsti su nacional
socialistų nenuosaikiais pa
linkimais.

Savu laiku Hitleris bandė 
karininkiją „valyti,” dabar, 
kiek teko girdėti, fiūhrerio 
autoritetu stengiamasi tuos 
priešingumus mažinti bei iš
lyginti.

Prieš vokiečių rusų karą 
Berlyne iš labai rimtų šalti
nių buvo žinių apie karinių ir 
partinių sluoksnių skirtingą 
nusistatymą Baltijos valsty
bių atžvilgiu. Kai atsakingi 
kariškiai manė, kad tos tau
tos esančios nepriklausomy
bės vertos, kad būdamos lais
vos jos bus pačiai Vokietijai 
naudingesnės, partijoje, prie
šingai, buvo projektuojama 
Baltijos regioną paversti pa
prasta Reicho provincija.

Įvykių eiga tuos gandus lyg 
ir patvirtina. Kol Lietuva bu
vo vokiečių karinių organų 
atsakomybėje, buvo ten leista 
pasireikšti mūsų taip labai 
trokštamos nepriklausomy
bės viltims, kurias civilinė na
cionalsocialistų valdžia, deja, 
kietai paneigė. Yra pagrindo 
tikėti kad tuo atveju Baltijos 
kraštų likimas nebus bloges
nis už visos Europos likimą. 
Ogi visų Europos tautų vi- 
stik nesuvirškins, nors ir go
džiausias apetitas.

Tačiau iš nacionalsocialis
tinės Vokietijos negalima 
vaikiškai tikėtis kokios nors 
mums palankesnės išimties 
ar privilegijos. Kartą vienas 
partijos pareigūnas pasakė: 
„Mes nesielgsime su Lietu
va kitaip, kaip su visais tais 
kraštais, kuriuos atsikovoja 
mūsų „Panzerdivisionen” — 
šarvuotosios divizijos. Nuo 
pačių lietuvių savo laiku, pri
klausė pasistengt, kad jiems 
rezervuotume geresnę ateitį.” 
Didvyrišką Lietuvos sukilėlių 
auką, kuri netiesioginiu būdu 
tiek daug vokiečių kariuome
nei padėjo, naciai perdaug 
jau kukliai nutyli.

Buvęs žymus veikėjas, vie
nas iš pirmųjų artimesniųjų 
Hitlerio bendradarbių, Her
mann Rauschning (jau kele-j iš kurios galima daugiau 
tas metų nacionalsocializmo 
išsižadėjęs ir nuo jo pabėgęs) 
savo atsiminimuose rašo, kad 
kartą nedideliame nacių būre
lyje Hitleris, apibūdindamas

■savišalpos rei- 
,rijos veikėjai ’ 
^kituose mie
liau turėjo į- 

per Naujosios Vilnioi^?8’ !&v0 
žinkelio stotį išvežta Jn0
vulinis vagonas, prij 
žmonių.
buvo sukemšama sav0 aPSV" 
žmonių. Iš lydraščių me susikurti pa
matyti, kad vogonai T 
būti išsiųsti į Altajau 
tą (Rytų Sibire), Kazį 
ną, Medvežją Gorą (Rj 
relijoje) ir t.t.

Mes esame gavę Leptino lietvius 
Raudonojo Kryžaius įsiteikė juos dar 
ninko Dr. A. Garmaus|.toviška dvasia, 
tą. Tenka pažymėti, 
A. Garmus dar caro 
laikais ilgus metus 
Šveicarijoje kaipo poli|lBostono. 
migrantas ir Berne stu

iki pat savo ir 
kun. J. Kasak 
rib lietuviams 
veik 20 metų 
debonauti č 
Jonas Bakšys 
sėkmingai va< 
damasis savo 
čiu visišku p 
klausymu, pa 

Savo bažny 
čiai susilauki 
iki to laiko i 
čių par. sale 
susirinkiman 
tame pastate 
mokykla ir s; 
nyčia pasist........... “ iriose jie garbino

gražią- kun jono I
VZ Iri* U m J •• *Į kiekvieną lilto. Tad jie gi- je< Klebonija

kun. J. Kasa 
Pirmame 

majame sus 
terio lietuvi 
ganizavimo 
šiuos asmer 
Stankevičių 
ckis, ižd. A 
globėjais — 
čius ir Adoi 
rapija oifei 
1908 m. sai 
siais oficial 
vo Vladas S 
te Stanley) 

.... , kfięl4išv. Pe- ka pįrmį
Bolševikai jau buvot įraugi ja sušau- xioie buvo 
S”! 4.^ ofj atgrį0 |įeblvįų

kandžio 2 d., ro- 
hakvietimu, at- 
[ Dr. Kazimieras 
L išklausyti išpa-

lĮjį mėnesį jis at- 
fartą, 1906 m. 
kiai pasikvietė

žygių tarp birželio 2i
d. išgabenti antrą „Iii biriame nutar- 
priešų” partiją. Tačiau noparapiją. Susi- 
lio 22 d. prasidėjo kai apie 3200 
birželio 23 d. sukilo visį^štai pritarė 
vių tauta, norėdama 1 
kratyti teroro režimo.
užmuštųjų, 8,000 suz&^ag įvy. 

tai šios tautos sukilii parapijos salėje.
lansas lietuvių pusėje.] ,Mnas kun. staub 

remė lietuvių pa
stovo artimas pa
bojau gautas sa-

Pranas Šu 
linskas.

Pirmieji 
liausi steij 
rinkėjai

Ridėjai.Pa- |darbo
W P*sirulk*as | čiau pami 

Butraima 
jūnas, Mil 
las Ventii 
Antanas 
Grybaitės 
skas, Juo 
Gudelis, 
čius, Ign: 

Roches 
riai, jos 

LLiiiičiiii xvauuunaj ami sada pas
i, taip pat Amerikos s išpažinties klau-ltrijoting 

i imdavo 
lydavus 
neprikla 
rimosi, ] 
niais lai 
tuviai L 
Tautos 
gas yra 
dolerių, 
da išp 
kaupu.

veiksmai tarp vokiečių 
sų kariuomenių Lietuvi 
truko nei vienos savait 
ciau šio trumpo laiko į Wvim st 
sunaikinti istiesiems 
tams.--------- \

Apie masinius 
transportus pranešta 
tautiniam Raudonajam 
žiui, x x 
donajam Kryžiui. Jų pr kun. Juozas 
imtis visų žygių, kad 
mingų žmonių likimu 
susirūpinta jų kančios 
gvintos. Ateitis parody 1 
daugelis iš jų dar bus 
bėti.”

iparapijos komite
te lietuvių na- 
! aukas bažnyčiai

APIE DIPLOMAT
PROTESTĄ

3 ir kim. Vincas 
W m. sausio mė- 
tokta pirmo klebo- 

Vinco Vizgirdos, 
savo iki tų metų 
U Antras klebo
nu J. Krasnickas 

is Lietuvoje), kurs 
ii rugsėjo 10 d. Pa
liko be klebono. Ve- 
pažinties klausyti RochesBazelio laikraštis

Nachrichten” rašo: B; jkun. Jakštys ir sipelnę 
valstybių pasiuntiniai I 
ne, kur jie vis dar turi 
matinį rangą ir figūruč 
plomatiniame sąraše, 
Foreign Office notą, ki 
jie iš naujo protestuoja| 
jų šalių okupaciją ir pi1 
kia viltį, kad po karo j 
atgaus visišką politinę i 
klausomybę. Šis pareišl 
įteiktas ryšium su At 
pareiškimais tarp Churc PRISIMINIMAI 
ir-Roosevelto, pagal kuo 
nebus pripažinti jokie t( 
rialiniai pakeitimai, kuri 
bus laisvai priimti palies 
tautų.

izgirdas (kelis kar- los žeir 
I šių vie

h Dieno
Tos Dieii
RUDENS GĖLĖ

te didžiojoje salėje susirink 
pasKrokius prižiūrėjo, kad 
p mačiau Juozą Vilioką, Jor 
k Juozą Grafą, Pijų Baltį 
hVisgių ir kitus. Papasakoja 
pradžioje visi juokės gardži 
klebėjo:

lirai, menki čia juokai, jeigi 
m Nedidelė mums bus pag 
|Baltis pridėjo:
Jsa čia paguoda! Lenkai gal

kaimynines Vokietijos 
tas apie mus pasakęs: 
tuviai geri darbininkai 
lankus nutautėjimui. Ji< 
chui problemos nesudar

Sudarys ar ne, tai dar nusivylę.
atsakys, žin Vincas taip <

, Jonai, vyskupas liepė t? 
tai nereiškia, kad galin

pati lietuvių tauta, kail 
nekartą istorijoje ji yr 
sakiusi lenkams caristiii Jsnanu. 
raudonajai Rusijai. Be 
dėlto lietuvių tautai iš di ri keista, kad man neleidc 
jų kaimynų pusės perspl i
vos tamsokos. Nebent t & vyskupas gal norėjo ta’ 
karo eigoje įvyktų k ^ti, — aiškino Visgius. 
staigmenų, tarp kurių bet kodėl lenkai turėt 
būti ir tokia, jog Vokie mokėjimo, o mes but 
vadovybę iš partijos per j® išmokti. J 
Reichswehras (kariuomi ^menkesni seminary 
is ,40;,^ tiesa, yra ir lenkiška

— ** B lenk a i
tis išimties ir nuosaik „ikamba4 i6Jo Aleksa 
tiek vokiečių vidaus gy' Sharijos vyriausybės pata 
me, tiek jų santykiuose s rjo nuomonę.
tomis tautomis. ‘nugirdau tik Jono kalbos

vyrai, susilaikytam nuo

tokios išvados ir nedarau,

fe, bet kodėl lenkai turėt

ane lenkiškai išmokti. J 
’to, ar menkesni seminariji

Speci
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no laikraštis „Der 
’ įdėjo tokį straipsnį a- 
jtuvių deportavimą iš 
70s:

impai prieš vokiečių ru- 
rą lietuvių tauta, išbu- 
bolševikų okupacijoje 
ius metus, išgyveno ti- 
iurpias dienas ir naktis.

HESTERIO PARAPIJAI 35 METAI
ėnesį Rochesterio, N. l 
tuviai garbingai šven-
jo parapijos šv. Jurgio 
jos — 35 metų sukak-

ės bus nurodyta. Jei 
, patriotiniais sumeti- 
jie prisiiims dar labai 
į ir sunkių aukų.

alyginamai vieninges- 
asios šių dienų vokiečių 
nas. Jis labai planingai 
tai paruoštas-nacional- 
stinei tarnybai. Jis, gal 
mažomis išimtimis be 

ų palinkęs Hitlerio ir jo 
ds vadovybei. Šio jauni 
augeli j a — tai didžio- 
okietijos garbinga atei- 
kios siekia Vokietijos 
Su taip įtikinta ir ka- 

užgrūdinta jaunuome- 
tleris gali dar daug 
ibių pergalių pasiekti, 
lalsocialistinė jaunuo- 
apie kitas tautas gal- 
lip ar beveik taip, kaip 
a Hitlerio knygoj „Ma
ža.” Tai silpnesnėms 
is vyravimo ir joms va
rno teorijos...
dieninę Vokietijos ka- 
mę daugumoje sudaro, 
i, jaunosios kartos 
s.Tačiau aukštojoje jos 
zbėje ir, apskritai, ka- 
joje dar yra savaran- 
gal vejančių asmeny- 
erbiančių visuotinosios 
os kultūros, religijos 
•vės vertybes. Ši kari- 
>s dalis, tyliai kovoda- 
kariuomenės savaran- 
lą, kartais esanti pri- 
susikirsti su nacional- 
stų nenuosaikiais pa- 
3,is.
l laiku Hitleris bandė 
iki ją „valyti,” dabar, 
ko girdėti, fiuhrerio 
etų stengiamasi tuos 
gurnus mažinti bei iš-

sus Rochesterio mie - 
.. > ‘ažios jo apylinkės, bet 

‘ažesnė jame gyvenan- 
tuvių dvasia.
š 35 metus čia jau vei- 
Petro ir Povilo drau- 

Diidm kurią įsteigė ir jai va- 
o patys šio miesto lie- 

_ • J Bet jie nesitenkino tik 
sisKr< ^ne veikla, kuri dau- 
nAA./5a skirta savišalpos rei- 

s. Draugijos veikėjai 
jinojo, kad kituose mie- 
lietuviai jau turėjo į- 
savo parapijas, savo 

šias, kuriose jie garbino 
savo prigimtą, gražią- 

;uvių kalba. Tad jie gi- 
■ įsirūpino ir savo apgy- 

ne mieste susikurti pa- mm .L x

B> m. balandžio 2 d., ro- 
riečių pakvietimu, at
tain. Dr. Kazimieras 
avičius išklausyti išpa-
Jis sustiprino lietvius 

liai ir nuteikė juos dar 
me lietuviška dvasia, 
tų spalių mėnesį jis at- 

1906 m. 
Šveieajjį lietuviai pasikvietė 
migraife rricių iš Bostono.

Bofe 5 m. Spalių 14 d. šv. Pe- 
Povilo draugija sušau- 
ų Rochesterio lietuvių

Netikę.
• •

tisos^ 
seniai į

metnį, 
pasaką

rasenu

vuliuis ?{ 
žmoną 
buvo Jį 
žmoną*

tą (Byį 
ną,Medą 
reliįojeii

Mes§ 
Raudoj;
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A. Gan 

laikais^ antrą kartą.

žygiyte 
dišgate 
priešu ikimą, kuriame nutar
to 226 &ti savo parapiją. Susi- 
birželioS ie dalyvavo apie 3200 
viųtaiąP1?- Visi karštai pritarė 
kratyti Jū ° s steigimo idėjai. Pa- 
užm* s globėJu pasirinktas 
-taial ir£is* Susirinkimas įvy- 
lansask kieči4 parapijos salėje, 
veiksi? ciU klebonas kun. Staub 
sukarisį ’džiai rėmė lietuvili Pa’

4 as. Jis buvo artimas pa- 
,s. Ne tuojau gautas sa- 
bonas, bet visu stropu- 
•inkti parapijos komite
tai lankė lietuvių na-

ie dalyvavo apie 3200

Trečias klebonas buvo kun. 
Juozas Kasakaitis.Jis čia kle
bonavo nuo 1910 m. gegužės 1 
d. iki 1930 m. balandžio 25 d., 
iki pat savo mirties. Velionis 
kun. J. Kasakaitis Rocheste
rio lietuviams vadovavo be
veik 20 metų. Nuo to laiko 
klebonauti čia atvyko kun. 
Jonas Bakšys, kurs ir šiandie 
sėkmingai vadovauja, naudo
damasis savo gerų parapijie
čiu visišku pritarimu, susi
klausymu, pagarba ir meile.

Savo bažnyčios rochesterie- 
čiai susilaukė tik 1910 m., o 
iki to laiko naudotasi vokie
čių par. sale pamaldoms ir 
susirinkimams. 1910 m. įsigy
tame pastate buvo bažnyčia, 
mokykla ir salė. Atskirai baž
nyčia pasistatyta 1935 m. 
kun. Jono Bakšio vadovybė
je. Klebonija pastatyta prie 
kun. J. Kasakaičio.

Pirmame parapijos steigia
majame susirinkime Roches
terio lietuviai į parapijos or
ganizavimo komitetą išrinko 
šiuos asmenis: pirm. Vladas 
Stankevičius, sekr. Juozas Ri- 
ckis, ižd. Ant. Stučka; iždo 
globėjais — Adomas Norvi- 
čius ir Adomas Butrimas. Pa
rapija oifcialiai inkorporuota 
1908 m. Sausio 12 d. Pirmai
siais oficialiais trustistais bu
vo Vladas Stankevičius (Wai
te Stanley) ir Mattinas Stuč
ka. Pirmi kolektoriai bažny
čioje buvo Juozas Mocejūnas, 
Pranas Šukys ir William Ži
linskas.

Pirmieji

Šiandie Rochesterio lietu
viai turi visą eilę gerai gy
vuojančių draugijų, jaukia 
bažnyčią, seselių pranciškie- 
čių vedamą (nuo 1930 m.) 
pradžios mokyklą, erdvią sa
lę, gražią kleboniją. Kolonijo
je puiki nuotaika. Rocheste
riečiai nepaprastai nuoširdūs, 
vaišingi lietuviai. Čia dau
giausia nei kur kitur jauni
mas laikosi savo tėvelių su
kurtų įstaigų.

Sukakties minėjimas
Parapijos 35 metų sukaktis 

paminėta sekmadienį, spalių 
19 d. Ryte 10:30 vai. bažny
čion atžygiavo keturios drau
gijos, kurių eisenos priešaky
je neštos Amerikos ir Lietu
vos vėliavos. Organizuotai į 
mišias atėjo Sodalietės, šv. 
Marijos moterų draugija, 
šv. Petro ir Povilo dr-ja ir šv. 
Jurgio dr-ja. Mišias laikė 
pats klebonas kun. Jonas 
Bakšys. Par. choras, Izabelės 
Rovaitės vadovaujamas, pa
kelta nuotaika giedojo. Pa
mokslą pasakė kun. Dr. Juo
zas Pauliukonis, einąs Niaga
ra Falls lietuvių klebono pa
reigas. Klebonas sveikino pa
rapijiečius, gausiai susirinku
sius savo parapijos reikšmin
gos sukakties paminėti, linkė
damas visiems ir toliau taip 
gražiai darbuotis, vienybėje 
gyventi, visiems laimingai 
auksinio parapijos jubilie
jaus susilaukti, visada gau
sių Dievo malonių turėti.

Po mišių, po palaiminimo 
Švenčiausiuoju, pasklido po 
bažnyčią Lietuvos himno me-

parapijos veik- lodijos garsai. Sukilo visi pa
liausi steigimo dalyviai, aukų maldij dalyviai ir jausmingai, 

gailingai užgiedojo Lietuvos 
himną. Galėjai stebėti, kaip 
visi jungė savo atodūsius, pa
skirtus Dievui, Bažnyčiai ir 
Lietuviij Tautai.

6 vai. vakare parapijos erd
vioji salė vos įgalėjo paten
kinti gausiai susirinkusius 
parapijiečius. Visi stalai bu
vo užimti, o vėliau atvykę tu
rėjo lukterti. Klebonas kun. 
Jonas Bakšys džiaugsmingai 
pasveikino sukaktį švenčian
čius parapijiečius. Jis primi
nė pirmuosius p arapijos stei
gėjus, kurių dauguma dar gy
vi, dar uoliai tebesidarbuoja 
ir šioje vakarienėje dalyvavo. 
Jie širdingai pasveikinti kar
štais plojimais. Pirmųjų pa
rapijos steigėjų vardu kalbė
jo Juozas Rickis.

Kaimyninės parapijos kle
bonas kun. Stauder, daug lie
tuviams padėjusio kun. Stab, 
įpėdinis, maloniai pasveikino 
šv. Jurgio parapiją, prisimin
damas apie savo pirmtakūno 
didelę pagarbą vietos lietu-

LIETUVOS MAISTAS NACIAMS

BERLYNAS, spalių 17 d.— 
(Kablegrama) — „Paskuti
niu metu Reicho ūkiški sluog- 
sniai rodo didelio dėmesio 
Pabaltijos kraštams. Ūkio 
ministras Funk, atidaryda
mas Karaliaučiuje rudens 
mugę, pabrėžė, kad buvu
sioms Pabaltijos valstybėms,

užmušt;.

truko e
V. «.

ciausri
sunaikinu

’ tams,
Al® - rinko aukas bažnyčiai

ii.

5 vokiečių rusų karą 
e iš labai rimtų šalti- 
zo žinių apie karinių ir 
ų sluoksnių skirtingą 
tymą Baltijos valsty- 
svilgiu. Kai atsakingi 
ai manė, kad tos tau- 
nčios nepriklausomy- 
tos, kad būdamos lais- 

i bus pačiai Vokietijai 
gesnės, partijoje, prie- 

buvo projektuojama 
s regioną paversti pa- 
Reicho provincija.

ių eiga tuos gandus lyg 
irtina. Kol Lietuva Ira
kiečių karinių organų 
nybėje, buvo ten leista 
išti mūsų taip labai 
mos nepriklausomy- 
ims, kurias civilinė na- 
icialistų valdžia, deja, 
janeigė. Yra pagrindo 
ad tuo atveju Baltijos 
likimas nebus bloges- 
visos Europos likimą, 
ų Europos tautų vi- 
>uvirškins, nors ir go- 
is apetitas.

tautinrlvjjjj jį,, ykines išpažinties klau- 
donįi kvykdavo kun. Juozas 
imtis vk 
mingy t

gvintos.1 
daugelių 
bėti”

ahi:

Bazeli:;
Nachritl-

avičius ir kun. Vincas 
’da. 1908 m. sausio mė- 
Susilaukta pirmo klebo- 
kun. Vinco Vizgirdos, 
tlebonavo iki tų metų 

lės 11 d. Antras klebo- 
|uvo kun. J. Krasnickas 
įniręs Lietuvoje), kurs 
Įtik iki rugsėjo 10 d. Pa
ll vėl liko be klebono. Ve
ps išpažinties klausyti 
tdavo kun. Jakštys ir 
ĮV. Vizgirdas (kelis kar-

ne, km? 
matinį i£

rinkėjai ir kitokio sunkaus 
darbo veteranai, be jau anks
čiau paminėtų, buvo: Vincas 
Butraimaitis, Simonas Moce
jūnas, Mikas Žemaitis, Myko
las Ventis, Jonas Saunoras, 
Antanas Gudynas, Pranas 
Grybaitis, Antanas Baranau
skas, Juozas Novikas, Petras 
Gudelis, Juozas Tamoškevi- 
čius, Ignas Kairys.

Rochesterio parapijos na
riai, jos draugijos, vadai vi
sada pasižymėjo dideliu pa- 
trijotingumu. Čia visada pri
imdavo iš Lietuvos atsilan- 
kydavusius žmones. Lietuvos 
nepriklausomybės kovų ir kū
rimosi, prieškariniais ir kari
niais laikais, Rochesterio lie
tuviai Lietuvos gerove per 
Tautos Fondą ir kitas įstai
gas yra sudėję tūkstančiu8 
dolerių. Jie savo kvotą visa
da išpildydavo su stambiu 
kaupu. Tad nenuostabu, kad 
Rochesterio lietuviai yra nu
sipelnę sau lietuviškos veik
los žemėlapyje viena ryškiau
sių vietų.

viams. Jis paminėjo, kad kun. 
Stab užrašuose apie lietuvius 
atsiliepta, kaip apie kultūrin
gus, tvarkingus, garbin- 
gus žmones.

L. K. Federacijos centro ir 
„Amerikos” štabo karštus 
sveikinimus pareiškė Juozas 
Laučka.

Muzikalinę programą išpil
dė Izabelė ir Karolina Kovai
tės, Izabel ir Olga Mocejū- 
naitės ir M. Pikūnaitč. Jaut
riai padainuotos lietuviškos 
dainos, skoningai paruoštos, 
visiems nuoširdžiai patiko. 
Džiaugiasi rochesteriečiai, 
kad kolegijas baigusios lietu
vaitės nenutrūksta nuo savų
jų, kad nesigėdi lietuvių dai
nos, kad nevengia pasirodyti 
scenoje. Dainuota ir bendrai 
visos publikos. Ypač visiems 
čia patinka bendrai dainuoti 
smagioji daina „Kai aš turė
jau kaime mergelę”...

Vakarienė baigta Lietuvos 
himnu. Dalyvių tarpe buvo 
Dr. P. Montvila su žmona ir 
dukrele iš Cannandaigua, Dr. 
A. Magnus, mokytoja EI. 
Kondrotaitė su tėveliais, 
grab. J. Morkūnas, grab. Sa
vage.

Vakarienes rengimo komi
siją sudarė Jonas Levickas, 
Stasys Kazakevičius (abu da
bartiniai trustistai), Juozas 
Baranauskas, Povilas Peckus 
FeliksasManelis, Juozas Ta- 
moškevičius, Jurgis Šileikis, 
Martynas Vėželis, Juozas Ka
ralius. Vyr. šeimininkėmis 
buvo Ona Butrimienė, Emili
ja Ptašinskiėnė, Ona Belskie- 
nė, Ona Žukauskienė, Ona 
Kovienė, Antanina Rovienė.

Visų nutaiką buvo puikiau- 
, šia. Į pasilinksminimą prisi- 
I rinko dar daugiau jaunimo. 
.Grojo du orkestrai. Jaunimas 
labai mėgsta lietuviškus šo
kius, tad polkos, suktiniai, 
kldmpakojai, valsai turėjo di
džiausio pritarimo. Su savo 
maloniais parapijiečiais visą 
laiką mielai šnekučiavosi kle
bonas kun. J. Bakšys ir asis
tentas kun. Pranas Valiukevi
čius.

Gražiausio pasisekimo Ro
chesterio lietuviams!

Spec. Korespondentas

kurios ir prieš karą glaudžiai 
ūkiškai bendradarbiavo su 
Reichu, pristatydamos Rei
chui labai daug produktų, da
bar tenka ypač svarbus vai
dmuo kaip Vokietijos taip ir 
Europos maitinime. Tuose 
kraštuose bus veikiai norma
lizuotas ūkio gyvenimas, nes 
bolševikai per metus ne ką 
tespėjo sugriauti.”

„Ūkio reikalų žinovas dr. 
Winschu, papildydamas Fun- 
ką, pareiškė, Berlyne užsie
nio žurnalistams,” skelbia dr. 
Ancevičiaus kablegrama, kad 
„visa Pabaltijos erdvė, tai 
yra, Lietuva, Latvija ir Esti
ja sudarys labai vertingą pa
pildinį pramoninei Vokietijai.

„Winschu teigimu Pabalti
jo erdvei grąžins ten buvusią 
europietišką tvarką ir pašali
nus bolševizmo liekanas bus 
dar labiau suintensyvintas 
žemės ūkis Danijos pavyz
džiu. Tie kraštai tada 
daugiau gaminti kaip 
karą.

Teiks trąšas
„Reichas teiks mineralines 

trąšas, pramonės gaminius, 
anglis”, praneša kablegrama. 
„Tas viskas eis sklandžiai, 
nes nebus muito ir pasikeiti
mas vyks vidaus prekių pa
sikeitimo tvarka.

„Jau šiais metais yra nu
matyta iš Lietuvos gauti, 
kaip pranešama iš Kauno, 150 
tūkstančių tonų javų, 250 
tūkstančių tonų bulvių, 70 
tūkstančių tonų gyvo svorio 
mėsos, 14 tūkstančių tonų 
sviesto, 70 tūkstančių tonų 
kieto pašaro, 10 tūkstančių 
tonų šiaudų.

Ūkis — savininkams
Norėdami vėl atstatyti Pa

baltijo kraštų gamybinį pajė
gumą ir pakelti jo našumą 
vokiečiai, pasak kablegra
mos, „rengiasi pravesti de- 
nacionalizavimą žemės ūkyje 
ir pramonėje bei prekyboje. 
Deutsche Zeitung im Osten 
praneša, kad jau netolimoj 
ateityje bus atstatytas tose 
srityse privatinės nuosavybės 
principas.

„Lietuvos general komisa
ras von Renteln jau išleido 
potvarkį dėl administravimo 
nacionalizuotų namų.

Butų reikalai
Namų tvarkymas jų

ministravimas perduodamas 
buvusiems namų savinin
kams. Tuo potvarkiu namų 
savininkai savo namuose gau
na butus nemokamai. Tatai 
netaikoma žydams, komunis- 

i tams ir asmenims atsiradu-

siems Lietuvoje po rugsėjo 1 
dienos, 1939 metų.

„Von Renteln įsakymu Lie
tuvos aktyvistų frontas lik
viduotas jo turtas konfiskuo
tas. Dabar veikia tiktai na
cionalistų partija.”

Iš šios kablegramos atrodo, 
kad vokiečiai perorganizuos 
ir suaktyvins Lietuvos ūkio 
produktų ir žaliavos gamybą. 
Žinoma, tai jie daro savo nau
dai. Pabaltijo, kraštai 
nauju aruodu Vokietijos 
dovams.

bus 
val-

Trumpos Žinios

Iš vieno asmens, gyvenan- 
Kaune ir ten išbuvusio

galės 
prieš

ad-

Foreignll 
jie iš nid 
jų šalid 
kia villp 
atgaus n 
klausomu 
įteiktas • 
pareiškia 
irJRoosevd 
nebus pt? 
Haliniai W

,u iš nacionalsocialis-°us,
tautų.Vokietijos negalima 

ai tikėtis kokios nors 
palankesnės išimties 
legijos. Kartą vienas 
. pareigūnas pasakė: 
lesielgsime su Lietu- 
p, kaip su visais tais 
s, kuriuos atsikovoja 
Panzerdivisionen” — 
osios divizijos. Nuo 
jtuvių savo laiku, pri- 
oasistengt, kad jiems 
atume geresnę ateitį.” 
šką Lietuvos sukilėlių 
iri netiesioginiu būdu 
g vokiečių karinome- 
ėjo, naciai perdaug 
liai nutyli.
žynius veikėjas, vie- 

oirmųjų artimesniųjų 
bendradarbių, Her- 

auschning (jau kele- 
į nacionalsocializmo 
;ęs ir nuo jo pabėgęs)
įminimuose rašo, kad me, tiekišL 
dideliame nacių būre- tomis 
leris, apibūdindamas

Tos Dienos,
Tos Dienelės

RUDENS GĖLĖS
PRISIMINIMAI

karienės didžiojoje salėje susirinkę draugai laukė 
s. Albinas Krokius prižiūrėjo, kad kur nepaspruk- 
Būryje mačiau Juozą Vilioką, Joną Puidoką, Juo- 
asniuką, Juozą Grafą, Pijų Baltį, Motiejų Anta- 
Vincą Visgių ir kitus. Papasakojau, ką iš vyskupo 
[au. Pradžioje visi juokės gardžiai, bet pagaliau 
tas pastebėjo:
I- Vyrai, menki čia juokai, jeigu taip yra, kaip 
įpraneša. Nedidelė mums bus paguoda.
rijus Baltis pridėjo:
Į-Kokia čia paguoda! Lenkai galės džiaugtis, kad 
same skaudžiai nusivylę.
tyresnysis draugas Vincas taip aiškino:
L Juk, Jonai, vyskupas liepė tau mokytis lenkų 
s, bet tai nereiškia, kad galime įtarti vyskupą 
■enkomanu.
L Aš tokios išvados ir nedarau, — atsiliepiau — 
is dėlto keista, kad man neleido reikalą nušviesti 
įškai.

čio 
bolševikų okupacijos metu,, 
patirta nuomonė, kad užsie
nio lietuviams esą sunku net 
įsivaizduoti tą raudonąjį siau 
bą, kurį lietuvių tauta pergy
veno bolševikų okupacijos 
metu. Maskvos valdovai bu
vo nusistatę išvežti iš Lietu
vos pusę gyventojų ir lietuvių 
vieton atgabenti visokių kal
mukų, kirgizų ir kitokių mon
golų.
• Per Kauno radijo stotį 
kasdien tarp 12 vai. 45 min. 
iki 1 vai. duodami patarimai 
ūkininkams. Dažnai kartoja
mas parėdymas padidinti ru
gių sėjos plotą 20 nuošimčių. 
Tam tikslui ūkininkams žada
ma parūpinti zuperio ir pir
moje eilėje tiems, kurie pasi
žadės auginti sėklinius ru
gius. Be to, duodami patari

mai, kaip paruošti rugių sė
jai dirvas, šią vasarą nepū- 
dymavusias.
• Per Kauno radiją kasdien 
kartojamas paskelbimas apie 
savanorių priėmimą į pagel- 
binį policijos batalijoną. Pri
imami atsargos kariai, ne se
nesni kaip 35 metų amžiaus. 
Paskutiniuoju metu skelbia
ma, kad priimami taip pat 
karininkai, ne aukštesnio lai
psnio, kaip kapitonai. Įsira
šyti galima Kaune (Laisvės 
ai. 30) ir pas apskrities vir
šininkus provincijoje. Norį 
įstoti turi atsinešti pasą, at
sargos liudijimą ir ištikimy
bės liudijimą.
• Rygoje ir kituose Latvi
jos miestuose kai kurių gat
vių pavadinimai pakeisti. 
Tarp naujų pavadinimų figū
ruoja Ad. Hitlerio, Alf. Ro- 
senbergo, Hindenburgo ir kt. 
pavadinimai. Ligšiol neteko 
patirti, kad panašiai būtų bu
vusios pakeistos gatvės Lie
tuvoje.

• Vokietijos reicho komisa
ro įsakymu, darbas gali būti 
paskirtas ir kur kitur, ne tik 
gyvenamoje vietoje. Jauni
mas gali būti skiriamas že
mės ūkio darbams. Tame įsa
kyme esą taip pat pasakyta, 
kad asmenys, jaunesni kaip 
25 metų amžiaus, galį būti 
priimami į darbą tik su Diem- 
stanto (tarnybos įstaigos) su 
tikimu. Atleidžiant iš darbo 
daugiau kaip 10 darbininkų, 
reikia nurodyti atleidimo prie 
žastį.

MARIANAPOLIO RĖMĖJŲ SEIMAS
Šiuo pranešame- plačiajai 

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

10 vai. rytų 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 
auklėjimo aukštoji mokykla

atsidūrė nepaprastai sunkio
je padėtyje.

Dešimtasis Marianapolio 
Kolegijos Rėmėjų seimas tu
rės visapusiškai apsvarstyti 
susidariusią po a. a. kun. J. 
Navicko mirties padėtį ir su
rasti tinkamų priemonių Ko
legijai palaikyti, kad a. a. Ko
legijos įkūrėjo darbas nežū
tų, bet kad augtų ir klestėtų.

Todėl nuoširdžiai kviečia
me ir prašome visų Mariana
polio Kolegijos Rėmėjų, Prie- 
telių ir Pritarėjų skaitlin
giausiai dalyvauti šiame De
šimtame savo Seime, kurį tei
singai pavadinti drįstame a. 
a. Kum. Jono Navicko atmi
nimo pagerbimo ir jo darbų 
įamžinimo Seimu.

Kun. K. Rėklaitis, MIC. 
Amerikos Marijonų Provin
cijolas

ir 
Marianapolio Kolegijos Rė
mėjų Valdyba.

prie savo tėvų kalbos. Jaunoji kunigų karta jiems daro 
nepaprastą įspūdį. Kad ir tyčiojasi kas jaunaisiais, kaip 
„litvomanais”, bet šie nusišypso ir tęsia savo darbą.

Tokios mintys skriejo Vytauto galvoje.
Baigdamas Vytautas gimnaziją, rūpinasi ne tiek 

kvotimais, kiek savo ateitimi. Kvotimai jam puikiai pa
vyko. Grįžo į tėviškę pailsėti. Jo motinėlė kalbino stoti 
į seminariją. Ji jam kartą taip šnekėjo:

— Sūneli, būk kunigėlis. Daug gero padarysi savo 
• žmonėms, būdamas tarp jų, savo Tėvynėje. Pats matai, 

kokia nauda iš tų gydytojų ar advokatų — užmiršta 
savo tėvus, savo kraštą, o ne vienas ir nuo savo tikėji
mo atsimeta.- -

— Taip, mamyt, tokių išgamų mes turim, bet yra 
ir gerų žmonių. Žiūrėk, gydytojai Matulis ir Rudeika. 
Kokį gražų darbą jie atlieka tarp savo žmonių, šalia gy
dymo darbo, jie ugdo tautiečių susipratimą, skleidžia 
apšvietą.

— Ak, vaikeli, kokį ten susipratimą jie skleidžia! 
Skelbia kažin kokį mokslą, kunigų liepia negerbti, jų 
mokslas! Ana, Girdiškių Juozelis jau beveik iš proto 
kraustosi, visiems kaišioja „Varpą”, o pats nei į bažny
čią neina, nei penktadienių neužlaiko. Jam kunigas tik 
pastumdėlis. Vytautuk, aš nenoriu, kad tu tok tap
tum.

— Mamyt, ne visi tokie, kaip Girdiškių Juozelis. Jis 
ir gimnazijoje buvo ne kam tikęs. Bet, mamyt, kam 
skaityt „Varpą”; yra „Tėvynės Sargas”, kurį visi do
resni jaunuoliai skaito.

—A, vaikeli, kas „Tėvynės Sargą” skaito, tuos ku
niginiais pravadžiuoja...

— Taigi, matyt ir pati matai, kad mums reikia gerų 
ir pasaulionių žmonių, kad pasaulionys šviesuoliai ir 
kunigai galėtų gražiai sugyventi, viens kitą gerbti. Tai 
būtų labai naudinga visiems.

— Matau, Vytauk, tavęs aš neįtikinsiu, bet vis dėlto 
aš melsiuos, kad Aukščiausias Dievas nušviestų tau 
kelią prie Jo aukuro tarnauti.

— Mamyt, atostogų metų aš gerai apgalvosiu, pail
sėsiu, gal ii’ išblaškysiu savo abejones. Mat, netaip len
gva surast gyvenimo kelią, kuris padarytų mane lai
mingą.

čia vyskupo reikalas. Juk mes žengiam j pasaulį, tad 
dabar laikas apgalvoti, kaip tinkamiau reikalus supra
sti — pastebėjo Juozas Viliokas. — Seminarijoje lenku
čių mes turime vos keletą, bet jų dvasia vyriauja, pro
fesoriai jiems pataikauja ii’ pritaria, o mes liekam lyg 
kokie pašlemėkai, pastumdėliai ir nugrūsti į užkam
pius. Žiūrėk, ką filosofijos profesorius kun. Ščurni- 
kas su savo lenkučiais daro, o profesoriai lietuviai (Bui- 
zius, Kėkštas, Giedrius, Širmis, Laibaitis) nedrįsta lie
tuvių užstoti, užtarti...

— Gal ir jie negali, mat priklauso viskas nuo vys
kupo — pastebėjo Vincas Visgius.

— Na, vyrai, čia mes nieko nepagerinsim, nes lietu
viai visada buvo ir gal būsim kitų skriaudžiami. Ato
stogų metu iš kunigų girdėjau, ir jie visi tvirtina, kad 
mūsų vyskupas lietuvis, bet ne mūsų dienų lietuvis— 
kalbėjo Pijus Baltis.

— Tai koks jis lietuvis — pastebėjau aš.
— Nu gi lenkiškai nusiteikęs lietuvis — įsikišo Juo

zas Viliokas ir tuoj suskambėjo varpas vakarinėms pa
maldoms. Taip ir liko mūsų giedrios svajonės išsklai
dytos.

Pamokose kun. ščiurnikas biauriai pašiepdavo lie
tuvius, ypač mane ir Albiną Krokių. Mudu nutarėm 
palikti seminariją, bet sutartą dieną nuėjau pas rek
torių kun. Giedrių dokumentų. Kun. Buizius ir širmis 
sulaikė ir liepė atsiklausti kun. Giedriaus, kad galė
čiau pasilikti seminarijoje ir tęsti mokslą.

Kun. Giedrius, truputį mane pabaręs, liepė eiti į kam
barį ir nedaryti daugiau klaidingų žingsnių. Man pasi
likus seminarijoje, ir Krokius pasiliko. Kitais metais su
sirgau akimis ir nuvykau gydytis į Varšavą. Prieš ato
stogas negrįžau iš Varšavos į Seinus, bet tiesiog į tė
viškę. Tas, matyt, nepatiko seminarijos vadovybei ir 
mane prašalino kaip nepagydomą ligonį. Seminarijos 
vyriausybė, kaip man buvo pranešta, buvo įsitikinus, 
kad aš turiu nepagydomą akių ligą. Nepatikrino, kaip 
tikrovėje yra, ir padarė klaidą. Tiek to — ne iš piktos 
valios tai padarė, bet kas įvyko, tai nebegrįš.

Taigi, drauge, nei į Seinus, nei į žitomirių daugiau 
negaliu vykti, nei kur kitur savo pašaukimo keliui už
baigti. Gal žinai, kad Kazys Leliokas, Jeronimas Pu
nios ir Vincas Muckis, kaip neturį pašaukimo, jau se-

niai paliko Seinus. Vincą Muckį seminarijos vadovybė 
prašalino. Jis užtraukė prieš seminariją visą gaują žan
darų; mat, sugavo jo laiškus, iš kurių įtarė seminariją 
esant lietuvybės teritorija. Atvykę žandarai iškrėtė 
visą seminariją, klierikų drabužius, knygas, bet nieko 
nepešė, žinoma, seminarijos vyriausybė turėjo Vincą 
Muckį prašalinti. Gerai, kad nieko nesurasta, kitaip 
rusai būtų uždarę seminariją.

Baigdamas šį laišką, brangusis Drauge, linkiu Tau 
laimės ir kloties, o aš jau už kelių dienų paliksiu Lie
tuvą ir keliausiu į Jungtines Amerikos Valstybes lai
mės paieškotų. Sudiev.

Tavo Juodgirių Jonelis.”
Gavęs tokį Jonelio laišką, Vytautas Bukontas skaitė 

jį didžiausiu susidomėjimu ir taip galvojo:
Kada gi Lietuvai skaisti saulelė prašvis? Gimnazijoj, 

kurios aštuntoj klasėj jis buvo, viešpatauja rusinimas, 
kunigų seminarijoj — lenkinimas. Gal ir gerai Juodgi

rių Jonelis daro, bėgdamas nuo rusų ii’ lenkų jungo. Bet 
ar Lietuvai sveika, kai jos geriausi sūnūs ją palieka? 
Aplinkybės Jonelį gal ir pateisina, bet kiti... užbaigę 
mokslus, ieško sau šiltos vietos Rusijoj ar Lenkijoj, ir 
net savo pavardes pakeičia į lenkiškus ir rusiškus.

Žinau vieną gydytoją, Vabalą, apsigyvenusį Varšavo- 
je; jis ten vedė lenkę ir tapo žukowskiu. Kitas gydy
tojas, Leliokas, gyveno Maskvoje — pasivadino Goliak 
ir vedė rusę. Ir kiek tokių yra! Ir visi jie mūsų tėvų 
prakaitu prasiskynė kelią į mokytų žmonių eiles, bet 
užmiršo savo tėvus, išsižadėjo Tėvynės Lietuvos.

Vienas kitatautis yra pasakęs, kad Lietuva negali bū
ti garbinga šalis, nes savo geriausius ir gabiausius sū
nus atiduoda svetimiems. Bet ar mes, lietuviai, negalėsi
me išsigydyti iš šios bjaurios ligos — atiduoti save ki
tiems? žinoma, galime. Ir tos dienos jau atėjo, nes 
vienur ir kitur matome susipratusių veikėjų, kurie myli 
savo tėvų pastogę, kurie netarnauja svetimiems. Pra
eis metai kiti, ir visa Lietuva stos į darbą.

Kas nežino mūsų klebonijų? Senoji mūsų kunigų 
karta tarp mūsų gyvena ir mūsų žmonių gerovei dir
ba, bet tarp savęs lenkiškai kalba. Mūsų žmonės sako: 
argi mūsų kalba jiems netinka, argi jų tėvai ne lietu
viai, kaip ir mes? Ačiū Dievui, jau daug senių grįžta
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
SESELIŲ PADĖKA

Mes visada gėrėjomės ir 
gėrimės mūsų braingių lietu
vių skaidria dvasia, kuri 
mus stiprina, mums priduoda 
jėgos ir stiprybės, mus nuo
lat remia ir padeda nuveikti 
didelius darbus. Mes giliai į- 
vertiname, jūsų brangūs prie- 
teliai, duosnumą ir nuoširdų 
atjautimą bei pagelbą mūsų 
darbams.

Kaip kasmet, taip ir šie
met, Lakewood Lietuvių Die
nos Rengimo Komitetas pri
siuntė mūsų vienuolijai skir- 

ztą dalį. Ši stambi auka, tai jū
sų, brangioji, didelio pasiau
kojimo dovana. Pirmiausia 
reiškiame didelį ir gilų dėkin
gumą didžiai gerbiamiems 
kunigams ir rengėjams šios 
metinės pramogos. Jūsų di
deliu rūpestingumu ir dar
bu, Jūsų pasiaukojimu ir 
triūsu, Jūsų raginimu ir ska
tinimu ši tradicinė šventė da
vė gražius vaisius.

Taipgi esame giliai dėkin
gos plačiajai lietuvių visuo
menei, kuri savo kilniais dar
bais ir aukomis prisidėjo prie 
šios dienos pelno, šis skirtas, 
Jums, brangieji, gilios padė
kos žodis yra tik maža dale
lė to atlyginimo, kurs Jums 
priklauso. Dėlto stengsimės 
karšta malda prašyti Aukš
čiausiąjį apipilti jumis dvasi
niais ir laikinais turtais. Jūs 
visi liksite amžinai mūsų at
mintyse, o Jūsų vardus ir ge
rus darbus minėsime su ma
lonumu ir dėkingumu, ypač 
būdamos koplvtėlėje prie 
Jėzaus visu malonių davėjo.

Giliai dėkingos
Š. Kazimiero Seserys, 
Villa Joseph Marie 

Newton.

mėn. 4 vai. popiet, šv. Kazi
miero parapijos svetainėj,331 
Earp St., Philadelphia, Pa.

Visi mėgstantieji linksmai 
ir naudingai praleisti laiką, 
malonėkite atsilankyti į žai
dimų pramogą. Ne tik nuošir
džiai pasilinksminsite, bet ir 
drauge paremsite sesučių mo
kytojų būtinus reikalus. Mes 
visi gerai žinome, kad sesutės 
mokytojos yra tikrai užsipel- 
nusios visų lietuvių paramos 
už uolų auklėjimą mūsų vai-| 
kūčių katalikiškai lietuviško
je dvasioje. Jei ne lietuvaitės 
vienuolės mokytojos, kiek 
šiandien būtų mūsų vaikučių, 
mokančių lietuviškai? Todėl 
jas visuomet nuoširdžiai rem
kime visomis mūsų išgalėmis 
gerbkime ir širdingai jas my
lėkime.

Sesučių Bičiulis

Philadelphia, Pa-

Sesučių naudai.
. Sesutėms Kazimierietėms į- 
sitaisvti namui reikalingų 
daiktų, ARD darbščiosios 
moterys ruošia žaidimu pra
mogą sekmadienį lapkričio

TOS ZITSutvirtinimo Sakramentas
Sutvirtinimo sakramentas 

bus suteiktas J. E. arkivys
kupo T. J. Walsh lapkričio 29, 
2 vai. popiet. Jei yra mūsų a- 
pielinkėje suaugusių, kurie 
dar nepriėmė sutvirtinimo sa
kramento, lai kuo greičiausiai 
kreipiasi pas kleboną M. Ke
mešį.

Pamokos. kurie ruošiasi 
priimti šį sakramentą, bus šia 
tvarka: antradieniais, ketvir
tadieniais ir šeštadieniais — 
vaikučiams. Suaugusiems gi, 
antradienio ir ketvirtadienio 
vakarais nuo 7:30 vai.

! nigams paskaitą apie „katali- Gaudinskas. Visi trys kuni
gai mūsų parapijoje gimė ir 
mūsų bažnyčioje krikštyti. 
Prie kiekvienų mišių bus sa
komas tai iškilmei pritaikin
tas pamokslas. Sumos metu 
bus J. M. Pralotas J. J. Heir, 
J. E. Kardinolo atstovas. Ra
ginami visi Jubiliejaus dieno
je priimti šv. Komuniją, sa
vo padėkos maldas siųsti Vi
sagaliui Dievui už parapijai 
ir jos žmonėms suteiktas ma
lones. Gausiai suteiktomis au 
komis bus apmokėtos remon
tų išlaidos.

Spalių 27 d. bus laikomos 
gedulingos mišios, su asista, 
už sielas mirusių šios parapi
jos narių. Antradienį spalių 
28 d. 9 vai. bus laikomos ge
dulingos mišios, su asista, už 
sielas mirusių kunigų: Kun. 
Andriaus Strupinsko, Kun. 
Petro Abromaičio ir Kun. Si
mono Pautieniaus. Po mišių 
bus pamokslai. Raginami visi 
parapijiečiai, kurie tik galite 
išklausyti mišias už mirusius 
parapijiečius ir kunigus.

kų Tikybos Dogmų Tikru
mą.”

Skaitlingai lanko Noveną.
Jau antri metai kai mūsų 

bažnyčioje laikoma amžina 
novena į Sopulingą Švenč. Pa
nelę Mariją, penktadieniais, 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Žmonės skaitlingai lanko No
veną, ypač kai laikoma ang
lų kalboje 7:45.

Balius.
šeštadienį, spalių 25 d., pi 

rapijos salėje (Grand St. | 
Manning avė.) įvyks puiki* 
metinis balius. Rengia Trel 
ninku ir Rožančiaus draug 
jos. Visi parapijiečiai ir drai 
gai kviečiami atsilankyti.

savo| Rugp. 21 d. minėjęs
į 75 metų sukaktį, Amsterda
mo, N. Y., lieutvių parapijos 
įsteigėjas ir dabartinis jos 
klebonas kun. J. Židanavičius 
serga. Žymiajam lietuvių pa
triotui ir visuomenininkui lin
kime kuo greičiausiai pasvei
kti.

Mirė
Mūsų senesnieji lietuviai 

miršta vienas po kito. Rugsė
jo 27 mirė Andriejus Rozis, 
ilgametis Omahos gyvento
jas, kepėjas.

Neseniai mirė Jonas Jan- 
čauskas, jo senelis. Paliko 
septynius vaikus ir anukus.

jjjJlELIO

apylinkės Lie
ti Seimelis šie- 
Ltinį gruodžio 
dienį, gruodžio 

h vieta — šv. 
Ls salė. Kun. 
L maloniai už
dėti, draugi jų

Kaukių balius
Šv. Kazimiero par. šv. Var

do Draugija rengia puikų pa
silinksminimą, Maskaradą— 
Kaukių Balių, sekma
dienį, spalių-oct. 26 d. parapi
jos salėje 331 Earp St., 
P r a d ž i a to puikaus ir juo
kingo pasilinksminimo 8 vai. 
vakare. Šokiams gros Royal 
Jimmie Orkestras iš 15 muzi
kantų, dalyvaus ir daininin
kai. Užkandžiai ir gėrimai 
paruošti.

Nepamirškite, kad už gra
žiausius, įdomiausius kostiu
mus bus teikiamos dovanos. 
Visi nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti, ir paremti mūsų se
nai gyvuojančią šv. Vardo 
Draugiją. Nepamirškite spa
lių 26 dienos. Laukiame malo- 
'.aus ir skaitlingo atsilanky
mo. Iš anksto širdingai dėko
jame visiems dalyviams.

Vyčių kuopa veikia
Spalių 14 d. Vyčių trečia 

kuopa turėjo Šv. Kazimiero 
oarapijos patalpose susi
rinkimą, kuriame na
riai skaitlingai dalyva
vo. Susirinkimui vadova
vo kun. St. Raila, kuris deda 
visas pastangas, kad Vyčių

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Prūsuose užtrukau ilgesniam laikui, Pinigų taip greit 

užsidirbti negalėjau, nes pradžioje tai ir bado teko pa
matyti, o kai atsistojau, kiek ant kojų ir susitaupiau 
kiek lėšų, tai su Prūsais tiek buvau susigyvenęs, kad" 
išvykti iš ten jau nebenorėjau. Pasipainiojo meilės da
lykas, na ,ir įkliuvau į tokią avantiūrą, kad turėjau 
apsivesti su nutautusia lietuvaite. Ji buvo visiškai su- 
vokietėjusi, jos tėvas santykiavo su aukštais valdinin
kais ir sudarė man karjerą. Tapau vokiečių karininku 
ir, žinoma, toje rolėje .negaliu būti kas kitas, tik vokie
tis. Bet — bet šis įvykis parodo, kad manyje dar tebe- 
šėlsta lietuviškas kraujas.

XXI.
Kur tėvyne?

Čia kapitonas von der Goltz, lyg nusigandęs, kad 
jame dar tebešėlsta lietuviškas kraujas, apsidairė, ar 
kas nepastebėjo jo susijaudinimo. Bet aplinkui buvo 
tuščia ir ramu. Vis dėlto jis jautėsi nejaukiai ir lyg 
pasiteisindamas prabilo:

— Nežinau, kas man pasidarė, kad taip įsiskystima- 
vau. Na, kad skystimauti, tai skystimauti. Seniai bu
vau lietuviškai kalbėjęs, o taip atvirai, kaip su tavim, 
tai pirmą kartą savo gyvenime, žinai, tu man patinki 
ir man tavęs gaila. Norėčiau tau pagelbėti, nes matau 
tavyje didvyriško kraujo. Savo žygdarbiu Soldau lau
kuose patraukei mano dėmesį. Dabar pakliuvai mums 
į nelaisvę. Kol kas buvai gydomas, bet pasveikęs, tu
rėsi, brolyti, eiti į belaisvių stovyklą, kur... Na, aš ne
pavydžiu tokio likimo. Norėčiau tave iš to išgelbėti, o 
tam tik vienas tebėra kelias: įstok į mūsų armiją!

Ir kapitonas von der Giltz visas taip ir siužiūro į An
driaus akis. Bet Andrius taip pat į jį sužiuro, negalė
damas nei žodžio pratarti. Kapitonas pamanė, kad 
vargšas belaisvis nenori tokiai laimei tikėti, ir bandė jį 
įdrąsinti.

__ Manai, kad tai negalima? Tiesa, atsiras kliūčių, 
bet aš jas nugalėsiu. Turiu daug gerų pažinčių. Ir gene
rolai man prieinami. Nebijok, viskas bus gerai. Na, tai 
kaip gi?

Andrius valandžiukę patylėjo. Ieškojo tinkamesnių

kuopa visapusiškai augtų, ne
tik nariais, bet ir savo veiki
mu, pagal obalsį: Dievui, tau
tai ir tėvynei. Lai gyvuoja 
Vyčių 3-čia kuopa ir jos va
das, kun. S. Raila. K. D.

Giminės atsišaukite
Miręs Pranas Kazlauskas, 

iš Radviliškio, ilgą laiką gy
veno Omahoj. Prieš 15 metų 
būk tai savo turtą paskyręs 
lenkams, tai lenkų bažnyčio
je buvo pamaldos už jo sie
lą. Jis Omahoje neturėjo jo
kių giminių. Velionis paliko 
apie 25 tūkstančius dol. pini
gų. Giminės turėtų atsišauk
ti, kad lenkai nepasinaudotų.

Vyčių Bowling sezonas
New York ir New Jersey 

Vyčių aps. Bowling sezonas 
pradėtas spalių 19, Harrison 
Recreation Alleys patalpose. 
Dalyvavo 10 komandų. Po dvi 
komandas iš Harrison, Kear
ny, Linden ir Bronx.

Sezoną pradėjo Vyčių aps. 
dvasios vadas kun. M. Kemė
šis.

Vakarienė
Metinė šv. Onos par. vakį 

rienė įvyks sekmadienį, la 
kričio 16 d., parapijos salėj 
Sudarytas rengimo komit11
tas uoliai platina bilietus. V įdumėnesiai lį
si žada daug dirbti, kad v; įlniių, todėl ne- 
karienė būtų kuo sekmi: J visos draugi- 
giausia. { tą dieną gerai 

■ jokių pramogų

Omaha, Nebr

Užsirašė „Ameriką”
Omahos vyskupijoje buvo 

renkamos prenumeratos dėl 
vietinio katalikiško laikraš
čio. Sekantieji lietuviai pa
reikalavo ir užsirašė visų mė
giamą laikraštį „Ameriką”: 
Mary Rūkas, Marta Pavinkš- 
nis, Juozas Jenkevičius, A. 
Jokubauskas, Pranas Versa- 
ckas, E. Maslauskienė.

Reikia didinti mokyklą.
Šiais metais turime apie 

du šimtus vaikučių mūsų mo
kykloje. Viena klasė mokina
si net seselių name, nes mo
kykloje yra tik keturi kamba
riai, o mes turime penkias 
klases mokinių. Būtinai 
kia didinti mokylą, kad 
talpinus visus vaikučius.

rei-
su-

Skaitė kunigams paskaitą.
Klebonas Juozas Jusevičius 

spalių 6 d. skaitė Omahos ku-

Baltimore, Md.

Orlaivių dirbtuvė baigiama
Orlaivių dirbtuvė jau be

veik baigta. Sakoma, kad jo
je dirbs nuo 10 iki 12 tūks
tančių darbininkų. Kai kurie 
mechanikai jau pradeda 
kraustytis į Omahą. Atrodo, 
kad nebus užtektinai patalpų 
visus apgyvendinti.

Vietinis.

Shenandoah, Pa.

Auksinis Jubiliejus
Sekmadienį, spalių 26 

1941, mūsų bažnyčiai sukan
ka 50 metų nuo pašventinimo 
kampinio bažnyčios akmens. 
Įvyks penkiosdešimtinės su
kaktuvės — auksinis Jubilie
jus. Ruošiamasi tinkamai jį 
paminėti.

Tą dieną bus atlaikytos 
penkios Padėkos Mišios įpra
stu sekmadienio laiku. Sumą 
laikys kun. Juozas Čepukai- 
tis. Jam asistuos kun. Juozas 
Šukevičius ir kun. Juozas

žodžių, kad atsakymas išeitų sklandesnis. Pagaliau ta
rė:

— Dovanok, kapitone, bet aš negaliu to padaryti.
Von der Goltz net krūptelėjo. Nuskuręs belaisvis ne

nori įstoti į vokiečių kariuomenę? Tai tarsi elgeta pur
tytus! nuo krepšio pinigų. Ar supykti, ar jo gailėtis? 
Ne, pykti dar nėra už ką. Jis kažko nesupranta, o gal 
varžosi kokiais skrupulais. Reikia jie išblaškyti.

— Aš tiesiog negaliu suprasti tavo atsisakymo. Gal 
varžaisi tuomi, kad esi prisiekęs rusų carui?

Andrius šyptelėjo.
— Ne, aš tuomi nesivaržau. Tai buvo priverstina 

priesaika. Tiesa, aš įstojau savanoriu, bet tik dėlto, kad 
kariaudamas galėčiau pasitarnauti Lietuvai.

Von der Goltzo nuostabai nebuvo galo.
— Pasitarnauti Lietuvai? Ar tai tu manai, kad caras 

geresnis Lietuvos prietelis už kaizerį?!
— Dovanok, pone kapitone, — atsakė Andrius, — 

už mano atvirumą. Ir caras ir kaizeris abu Lietuvos 
priešai, katras aršesnis, aš nežinau. Aš nė vienam ne
noriu tarnauti. Buvau įstojęs į caro kariuomenę, nes» 
man kitokios išeities nebuvo. Dabar dalykai taip vir
to, kad, pakliuvęs į nelaisvę, galiu būti neutralus iki 
karo baigos.

— A! Tai tu toks! Vadinasi, ne didvyris, tik slapukas!
— riktelėjo įtūžęs kapitonas.

Andriaus akys keistai žybtelėjo.
— Pone kapitone! Aš 

Vadink mane kaip nori, 
Lietuvai tarnausiu.

— Gražus tarnavimas
kiti už tėvynę kraują lieja! — metė su panieka von der 
Goltz.

— Bet mano tėvynė nė Rusija, nė Vokietija. Aš lie
tuvis ir Lietuva mano tėvynė. Jei aš šiuo momentu 
žūsiu, kariaudamas rusų ar vokiečių eilėse, tai Lietuvai 
bus nuostolis. Tiesa, nedidelis, bet vis dėlto nuostolis. 
Ir jei tūkstančiai lietuvių taip galvotų ir taupytų savo 
gyvastis ir pajėgas būsimiems Lietuvos reikalams, tai 
mūsų tėvynė greit ant kojų atsistotų.

Von der Goltz išpūtė akis ir net kiek išsižiojo. Busi
mieji Lietuvos reikalai... tėvynė greit ant kojų atsisto
tų... — kas čia per sapnai? Tas vaikinas jei ne tikras 
pamišėlis, tai bent jo galvosena gerokai pakrikusi. Ta
čiau būtų įdomu sužinoti, kas tuose žodžiuose slepiasi.

Von der Goltz jau nebepyko. Jis tik žiūrėjo į Andrių 
tokiomis akimis, tarsi matytų visai nepažįstamą žmo
gų, kurio nė kalbos gerai nesupranta. Nuolankiai, tar
si susidomėjęs mokinys, norįs ką nauja sužinoti, bet 
kiek ir sarkastiškai, jis paklausė:

— Ką reiškia tamstos žodžiai „busimieji Lietuvos rei
kalai”? Iš tolesnio posakio, kad „mūsų tėvynė greit ant 
kojų atsistotų” lyg siūlosi išvada, kad jūs galvojate apie

nesigainioju didvyrio vardo! 
o aš darysiu savo. Aš vien

sedėti rankas sudėjus, kada

d.

Susituokė
Spalių 18 d., šv. Mykolo ba

žnyčioje susituokė Amelia 
Rodusis mūsų par. su Walter 
Budreckis, šv. Petro ir Povilo 
par. Kun. J. šernius, Jersey 
City klebonas sutuokė; asis-

Su šiuo pasauliu atsiskyrė tavo kun. M. Kemėšis.

Susituokė
Spalių 19 d. mūsų bažnycid------ -

je susituokė parapijiečia JAUSMIsIOS 
Antanas Guoskis, su Ona P " 
tronis. Palydovų grupę sudi 
re net devynios poros. Si b 
tuokė klebonas J. Šerniu _ 
Priėmimas s kaitlingo sveči 
būrio įvyko parapijos salėji 
Laimingo gyvenimo jauni į paminėjimui ir 
vedžiams!

sius kostiui 
mos net pii

Visos dr< 
asmenys m. 
mi dalyvau 
me, nes pel) 
darybei. E 
praeitais 
bus paruoš 
nos neturt

Nutarta 
daryti nan 
čių išpard 
nio mokyk 
dai. Moky] 

i medžiagon 
išlaidas pa 
tės: V. Va 
Walters, J 
N. Benedi

, spalių 25 d., 
bus iškilmingos 
įta, Mišias už- 

Sąjungos 29 
§ metų gyvavi-

M. Čepo 
koja Alto 
sveikatos 
tas mišias 
kiusioms

Spalių 19 d. mūsų bažnyčio
je prasidėjo 40 vai. atlaidai. 
Iškilmės buvo labai įspūdin
gos. Kun. Vaškio pamokslai 
visiems labai patiko.

Marė Žilioniutė — Labanaus
kienė. Velionė buvo uoli rė
mėja visų draugijų ir Lietu
vos reikalams niekad nieko 
negailėjo. Priklausė kelioms 
draugijoms ir L.R.K.A. Susi
vienijimo 13 kp.

Spalių 17 d. „Amerikos” 
nuoširdaus bendradarbio, ko
respondento J. Karaliaus 
žmona Ona išvežta į ligoni
nę. Nelabai gerai jaučiasi ir 
pats J. Karalius. Linkime jo 
žmonai ir jam kuo greičiau
siai atgauti savo sveikatą, su
stiprėti.

Jaunosios gėlėmis buvo pa
puošti visi bažnyčios altoriai. 
Jaunosios tėvelis vedė ją prie 
altoriaus. Pirmais palydovais 
buvo Daniel Fertal ir Anna 
Radusis. Jaunųjų tėveliai 
svečius priėmė K. & K. resto
rane. Svečių buvo iš Eliza
beth, Jersey City ir toliau. 
Ilgiausių metų jauniesiems.

Bayonne, N. J

Vakarienė - laimėjimas
Parapijos vakarienė ir ka

lakutų laimėjimas įvyks sek
madienį, laipkričio 23, 6 vai. 
vakare, šv. Mykolo par. sve
tainėje. Nepamirškite daly
vauti.

gausiajam už 
suteiktas Dievo

Novena
Nuolatinės Novenos 

maldos prie šv. Onos laike 
mos kas antradienį. Lietuvi 
kalboj — 7:30 vai. vak.; an$ U* 
lų— 8:15 vai. vak.

pa sąjungietės pri- 
nmiją ir po pa- 
įendri pusryčiai

Penktai 
namie mi] 
nas Navii 
57 St., M. 
dotas spa 
ties Atsir

' šv. Jono 
•NEPAVYKO ^rab-Ju<: 
— Velioni
įjungos 29 kuo- Francišk

Pamokos
Vaikučiams katekizmo pa yungog 29 kuo-1 Francišk 

mokos: pirmadieniais ir trs vakariene į- Mrs. Mai 
čiadieniais. Tėvai raginau ■ 
atsiųsti savo sūnus, dukreles

Krikštai
Spalių 12 d. pakrikštytas: 

sūnus Thomas. Tėvai — John 
Sekei ir Helen Cheesny; spa
lių 19 d. — sūnus Jonas. Tė
vai — Ed. Bagdon A. Stan- 
ciauskiutė? T

Atitaisoma klaida
Koresp. „Vyrų paradas” bu

vo praleistas vardas Cezari- 
jus Kolante, parapijos trusti- 
stas, kuris parade buvo for- 
mališkai apsirengęs, dėvėjo 
aukštą kepurę.

. Lietuvos atstatymą. Bet ar gi tokia beprotystė galė
tų sveikam žmogui ateiti į galvą?

Andrius liūdnai nusišypsojo.
— Kad rusui ar vokiečiui tai atrodytų beprotystė, tai 

aš gerai suprantu, bet kad tamstai, lietuviui, taip atro
do, tai man labai liūdna.

Von der Goltz pašoko, kaip gyvatės įgeltas. Jo sta
tūs ūsai žiauriai krustelėjo. Jis staiga virto griežtu vo
kiečių karininku.

— Nepamiršk, jaunuoli, kad aš vokiečių armijos ka
rys! — užgriovė kapitonas.

Bet Andrius jo nenusigando, žinodamas Goltzo-Gal- 
čiaus gyvenimo paslaptį, jis tuoj susivokė, kad kapito
nas tik dėl visa ko smarkauja. Jam lyg ir pagailo su- 
vokietėjusio lietuvio, tad labai švelniai į jį prabilo:

— Labai atsiprašau pono kapitono, kad aš nejučio
mis užgavau sopamąją vietą. Aš pilnai įeinu į tamstos 
padėtį ir suprantu, kad neišspręstas jūsų tėvynės klau
simas labai slogina jūsų tautinę sąmonę ir, sakyčiau, 
sąžinę.

— Kaip tai neišspręstas tėvynės klausimas! — vis dar 
smarkavo von der Goltz, — ar aš nesakiau, kad Vokie
tija mano tėvynė?

Balsas buvo skardus ir griežtas, bet tarsena daug 
suminkštėjusi. Buvo numanu, kad kapitonas jau nesi
jaučia stovįs ant tvirto pagrindo, žinančiam jo gyve
nimo eigą toksai pasisakymas už Vokietiją kaipo jo tė
vynę atrodė keistu disonansu. Andrius čia pat pajuto, 
kad turi prieš von der Goltzą stambų triupą, bet juo 
naudotis pasiryžta labai atsargiai.

— Nesiginčysiu su ponu kapitonu, — tarė manda
giai, — pagaliau, čia nė ne mano dalykas. Aš privalau 
tik savęs žiūrėti, kad tinkamai atlikčiau savo pareigas 
tėvynei.

Von der Goltz kiek ir susimąstė.
— Pareigas tėvynei... — murmėjo sau po nosia, — 

bet kur gi ta tėvynė — mano tėvynė? Pagaliau ir jo 
— kas ji per tėvynė, kad neturi nei laisvės, nei valsty- 
bs? O bet gi—

Staiga jis garsiai Andriaus paklausė:
— Nors kartą gi man žmoniškai pasakyk: koki tie 

busimieji Lietuvos reikalai ir kaip ji atsistos ant kojų?
Andrius linksmai, beveik vaikiškai nusišypsojo.
— Čia, žinoma, tik svajonės, bet tokios saldžios, kad 

mes būtinai norime, kad jos įvyktų. Tamsta nesi nei 
diplomatas, nei šnipas, tik drąsus, teisus karys, tai aš 
nieko neslėpdamas jas išdėstysiu. Mes norime, kad Lie
tuva būtų tokia tėvynė, iš kurios piliečiams nereikia 
bėgti, nei jos gėdytis. Mes tikimės, kad ji bus nepri
klausoma valstybė. Tai ir visa paslaptis.

Von der Goltz nuoširdžiai nusikvatojo.
— Na, kad griebė, tai griebė! Tau, broleli, reikėtų 

gydytis, ir tu be didelio vargo išvengsi belaisvių stovyk-

13 i, Apreiškimo Frances 
alėje. Atsilankė Ii j a Na v:

. išrys dalyvių. To nūs: Pov 
Šv. Tėvas Pijus XII, spali -ės visais atžvil-1 Stasys, t 

19 d. priėmė audiencijoj A ^yyfco.
menkos atstovo Italijai šei ,jubi|iejaus va. 
mą ir tarnautojus. stačiame „A-

________ ________ į ceryje.
mą ir tarnautojus.

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shawkonis

GRAB ORIU S — 
BALZAMUOTOJ  AS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valstybių

310 John Street 
Harrison, N. J.

vilas Vi
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Rožanči 
ja ir Mo

|j Balkūno Varda- 
I antradienį, spa-i 

"įsos Bažnytinės 
liprašė Šv. Mišias 
i ir laimės interr 
[•lietuvių kunigų 
pasveikinti. Var-

pspadorius visus laimėj ii 
p ir atatinkamai pavyko 

bonas
|—— gražau

naudot 
taisyti

Korr 
aukote 
bei vis

Lai
Spali

įpijoje Rekolekci- i 
i spalių 29 d. ir 
liuese. Rekolek- 
ymus kalbėtojas 
jo, Pranciškonas.

tojo. Tiesa, buvai sužeistas į galvą — dabar suprantif^jy^i8 ir va- 
—suniurnėjo lyg j save von der Goltz. . r prašomi lanky-

Andrius šyptelėjo.
— Tamsta manai, kad aš turiu smegenų karštį, neš-----

vokiečio kulka palietusi mano kaktą. Karštį turėjau, tasSodalietes spalių 
tiesa, bet dabar esu visiškai sveikas ir viską ko puikiai 
šiai atsimenu, tarp kitų dalykų ir tą svajonę apie Li<
tuvos nepriklausomybę. Aš ją seniai su savim nesiojuoli gug teikiamos į_ 
si, tik neišeinu su ja viešumon, nes žmonės, tai išgirdę! v 
tik pečiais trūkčioja... fĮ uz *______ ’

— Ir tau nematan su pirštu į kaktą bakšnoja,—pert" 
tarė von der Goltz, — ir nestebėtina. Bet aš tau nor!|lpškail.tidIlS 
tiek pripažįstu sąvokos, kad tą kvailą svajonę mokėjai 
savyje paslėpti. Juk tai gryna beprotystė.

— Aš ne dėlto ją slėpiau, kad ji būtų beprotystė, bei
dėlto, kad žmonės jos nesupranta. Gi ne viskas, ka 
žmonės nesupranta, yra beprotystė. Pavyzdžiui, dau4 
gelis nesupranta astronomijos. 1

— Oho! — pakėlė skruostus von der Goltz, — tai tii 
čia, matau, visai ant kitos kėdės nori atsisėsti. Nesu4 
pranta dėl to, kad ta tavo idėja perdaug jiems gili —I 
eh? Vadinasi, ir aš prie tų nesupratėlių priskaitytas? į

Andrius negalėjo sulaikyti plačios šypsenos.
— Ponas kapitonas pertoli savo išvadas pastūmėjo-] 

te. Aš taip toli ir plačiai nesiekiu . Aš tik sakau, kad 
esamuoju momentu Lietuvos nepriklausomybės idėja 
eiliniam šaltapročiui nėra įmanoma. Kaipo svajonę jis 
gali suprasti, bet kaipo realybę—ne. Aš—ką gi — aš 
dėl realybės nė nesiginčysiu, nes žinau, kad jos neįrody
siu, bet pats sau vienas kažkaip esu įsitikinęs, kad ta 
svajonė gali įvykti ir, tur būt, įvyks.

— Bet, žmogau! — karščiavosi von der Goltz, —re-į
alybė kaip realybė galas žino, kokia ji iš tikrųjų bus 
— bet... bet vis dėlto reikia turėti bent šešėlis kad ir 
mažiausios galimybės. Gi dabar — kaip gi tu gali net 
svajoti apie kokią ten nepriklausomą Lietuvą, kada 
toki milžinai, kaip Vokietija ir Rusija iš pašaknų su
drebėjo? Gi Lietuva tai kaip pirštas tarp durų. Jos: 
kaip nėra, taip ir nebus, ir negali būti. Nepriklausoma. 
valstybė! — Ha! ha! ha! Jūs tenkinatės galį nors pėd-l 
saką savo tautiškumo išlaikyti. Kai karo dūmai išsi-j 
blaškys, tai ir jūsų pėdsakas vargu bus išlikęs. ____

„Lygiai kaip Pilvutis”,— pamanė Andrius, garsiai gi kme lengviems išmokėjir 
tarė: K-------------------------

— Taigi čia ir visas dalykas, kad milžinai iš pašaknų 
sudrebėjo. Milžinai tarp savęs ėdasi ir viens kitą suės. • 
Gi į nykštuką jie nė dėmesio nekreipia. O jis gali išlikti 
gyvas. Milžinų spėkos išsieikvos, ir jie gulės bejėgiai.

(Bus Daugiau)

los, nes pakliūsi į bepročių ligoninę. Tu vienok iš da 
lies gudrus — moki apsimesti pamišėliu.

— Svajonė, nei beprotystė, pons kapitone. Gi ši sva 
jone lengvai gali įvykti.

— Lengvai gali įvykti! Ne, brolyti, tau reikia gydyt

prašomi lanky-

i’ime nutarė ren- 
parapijos salėje.

ffgemis pagauna 
oka greitai veikti. 
Anuokite, rašy- 
sneniai kreipkitės 
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RAKAMI!

*11 Grand Street,
Tel. EVergreen 7 

WfiJAI GEROS RĖŠ 
p pasižiūrėti mūsų pardi 
Palyginkite kainas su kiton

JŪS NIEKUR NEGAUS 
Kaip Petraičių Kr 

PETRAITIENE
1 mokėsite už rakandus,
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>Sakramentas

o sakramentas 
i J. E. arkivys- 
Ish lapkričio 29, 
Jei yra mūsų a- 
laugusių, kurie 
sutvirtinimo sa- 
kuo greičiausiai 
kleboną M. Ke-

JerseyQ:tober 24' 1941 m. AMERIKA < 5

n^IETOS ŽINIOS
nietinig

j 
I

kurie ruošiasi 
ramentą, bus šia 
.dieniais, ketvir- 
šeštadieniais — 
Suaugusiems gi, 
r ketvirtadienio 
7:30 vai.

jos. Visi 
gai kvieftauji’.

[KIA SEIMELIO

vling sezonas

ir New Jersey 
owling sezonas 
ių 19, Harrison 
Ileys patalpose, 
komandų. Po dvi 
Harrison, Kear- 

■ Bronx.
dėjo Vyčių aps.
3 kun. M. Keme-

orko Apylinkės Lie- 
talikų Seimelis šie- 

Vjįt,: paskutinį gruodžio 
Metinėj, sekmai -1 —— 

rienė įvyks2 Mmell° 
kričio 16 d P FaPijos salė* Kun> 
~ ■ k mis jau maloniai už- 

Jalę. Girdėti, draugijų 
uoliai ruošiasi.

gi tik du mėnesiai li
tį iškilmių, todėl ne- 
i, kad visos draugi

ją labar tą dieną gerai 
.. >s ir jokių pramogų

gekmadienį, gruodžio
► vieta — šv.

Sudarytas 
tas uoliai 
si žada į' 
karieuė į 
giausia. ’

Spaliųl9į> ’ ’ ‘
je susituok į_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Antenas^ jejaus MIŠIOS 
troms. Paiyį. 
rė net devyįy

sius kostiumus — bus dalina
mos net piniginės dovanos.

Visos draugijos ir atskiri 
asmenys nuoširdžiai ragina
mi dalyvauti šiame parengi
me, nes pelnas skiriamas, lab
darybei. Būtent, taip kaip 
praeitais metais Kalėdoms 
bus paruoštos maisto dova
nos neturtingiesiems.

Nutarta gruodžio mėnesį 
daryti namie keptų pyragai
čių išpardavimą, sekmadie
nio mokyklos vaikučių nau
dai. Mokyklėlei reikalingoms 
medžiagoms ir reikmenims 
išlaidas padengė šios sodalie- 
tės: V. Valantiejienė, Brady, 
Walters, J. Benedict, Paulik, 
N. Benedict ir kitos.

New York ir New Jersey A.L.R.K. Moterų Sąjungos apskrities suvažiavi
mo garbės stalo svečiai: „Amerikos” redaktorius J. B. Laučka, kun. Jonas Bal- 
kūnas, M. Šertvytienė, M. Tamošauskienė, O. Petrulienė, V. R. Valantiejienė.

Suvažiavimas įvyko spalių 12 d. Maspetho parapijos salėje.

LIETUVOS ŽINIOS Korespondentų Pranešimai
;adienį, spalių 25 d., 
yto bus iškilmingos

dose, turim eiti dažniau prie 
šv. Sakramentų, turim daly
vauti lietuviškose parap. 
draugijose turim sukurti 
skaitlingą, lietuvišką parapi
jos chorą. K.

Waterbury, Conn

ituokė
., šv. Mykolo ba- 
situokė Amelia 
lį par. su Walter 
r. Petro ir Povilo 
Šernius, Jersey 

s sutuokė; asis- 
Kemėšis.
gėlėmis buvo pa- 
įžnyčios altoriai, 
zelis vedė ją prie 
•mais palydovais 
Fertal ir Anna 
lunųjų tėveliai 
ič K. & K. resto- 

bųvo iš Eliza- 
r City ir toliau, 
ų jauniesiems.

Priėmimas^ i asista. Mišias už- 
buno įvykooterų Sąjungos 29 
Laimingo^ v0 25 metų gyvavi- 
vedžiams! rties paminėjimui ir 

Aukščiausiajam už 
N? >pai suteiktas Dievo

vedžiams!

Nuolatinį 
maldos prie ? 
mos kas antr; 
kalboj-71 
lų- 8:15 nl-

šias sąjungietės pri- 
Komuniją ir po pa
jus bendri pusryčiai 
j salėje.

te RIENĖ PAVYKO
Vaikučiu- ,- - - - - - - - - - - - -

mokos: pingį į Sąjungos 29 kuo- 
čiadieniais. ?• liejaus vakarienė į- 
atsiųstisavoį Įių 19 d., Apreiškimo 

s salėje. Atsilankė 
as būrys dalyvių. ToŠv. Tėvas P:;

19 d. priėmė kilmės visais atžvil- 
merikosatt kiai PavYko-
mą ir tara: 1 aPie Jubiliejaus va-

M. Čeponieniė širdingai dė
koja Altoriaus D-jai už jos 
sveikatos intencijai užprašy
tas mišias ir visoms ją atlan
kiusioms draugėms.

Penktadienį, spalių 17 d. 
namie mirė 67 m. amžiaus Jo
nas Navickas, gyvenęs 59-78 
57 St., Maspeth, N. Y. Palai
dotas spalių 20 d. iš Viešpa
ties Atsimainymo bažnyčios į 
šv. Jono kapines. Patarnavo 
grab. Juozas Garšva.

Velionies liko: žmona 
Pranciška; trys dukterys: 
Mrs. Marijona Vitkus, Mrs. 
Frances Andryanski ir Emi
lija Navickaitė; keturi sū
nūs: Povilas, Jonas, Vincas, 
Stasys, taip pat anūkas Po
vilas Vitkus.

• Žinomas Paryžiaus žurna
las „Illustration” įsidėjo 
straipsnį apie Ukrainą. Strai
psnyje pabrėžiama, kad uk
rainiečių kazokai atsirado 
kaip tik tais laikais, kuomet 
Ukrainą valdė lietuviai. Nuo 
to laiko prasideda ukrainiečių 
nepriklausomybės tradicijos.

• Patirta, kad taip pat Lat
vijoje bolševikų nusavintos 
žemės latvių ūkininkams ne
grąžinamos. Kaip ir Lietuvo
je, taip ir Latvijoje ūkininkai 
palikti tik žemių valdytojais, 
bet daugiau kaip 30 hektarų 
niekas neturi teisės valdyti. 
Taip pat Latvijoje negrąžinti 
nei namai, nei pramonės nei 
kitokios įmonės.

® Rygos burmistru paskir-

- Newark, N. J.
Nauji „Amerikos” 

skaitytojai

Per Švč. Trejybės par. var
gonininko St. Globio pastan
gas vėl susilaukta visas būrys 
naujų „Amerikos” skaityto
jų. Newark, N. J. užsirašė: 
Jonas August, St. Butkus, P. 
Jasmantienė, Ant. Kamins
kas, P. Mitchell, A. Misevi
čius, Jurgis Staskus, F. Šrei- 
bikauskas, M. Stankienė, Ant. 
Venckus; Kearny, N. J.: Fr. 
Butkus, M. Čiurinskaitė, M. 
Stanis, W. Šukys. Harrison, 
N. J.: Valt. Plikaitis; Pater
son, N. J.: J. Marčiulaitis; 
Livingston, N. J.: M. Kru
kauskas; Hillside, N. J.: B. 
Stanks; Orange, N. J.: Elena

Kateketinės mokyklos veikia

Elizabethe pradėjo veikti 
dvi kateketinės mokyklos: 
vieną viešųjų pradžios mo
kyklų vaikams sekmadieniais 
po devintos valandos mišių, 
antroji aukštesniųjų viešųjų 
mokyklų vaikams penktadie
niais po Sopulingos Dievo 
Motinos novenos aštuntą va
landą vakare. Pirmąją moky
klą veda vietinės mokyklos 
Pranciškietės sesutės, antrą
ją Kun. S. Stonis. Mokinių 
skaičius vis didėja, nes Eli
zabeth
svarbą religinio auklėjimo 
bei mokinimo. Tat visi lietu
vių vaikai lankantieji viešą
sias mokyklas, į kateketines 
mokyklas!

lietuviai suprantą

rikštai

d. pakrikštytas: 
s. Tėvai — John 
n Cheesny; spa
rtinus Jonas. Tė- 
Jagdon A. Stan-

lips sekančiame „A- 
numeryje.

Tel. HArrac jetho Žinios

ono Balkūno Varda-

►oma klaida

yru paradas” bu- 
s vardas Cezari- 
parapijos trusti- 
arade buvo for- 
sirengęs, dėvėjo

BAlZff

Laisnte 
ir Nw te

Visos Bažnytinės 
j užprašė Šv. Mišias 
tos ir laimės inten- 
lug lietuvių kunigų 
jį pasveikinti. Var-

jĮĮlIjį : gaspadorius visus
įtiko ir atatinkamai' pavyko. Dovanas aukojo kle- 

Hil® )

m i Iii......... . ........................................................

A. A. J. NAVICKUI 
mirus

Jos liūdesio valandoje, narei
F. Navickienei ir šeimai
Reiškia gilios užuojautos 

Rožančiaus D-j a, Altoriaus D- 
ja ir Moterų S-gos 30 kuopa.

Laimėjimo Vakaras

Spalių 19 d. Altoriaus d-jos 
laimėjimo vakaras puikiai

arapijoje Rekolekci- 
dės spalių 29 d. ir 
Vėlinėse. Rekolek-

, nes pakliūsi į bepročių ligonis.' 
gudrus — moki apsimesti pans:

— Svajonė, nei beprotystė, p®k? [įžymus kalbėtojas 
ė lengvai gali įvykti.
— Lengvai gali įvykti! Ne, broljt-
3. Tiesa, buvai sužeistas į galvą-: 
uniurnėjo lyg į save von der Goto 
Andrius šyptelėjo.
— Tamsta manai, kad aš turiu te Sodalietės spalių
dečio kulka palietusi mano W rinkime nutarė ren

is parapijos salėje, 
8 d. Bus teikiamos į- 
ovanos, už įdomiau-

.skys, Pranciškonas. 
js sakys rytais ir va- 
fisi prašomi lanky-

bonas ir d-jos narės. Liko 
gražaus pelno, kuris bus su
naudotas bažnyčios rūbams į- 
taisyti.

Komitetas širdingai dėkoja 
aukotojams ir aukotojoms 
bei visiems atsilankiusiems.

MIRĖ

;a, bet dabar esu visiškai sveikasis 
i atsimenu, tarp kitų dalykų irtą' 
os nepriklausomybę. Aš ją seniai >. 
tik neišeinu su ja viešumon, nesu 
pečiais trūkčioja...

— Ir tau nematau su pirštu j kaL 
ė von der Goltz, — ir nestebėto
< pripažįstu sąvokos, kad tą hte 
yje paslėpti. Juk tai gryna bepn"
— Aš ne dėlto ją slėpiau, kad į b:
to, kad žmonės jos nesupranta. • £elefonuokite, ra.sy-

Spalių 9 d. mirė Frances 
Callahan, 54 m. amžiaus, gyv. 
268 Front St., Brooklyne. Pa
laidota pirmadienį, spalių 13 
d. po 10 vai. ryto pamaldų, iš 
Šv. Onos bažnyčios į šv. Jono 
kapines.

Ieškantiems
‘bargenus pagauna 
moka greitai veikti.

tas Pabaltijos vokietis Wit- Garelis; Garwood, N. J.: P. 
trock. Jis iki 1935 metų buvo Galiauskas; Brooklyn, N. Y.: 
Latvijos pilietis, o paskum iš
vyko Vokietijon.

• Paskelbtos kainos už nau
dojimąsi mašinomis, kurias 
ūkininkai gali pasiskolinti iš 
sandėlių ar pasamdyti atlikti 
žemės ūkio darbus. Už suari- 
mą traktorium 1 hektaro že
mės imama 50 rublių, už dir
vonų suarimą — 75 rbl., pel
kių — 100 rbl. Už kultivato- 
riaus išnuomojimą imama 15 
rublių, lėkštinių akėčių — 10 
r., paprastų akėčių — 5 r. 
Kainos nustatytos, matomai, 
vienai dienai.

Nele Mėlinis.
Sveikiname naujus „Ame

rikos” skaitytojus ir dėkoja
me už suteiktą paramą laik
raščiui.

Elizabeth, N. J

Federacijos 22-jo skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
spalio 20 d., 8:00 vai. vakare, 
choro kambaryje. ** Aptarus 
eilinius skyriaus reikalus, 
nuoširdžiai svarstyta Lietu
vai Gelbėti Fondo aukų vajus. 
Čia tuojau susirinkime na
riais įsirašė sekantieji asme
nys: 
$10.00, 
$5.00, 
$3.00, Stefanija Dumša $2.00, 
Vladas Lušas $2.00, Monika 
Daugėla $1.00, Jeva Kinta 
$1.00, Zigmas Karalius $1.00 
ir A. J. Aleksis $2.00. Su 
draugijų aukomis viso susi
rinkime suaukauta $37.00 
Valio!
Taip pat svarstytas Lie-jį° -į1 ^ol

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2761 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
498—500 Carroll St., Borough of Brooklvn; 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

PASQUALE LIBRETTI
498—500 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1040 has been issued to the undersigned 
su sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control I .aw 
at 47 Java St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

47 Java

NOTICE

Tretininkų draugija
Stankevičių šeima 

Petras Jakubauskas

tuvos buv. prezidento A. Sme
tonos į mūsų koloniją atsilan
kymas. Nutarta šioje tauti
ninkų - laisvamanių puotoje 
nedalyvauti ir palinkėta, kad 
tautiečiai savo fondan surin
ktų apsčiai aukų, nes iki šiam 
laikui tas jųjų fondas buvo 
tuščias.

Rašinėti į savaitraštį ,,A- 
meriką” korespondente išrin
kta Stef. Dumšienė ir į „Dar
bininką” — Petras Jabukaus- 
kas. Koresp.

Harrison, N. J

LUIGI AIELLO
St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
C—74 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1105 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLINTON 
1105 Myrtle

NOTICE is
GB 10330 has been issued to the undersigned 
to sell beer, .. . __ l.-
of the Alcoholic Beverage Control Law at. 
9820 i ‘______ 7'___ __ L.
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HYMAN PANCER 
KING HAMILTON SELF SERVICE STORES 

King Hamilton Self Service Stores 
9820—4 Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby ^iven that License No. 
GB 9479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
311 Maricn Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MORRIS TASHMAN
314 Marion St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1787 has been issued to the undersigned 

at retail under Section 107 
lie Beverage Control Law at 

849 Marcy Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JULIUS FOLICK & IDA BLOCK
849 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9159 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5616 — 8th Ave., Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH SCHWARTZ
5616 — 8th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7881 has been issued to the undersigned 
to sell beer wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 67 Furman St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JQSEPH NEMTA
67 Furman St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 472 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332-28 Pennsylvania Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

NATHAN FEIGELES
332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y. *

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 Utica Avenue, Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL HANDELSMAN 
Rosell Delicatessen

350 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1620 Kings Highway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB RAPPAPORT & ALBERT 
WECHSLER

1620 Kings Highway Brooklyn, N. Y.

BEER DISTRIBUTORS. INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

at retail under Section 107

Avenue, Borough of Brooklyn,

HYMAN PANCER

Spalių 9 d. mirė biznierius Pet
ras Plikaitis, gyv. 751 Harrison 
Ave., Harrison, N. J. Palaidotas 
spalių 13 d. Šv. Kryžiaus kapinė
se, North Arlington, N. J. iš So
pulingos Motinos Švč. bažnyčios. 
Liko žmona Marijona, 5 dukte
rys, 4 sūnūs ir brolis Juozas. Pa
tarnavo grab. B. J. Shawkonis- 
Ašakūnas, 310 John St., Harri
son, N. J.

Sopulingosios Dievo Motinos 
Novena

Elizabeth lietuvių parapi
jos bažnyčioje kas pentkadie- 
nį 7:30 P. M. yra laikoma la
bai graži ir jaudinanti Nove
na prie Sopulingosios Dievo 
Motinos. Prieš Noveną kas 
penktadienį yra dalinami la
peliai su gražiais pamoky
mais apie Sopulingąją Dievo 
Motiną. Žmonių į tą Noveną, 
pasibaigus vasaros atosto
gavimui, lankosi kas kart 
daugiau. Yra žmonių mylin
čių ir gerbiančių Noveną. 
Daugelis džiaugiasi įgytomis 
Dievo Malonėmis per užtari
mą Sopulingosios Švč. Mari
jos. Visi kviečiami tą žavė- 
jančiai gražią Noveną lanky
ti.

Brooldyno Lietuviai GraboriaiParapijos metinis bazaras

Klebonas Kun. J. Simonai
tis praėjusį sekmadieni pa
skelbė iš sakyklos, kad meti
nis parapijos bazaras įvyks 
lapkričio 21, 22 ir 23 dieno
mis. Bazaro tikslas sukelti lė
šų vietinės parapijos mokyk
los patobulinimui ir įsigyji- 
mui reikalingų vadovėlių. 
Kun. klebonas gražiai nupie
šė parapijinės katalikiškos ir 
lietuviškos mokyklos svarbą 
ir kvietė visus parapijonus 
taip lygiai ir draugijas prie to 
svarbaus ir švento darbo pri
sidėti ir iš anksto ruoštis. 
Lygiai teko patirti iš paties 
Kleb. J. Simonaičio, kad tas 
bazaras bus įvairesnis ir įdo
mesnis už kitus, seniau bu
vusius bazarus. Girdėti iš. 
veiklesnių parapijonų atsilie
pimų, kad šiais metais turią 
padaryti daugiau pelno per į 
tris dienas, negu savaitinį 
bazarą. Nuotaika graži. Na, 
sukruskime visi Elizabethie- 
čiai, kad parodyti ką Eliza
beth lietuvių parapiją gali pa
daryti.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)Pasinaudojimas dvivagiu 

plūgu valandai kainuoja 3 
rbl., paprastu plūgu — 2 rb., 
drapaku — 2 rbl., kultivato- 
rium — 3 rbl. Kirtimo ir sė
jamos mašinos leidžiamos tik 
turint prityrusį darbininką.

• Švedų laikraščiai „Afton
bladet” ir „Stockholms Tid- 
ningen” praneša, kad Vokie
tijoje gyveną lietuviai esą pa
statyti po vokiečių policijos 
apsauga ir dalis jų esą net in
ternuoti. Berlyne gyveną lie
tuviai turį kasdien melduotis 
policijos prefektūroje.

® Rugpiūčio 27 d. per Kau
no radiją buvo paskelbtas įsa
kymas gimnazijų ir progim
nazijų direktoriams pristaty
ti švietimo vadovybei moky
tojų sąrašus, mokinių skai
čių ir savo pageidavimus. Be 
to, įsakyta atsiųsti žinias, 
pagal nustatytą formą, apie 
baigusiųjų mokinių skaičių.

® Vien tik berniukams ski
riamos šios gimnazijos: Kau
ne — I ir IV gimnazijos, Pa
nevėžyje — I, Šiauliuose — I, 
Marijampolėje — II ir Vilniu
je I, III ir V. Tik mergaitėms 
skiriamos: Kaune II ir IILgi- 
mnazijos, 7“ 
Panevėžyje — II, Šiauliuose tų. Lygiu būdu Estijos sosti- 
— II, ir Vilniuje — II, IV ir 
X. Visos likusios gimnazijos 
ir progimnazijos paliekamos 
mišrios, tačiau jose turi būti 
atidarytos atskiros 'klasės 
berniukams ir mergaitėms.

• Rašytojas ir žurnalistas 
Vytautas Jakševičius—Alan
tas paskirtas Kauno valstybi
nio teatro direktorium. Ar jis 
pasiliko švietimo tarėjo pa
dėjėju prie Vokietijos genera
linio komisaro Lietuvoje,

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.Aušros Vartų Parapija

Lietuvi, nepamiršk praneš
ti visiems, kad šio mėn. 26 
d. 6 v. v. mūsų parapijos sa- j 
lėj įvyksta visų šios parapi-' 
jos draugijų suruoštas paren
gimas.

Vakaro pelnas skiriamas 
lietuviškiems šios parapijos 
reikalams.

EVergreen 8 - 9770 Tel. STagg 2 - 0783
' Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
Joseph GarszvaSpalių 7 d. mirė John Myko- 

lyszn, 10 m. amžiaus, gyv. 357 
So. 5th St., Brooklyne. Velionis 
palaidotas spalių 11 d. Patarna
vo grab. Juoz. Garšva.

Spalių 6 d. Welfare ligoninėj 
mirė Charles Kuržintaitis, 64 m. 
amžiaus, 877 Hendrix St., Brook
lyne. Palaidota spalių 10 d. Švč. 
Trejybės kapinėse. Patarnavo 
grab. Matthew P. Ballas-Bie- 
liauskas.

asmeniai kreipkitės 

M a c h u 1 i s 
ate — Laisniuotas 

_ Brokeris
• Vadinasi, ir aš prie tij nesikrato; į Woodhaveri) N y. 
Andrius negalėjo sulaikyti plaafc t . .
— Ponas kapitonas perto!^prgima 7-1896 

Aš taip toli ir plačiai nesiekiu. Jp
muoju momentu Lietuvos nepte-F 
niam šaltapročiui nėra įmanote H 
i suprasti, bet kaipo realybę-#'II 
realybės nė nesiginčysiu, nesžina> k 

, bet pats sau vienas kažkaip f® 
įjonė gali įvykti ir, tur būt, įvyks |
— Bet, žmogau! — karščiavosi^ i
bė kaip realybė r- galas žino, kol® | 
bet... bet vis dėlto reikia turėti B 
žiausios galimybės. Gi dabar-pi 417 Grand Stieet, 
įjoti apie kokią ten nepriklausą.r 
i milžinai, kaip Vokietija ir M . 
bėjo? Gi Lietuva tai kaippūpG 
p nėra, taip ir nebus, ir negali te 
stybė! — Ha! ha! ha! Jūs tenkte-1--------------------------------------------------------------- -—_—
:ą savo tautiškumo išlaikyti. K^Bodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių 
skys, tai ir jūsų pėdsakas vargu 
.Lygiai kaip Pilvutis”,— pa®ane‘ 
ė: J
— Taigi čia ir visas dalykas, kad. J 
Irebėjo. Milžinai tarp savęs ėdąs J 
į nykštuką jie nė dėmesio nekreF .
zas.- Milžinų spėkos išsieikvos, d r E-

(Bus Daugiai I

ones nesupranta, yra beprotystė- 
is nesupranta astronomijos.
— Oho! — pakėlė skruostus von * 
, matau, visai ant kitos kėdės te 
mta dėl to, kad ta tavo idėja pte

Andrius negalėjo sulaikyti plaaffi

VIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

ŠDIRBEJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
□te pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

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

kaip anksčiau buvo pranešta, 
žinių neturima.

® Iš Pabaltijo valstybių so
stinių tik Vilnius ir Kaunas 
beveik visiškai išliko karo 
veiksmų nepaliesti. Tuo tar
pu apie Rygą žinoma, kad 
ypač skaudžiai ten nukentėjo 
senoji miesto dalis, kur buvo 

Marijampolėje I, daug istorinės vertės pasta-

Klausimas:
Kas išlaiko lietuvių kalbą, 

lietuviškus papročius išeivi
joje?

Atsakymas: Lietuviškai su
sipratę tėvai, lietuviška para
pijinė mokykla, bažnyčia ir 
lietuviškos draugijos.

KL: Kiek New Yorkas turi 
lietuviškai susipratusių tė
vų? Ats.: Daugumą.

KL: Kiek N. Y. miestas tu
ri parap. lietuviškų mokyklų?

Ats.: Nei vienos.
KL: Kiek N. Y. miestas tu- 
liet. parap. bažnyčių?* 
Ats.: Vieną.
KL: Kokiame stovyje mū

sų parapijos bažnyčia?
Ats.: Labai blogame.
KL: Kas gali ir kas privalo 

pagerinti mūsų parap. bažny
čios stovį?

Ats.: Mes New Yorko mies
to lietuviai, tiktai mes.

KL: Ką turim daryti, kad 
sutvarkytume savo parap. 
bažnyčios reikalus?

Ats.: Visi N. Y. miesto lie
tuviai katalikai, be jokio išsi-

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

ri

nė — Talinas yra labai nu
kentėjęs.

® Per Kauno radiją buvo 
paskelbta, kad arkivyskupas 
Skvireckas pasimatė su Vo
kietijos gen. komisaru Lietu
voje Rentelnu. Komisaras pa
reiškęs, kad jis palankiai 
svarstysiąs Katalikų Bažny
čios pageidavimus. Krikščio
niškos bažnyčios Pabaltijo 
kraštuose visur jau veikian- sukinėjimo, turim sekmadie- 
čios. niais 11 vai. dalyvauti pamal-

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

VERONICA R. VALANTJEJUS 
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Angehj Karalienės 
Parapija
Laimingieji

Spalių 20 d. sėkmingame 
parapijos bazare laimėjo pini
gines dovanas: $25.00 — E. 
Smetona, 85-04 — 89th St., 
Woodhaven, N. Y., No. 11891; 
$15.00 — A. Keršys, 3115 
Greenpoint Ave., Long Island 
City, N. Y. No. 365; $5— H. 
Ames, 86-43 89th St., Wood
haven, N. Y. No. 650; $5.00— 
Mary Tursky, 32 Meserole st., 
Brooklyn, N. Y. No. 10553.

Padėka
Klebonas J. Aleksiūnas 

Amžinojo Rožančiaus D-jos 
vardu širdingai dėkoja už tos 
d-jos narėms suteiktas dova
nas parapijos bazarui: Ši- 
manskui ir Petkauskui už pa
aukotus visus valgius; Lu
kams už dovaną, Ginkams už 
saldainius ir visoms aukoju
sioms narėms, taip pat dar
bininkams ir darbininkėms.

'vėl Fondo naudai paaukojo 
$1.00. Už paramą širdingai 
dėkojame.

Be šios svarbios paramos 
K. Sirutavičius aukojo Lietu
vos Gelbėjimo Fondui $2.00, 
sakydamas: ,Jei visi laikraš
čių skaitytojai po trupinėlį 
savo pajamų aukotų Lietuvai 
gelbėti, nelaimingiems trem
tiniams lietuviams šelpti, tai 
galima būtų greičiau viskas 
padaryti. Aš jau senas žmo
gus, bet dar nesu girdėjęs to
kio žiaurumo, kurį parodė ko
munistai Lietuvos žmonėms. 
Tiesiog baisu darosi pagalvo
jus, kad tie nieko nekalti 
žmoneliai, turi kęsti badą, 
alkį ir šaltį, taip toli nuo savo 
gimtinės, šaltame Sibire.”

Dauguma tą patį jaučia ir 
galvoja, tik ne visa dauguma 
prisideda savo aukomis. Del
simas pagalbos teikime, tai 
prailginimas skurdo valandų 
ir beviltiško laukimo.

ir lietuviai kalbėtojai. Jie 
kalbės svarbiais namų savi
ninkams klausimais.

Į šį įdomų susirinkimą yra 
kviečiami atsilankyti visi na
mų savininkai, nariai ir ne 
nariai.

Komisija

IŠVYKO KARIUOMENĖN

Spalių 23 d. kariuomenėn 
išvyko daug naujų karių. Iš- 
vykusiųjų tarpe yra Balys 
Laučka.

O’DWYER KANDIDATŪRĄ 
REMIA LEHMAN

IŠVYKO Į S. CAROLINA

Metinė Sukaktis
Šį sekmadienį Amžinojo 

Rožančiaus D-jos metinės mi
šios įvyks 9 vai. ryte. Ta pro
ga draugija gražiai išpuoš di
dįjį altorių. Visos narės ragi
namos susirinkit 8:30 vai. 
prie bažnyčios. Po pietų bus 
svarbus metinis susirinki
mą: valdybos rinkimas ir 
daug svarbių nutarimų už
pildys dienotvarkę. Visos da
lyvaukite.

Edvardas Bartkus, B. Pug- 
žlių, „Amerikos” skaitytojų 
sūnus, trumpam laikui buvo 
atsilankęs pas mamytę ir bro
lį Leonardą, Brooklyn, N. Y. 
Edvardo gimtadienio proga, 
mamytė ir brolis suruošė pui
kią „Surprise Party”. Visi 
jam linkėjo geriausio pasise
kimo ir ilgiausių metų.

Kadangi Edvardas tarnau
ja Dėdės Šamo kariuomenėje, 
tai vėl išvyko į South Caro
line, dviejems metams.

Su dideliu susidomėjimu 
priimta žinia iš Albany, N. 
Y., kur Lehman pareiškė 
remsiąs O’Dwyer kandidatū
rą į New Yorko miesto majo
rus. Senatorius Wagner eina 
drauge su Lehman.

Manoma, kad penktadienio 
konferencijoje prezidentas 
Rooseveltas pasisakys dėl sa
vo pasirinkimo kandidatūrai.

Atrodo, kad miesto majoro 
rinkimų įkarštis kas kart di
dėja.

MIRĖ

Brooklyno Lietuviai GydytojaiLs
----------------------------------------------------• I dalia.

Dr. John Walnk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9221
VALANDOS:

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

Šventadieniais susitart

[Q*»»

KULTŪRE
SAV

EINA KAI

Entered as Seco 
Office at Brook

Anglija Neturi Pareigų Lenkijai
Daugelis lenkų jaučiasi nu

skriausti ir nusivylę anglais 
ir susitarimu su Sovietų Ru
sija. „Nowy Swiat” beveik 
kasdien paduoda ištraukas iš 
anglų spaudos, reiškiančios 
anglų nuomonę šiuo klausi
mu. Taip savaitraštis ,Truth’ 
(dešinės pakraipos) rugpiū- 
čio 8 d. rašo:

bolševistinės ir ateistinės Ma
skvos. Net šiandien, kuomet 
Rusija kovoja už savo gyvy
bę, neužmirštama apie tuos 
priešingumus. Ta patvirtina 
išstojimas kelių emigracinės 
valdžios Anglijos narių, jku- 
rie panorėjo tuo būdu paAei- 
kšti savo nepasitenkinimą su
tartimi su Rusija.

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

Tel. EVergreen 7 - 6861
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryt

Tel. STagg 2 - 7177

* Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel.

Iškilmingos vestuvės
Spalių 19 d. kun. J. Alek

siūnas sutuokė M. Kumečiu- 
tę su P. Liberiu. Bažnyčioje 
degė visos žvakės. Varg. P. 
Dulkė, Lašaitė ir šarkauskai- 
tė sugiedojo porą giesmių."

Automobilius išpuošė Vi - 
krikienė ir Blažinskienė. Svo
tais buvo p. Jakaičiai. Jauno
ji, ilgametė parapijietė, gėles 
gautas nuo žento paliko baž
nyčioje. Vizbarienė Liberių 
namuose paruošė skanius pie
tus.

Linkime gražios santaikos 
gyvenime.

FEDERACIJOS APSKRI
TIES SUSIRINKIMAS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities mėnesinis 
susirinkimas bus spalių 31 
d., penktadienį, 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje.

Visi apskrities nariai ir 
draugijų veikėjai prašomi 
dalyvauti. Bus svarbių prane
šimų apie apskrities veiklą ir 
apie Federacijos Tarybų su
važiavimą Chicagoje.

S. SUBATIENĖ SERGA

Spalių 11 d. Kings County 
ligoninėje mirė Andrius Go- 
gis, 54 m. amžiaus, gyvenęs 
174 Roebling St., Brooklyne. 
Palaidotas spalių 14 d. iš 
Angelų Karalienės bažnyčios 
į šv. Jono kapines. Patarnavo 
grab. Matthew P. Ballas-Bie- 
liauskas.

Velionies liko žmona Vero
nika, 4 dukterys: Emilija 
Bradis, Montello, Mass., Mol
ly, Clara ir Betty Valen, taip 
pat žentas Jonas Valen, biz
nierius Grand St., prie Ha- 
vemeyer St., Brooklyne, taip 
pat anūkas Rapolas.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

„Sunku žinoti, kaip dažnai 
rusų literatūroje lenkai apra
šomi neigiamai. Be abejonės 
yra atbulai, jei lenkų auto
riai aprašo Rusiją. Neapy
kanta tarp tų dviejų tautų 
siekia tolimą senovę. Rusų 
revoliucija tą neapykantą tik 
apvilko į naujus rūbus. Kapi
talistinė ir katalikiška Len
kija buvo dideliu kontrastu

tybos didinimas eina pirmyn. 
Namų statymas irgi progre
suoja. Navy Yard ištaisymas 
kainuo virš 100,000,000 dol., 
gi gyvenamų namų — kai
nuo 32,000,000 dol.

Bazaras jau pasibaigė. Ba- 
zaro dalyviai patenkinti jau
nuolių darbu ir jų nuotaika. 
Bazare daugumoje dirbo pa
rapijos klubo nariai ir Alto
riaus patarnautojai. Dirbo ir 
moterys ir vyrai, bet tai 
jiems jau priprasta, jaunimas 
gi tik pirmą metą taip dar
bavosi.

Moterų Sąjungos N. Y. ir 
N. J. apksrities pirmininkė S. 
Subatienė jau penkta savaitė 
kaip serga, neišiena iš namų. 
3 savait. gulėjo lovoje. Dabar 
gerėja, bet dar nesijaučia 
kaip reikia. Uoliai darbuoto
jai linkime kuo greičiausiai 
pasveikti ir grįžt vėl prie vi
suomeninių darbų.

REDAKTORIUS 
KELIONĖJE

Išrodo, kad bazaro pelnas 
ir neblogas bus. Paskutinę 
dieną, spalių 20, buvo dau
giausia susirinkę žmonių. Pi
niginių ir kitokių dovani} lai
mėtojai džiaugiasi dovano
mis.

Ši sekmadienį yra Kristaus 
Karaliaus šventė. Šv. Vardo 
Dr-jos vyrams vertėtų eiti 
prie Šv. Komunijos tą dieną, 
ir pagarbinti Kristų Karalių.

Nepamirškite šv. Vardo D- 
jos baliaus lapkričio 7 d. pa
rapijos salėje. Visi kviečia
mi.

„Amerikos” redaktorius šią 
savaitę yra didelėje kelionėje. 
Spalių 19 d. dalyvavo Roches- 
terio, N. Y., šv. Jurgio lietu
vių parapijos gyvavimo 35 
metų sukakties minėjimo iš
kilmėse. Jį buvo pasikvietęs 
Rochesterio klebonas, labai 
artimas „Amerikos” bičiulis, 
kun. Jonas Bakšys.

Spaliu 21 d. redaktorius iš
vyko į Chicagą, kur spalių 25 
d. įvyks L.K. Federacijos Ta
rybos posėdis, o spaliu 26 d. 
— „Draugo” dienraščio 25 
metų sukakties minėjimas.

NAMŲ SAVININKAMS

Šiuo metu Brooklyne eina 
politiška kampanija tarp 
New Yorko miesto kandidatų 
į mayorus. O’Dwyer kiekvie
ną dieną gauna naujų pritarė
jų, ir, sako laimėsiąs. Matysi
me. O’Dwyer remiamas de
mokratų.

New Yorke, spalių 27 d. 
bus švenčiama Apsigynimo 
šventė „Defense Day.” Mieste 
bus paradas ir rengiama daug 
viešų susirinkimų.

Vokiečiai pamažu mėgina 
užgniaužti Vokietijoje katali
kų judėjimą, atimant jiems 
teises visose pasaulinėse pa
reigose. Vyskupai, nepaisyda
mi gręsiančio jiems pavojaus, 
ragina tikinčiuosius nepasi
duoti.

Šiemet St. Louis, Mo., kata
likai, protestonai ir žydai tu
rės Didžiojo Karo paliaubų 
dienoje, lapkr. 11 d. bendras 
pamaldas pasaulinės taikos 
dėliai.

Aukojo Lietuvai
Nuoširdus „Amerikos” 

skaitvtojas K. Sirutavičius iš 
Brooklyn, N. Y. atsilan
kęs į ,, A m e r i k o s” ad
ministraciją sumokėjo už 
laikraščio prenumeratą, ir 
pasiteiravęs ar dar neišmokė
tos skolos Intertypo Fondo.

Spalių 24 d. Logan Inn sa
lėje, Logan St. ir Atlantic 
Ave., Brooklyne, East New 
Yorko sekcijoje, 8 vai. vak. į- 
vyks lietuvių namų savinin
ku organizacijos labai svar
bus susirinkimas.Kalbės kan
didatas į miesto majorus 
Hon. William O’Dwyer, taip 
pat kiti įžymūs amerikiečiai

PADĖKA
Širdingai dėkojame kunigams: J. Balkūnui, P. Leke- 

šiui, J. Kartavičiui, Laurinaičiui, Petrauskui, vargoninin
kams, altoriaus patarnautojams, šv. Vardo Draugijai, vi
siems giminėms ir pažįstamiems už suteiktą patarnavimą, 
palydėjimą į kapines, užuojautą, gėles, skaitlingas mišias, 
a. a. Jonui Navickui, vyrui ir tėvui mirus.

Taip pat dėkojame Altoriaus draugijai, Rožančiaus D- 
jai ir Moterų Sąjungos 30 kuopai už užpirktas mišias F. 
Navickienės intencijai. Grab. Garšvai ir jo pagelbininkams 
už malonų patarnavimą.

Nuliūdusi F. Navickiene ir šeima.

Dies komisija šiomis die
nomis įdavė valstybės gynė
jui Biddle 1,124 vardus komu
nistų, kurie gauna iš valdžios 
algas, o dirba Rusijos naudai. 
New Yorko dienraštis P. M. 
sako, kad tai tie visi yra Tro
ckio pasekėjai Meluoja, kaip 
Stalinas.

Baltimorėje padirbtas lai
vynui lėktuvas, sveriantis 70 
tonų. Sparnų plotis 200 pėdų, 
ilgio 117 pėdų, turi keturius 
2,000 arklių jėgos motorus. 
Jis bus didžiausias tos rūšies 
lėktuvas. Galės nulėkti į An
gliją ir sugrįžti atgal be su
stojimo.

Amerikos chemikų drau
gija pranešime sako, kad me
dis lengvai paverčiamas skys
čiu. Gaudamas skystis gali 
būti vartojamas dažams ir 
kitiems tos rūšies daiktams.

Londono katalikai savo lai
kraščiuose pasmerkė sovietų į 
spaudos propagandą, tikybos 
laisvės reikalu, ir pasakė, 
kad sovietų valdovai visuo
met melavo, meluoja ir me
luos; nes tai jų geriausias a- 
matas.

Dorėm Shook, Albany, N. 
Y., jau miega 775 dienos. Bū
dama 5 metų amžiaus vakare 
atsigulė ir ryte nebuvo gali
ma jos prikelti. Nuo to laiko 
gydytojai mėgino visus bū
dus, bet veltui. Ją maitina 
skystimais per nosį. Užmig
dama svėrė 37 svarus ir da
bar tiek sveria. Motina turi 
viltį, kad kada nors ji pabus.

Jim Madden, Alexandria, 
Ind., krautuvininkas sumanė 
sužinoti, kiek jis per dieną 
vaikščiodamas nueina. Prisi
dėjo prie kojos matavimo 
prietaisą. Vakare jis pamatė, 
kad per dieną nueita 17 my
lių.

„Tikra šios sutarties vertė 
glūdi tame, kad ji leidžia 
mums ramia sąžine nusiplau
ti rankas lenkų-rusų susitari
mo reikale.. Pasižadėjome at
statyti Lenkiją ir be tos įvy
kusios sutarties privalėjome 
po Vokietijos nugalėjimo at
plėšti likusias Lenkijos pro
vincijas iš rusų, mūsų sąjun
gininkų .

„Dabar gi, kuomet Rusija 
ir Lenkija susitarė betarpiai 
— mes nuo tų pažadėjimų at
leisti. Be reikšmės yra faktas, 
kad Lenkijos vyriausybė, ku
ri tą sutartį pasirašė, negali 
nei susisiekti su tais, kurių 
vardu, kaip jie tvirtina, kal
ba, taipogi neturi jokios ant 
jų galios.

„Neturime jokių davinių, 
kad patys lenkai, apart val
dančių sluoksnių, pageidau
ja atsiskirti nuo didesnio e- 
konominio vieneto. Mūsų pir
mykštis pasižadėjimas buvo 
duotas Beckui ir Rydz-Smig- 
lui; Sikorskis ir Raczkewicz 
mus nuo tų duotų pažadų at
leido. Todėl jaučiame paleng
vinimą pašalinę pavojų, ku
ris grasino mus įtraukti į to
limesnį įsikišimą į kontinen
to reikalus”.

Tiek dešinysis laikraštis, 
tiek katalikų „The Weekly 
Review” rugp. 7 d., užstoda
mas Lenkiją, visgi prieina 
tos pačios išvados, kad D. 
Britanija nesuteikė jokių ga
rantijų, kiek tai liečia rube- 
žius.

„Nowy Swiat” yra prieš 
Sovietų-Lenkijos sutartį, to
dėl jis ir deda ištraukas iš 
anglų spaudos.

Jis savo laidoje rugs. 18 d. 
puola „Polish Information 
Center”, kuris gina tą sutar
tį. „N. Sw.” prikiša tai valdi
škai įstaigai, gaunančiai apie 
penkis tūkstančius dolerių 
mėnesiui iš Lenkijos val
džios, kad ji, vietoj kreiptis 
drauge su lenkų visuomene į 
pasaulio opiniją ir kovoti už 
1939 m. rubežius, migdo tą 
visuomenę ir aukoja valstybi
nius interesus dabartinės Len 
kijos valdžios interesams.

PABRĖŽTAS LIETUVIŲ 
KARINGUMAS

Karo paliaubų diena—„Ar
mistice day” bus švenčiama 
lapkr. 1 1d. Didžiojo Karo 
veteranai maršuos iš Pros
pect Parko į Brooklyno mies
to salę, kur bus programa.

Washingtone planuojama
bažnyčių parengimų bilietus 
neapdėti federaliniais mo
kesčiais. Tuo klausimu dar
buojasi Mr. Kennedy, New 
Yorko miesto atstovas.

Rugsėjo 28 d. Rockingham, 
N. C. buvo laikomos pirmos 
šv. Mišios. Miestelis uždėtas 
1785 m. ir turi 3,000 gyven
tojų. Mišios buvo laikomos 
kariams, Richmond teatre.

Brooklyno Navy Yard sta-

Woodhaveno gyventojai no 
ri, kad miestas prailgintų po
žemio geležinkelį nuo East 
New Yorko į Jamaica, o se
nąjį Jamaica Ave., geležinke
lį nugriautų.

■ * r
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Brooklyno councilmenas Jo
seph Sharkey įnešė miesto ta- 
rybon reikalavimą, kad van
dens mokesčiai būtų suma- 
žintin per pusę dabar moka
mų mokesčių.

Brooklyne daugeliui mažų 
dirbtuvėlių i gresia pavojus 
užsidaryti, nes didžiosios 
dirbtuvės paima į savo ran
kas didžiuosius užsakymus ir 
mažom nelieka medžiagos 
darbui.

iI

Berno laikraštis ,, D e r 
Bund” įsidėjo vedamąjį strai
psnį apie Pabaltijo tautų ir 
valstybių likimą. Straipsnyje 
atpasakojama tų tautų isto
rija ir pabrėžiama, kad vi
duramžyje vieni karingi lie
tuviai atsigynė nuo Kryžuo- 
čių ir įsteigė milžinišką vals
tybę. Straipsnyje ypač iške
liami Vytauto Didžiojo laikai. 
Autorius visus lietuvių var
dus ir miestus rašo lietuviška 
transkripcija: Vilnius, Kau
nas, Vytautas, Jogaila ir t.t. 
Toliau straipsnyje paminima, 
kad Lietuvai susijungus su 
Lenkija, lietuviai patyrė tą 
patį likimą, kaip ir „smun- 
kantieji lenkai.” Atpasakojęs 
Pabaltijo likimą rusų caro o- 
kupacijoje, autorius ypač pa
brėžia rusifikaciją, kuri buvo

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

vykdoma Lietuvoje, kur per 
40 metų buvo uždraustas net 
spausdintas žodis. Pagaliau 
laikraštis plačiau sustoja ties 
Pabaltijo tautų nepriklau-. 
somybės p e r io d u , pla
čiai iškeldamas gen. Želi
govskio smurtą. Čia pabrėžia
ma, kad lenkai puolė Lietuvą, 
nors tiktai prieš dvi dienas 
buvo nustatyta demarkacijos 
linija, dalyvaujant Tautų Są
jungos komisijai. Laikraštis 
baigia savo straipsnį, suminė
damas, kaip Pabaltijos vals
tybės buvo okupuotos bolše
vikų ir įjungtos į sovietų Ru
siją. „Apie jų tolesnį likimą 
nieko tikro negalima pasaky
ti,” — sako autorius.

KAUNO RADIJO 
PROGRAMA

| Iš Kauno radiofono progra
mos, atliktos paskutinėmis 
dienomis, paminėtini tokie 
punktai:

Operos dainininkė VI. Gri
gaitienė dainavo operų arijas. 
Stasys Pečkaitis pasakojo a- 
pie paukščius. Artistas Pet
ras Šimkus perskaitė rašyto
jo Juozo Grušo novelę „Užge
susi žvakė.” Dainavo Aid. Ar- 
nastauskienė ir Baltrušaitis, 
o po to grojo Juozo Kudoko 
kvartetas.

St. Būdavas skaitė paskai
tą apie „Dorovę ir Žmogų.” 
Toje paskaitoje jis paminėjo, 
kad, išnykus žmonių dorovei, 
išnyksta ir tauta. Žmogus e- 
sąs žemės druska; sunkiais 
laikais ypač privalome mylėti 
savo kraštą ir pasiaukoti ar
timo meilei.

Kitą dieną dainavo Mikuls
kio vyrų choras. Vėliaus dai
navo dainininkas J. Būtėnas. 
Poetas Antanas Miškinis 
skaitė savo eilėraščius. Viena 
paskaita buvo pašvęsta liau
dies švietėjui — kun. Jonui

REIKALINGAS

VARGONININKAS
Lietuvių parapijai New 

York-New Jersey apylinkėje 
reikalingas vargonininkas. 
Prašome kreiptis į „Ameri
kos” administraciją.

IŠNUOMUOJIMUI

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

401 Suydam St., 
Brooklyn, N. Y.

IŠNUOMUOJAMI 2 KAM
BARIAI gražioje, patogioje 
vietoje; abu kambariai su 
baldais (furnished rooms). 
M. Virbalienė, 5968-58 Avė., 
Maspeth, N. Y.

J jetuviai savo 
lipino katalikų 
Jįai Gelbėti 
Įsiunčiamomis 
lįečių aukomis, 

ai savo tamsius 
Xti, kad Sibire 

-j tremtinių, kad
l ietuviams Ru- 
|>

Į: sutiks iš sa- 
L vienam ken- 
Iiiniui lietuviui 
į bent po 10 do- 

Miiksim jiems 50 
liejau jie pa-

įiskirti pinigai 
k per American

iš

r, žodžio.

ARK. SI

□iversiteto pro- 
ka tyrinėjo ne
idamas radijo 

[tyrinėjimo punk
to 55 vietos; iš- 

valandų. Ko-
Katelei. Per radiją daįaičiavmu, dau- 
Kipras Petrauskas ir Kr programų turi 
Kutkauskas. Daininin 
rijona Lipčienė padaim 
lias lietuvių kompos 
dainas.
dainavo kelias Miko Pe 
ko dainas.

Pamaldas, kurios 
transliuojamos per 
laikė prelatas B. Česnj 
žnytiniam chorui dii programose vi- 
kun. V. Budreckas.
• Gauta žinia, kad Lit 
Banko vieton įsteigtas 
čių bankas — ' 
stelle.

ispanai, žydai, 
jetuviai. Norėta 
per„svetimšali- 

A. Dambrau namas vedama 
^propaganda, 
pranešė, kad vi
as atitinka Ame- 
iPripažinta, kad 
ispanų ir „prob-

NOTICE is hereby given that LI 
EB 21 b!'' Tfirr oeen Issued to the 
to sell beer, a* retail under 
of the Alcoholic Beverage Control! 
990 Sutter Avenue. Borough of 
County of Kings, to be consum 
premises.

MEYER GREENBERG & B 
GREENBERG

990 Sucter Ave., Brookly

NOTICE is hereby given that Li 
EB 2233 hes been issued to the un 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage Control? 
194 Graham Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

191 Graham

NOTICE is
RL 7957 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Bever 
rol Law at 49 Ten Eyck St., Bo 
Brooklyn. County of Kings, to be 
on the premises.

JOHN BALEZENTIS 
49 Ten Eyck St., Brookl

NOTICE is hereby given that Li 
C 294 has been issued to the un 
to sell beer at wholesale under 
of the Alcoholic Beverage Control 
1060—1062 Myrtle Ave., Borough o 
lyn. County of Kings, to be cons 
the premises.

ACE BEER DISTRIBUTOR 
1060—1062 Myrtle Ave., Brookly

NOTICE is hereby given that Lie 
E 55 has been issued to the un 
to sell beer from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic 
Control Law. Borough of Brooklyn 
of Kings.

JOSEPH KWITEL 
1105 Myrtle Ave., Brooklyn;

NOTICE is hereby given that Lie 
E 272 has been issued to the un 
to sell beer from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic 
Control Ijiw. Borough of Brooklyn; 
of Kings.

ROBERT KAMINSHINE 
4th St.. Brooklyn

n--------------------------------
397 So.

0'

f

Chicago.
Kristaus K: 
„Draugo” č 
savo gyvai 
kaktį. 10 i 
Vartų baž 
viceprovim 
čiulionis a 
mišias, o 
kun. Dr. J 
šiose daly 
go” štabas 
buvo ir „A 
tuvių Žini 
vykę iš N< 
lando.

6:30 vai. 
rėno salėj 
vakarienė 
pe buvo J 
vyskupas 
miesto m 
gramos si 
adv. Frai 
kas). Ma 
kė, kad Ii 
riaušių C 
sveikino 
tį ir jo v

Arkiv. 
kalbą, ki 
tautos n 
merikieč 
likų Baž 
tino Let 
Jis pava 
ją graži 

. minėjo 
ir daror

Lietu 
kio ir s 
davė I 
Daužva 
ziazmų

į an remiama A- 
ikratinė ir „prieš- 
atika. Vokiečių

Reichsk , esaT
r „neutralumo, 

ė—I —
' spaudoje paskelb-

S E J įskaudinto Angli- 
-------------- ijų jūrininkų die- 

i trys jūrininkai 
įtojd kurios per

Hpudur1avimąi..leid0

retail under S

Borough of 
be consum

RAVITZ
Brookl

hereby given that Li

SIDNEY 
A ve.,

keršto

, ištino, neteko 
fe turėjo būti mi
rt jūrininkai išlik- 

dabar gamina
us kojos.
tie trys nieku ne- 

i visą gyvenimą 
kojomis. Bet vis 
ys bus gyvos, ti- 

iškos. Jie neteko
i savo Tėvynės 

pareigas. Bet kaip 
ėmis, kurie turi

jas, bet jų širdys 4 
, iškeistos?

iičiasi Hitleris ir

randun 
čiausia 
Ameril 
laisvą, 
klauso 
tomasi 
go” ir 
adresi 
dienra 

' kams 
nias.

Tie 
jasi s 
ir kit

dėl kurių širdžiųI
adie pasaulyje mi P3, e 

našlių? Dėl ' 
o siautimo mi-jn!?3s

jo, milijonai ken- U1S 1

:onai kentės?
Gc 

bolš<

Telephone Resid
EV 7 - 1670 VI 7 -
JOSEPH VASTUN
REAL ESTATE INSURAN 

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

„Laisvės” vyr..
R. Mizara, bene dzia 

iš lietuvių tautai 
inų palaidūnų,, spa- 
šįso taip pasisaky-

dint

kap 
vo .nuošimčių sto- 

štuonius čiurčillo- 
punktus, garan- 
kiekvienai tautai, 

mažai, apsisprendi- 
Aš stovėjau ir sto- 
jluiausį, laisvą ap- 3UC 

Lietuvos žmo- va’ 
nis 

žodžiai, ar įlė ? Bet ka

kad 
tijc

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUC

FOTOGRAFAIfMizara pernai, kai Į 

65 - 23 GRAND AVE
Maspeth, N. Y.

LIETUVIŠKAS
RESTORANA

BAR & GRILL

išplūdo Rusijos ar-1 
i jis be jokių re-| 

š Lietuvos užgrobi- 
ė pasveikinimo te- 
Lietuvos žmonėms 

jrimestiems komisa-
tai tas pats žmo- 

savo redaguojama- 
Gaminam valgius ameri yje leido dergti 
niško ir lietuviško štili savanorių krauju 
čia taip pat galima Somėtais iškovotą ne- 
Amerikos isdirbimo ir ’ 
portuotų degtinių, viso 

vynų ir gero alaus.
ybę.

pasisakytų kly-

si 
Pi 
B 
si 
g

Tosenh rl a tlbar Pasižadėtyi kovo‘josepn įeinat Lietuvos nepri-
Savininkas 

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

k 
T 
e 
d 
i 
t 
i

ybę, būtų visai kito-

—4*—
si neapykantoje ir
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