
rooklyno Lietuviai I KAIP
John Waluk

il No. 6th Street

e duos?
J o programos 

' i. širdžių dalia.
į- melavo?

sau drabsto...

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRASTIS.
EINA KAS PENKTADIENI

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI IX. TADIENIS, SPALIŲ- OCTOBER 31 d., 1941 M.

J SO. HALSTED ST. 
PILSEN STA.

CHTCAro tt r

No. 44 (402)

. A. Petriką
ANTŲ GYDYTOJAS) 

>1 So. 4th Street

vikai lietuviai savo 
e susirūpino katalikų 

i | Lietuvai Gelbėti 
ir jam siunčiamomis 
amerikiečių aukomis, 
save ir savo tamsius 

lis įtikinti, kad Sibire 
‘tuvių tremtinių, kad 
irama lietuviams Ru- 
ereikalinga.

ARK. STRITCH „DRAUGO” IŠKILMĖSE

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

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

Tel: STagg 2-2133

Kaina 5c.

ragg2-7177

• Alfred J.
(Vendus)

ADVOKATAS ^ševikai sutiks iš sa-

). 4th Street,
ų paskirt vienam kėn
io. tremtiniui lietuviui 

(Williamsburgh Bridge^ ušelpti bent po 10 do
es suteiksim jiems 50 
adresus.Nejau jie pa- 
)0 dolerių ?
vikų paskirti pinigai 

cčiami per American
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GERIAUSIOS M®
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, E j’. 

ČIAI—PIETOS—VAKARIENE r, }1 
YMAS gamintas namie 11 geriama į 

bravorų. Parengimams priimami *Jįbia universiteto pro-
Juozas Ginkii-

rand Street,

lime jų žodžio.

komisija tyrinėjo ne- 
:alba vedamas radijo 
las. Tyrinėjimo punk- 
jirinkta 55 vietos; iš-

i Lietuvoje, kur per 
buvo uždraustas net 
tas žodis. Pagaliau 
s plačiau sustoja ties 
) tautų nepriklau-.

p e r io d u, pla- 
keldamas gen. Želi- 
smurtą. Čia pabrėžia- 
lenkai puolė Lietuvą, 
tai prieš dvi dienas 
statyta demarkacijos 
gyvaujant Tautą Są- 
omisijai. Laikraštis 
ivo straipsnį, suminė- 
raip Pabaltijos vals- 
ivo okupuotos bolše- 
jungtos į sovietų Ru- 
tpie jų tolesnį likimą 
iro negalima pasaky- 
ako autorius.

KatelQ a 1,458 valandų. Ko-
Kipnjfe
Kutkaisį

apskaičiavmu, dau- 
radijo programų turi 

rijonaljy pkai, ispanai, žydai, 
lias į ii ir lietuviai. Norėta 
dainas, i tti, ar per „svetimšali- 

programas vedama 
stybinė propaganda, 
sija pranešė, kad vi
rpamos atitinka Ame- 
rasiai. Pripažinta, kad

dainavot 
kodais

žnytiiir į 
km VI retuvių programose vi- 

irdumu remiama A- 
lemokratinė ir „prieš- 

Bankoš ė” politika. Vokiečių 
s programose esama 
mo ir ,,neutralumo.”

lUNO radijo
PROGRAMA

ino radiofono progra- 
liktos paskutinėmis 
s, paminėtini tokie

s dainininkė VI. Gri- 
dainavo operų arijas. 
?ečkaitis pasakojo a- 
kščius. Artistas Pet
kus perskaitė rašyto- 
» Grušo novelę „Užge- 
kė.” Dainavo Aid. Ar- 
kienė ir Baltrušaitis, 

grojo Juozo Rudoko 
is. -
idavas skaitė paskai- 
,,Dorovę ir Žmogų.” 
skaitoje jis paminėjo, 
ykus žmonių dorovei, 
i ir tauta. Žmogus e- 
iės druska; sunkiais 
/pač privalome mylėti 
aštą ir pasiaukoti ar- 
ulei.
dieną dainavo Mikuls- 
ų choras. Vėliaus dai- 
.inininkas J. Būtėnas.

Antanas Miškinis 
avo eilėraščius. Viena 
a buvo pašvęsta liau- 
etėjui — kun. Jonui

liai spaudoje paskelb- 
IK o nuskandinto Angli- 
— o trijų jūrininkų die- 

I Visi trys jūrininkai 
gavo kojų, kurios per 
os dienų plūduriavimą 
hušalo, ištino, neteko 
|. Jos turėjo būti nu- 
i kad jūrininkai išlik- 
Jiems dabar gamina- 

■btinės kojos.
įčios tie trys nieku ne
grai visą gyvenimą 
mis kojomis. Bet vis 
širdys bus gyvos, ti- 

w'rite’ logiškos. Jie neteko 
ritaVi sidami savo Tėvynės 

s pareigas. Bet kaip 
žmonėmis, kurie turi 
kojas, bet jų širdys 
tikros, iškeistos?
E jaučiasi Hitleris ir 

k , dėl kurių širdžių 
.JZiJ šiandie pasaulyje mi 

lašlaičių, našlių? Dėl 
eširdžio siautimo mi- 
centėjo, milijonai ken- 
lilijonai kentės?

—•F—
yikų ,,Laisvės
rius R. Mizara, bene 
įsias iš lietuvių tautai 
sūnų palaidūnų,, spa

li. drįso taip pasisaky-

Chicago. — Spalių 26 d., 
Kristaus Karaliaus šventėje, 
„Draugo” dienraštis minėjo 
savo gyvavimo 25 metų su
kaktį. 10 vai. ryte Aušros 
Vartų bažnyčioje marijonų 
viceprovincijolas kun. J. Ma- 
čiulionis atlaikė iškilmingas 
mišias, o pamokslą pasakė 
kun. Dr. J. B. Končius. Mi
šiose dalyvavo visas „Drau
go” štabas; drauge su jais 
buvo ir „Amerikos” ir „Lie
tuvių Žinių” redaktoriai, at
vykę iš New Yorko ir Cleve- 
lando.

6:30 vai. vak. Dariaus-Girė- 
rėno salėje įvyko iškilminga 
vakarienė, kurios svečių tar
pe buvo J. E. Chicagos arki
vyskupas Samuel Stritch ir 
miesto mayoras Kelly. Pro
gramos sumaniu vedėju buvo 
adv. Frank Mast (Mastaus- 
kas). Mayoras Kelly pareiš
kė, kad lietuviai yra vieni ge
riausių Chicagos piliečių. Jis 
sveikino „Draugo” dienraš
tį ir jo vedėjus.

Arkiv. Stritch palakė ilgą 
kalbą, kurioje iškėlė lietuvių 
tautos nuopelnus, lietuvių a- 
merikiečių ištikimumą Kata
likų Bažnyčiai. Jis giliai įver
tino Letuvą ir lietuvių tautą. 
Jis pavadino Lietuvos istori
ją gražiausia pasaulyje. Su
minėjo lietuviams padarytas 
ir daromas skriaudas.

Lietuvos ministerio Žadei- 
kio ir savo sveikinimus per
davė Lietuvos konsulas P. 
Daužvardis. Ugningą, entu
ziazmų audrą sukėlusią kal-

bą pasakė prof. K. Pakštas, 
vienas buvusių „Draugo” re
daktorių.

Didelė ir maloni staigmena 
vakarienės dalyviams buvo 
prezidento Roosevelto Sveiki
nimai, kuriuos perdavė jo se
kretorius Eugene Casey. Jis 
pažymėjo, kad šį karą laimės 
Dievas ir Amerika, o prezi
dentas Roosevelt pasirūpins, 
kad visoms tautoms būtų už
tikrinta laisvė.

Sveikino kongresmanas Sa
bbath, teisėjas Lewe ir kiti į- 
žymūs asmenys. „Draugo” 
sukakties minėjimas parodė 
dar kartą, kad lietuvių tauta 
turi gerą vardą Bažnyčios, 
Valstybės ir Savivaldybės au
kštųjų pareigūnų tarpe.

„Draugo” vyr. redaktorius 
Leonardas Šimutis dėkojo vi
siems iškilmių dalyviams ir 
pažymėjo, kad „Draugas” vi
sada buvo ištikimas Katalikų 
Bažnyčios, Lietuvių tautos ir 
Amerikos didiesiems idea-< 
lams; toks jis ir toliau bus. 
Sukakties minėjimo komiteto 
priešakyje buvo kun. P. cini
kas, M. I. C., „Draugo” admi
nistratorius.

VokieČiŲ Markės 
Lietuvoje

Bostono „Christian Science 
Monitor” dienraščio spec, ko
respondentas Edmund Stev
ens spalių 25 d. straipsnyje 
paskelbė, kad vokiečiai Lietu
vai, Latvijai ir Estijai ats
pausdino 500 milijonų vokiš
kų „ostmarkių”. Tos markės 
skiriamos ir Baltgudijai.

Rygoje visiškai nelikę svie
sto, nes visą jo/atsargą ir 
naujai pagaminamą kiekį vo
kiečiai išsiuntė ir siunčia Vo
kietijon. Rygos svarbiausia 
gatvė pavadinta Adolfo Hit
lerio vardu, o garsus poly- 
technikumas — Rozenbergo 
vardu. i

Latviai reikalavę rinkimų 
savo vyriausybei sudaryti, 
bet komisaras Lohse į tai at
sakė uždraudimu giedoti Lat
vijos himną ir prašalinimu 
latviškų vėliavų.

r
• Patiriama, kad Lietuvos 
Raudonasis Kryžius esąs iš
kraustytas iš savo patalpų 
Kaune. Prisibijoma, ar vokie
čiai iš viso leis Raudoną j am 
Kryžiui toliau veikti.

BOLŠEVIKŲ ŽUDYNES AUKŠTAIČIUOS
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IEIKALINGAS

GONININKAS
vių parapijai" New 
ew Jersey apylinkėje 
įgas vargonininkas, 
e kreiptis į „Ameri- 
ministraciją.

“į

Re^IŽ 
87-31

Šimtu nuošimčių sto- 
; aštuonius čiurčillo- 
elto punktus, garan
tus kiekvienai tautai, 
ir mažai, apsisprendi-

Aš stovėjau ir sto- 
pilniausį, laisvą ap- 

limą Lietuvos žmo-

)ūs žodžiai, ar ne? Bet 
'O Mizara pernai, kai

NUOMUOJIMUI

i kambariai. Combi- 
pečius ir combination 
Visi kambariai švie- 
togūs, naujai ištaisy- 
la labai prieinama, 
transportacija. Gyve- 
į lietuvių. Kreipkitės:

Suydam St., 
Brooklyn, N, Y.

IOMUOJAMI 2 KAM- 
I gražioje, patogioje 

; abu kambariai su 
(furnished rooms). 

»alienė, 5968-58 Ave., 
h, N. Y.

rnw užplūdo Rusijos ar- 
c’pernai jis be jokių re- 

65-J1 yrė Lietuvos užgrobi- 
iuntė pasveikinimo te
is Lietuvos žmonėms 
i primestiems komisa- 
hik tai tas pats žmo- 
rs savo redaguojama- 
fcraštyje leido dergti 
is savanorių krauju 
Į metais iškovotą ne- 
somybę.
lizara pasisakytų kly- 
[abar pasižadėtų kovo- 
isišką Lietuvos nepri- 
nybę, būtų visai kito- 
pa.

neapykantoje ir

keršto įšėlime mūsiškiai bol
ševikai. Jie šiomis dienomis 
išleido anglų kalba „memo
randumą,” kuriame šlykš
čiausiai plūstama lietuviška 
Amerikos spauda, stovinti už 
laisvą, demokratinę, nepri
klausomą Lietuvą. Ten drabs
tomas! purvais ypač „Drau
go” ir „Naujienų” dienraščių 
adresu vien tik todėl, kad šie 
dienraščiai paduoda bolševi
kams nepageidaujamas ži
nias.

—-V—
Tie patys bolševikai naudo

jasi savo spaudoje „Draugo” 
ir kitų lietuviškų laikraščių 
pranešimais apie dabartinę 
padėtį Lietuvoje. Jie naudo
jasi tais pačiais žinių šalti
niais, o vis dėlto drįsta lietu
viškus laikraščius vadinti 
pronaciškais.

Gerai jau pasakyta, kad 
bolševikai iki šiol buvo di
džiausi pronaciai; jie aklai 
klausė Kremlio įsakymų va
dinti Anglijos-Vokietijos ka
rą grynai imperialistiniu, 
kapitalistiniu; jie apšaukda
vo Amerikos prezidentą An
glijos bernu vien tik todėl, 
kad Roosevelt siekė demokra
tijos laimėjimo. Jų griekų ne
gi čia išskaičiuosi...

Bolševikai, patys būdami 
juodos sąžinės, nori savo pur
vais ir nieku nekaltus asme
nis bei įstaigas aptaškyti. Bet 
kas jų balso šiandie klauso?

Tuščios bolševikų pastan
gos. Jie stengiasi lietuvišką 
spaudą, ypač katalikų, per 
prievartą apšaukti naciška. 
Bet jų šiai žemai elgsenai 
suduotas labai aštrus smū
gis:

Spalių 26 d. „Draugo” ban- 
kiete dalyvavo prezidento 
Roosevelto sekretorius Eug
ene Casey. Jis perdavė prezi
dento sveikinimus ir linkėji
mus „Draugo” štabui, skaity
tojams ir 25 metų sukakties 
minėjimo dalyviams.

Lauksime, kaip bolševikai 
dabar puls prezidentą ir jo 
sekretorių už šį pasveikini
mą...

Al. Merkelis skaitė per 
Kauno radiją antrą paskaitą 
apie bolševikų terorą Lietu
voje. Šį kartą prelegentas ar
čiau sustojo ties teroru Aukš
taičiuose. Daugiausia ten nu
kentėjo tos vietos,kur stovėjo 
didesnės raudonosios armijos 
įgulos, iš kur tuojau neišbė
giojo komunistai bei jų paka
likai, ir pro kur slinko bėgda
ma raudonoji armija.

Aukštaitijoje daugiausia 
nukentėjo Panevėžys, čia nu
žudyti 35 žmonės ir išvežta 
birželio 15 d. ir 16 d. 414 lie
tuvių. A. Merkelis atpasako
jo kai kurias smulkmenas a- 
pie gydytojų nužudymą Pane
vėžio ligoninėje.

Baisiausias žudynes išgyve
no ir Zarasai. Apleisdami šį 
miestą, bolševikai degino, 
grobė ir žudė. Pasižymėjusių 
savo žiaurumu bolševikų pa-

vardės skamba taip: Petrov, 
Kosolapov, Koršov, Rajecki, 
Volpert ir panašiai. Zarasuo
se nužudyti politiniai kaliniai 
jų tarpe buv. Zarasų komen
dantas, kaininkas Maskoliū
nas, mokytojas Šakenis ir ki
ti.

Nugirdyti čcKisrai, kom
jaunuoliai ir panašūs tipai 
švaistėsi po miestą ir šaudė i 
visas puses, žiauriai buvo ap
šaudyta ir vietinė ligoninė. 
Raudoniesiems banditams ap 
leidus miestą, lietuviai buvo 
susirinkę pas p. Markelį pa
sitarti. Tuo tarpu į miestą vėl 
grįžo raudonieji ir išžudė 
daug lietuvių, susirinkusių 
pas Markelius. Čia žuvo inž. 
Mickus, Paukštys, Vaitonis ir 
kt. Zarasuose buvo nukan
kintas ir vietos klebonas kun. 
Baltrimas.

ANGLIAKASIŲ STREIKAS DIDĖJA
Washington. — Šios savai

tės pradžioje, angliakasių u- 
nijos vado Lewis įsakymu, iš
ėjo streikan per 60,000 darbi
ninkų, kurie dirbo kasyklose, 
išimtinai plieno gamybai 
skirtose. Streiko tarpininku 
stojo pats prezidentas Roose
velt, pasiūlydamas Lewis su
sitikti derybų su plieno ben
drovių atstovu Taylor. Lewis 
sutiko kalbėtis su Taylor, bet

jis nesutiko atidėti streiko i- 
ki derybų užbaigos.

Spalių 29 d. Lewis susitiko 
su Taylor Washingtone, bet 
jų pasikalbėjimo daviniai lei
džiant laikraštį dar nebuvo 
žinomi. Krašte didelis nepasi
tenkinimas, kad streikai stab 
do reikalingą gamybą, skiria
mą krašto gynimo ir saugu
mo reikalams.

VOKIEČIAI SUIMINEJA AKTYVISTUS
Lietuvos nacionalistų par

tija rugsėjo 14 d. įteikė Vo
kietijos generaliniam komisa
rui memorandumą dėl dabar
tinės padėties Lietuvoje.

Taip pat Lietuvos aktyvis
tų fronto vadovybė tuo pačiu 
reikalu įteikusi memorandu
mą Vokietijos komisarui.

Kaip pranešama, po šio 
memorandumo įteikimo Lie
tuvos aktyvistų fronto vadas 
Leonas Prapuolenis buvęs 
suimtas. Du nacionalistų par
tijos vadovybės nariai — inž. 
K. Brunius ir Zenonas Bly
nas buvę iš savo pareigų at
statyti.

Tenka priminti, kad L. Pra
puolenis sukilimo prieš bolše
vikus metu pasirašinėjo kaip 
Lietuvių Aktyvistų Fronto 
štabo viršininko įgaliotinis.

Kai dėl Z. Blyno, tai jis buvo 
žinomas kaipo publicistas, pa 
sirašinėjęs „Vetusius” vardu.

Prancūzijo j Nauji 
Įstatymai

Vichy. — Maršalo Petain 
vyriausybė paskelbė naują 
darbo įstatymą, kurs palieka 
profesines darbininkų orga
nizacijas, bet uždraudžia 
streikus.

Galutinis darbininkų ir 
darbdavių ginčuose žodis pri
klauso vyriausybei. Darbinin
kų Sąjungos bus steigiamos 
grynai pagal amatą, pagal 
profesiją. Darbininkų organi
zacijoms draudžiamas bet ko
kis politinis ar konfesinis po
būdis.

NenorPripažintNuosavybšs
NAUJAS STREIKAS

Šią savaitę gresia naujas 
didelio streiko pavojus. Ben- 
dix, N. J., lėktuvų dirbtuvės 
kelių dešimtų darbininkų 
streikas gali išsiplėsti. Strei
kuoją darbininkai priklauso 
CIO unijai, kuriai priklauso 
apie 250,000 darbininkų, gy
venančių Naujoje Anglijoje ir 
kitose rytinėse valstybėse.

Berlynas. — Vokiečiai vis 
atviriau atidengia savo pla
nus Lietuvai, Latvijai ir Esti
jai valdyti. Vokiečiai savo 
spaudoje aiškina, kad Vokie
tija yra teisėtas užgrobtų 
kraštų paveldėtojas, kad juo
se nerasta jokios nuosavybės 
teisių, todėl vokiečiai neturį 
jokių pareigų nuosavybei pri
pažinti.

Be to, vokiečiai šūkauja 
duodą tam tikrų nuosavybės

ROOSEVELT TURĮS NACIŲ PLANUS
Washington. — Spalių 27 

d. prezidentas Roosevelt, A- 
merikos Laivyno Dienos pro
ga, pasakė per radiją kalbą, 
kurioje pažymėjo nepalaužia
mą Amerikos pasiryžimą ak
tyviai dalyvauti kovoje hitle- 
rizmui sunaikinti. Preziden
tas pasakė turįs du slaptus 
Hitlerio planus, kurie paga
minti Berlyne.

Vienas planas, sakė Roose
velt, liečia pietinę Ameriką, 
kur Hitleris norįs panaikinti 
14 savarankiškų valstybių, o 
jų vietoj įsteigti Vokietijai 
paklusnias penkias vasalines 
valstybes. Šiam planui paruo
štas žemėlapis esąs prezi
dento rankose.

Antras Hitlerio slaptas pla
nas, pareiškė Roosevelt, sie-

kia visų tikybų panaikinimo. 
Jei Hitleris laimėtų, jis pa
naikintų katalikų, protestan
tų, muzulmonų, indusų, budi
stų ir žydų tikybas. Bažnyčių 
nuosavybės būtų atimtos, 
kryžius pakeičiamas nuogu 
kardu ir svastikos ženklu.

Toliau Roosevelt pažymė
jo, kad vokiečiai pirmieji pa
leido šūvius į Amerikos lai
vus, todėl ir įsakyta Ameri
kos laivams dabar atidaryti 
ugnį pirmiems, priešo lai
vams pasirodžius. Prekybos 
laivai turės būti apginkluoti, 
todėl reikalingas neutralumo 
įstatymo pakeitimas. Jis pa
žymėjo, kad duodama Angli
jai, Rusijai ir Kinijai visa 
galima parama, kuri ateityje 
dar didės.

VOKIEČIAI ŠAUDO TURGAVIETĖSE
Rygoje vokiečių leidžia

mas laikraštis „Deutsche Zei- 
tung im Ostland” paskelbęs, 
jog rugsėjo 10 d. Šiauliuose 
buvo sušaudyti trys žmonės. 
Jie sušaudyti viešai, miesto

Masiniai Žydui 
Gabenimai

Berlynas. — Vokietijos vy
riausybės politika žydij at
žvilgiu dabartiniu metu visi
škai aiški — prašalinti žydus 
visiškai iš Europos gyveni
mo. Paskutiniu laiku kasdien 
siunčiami traukiniai su žy
dais iš Reino krašto, Westfa- 
lijos, Berlyno, Prahos, Vie
nos.

Tremiami žydai įspėjami 
tik keliomis dienomis prieš 
išgabenimą. Jų namai ir kito
kia nuosavybė perimama val
stybės žinion. Su savim žy
dams leidžiama pasiimti tik 
100 markių, iš kurių už per
vežimą reikia užsimokėti 90 
markių, bet pradžiai ištrėmi
me gyventi palieka tik 10 
markių.

Daugiausia žydai gabena
mi į Varšuvos generalguber- 
niją, latvių sostinę Rygą ir 
baltgudžių sostinę Minską.

Vokiečius Stabdo 
Purvas, Lietus

turgavietėje. Į šaudymo vietą 
buvę sušaukti Šiaulių miesto 
gyventojai, o taip pat kalėji
me laikomi kaliniai.

Be to, panašiomis aplinky
bėmis buvę sušaudyti keli 
žmonės Mažeikiuose.

Sušaudytųjų pavardžių ne
patirta.

Kaipo sušaudymo priežas
tis nurodoma sabotažo akci
ja.

teisių Lietuvos ir Latvijos 
gyventojams, nes įmonės, ku
riose dirba iki 20 darbininkų, 
perduodamos privatiniems 
asmenims. Ateityje būsią da
romi tolimesnių žygių nuosa
vybei „pagerbti.”

Srities plotas
Vokiečių laikraštis „Ost- 

landui” skiriamas, leidžiamas 
Rygoje, pažymi, kad Ostlan- 
do sritį sudaro Lietuva, Lat
vija, Estija ir Gudija; jos 
plotas esąs 500,000 kvadrati
nių kilometrų. Vokiečių gene
raliniai komisarai gyvena 
Kaune, Rygoje, Taline ir Min
ske. Lietuvos gen. komisaras 
netrukus persikelsiąs į Vil
nių.

Banko skyriai
Rygoj veikiančio vokiečių 

Dresdener banko skyriais 
Lietuvoje parinktos vietos 
Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose. 
Lietuvoje ir Latvijoje preky
ba, pramonė ir amatai grąži
nami į privatines rankas, 
bet tik tokios įstaigos, kurio
se dirba nedaugiau 20 darbi
ninkų.

Vokiečiai perėmė į savo 
rankas Lietuvos linų perdir
bimo bendrovę, popieriaus 
fabriką. „Lino” bendrovė tu
rėjo paskutinį susirinkimą, 
kuriame pranešimą davė jos 
pirnu Dr. J. Krikščiūnas.

Naujas muziejus
Kaune įsteigiamas muzie

jus bolševikų raudonajam 
siautimui atžymėti, kuriame 
bus surinktos žinios apie bol
ševikų nukankintus, išvežtus 
ar dingusius asmenis.

Visuose miestuose jau vei
kia Lietuvos teismai. Įveda
mas privalomas namų drau
dimas.

Išvežė seniausią lietuvį
Kaip pranešama iš Kauno, 

bolševikai išvežė Rusijon ir 
seniausią lietuvį, 115 metii 
senuką Vladą Survilą, gyve
nusį Keredžių dvare, Šiaulių 
apskrityje.

LIETUVIO SIŪLYMAI SOV. RUSIJAI

Berlynas. — Vokiečių ka
riuomenės vadovybė pranešė, 
kad Maskvos apsupimui la
bai daug kenkia purvas, ku
rio ypač daug šiuo metu. Tan
kams neįmanoma dabar per
eiti, kai užklupo sniegas ir 
lietus.

Nežiūrint didelių pasiprie
šinimų, vokiečiai pasistūmėję 
pirmyn Tūlos kryptimi. Ros
tovo miestas esąs dideliame 
pavojuje. Ginklų dirbtuves 
rusai išsprogdino, kad nepa
tektų į priešo rankas.

Švedų laikraštis „Dagens 
Nyheter” paskelbė Igno Jur- 
kūno-šeiniaus straipsnį, 
„Maiskio deklaracija ir Pa
baltijo valstybės.” Straipsnio 
autorius, išeidamas iš amba
sadom Maiskio pareiškimo 
dėl Roosevelto - Churchillio 
Atlanto deklaracijos, kad So
vietų Sąjunga prisidedanti 
prie tos deklaracijos princi
pų, išveda, kad sovietų Rusi
jos užsienio politikoje tar
tum. įvykęs pasikeitimas.

J. Šeinius, cituodamas tą 
Maiskio deklaracijos vietą, 
kurioje sakoma, kad Sovietų 
Sąjunga ginanti kiekvienos 
tautos teisę į nepriklausomy
bę ir teritorialinį integralu
mą ir teisę pasirinkti sau 
socialines formas bei valdy
mo tvarką, nurodo, kad lietu
viai, kaip ir kitos Pabaltės 
tautos, turinčios teisę laukti, 
kad tas iškilmingas pareiški
mas iš Sovietų Sąjungos pu
sės nepaliks tušti žodžiai, bet 
tuojau stosis veiksmu, kad 
Kremlio vyriausybė pripažins 
Pabaltijo respublikų nepri
klausomybę, kurią jos turė
jo iki 1940 m. birželio 15 d. 
ir atšauks „pagalbos paktus”, 
primestus toms valstybėms 
smurtu 1939 metų rudenį.

Nors sovietai dabar vargu 
galėtų parodyti geros valios 
ir bent dalinai atitaisyti 
skriaudas. Pirmučiausia, so
vietai galėtų bent atstatyti

savo teisėse ir funkcijose tei
sės vyriausybės, veikusias į- 
ki birželio 15 d. Tai, pasak 
Šeiniaus, nesunku būtų pada
ryti, nes beveik visi vyriau
sybės nariai ir net aukštesni 
valdininkai yra deportuoti į 
Rusiją.

Sovietų vyriausybė galinti 
ir privalanti grąžinti Pabalti
jo valstybių vyriausybėms vi
sas tų kraštų valstybines ir 
privatines lėšas, kurios su ki
tokiais tautos turtais „nacio
nalizavimo įstatymais” 1940 
m. liepos mėnesį buvo paim
tos į sovietų iždą ir išvežtos 
į Maskvą. Be to, sovietų vy
riausybė privalanti tuč tuo
jau paliuosuoti visus lietu
vius, latvius, ir estus, kurie 
dešimtimis tūkstančių buvo 
išgabenti i Sov. Rusiją

Stalinas Būna 
Maskvoje

Maskva. — Sov. Rusijos 
komisarų vyriausybė išsikėlė 
į Kuybiševą (buv. Samarą), 
bet Stalinas pasilikęs Mask
voje, iš kur vadovaująs gyni
mosi pajėgoms.

Iš Maskvos išgabenti vai
kai, moterys, senesnieji vy
rai. Palikti tik tie gyvento
jai, kurie reikalingi gynimo
si darbams.

Maršalas Timošenko vyr. 
vado pareigose pakeistas ge
nerolu Žukovu.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

TVIRTI SIEKIAI VIENAM TIKSLUI

Amerikos Lietuvių Katali
kų Federacijos Taryba savo 
posėdyje, įvykusiame Chica- 
goje, spalių 25 d., peržvelgė 
paskutinių dienų svarbiuo
sius įvykius ir patikrino savo 
veiklos priemones. Ta proga 
pažymėtina, kad lietuvių a- 
merikiečių katalikų visuome
nėje šiuo metu veikiama tvar
kingu darbų pasiskirstymu 
per šias organizacijas bei į- 
staigas:

Kunigų Vienybė, sutrauk
dama vieningon glaudumon 
visus lietuvius kunigus, giliai 
sielojasi ne tik grynais lietu
vių tikybiniais reikalais, bet 
taip pat visu nuoširdumu rū
pinas aiškiais tautiniais klau
simais. Kunigų Vienybė stovi 
aukščiau visų organizacijų, 
bet drauge per savo narius y- 
ra įsijungusi i visuomeninį 
gyvenimą, šiandie katalikas 
negali būt užsidaręs tik gry
nai tikybinėse draugijose. 
Katalikų akcija yra pastačiu
si jam plačius uždavinius iš
eiti į viešumą ir laimėti ap
linkumą Kristui.

L. K. Federacija jungia vi
sas lietuvių katalikų draugi
jas — centralines ir vietines. 
Ji, būdama artimame santy
kiavime su Kunigų Vienybe, 
vadovauja viešajai lietuvių 
katalikų visuomeninei veik- 

"—lau~Jt'buria visus lietuvius 
katalikus ir jų draugijinius 
vienetus į vieną tamprų cen
trą, iš kurio trykšta reikalin
gos veiklos nesustabdomas 
šaltinis. Ji rūpinasi, kad visos 
organizacijos, ypač L. K. Su
sivienijimas, gražiausiai kle
stėtų.

L. K. Federacijos įsteigtas 
Lietuvai Gelbėti Fondas iš
imtinai rūpinasi ir rūpinsis 
Lietuvos tremtinių ir pabėgė
lių šelpimu. Tuo rekalu da
bar vedamas platus vajus, 
kuriam užtikrinti kruopščion 
talkon stojo kun. Kazys Ba
rauskas ir Dr. Petras Vileišis. 
Užsimota-gauti iki birželio 
mėnesio bent 10,000 narių. 
Šiomis dienomis sušelpta ke
letas lietuvių tremtinių šei
mų Sibire. Ruošiamasi pla
čiam sušelpimo darbui,, kai 
tik atsidarys platesni keliai. 
Lietuvai Gelbėti Fondui su
rinktos lėšos laikomos visai 
atskiroje sąskaitoje ir nejun
giamos su paprastomis Fede
racijos įplaukomis.

L. K. Federacijos įkurtas 
Lietuvių Kultūrinis Institu
tas, prof. Dr. Kazio Pakšto 
vadovaujamas, turi atsakin
gą patikėtą pareigą — sklei
sti mokslinę ir kultūrinę žini
ją apie lietuvių tautą ir Lie
tuvą. Šiai įstaigai taip pat 
patikėta ir kultūrinės kovos 
už Lietuvos nepriklausomy
bės atsteigimą vadovybė. L. 
K. Instituto pareiga ieškoti 
Lietuvai gausiausio draugų 
skaičiaus reikšmingiausių as
menybių tarpe.

Nuo rugpiūčio mėnesio, kai 
įvyko Kunigų Vienybės sei
mas ir Federacijos kongresas, 
pasiekta jau daug kas apčiuo
piama. Tarybos suvažiavime 
paieškotos naujos priemonės 
turės padidinti laimėjimus ir 
išlygint pasitaikančius nepa
sisekimus. Svarbu, kad visur, 
visų ir visada būtų dirbama 
vieningai.

Vėlinių dienos nutaikos še
šėliai, noromis nenoromis, 
verčia prisiminti tuos, kurie 
jau peržengė šio pasaulio 
slenkstį, kurie Viešpaties į- 
sakymu tapo išrinkti iš gy
vųjų skaičiaus ir mirties pa
vėsyje apsistojo amžinam po
ilsiui.

Toji mintis verčia kiekvie
ną susimąstyti, kad visiems 
ateis laikas, kada reikės pra
eiti pro tuos amžinus atsilsio- 
mirties vartus. Tam nėra jo
kio vaisto, jokių apsaugos 
taisyklių. Nuo mirties nesau
gos geriausios sporto taisyk
lės, geriausios medicinos prie 
monės ir operacijos. Amžiais 
žmogus blaškęsis, neradęs ra
mybės, mirties uoste nurims
ta.

Visi žinome, kokius griuvė
sius neša mirtis. Grakščiau
sias atleto kūnas atsisako 
kasdieninės mankštos. La
kiausia poeto vaizduotė atsi
sako pinti žydinčių svajonių 
eiliuotus posmus. Garsiausių 
dainių lūpos užgęsta amžinai 
tylai. Mikliausi muziko pirš
tai atsisako skambinti tau
tinių kanklių. Mirtis, atplėš- 
dama žmogaus sielą nuo šios 
žemės, kūną paskiria išnyki
mui, o likusių mylimų draugų 
džiūstančios ašaros teka į 
skubų užsimiršimą.

Todėl nestebėtina, kad stab
meldiškos tautelės blaškėsi,

atsimindamos mirties angą.
Krikščionys tikintieji yra 

laimingesni, nes jų Motina 
Bažnyčia juos pamoko, kad, 
šventoje tikėjimo idealų sar
gyboje užsigrūdinę, mes ga
lime pasakyti, jog mirties 
sprendimas geras. (Plg. Ekli. 
41,3). Ji pamoko mus, kaip 
imti šio pasaulio vertę, kad 
nebūti) baisi mirtis: už šven
tuosius dorovės idealus kovo
ti ir, valandai atėjus, Galybių 
Dievo įsakymo klausant, drą
siai mirti, kad už viską iš 
Viešpaties užmokestį atsiim- 
tume. Brangi Viešpaties aki
vaizdoje Jo šventųjų mirtis! 
(Ps. 115,15).

Toji pati Motina Bažnyčia 
pamoko ir apie tuos, kurie 
nieko nebepajėgia aname gy
venime, sakydama: įniru
siems neatsakyk pagalbos.

Persai labai tiksliai žmo
gaus gyvenimą lygina nupie
šiamam kalendoriui. Kalen
doriaus likučiai — griaučiai, 
metams pasibaigus, metami j 
ugnį.

Žmogus, kuris šventoj reli
gijos nuotaikoj nuolat stiprė
jo, kuris pažino amžinos lai
mės slenkstį, žemiškos kovos 
galą — mirtį, žiūrės, kad jo 
gyvenimo istorijos lapas ne
būtų nuplėštas be artimo ir 
Dievo meilės darbų.

Kun. Paulius Lunskis.

ATSIŠAUKIMAS Į DRAUGIJAS

ARTIMŲ DRAUGŲ BEIEŠKANT

Gražiai mūsų patarlė sako: 
Apsaugok, Viešpatie, mane 
nuo draugų, o nuo neprietelių 
aš pats apsiginsiu. Žinoma, 
ši patarlė turi dėmesyje drau
gais apsimetusius asmenis, 
kurie saldžiais žodžiais ir vin- 
giavimu savo tariamai arti
miesiems pridaro daug žalos. 
Bet gerų, tikrų draugų nie
kada nebus per daug.

Šiais laikais visos tautos 
ieško sau kiek galima dau
giau draugų kitų tautų tarpe. 
Tas pasakytina apie didžią
sias ir mažesnes tautas. Visi 
stengiasi laimėti ko daugiau
sia pritarimo ir simpatijų sa
vo siekiams. Tad nenuostabu, 
kad ir lietuviai amerikiečiai 
dairosi aplink, darydami ats
kirus ir bendrus žygius dides
niam draugų skaičiui laimėti, 
nes Lietuvos žmonės, būdami 
pavergti, negali tuo reikalu 
pajudėti.

Pirmiausia, mūsų tautai 
draugų tenka ieškoti ameri
kiečių tarpe. Čia tokia plati 
dirva, kad visi šaltiniai priva
lo būti išnaudoti. Neaplenkti- 
Bažnyčios, valstybės ir priva- 
privatinės institucijos. Daug 
kas laimėta, bet dar daugiau 
laimėtina.

Atskiri veikėjai ir organi
zacijos stengiasi užmegsti ar
timus santykius su kitų tau
tinių grupių įstaigomis. Vi
siems aišku, kad čia reikia 
ypatingo atsargumo su tokio
mis tautomis, kurios lietu
viams praeityje nebuvo drau
giškos, kurių spaudoj ir šian
die daug kartumo ir neaiškių 
pretenzijų lietuvių atžvilgiu. I

Tačiau pažymėtina, kad 
šiuo metu labai svarbu paro
dyti tinkamas sugebėjimas 
gerai sugyventi su kitais. 
Šiandie neįmanoma įsivinioti 
į savo tautinį ^kevalą ir nema
tyti kitų tautų pastangų sa
varankiškam gyvenimui lai
mėti. Šiandie visur daromos 
bendros pastangos, nes visų 
laisvės trokštančių ir laisvę 
mylinčių tautų likimas pri
klausys nuo bendrų pastangų. 
Juk ar bus įmanoma tvarka, 
jei vienos tautos bus laisvos, 
o kitos paliktos vergais ? Jei 
bus leistas kelių ar keliolikos 
mažesnių tautų pavergimas, 
tokio likimo galės greit susi
laukti ir neva laisvam gyve
nimui paskirtos kitos mažes
nės tautos.

Tad ir manome, kad gerai 
daroma, kai siekiama lietuvių 
tautai draugų kitų tautų tar
pe. Svarbu, kad tie draugai 
būtų tikrai nuoširdūs, kad jie 
nebūtų pirmesnieji lietuvių 
tautos prispaudėjai ir naikin
tojai ir toliau neatsisaką nuo 
savo pirmtakūnų prievartos 
dėsnių. Tai būtina sąlyga, be 
kurios nebūtų nuoširdaus abi
pusio pasitikėjimo.

Nepriklausomos Lietuvos 
paskutiniais metais artimiau
si draugai ir net sąjunginin
kai buvo latviai ir estai. Ne
manome, kad šiandie būtų ko
kių nors kliūčių artimam lie
tuvių, latvių ir estų bendra
darbiavimui. Žinoma, tokia
me bendradarbiavime niekas 
negali atsisakyti ir neatsisa
kys savo tautinio charakte
rio, savo tautinės asmeny
bės.

Pereitais metais rudenį 
Lietuvai Gelbėti Komitetas, 
veikiantis prie L.R.K. Fede
racijos, buvo paskelbęs aukų 
vajų Lietuvai gelbėti iš bol
ševikų okupacijos. Draugijų 
valdybos sumanumu ir veik
lumu ir narių sąmoningumu, 
aukų vajus pasisekė. Taria
me didelį ačiū už Jūsų parody 
tą šaunų ir puikų veiklumą, 
renkant aukas Lietuvos gel
bėjimo reikalams.

Iškilo nauji rūpesčiai: Lie
tuva smarkiai apiplėšta bol
ševikų ir nuteriota karo aud
rų, o daugelis ir lietuvių iš
tremta į Sibirą. Reikia vie
niems ir kitiems pagalbos. 
Pagalbos ranką ištiesti mūsų 
broliams lietuviams, tiek e- 
santiems Lietuvoje, tiek iš
tremtiesiems į Sibirą, turime 
galimybių ir būdų. Todėl nuo 
1941 m. Spalių 1 d. skelbia
mas antras aukų rinkimo va
jus Lietuvai padėti atsikelti 
ir ištremtiems į Sibirą sušel
pti.

Maloniausiai prašome sku
biausiai iš draugijos iždo pa
skirti: a) Lietuvai gelbėti ir 
lietuviams tremtiniams, esan 
tiems Sibire, sušelpti vien
kartinę auką; b) paraginti 
savo draugijos narius įsira
šyti’į Lietuvai Gelbėti Fondo 
narius, sumokant bent po 1

dolerį; c) išrinkti veiklesnius 
narius, kurie kaip' įgalioti 
draugijos nariai rinktų Lie
tuvai gelbėti ir Lietuviams 
tremtiniams sušelpti aukas; 
d) plačiausiai skleisti mintis, 
kad dabar reikia ypač padėti 
mūsų broliams lietuviams, 
kurie vieni kenčia nuo karo 
audrų, o kiti kaip tremtiniai 
tolimoje Rusijoje; e) suruoš
ti kokį draugijos parengimą 
ir gautą pelną ar bent jo dalį 
skirti Lietuvos reikalams.

Antrojo vajaus metu turi
me mažiausiai surasti 10,000 
narių, kurie užsimokėtų Lie
tuvai gelbėti Fondan bent po 
dolerį. Šio vajaus metu auko
tojams bus dalinami tam tik
ri ženkleliai.

Aukoms surinkti įgalioji
mus ir kvitų knygeles galite 
gauti vietos A.L.R.K. Federa
cijos valdyboje arba pas pa
rapijos kleboną.

Laukiame iš visų draugijų 
gausingos paramos ir antrojo 
vajaus metu ir kartu iš ank

sto tariame ačiū už tuos dar
bus, kuriuos veiksite vajaus 
metu. Aukos siųstinos: Lietu
vai Gelbėti Fondas, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

Juozas Laučka, Pirm. 
Kun. Pr. Juras, Ifd. 
Leonardas Šmutis, Sekr.

tiniu vokiečių okupacijos me
tu, kai žmonių judėjimas ka
riškais patvarkymais griežtai 
suvaržytas. Pirmas, tokiu 
būdu sudarytas 604 numeriu 
sąrašas, apima apie 750 asme
nis. Amerikos lietuvius yra 
pasiekusios žinios apie ištrė
mimą asmenų, kurie neįtrau
kti į kalbamą Sąrašą Nr. 1. 
Arčiau su minimu sąrašu su
sipažinus, yra galimi sekan
tys pastebėjimai:

a) . Sąrašas nurodo vieto
ves, iš kurių asmenys paimti 
deportuoti arba nužudyti. Di
džiuma jų paimta iš Vilniaus 
bei Kauno kalėjimų.

b) . Rasta nepilnas sąrašas 
kalinių nelaimingo Lukiškių 
kalėjimo, kuris apima šio Nr. 
1 sąrašo numerius 110 iki nr. 
401. Tačiaus Dr. Mykolo De- 
venio pavardė, kuris ten bu
vo kalinamas, šiame sąraše 
nepasirodė. Betgi iš patikimų 
privatiškų šaltinių žiniomis, 
Dr. Devenis vis tik buvo de
portuotas į Europos šiaurę.

c) . Sąrašas apima nužudy
tų asmenų — 119, abejotinų 
atsitikimų — 30 ir deportuo
tų — 601. Moterys ir vaikai 
sudaro 27 nuošimčius depor
tuotų asmenų.

d) . Pagal užsiėmimą, sąra
še suminėti 750 asmenys, ši
taip skirstomi:

Darbininkai 283 arba apie 
38%.

Tarnautojai 117 arba apie 
15%.

Kariškiai 79 arba apie 11%.
Intelektualai (profesiona

lai) 144 arba apie 19%.
Kiti 127 arba 17%.
e) . Iš intelektualų: kunigai, 

agronomai ir gydytojai dau
giausia nukentėjo:

Iš 24 kunigų sąraše pami
nėtų, 21 nužudytas,

Iš 39 agronomų — 5 nužu
dyti,

Iš 10 gydytojų—3 nužudy
ti.

Iš kitų šaltinių žinome, kad 
deportuotų inteligentų, ypač 
liaudies mokytojų skaičius, 
yra daug didesnis negu sąra
šas Nr. 1 pasako.

LPSŽ.

ATKASA LAVONUS

RUSAI BE SIBIRO NEAPSIEINA
1. Ryšium su prievarta de

portuotais į Sovietų Rusiją 
lietuviais, nelegalios Sovietų 
okupacijos laikotarpyje nuo
1940 m. birželio mėn. 15 d. iki
1941 m. birželio mėn. antros 
pusės, sekanti informacija, 
paeinanti iš Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus šaltinių, pasie
kė ir Lietuvos Pasiuntinybę:

Pirmas deportuotų lietuvių 
sąrašas pavadintas: „Dalinis 
sąrašas deportuotų ir nužu
dytų lietuvių.” Kad tas sąra
šas yra autentiškas dokumen
tas, matosi iš Sibirijos gau
namų telegramų. Iš karto me
tasi i akis, kad tremtinių šei
mynos išardytos, vaikai at
skirti nuo tėvų, lyg būtų kid- 
napinti. Veltui tad lietuviški 
bolševikai bando ištrėmimus 
pateisinti karo sumetimais. 
Istorija nepateisina laukinio 
okupantų žiaurumo.

.Bolševikai ir naciai vien 
dėl tų jų žiaurumų negali pre
tenduoti prie jokios vadovau
jamos rolės žmonijos gyveni

me. Kalbamas sąrašas buvo 
sudarytas iš į Lietuvos Rau
donąjį Kryžių Kaune suplau
kusių žinių, gal būt iki rug
sėjo 1 d., priežiūroje Dr. Gar
maus, energingo Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus pirmi
ninko, kuris tą svarbią vietą 
perėmė Sovietų okupacijos 
metu.

Dr. Garmus turėjo geros 
progos matyti GPU veiklą 
Lietuvoje. Kad patirtų padėtį 
perpildytuose kalėjimuose, 
koncentracijos stovyklose, 
gelžkelio stotyse, —nelaimin
gi tremtiniai buvo grūdami į 
galvijinius vagonus — Lietu
vos Raudonasis Kryžius suor
ganizavo keletą informacinių 
kelionių. R. Kryžiaus apskai
čiuojama, kad prievarta de
portuotų lietuvių skaičius sie
kia bent 60,000.

Sovietų okupacinio režimo 
metu buvo nelengva .užduotis 
surinkti informacijų apie su
imtuosius asmenis; nelengvas 
dalykas tai padaryti ir dabar-

PIENAS, MĖSA IMAMA VOKIEC
• Per Kauno radiją buvo 
perskaitytas Vokiet. komi
saro „rytų sritims” potvarkis 
dėl pieno pristatymo prievo
lės. Pagal tą potvarkį, Lietu
vos ir Latvijos ūkininkai pri
valo visą pieną pristatinėti 
pieno surinkimo ar pieno per
dirbinėjimo punktams. Kiek 
iš potvarkio buvo galima su
prasti, tam tikras pieno kie
kis vis dėlto leidžiama suvar
toti namie maistui ir naminių 
gyvulių pašarui.

Surinkimo vietas nustato 
vokiečių generalinis komisa
ras ar vokiečių valdžios pa
skirti apskričių agronomai. 
Prižiūrėti pieno pristatymo 
vykdymą pavedama apskri
čių agronomams. Agronomai 
galį leisti gaminti ir naminį 
sviestą. Miestų valdžios orga
nai nustato pieno produktų 
pardavimo vietas. Pieno pro
duktus draudžiama pardavi- 

i nėti vokiečių kariams ar į- 
staigoms be atitinkamų lei
dimų. Nusikaltimai prieš 
šiuos nuostatus baudžiami. 
Jie veikia nuo 1941 m. rugs. 
6 d.

Taip pat buvo perskaitytas 
Vokietijos komisaro „rytų 
sritims” įsakymas apie gy
vulių skerdimą. Pagal tą įsa
kymą, mėsos gamyba atlieka
ma tik per nustatytas orga
nizacijas. Draudžiama duoti

• Gaunama žinių, kad Lie
tuvos Raudonojo i Kryžiaus 
pastangomis netoli Kauno,, 
ties Petrašiūnais, surasti 32 
lavonai. Ištirta, kad čia buvo 
užkasti 32 politiniai kaliniai, 
bolševikų nužudyti š. m. bir
želio mėn.

Netoli Sargėnų ir tie IX 
fortu (Kauno priemiestyje 
prie karo kalėjimo), Lietuvos 
Raudonasis Kryžius surado 
25 nužudytų žmonių lavonus. 
Lavonai bolševikų taip suža
loti, kad jų negalima nei at
pažinti.

ŠVIETIMO VADOVAI

Gaunama žinių apie švieti
mo vadovybės vyresniųjų val
dininkų sąstatą. Aukštojo 
mokslo direktorius yra Dr. 
Juška, vidurinių mokyklų — 
J. Reinys, pradžios mokyklų 
—St. Jakštas ir meno reikalų 
—J. Keliuotis.

Vidaus reikalų vadovybėje 
savivaldybių departamento 
priešakyje yra Mockus, admi
nistracijos — A. Strelnikas. 
Draugijų ir spaudos departa
mentą veda T. B. Dirmeikis.

IŠKELIAMI LIETUVIAF

• Patirta, kad vokiečių į- 
staigos įsakė išsikraustyti iki 
spalių 15 d. iš Klaipėdos 180 
lietuvių. Tarp jų yra Petras 
Šernas, buvęs Lietuvos Žemės 
Banko Klaipėdos skyriaus di
rektorius, Mykolas Gureckas, 
diplomuotas miškininkas, tu
rėjęs Klaipėdoje savo lentpiu- 
vę, ir advokatas Michelis To- 
lischus, žinomo amerikiečio 
žurnalisto brolis. Kitas jo 
brolis — Jonas Toliszus savo 
laiku buvo Klaipėdos Krašto 
Direktorijos pirmininkas.

Visi 180 lietuvių turi apsi
gyventi Vokietijos gilumoje. Į 
Lietuvą jiems neleidžiama 
vykti.

------------------------------------■

mėsą tiems, kurie nepOI 
so prie namų ūkio nar II 
mie gyvulį galima piali 
įvykus nelaimės atsit ' 
kai gyvulio gyvybės m 
išgelbėti ir kai negali 
blogo susisiekimo, pr: 
jo veterinarijos gydyt 

Priėmimo vietos sk( 
nurodomos generalinn 
sarų ar vokiečių valdi 
skirtų agronomų. Tik 
vulių svoris, atmetus! 
komas gyvu svoriu ir
jį sumokamą pardavė 0NGUMAS 
gauna liudijimą apie j 
tus gyvulius. Tą Iii 
pardavėjas turi saugi 
mažiau kaip 1 metus.
. Miestai aprūpinami 
gaminiais iš u_ 
skerdyklų ar dešrų gs 
jų. Miestų valdybos 
prieš Vokietijos ge: 
komisarą už mėsos ii

oterų
Redaguoja Eleonora
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mando” taisyklės pas ^visuomet yra blo- 
ma galioje, kiek jos n 
tarauja šiam įsakymi 
šių taisyklių nesilaiky 
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LAUKIAMA UŽSAKYMŲ KNYGffi“n£‘T?
1 u • t reikai;

Lietuvių Kultūrinis Insti
tutas jau atidavė® spaudon 
pirmąją Prof. K. Pakšto pa
rašytą knygelę, „The De
struction and Resurrection of 
the Baltic States”. Ji bus arti 
45 pusi. Kaina vieno egz. — 
30c., už 100 egz. $20.00. Jau 
gautas kun. J. Karaliaus už
sakymas savo parapijai 
200 egz. Skubiai laukiame

kiek jos spausdinti.
Jos turinys:
I. Origin and history of 

the Baltic nations
II. Declaration of indepen

dence and boundary problems 
III. Russian intrusion in Oc

tober, 1939
IV. What caused the Rus

sian occupation?
V. Agriculture of the Bal

tic States
VI. Industry and commerce 

VII. Education and press
VIII. The fate of Lithuanian 
higher culture
IX. Economic and political 

sympathies
X. The degree of freedom

XI. Situation under the Rus
sian tyranny

:tik labai naudinga, 
kartoju viską: jei 

ad vaikas nemeluotų,
XII. The Red War on R
XIII. The German Occi
and Seven Weeks’ C šiaušia nemeluokite 
ment. įveskite jo į pagun-
XIV. The hopes of t juo pasitikėkite 
surrection. itės įkvėpti jam tei-

Manytume, kad dide > meilės, pasibiaurėji- 
’ ’ - ; * j į į. noro visuomet

įveskite jo į pagun-

rapijos ar kolonijos j 
šios knygelės naudių 
vartoti po 200 egz.; vi< 
parapijos, apie 100 eg

meilė.
„Ar 

kas ts 
vaikui 
ant te 
artimi

Kai 
Iš vie 
prieši 
mus: 
šykšt 
nant 
jausn

Artimo Meilė 
artą vienas farizie- 
Jtisė Jėzų, koks esąs 
šas įsakymas, Vieš-Įgui r 
n atsakė: „Mylėk Vie- tai: j 
avo Dievą visa savo | atlai< 
riša savo siela ir visa 

knygelės paka jtim. Tai didžiausias Į anks 
šausiąs įsakymas. O mai 
į jį panašus: Mylėsi rite,

i iimą, kaip pats save.” praž 
tuviškos jaunuomenės aus atsakymas aiš- vėti, 

Knygelė parašyta i ’saulė, ir negali būti žolei 
stilium. Tokiu būdu j bejojimo: arba mylėk les. 
narna ir vidutiniškai į arba nesivadink krik- lis, 
vinusiems žmonėms, i Yra žmonių, kurie šių 

Čekius prašom rašy ^.ir Pie.v4, betyliu

ąžcisi

Būtų gera, kad 
miestų lietuviai klebon 
dų ir organizacijų v 
pasirūpintų laiku užs 
šios 
skaičių, ir teiktųsi 
skleisti tarp savo ap 
politikos veikėjų ir ti

Til

K. Pakšto vardu ir šių nemYji ^a^,^au ^aT 
adresu:

“eilė nėra tikra.
Lithuanian Cultural Ii s - _.

6017 South Kenwo< ,fng|a savo artimo —
Chicago, Ill. _

i save pačius. Tokia 
:eilė nėra tikra.
sakosi mylįs Dievą

juo
šia
nes 
veš

PARYŽIAUS SPAUDA APIE LIET
• Paryžiaus prancūzų laik
raštis ,,Le Journal” skelbia 
ilgą straipsnį apie paskutines 
savaites bolševikų okupacijo
je ir apie lietuvių sukilimą. 
Pasak laikraščio, atrodė, kad 
bolševikai buvo paskelbę šū
kį „Nepalikti nė vieno lietu
vio Lietuvoje.”

Geriausieji lietuvių sluoks
niai— intelektualai, valdinin
kai, visų partijų patriotai— 
buvo išplėšti iš savo žemės ir 
išgabenti. Žmonės buvo su
grūsti į gyvulinius vagonus 
ir vežami Maskolijon. Žmonės 
buvo tiek suterorizuoti, jog 
net kaimiečiai, išgirdę moto
ro dūzigmą, slapstydavosi po 
krūmus ir javų laukus.

Per bolševikų siautėjimo 
laikotarpį lietuvių tauta bu
vo stačiai apiplėšta, nes vis
kas buvo gabenama Rusijon. 
Net skudurai ir seni gelžga
liai buvo kraunami į vagonus 
ir siunčiami Maskolijon.

Toliaus laikraštis plačiai 
aprašinėja lietuvių sukilimą 
preš bolševikus. Iškeliami 
faktai, kad lietuvių sukilėliai 
nuogom rankom nuginkluoda 
vo raudonarmiečius ir tokiu 
būdu įsigydavo ginklų. Tik 
po to sukilėliai galėjo stoti

Tos Dien 
Tos Dieiatviron kovon prieš l 

kus.
Taip pat pabrėžiam 

sukilime aktingai da 
darbininkai, apgynę sa 
rikus nuo i----------
Mat, jau iš anksto b°Įfegauk, vaikeli, bet gal Prar 
buvo padegę po fabri.
statais minas, kurios ti ‘mamyte, Pranytė, kaip dažn 
mones susprogdinti. . ižios sje]os mergina. Ar ji ma

Kai tik prasidėjo Ii m to pasakyti, bet kad ji kiel 
sukilimas prieš okup a netektų stebėtis, jei ir aš bū 
iš visų namų langų buv 
bintos Lietuvos tautin 
liavos.

Laikraštis, pagaliau,
do, kad sukilimas lietu ’‘.Bažnyčiai ir Tėvynei. Tuo 
brangiai kainavo, nes .*« ir šviesW kleb0‘
virš 4,000 žmonių, o su Įa|,aį geraj mūši
jų skaičius yra dvigul patart
dėsnis. 0pu įgj0 senįg Bukontas.

Tas pats laikraštis į d t tėvai, kalbamės su Vytaut 
gą aprašymą, kaip bolš ^klausimu pas klebonėlį nr 
Pravieniškėse bestiališ kam čia bumą aušinti. Jei 
žudė virš 400 žmonių. tai tesižino. Kiek galėji 

_______L 1 Seminarijai dar galėčiau i 
•kitur tai, motin, gerokai es 

Antram Pasaulinian ;tin, piniginiai ištesėti Maskva 
rui prasidėjus, nuskai -tėvai, Vytautėlis gal kaip til 
2,004 laivai sverianti į.
7,548,894 tonų įtalpos jam dar pas kleboną < 
jais žuvo 18,108 ir 9,3‘ *

Daugiausi ^^t, tėveliai. Savo Iii 
neri t ■; na inii ™gus aš netinku. Lietuvs

RUDENS GĖL]
PRISIMINIMA

susprogę ^et ar nes]epį

br nereikštų, kad aš būčiau j 
'•reikia turėti pašaukimą. Be 
3 kunigas? Ir aš, mamyte, 

tikrai geras kunigas, ar

®ūsų gerąjį ir šviesųjį kleboi 
. i

k sugeba jaunuoliams patart 
^pu įėjo senis Bukontas.

kam jam dar pas kleboną <

surandami. 1 
skandinta Anglijos lai j 
875; vokiečiai ir italai: • ’ 
jo po 145 ir 105 laivu

. mano brolis Juozukas ar 
palikimą būti kunigu Ir t 

Ati į Seinus.
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Per Kauno radiją buvo 
įkaitytas Vokiet. komi- 
) „rytų sritims” potvarkis 
pieno pristatymo prievo- 
Pagal tą potvarkį, Lietu- 
ir Latvijos ūkininkai pri- 

> visą pieną pristatinėti 
io surinkimo ar pieno per
linė j imo punktams. Kiek 
otvarkio buvo galima su
sti, tam tikras pieno kie-

soft

m
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vis dėlto leidžiama suvar- 
namie maistui ir naminių 
ulių pašarui.
irinkimo vietas nustato 
iečių generalinis komisą- 
ar vokiečių valdžios pa
ti apskričių agronomai.
;iūrėti pieno pristatymo 
dymą pavedama apskri- 
agronomams. Agronomai 
leisti gaminti ir naminį 

stą. Miestų valdžios orga- 
nustato pieno produktų 
lavimo vietas. Pieno pro
tus draudžiama pardavi- 

vokiečių kariams ar į- 
goms be atitinkamų lei- 
ų. Nusikaltimai prieš 
s nuostatus baudžiami, 
veikia nuo 1941 m. nigs.

aip pat buvo perskaitytas 
ietijos komisaro ,?rytų 
ms” įsakymas apie gy- 
ų skerdimą. Pagal tą įsa- 
ią, mėsos gamyba atlieka- 
tik per nustatytas orga- 
ci j as. Draudžiama duoti

skirt,.. 
V% 
koft. 
ji 
gauti į

parį--

Moterų Gyvenimo Aidai
Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte Spausdinami kas antra savaitė

M. Pečkauskaitė.

MOTINA AUKLĖTOJA
TEISINGUMAS

(Tęsinys)
s geras darbas nėra da- 
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LAUKIAMA UŽSAKAI
mę už jį. Reikia čia taip 
pasakyti, kad tas jo gel
iąs gali būti klaidingas, 
jausme dažnai yra žmo
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apaštalas. O toks tikėjimas

ietuvių Kultūrinis Insti- 
s jau atidavė® spaudon 
ląją Prof. K. Pakšto pa
tą knygelę, „The De- 
ction and Resurrection of 
Baltic States”. Ji bus arti 
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už 100 egz. $20.00. Jau 

as kun. J. Karaliaus už- 
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rmiausias įsakymas. O 
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.j artimą, kaip pats save.” 
istaus atsakymas aiš- 
lyg saulė, ir negali būti 

i abejojimo: arba mylėk 
lą, arba nesivadink krik- 
limi. Yra žmonių, kurie 
si tikį ir mylį Dievą, bet 
į žemėje nemylį daugiau

KM o, tik save pačius. Tokia 
ate o meilė nėra tikra.

, T.a as sakosi mylįs Dievą 
The degree of freedom Ute apkenčia savo artimo — 

Situation under the Rus- flU________________________

be darbų taip pat yra tuščias, 
nes kaip šv. Jokūbas sako: 
„Ir velnias tiki ir dreba.”

Todėl vienas kilniausių au
klėjimo tikslų yra artimo 
meilė, ir gera motina turi 
stengtis anksti įdiegti į vai
ko širdį tą gražiausią dory
bę ir rūpestingai ją ugdyti. 
Progos tam darbui ji nie
kuomet nepritruks, nes beei
dama gyvenimo keliu, toly
džio sutinkame artimą, ku
riam galime tos meilės paro
dyti-.

Šventajame Rašte randame 
vienoje vietoje taip pasakyta: 
„Visa, ko nenori, kad tau at
sitiktų nuo kito, tai ir tu ne
daryk kitam.” O kitoje vie
toje: „Visa, ko jūs norite, 
kad žmonės jums darytų, ir 
jūs jiems darykite.” Tuose 
dviejuose sakyniuose yra 
trumpai sutraukta visa, ko 
reikalauja iš mūsų artimo 
meilė.

„Ar norėtumei, kad tau 
kas taip padarytų?” — tai 
vaikui labai suprantama ir 
ant to pamato galite statyti 
artimo meilės rūmą.

Kaip tas rūmas statomas? 
Iš vienos pusės naikinant 
priešingus artimo meilei jaus 
mus: pavydą, pyktį, godumą, 
šykštumą, iš kitos — žadi
nant ir stiprinant geruosius 
jausmus, kurie padeda žmo
gui mylėti artimą, kaip an
tai: gailestingumą, dosnumą, 
atlaidumą.

Tik ir šitą darbą pradėkite 
anksti, kol tie blogieji jaus
mai tebėra silpni. Juk jei no
rite, kad jūsų darželis gražiai 
pražystų, anksti imate jį ra
vėti, nelaukdamos, kol pikt
žolės išbujos ir nustelbs gė
les. Ir vaiko siela yra darže
lis, kuriame auga ir gražiau
sių gėlių ir blogiausių piktžo
lių sėklos. Jei paliksite tą 
darželį be priežiūros, nė kiek 
juo nesirūpinsite, tai tikriau 
šiai piktžoles nustelbs gėles, 
nes jos beveik visuomet yra 
vešlesnės.

Ricardo Nieto
Himnas Vėliavai

Ne, tai ne himnas, ką noriu dainuoti, 
Ne, ne giesmė tai, ko trokšta dvasia— 
Tik, kaip galingas erelis plasnojąs, 
Tau nusilenkti einu susikaupęs, 
Mano tėvynės brangi vėliava.

Matau, kaip tu vėjuj gražiai plevėsuoji, 
Kaip žydi gražiai savomis spalvomis, 
Kaip trokštu praeinant parpult po tavim 
Pavirtęs patsai gėlėmis.
O jei tu galėtum,
Kai entuziazmu aš visas degu,
Kurį giesmėje ašei tau išgiedojau, 
Trispalve, pridengt mane savo glėbyje, 
Kaip aras priglausti po savo sparnu.

Kokia tu graži,
Plevėsuojanti mūšio lauke, 
Didžiavyrių krauju išrašyta — 
Šiandien tu trispalvė, gal būti, rytoj, 
Kolumbijos vėliava,
Mūsų kraujas pavers, pavers gyva tave.

Ar tu vėjuj supies, ar tu sieloje glūdi, 
Kokiu išdidumu, vėliava, ar žinai, 
Puolam mes po tavim —
Ir aukojamos visos gyvenimo dienos 
Ir aukojamas kraujas tau, kaip žiedai.

Esi tu kaip motina — tavo glėbyje
Paguodai nulinksta pavargusis veidas,
Paguodai nusvyra bejėgė galva,
Ir jei tu gyvenant žiedais mumis puoši, 
Turi tu žiedų ir mirties patale.

dėjimo išplakti. Kepti viduti
nėje temperatūroje. Galima 
padaryti tris ar du atskirus 
gabalus, kuriuos galima vė
liau pertepti.

Vartok pertepimui torto
3 puodukai rudo cukraus, 1 

puodukas vandens, 1 šaukš
tas sviesto, 1 šaukštukas va
nilos, truputis grietinėlės 
praskiedimui. Išvirki iš cuk
raus ir vandens syrupą. Pa
tikrinti ar syrupas išviręs, 
reikia įvarvinti keli lašai į 
šaltą vandenį. Jei susifor
muos į burbulėlį — tai jau iš
viręs. Į išvirusį syrupą su
dėti sviestą ir vanilą. Nuimti 
nuo ugnies. Ataušus — gerai 
išplakti. Vėliausiai įplakti 
truputis grietinėlės, kad toji 
masė tiktų perepimui.

Kas toliau daryti.
Šia mase pertepki ir aptep

ki iškeptą Gimtadienio tortą. 
Galima apdėti tarkuotų co- 
coanutų, papuošti geltonomis 
žvakutėmis.

Virtos Kriaušės
6 kriaušės, 2 puodukai ver

dančio vandens, 8 šaukštai 
cukraus, 3 šaukštai citrinos 
sunkos.

Nuluptas kriaušes sumerk
ti į šaltą vandenį, kad nepa
keistų spalvos iki vartojimo. 
Iš vandens ir ekraus užvirinti 
syrupas, sudėti kriaušes ir 
virti ant lengvos ugnies, kol 
suminkštės. Tik baigiant vir
ti supilti citrinos sunką. Rei
kia saugoti, kad kriaušės ne- 
subirėtų. Patartina virti dide
sniame inde ir mažesniame 
kiekyje.

tyranny

RYŽIAUS SPAUDA f
Tos Dienos, 

Tos Dieneles

MŪSŲ NUOMONES PILNAI SUTAPO

Šeimininkėms
Perlų Sriuba

3 svarai baronienes mėsos, 
2 kvortos šalto vandens, 2 
šaukštai druskos, 1 morka, 2 
svogūnai, keltas salėrų, 7 
šaukštai perlinių kruopų, ku
rias reikia per naktį pamir
kyti.

Supiaustytą mėsą užpilti 
vandeniu ir virti nugraibant 
putas. Po pusės valandos su
dėti daržoves ir prieskonius. 
Virti kol suminkštės. Per
sunktą sriubą vėl užvirinti, 
sudėti kruopas ir virti, kol 
jos išvirs. Taip virta sriuba 
esti graži ir skani. Priesko
niai pagal skonį, tad jų gali
ma dėti'ir daugiau.

Iš išvirtos mėsos galima 
padaryti kimšti blyneliai, ar

sumaišius su sosu ir daržovė
mis taip duoti į stalą .

Tortas Gimtadieniui
2 puodukai miltų,
1 šaukštukas sodos,
Ų2 puoduko sviesto, rieba

lų,
1XA puoduko rudo cukraus,
3 kiaušiniai,
3 kvadratėliai kartaus šo

kolado,
1 puodukas saldaus pieno,
1 šaukštukas vanilos.
Persijoti miltus su soda. 

Sviestą gerai ištrinti su cuk
rumi, įmaišant po vieną kiau
šinį. Įmaišyti ištirpintą šoko
ladą. Po truputį įmaišyti mil
tus perpilant pienu. Supilti 
vanilą, gerai po kiekvieno į-

Šokolado Pyragaičiai
2 puoduku persijotų miltų, 
V2 šaukštuko sodos, 
žiupsnelis druskos,
1/2 puoduko sviesto,
1 puodukas rudo cukraus, 
1 gerai išplaktas kiaušinis,
3 gabalėliai kartaus šoko

lado,
x/2 puoduko pieno,
1 šaukštukas vanilos,
V2 puoduko supiaustytų 

riešutų.
Miltus, druską ir sodą ge

rai persijoti. Ištrinti sviestą 
su cukrumi iki pabals. Įmai
šyti išplaktą kiaušinį, ištar- 
pinti šokoladą, pilant po tru
putį: miltus ir pieną. Gerai 
viską išmaišius, sudėti va
nilą ir riešutus. Kepamą skar 
dą ištepti riebalais ir į ją 
šaukštuku dėti pagamintoji 
tešla, paliekant platenį atstu
mą. Kepti vidutiniame karš
tyje 10 min. Gaunasi apie 50 
pyragaičių.

Sutinku seselę juoda suk
nele, gauptuvu ant galvos, 
dideliu rožančium prie šono, 
mėlyna juosta persijuosiusią. 
Ji mažutė, smulkutė, bet vei
de energija, akyse idealai že
ria. Bevaikščiodami gražia 
klevų alėja užvedėm kalbą a- 
pie šiuos laikus, apie praeitį 
ir Lietuvos — tėvynės dabar
tinę būklę. Ji, pasirodo, buvu
si pirmosios Marijampolio 
lietuvių gimnazijos laidos 
mokinė, turi daug Lietuvoj 
draugių, daug pažinčių. Pri
minėm senus laikus, nuliū
dom dėlei dabarties.

Buvau kurį laiką — sako 
seselė — Lietuvoje, sutikau 
savo buvusias mokyklos 
drauges. Jos, brangiosios, pa
darė sunkų, sunkų įspūdį.

— Kame dalykas? — klau
siu.

— Dingo jų linksmumas, 
gyvumas; jos nabagės, varg
sta, kenčia bent tos, pas ku
rias teko atsilankyti. Atrody- 
U> jog joms nieko netrūksta, 
galėtų būti laimingos' ir 
džiaugtis gyvenimu. Bet ne! 
Jos nelaimingos. Sutikau vie
ną aukšto valdininko žmoną. 
Ji mane pamačiusi ir pažinu
si puolė man į glėbį ir bučiuo
ja ašarodama ne tiek džiaug
smo, kiek skausmo ašaromis. 
„Eliute, kaip tu laiminga!”— 
ji man sako ir, nabagė, pasa
koja, pasakoja savo vargus, 
sielvartus šeimyniškam sugy
venime. Besiskųsdama karto
ja, „laiminga tu, Eliute!”

Kai žiūriu į ją gražiai pasi
rėdžiusią, į jos kambarių puo
šnumą, atrodo, jog čia, pato
giai, laimingai gyvenama ir 
nieko netrūksta. Bet ne. Jos 
džiaugsmą ir laimę pakirto 
šio pasaulio principai.

Nueinu pas kitą draugę. Ji 
tiek aukštai stovi savo socia- 
lėj padėty, kad nebūtų nei 
drąsos, nei galimybės ją lan
kyti, jeigu nebūtų buvusi ma
no artimoji draugė ir aš ne
būčiau užsispyrusi ją pama
tyti. Ji turi apie save tarnų, 
ji saugoma kaipo aukštas as
muo. Dieve mano, mane pa
mačiusi karštai, tvirtai prie 
savęs spaudžia, su ašaromis, 
stebėtina, man sako panašiai, 
kaip ir pirmoji: „Tu Eliute, 
laimingesnė už mus.” Ji daug 
kalbėti negalėjo, nes aplink 
suka tarnai, tačiau savo aki
mis ir elgesiu ji man daug 
ką pasakė. Aš supratau, jog 
jos skausmų priežastis yra 
ta pati, kaip ir pirmosios 
draugės.

Kaune turiu dar vieną 
draugę. Ji būdavo tyli, susi

kaupusi, bet įgyjo aukštą 
mokslą ir ištekėjo už doro ir 
mokslo vyro. Jiedu buvo už
ėmę atsakomingas vietas, a- 
budu garbingai veikė Katali
kų Akcijoj ir buvo laimingi. 
Dabar girdžiu, jos vyras bol
ševikų suimtas, išvežtas į Ru
siją ir greičiausiai bus nužu
dytas. Būtų galimybės ją su
tikti, tikriausiai nusiskųstų 
ir pasakytų: — Tu, Eliute, 
laiminga. Jos liūdesys ir 
skausmas kitoks, negu minė
tų mano draugių, bet visgi 
skausmas. Kur gi ta laimė?— 
užbaigė seselė savo kalbą 
klausimu.

— Ta laimė Dievuje, kuris 
seselei teikia džiaugsmą — 
stengiaus paaiškinti.

— Tiesą tamsta sakai — 
seselė užbaigė.

Mūsų nuomonės pilnai su
tapo. Meškuitis.

Minčiij Žiupsnelis

Didžiausios garbės pasie
kiame ne tada, kai niekad ne- 
smunkame, bet tada, kai pa
kylame susmukę.

Konfucijus.

Trūkumas pasitikėjimo pa
čiu savim yra priežastis ne 
vienos nelaimės, kuri mus iš
tinka. Pasitikėjimo galioje y- 
ra pajėga. Ir silpniausi esti, 
kad ir veiklūs, tie, kurie ne
tiki savim ir savo pajėgomis.

Boove.

Talentas yra kas nors, bet 
taktas — yra viskas.

Paprasčiausias žmogus, tu
rįs bent truputį proto ir jau
smo, atjaučia skirtumą tarp 
malonios ir lipšnios moteriš
kės ir tokios, kurios savi- 
tvarka yra prasta. Net šuo 
jaučia tą skirtumą.

Eliot.

Savigarba, kai ji sutelpa 
tiesos ir grynos sąžinės rybo- 
se, yra tyriausių linksmybių 
versmė, kokias pažįsta žmo
gus. «

Simons.

Žmonės juokiasi ir jaunys
tės pasiryžimų, iš to įkarščio, 
į kurį jie slapčiomis dairosi, 
patys nenusimanydami, kad 
iš dalies jie patys kalti, ko
dėl jo neteko.

Kingsley.

Draugiškumas — yra ben
dras įdomumas.

Jackson.

Paryžiaus prancūzų laik-1 atviri 
is „Le Journal” skelbia 
straipsnį apie paskutines 
ites bolševikų okupacijo- 

■ apie lietuvių sukilimą, 
ik laikraščio, atrodė, kad

kus.
Jai??
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Taip, vaikeli, bet ar neslepi širdyje to, ko aš neži- 
Neužsigauk, vaikeli, bet gal Pranytė pavergė tavo

ivikai buvo paskelbę šū- 
Nepalikti ne vieno lietu- 
Lietuvoje.”
iriausieji lietuvių sluoks- 
— intelektualai, valdiniu- 
visų partijų patriotai— 

1 išplėšti iš savo žemės ir 
jenti. Žmonės buvo su- 
ti į gyvulinius vagonus 
žami Maskolijon. Žmonės 
tiek suterorizuoti, jog 

:aimiečiai, išgirdę moto- 
izigmą, slapstydavosi po 
ius ir javų laukus, 
r bolševikų siautėjimo 
tarpi lietuvių tauta bu- 
tačiai apiplėšta, nes vis- 
ouvo gabenama Rusijon, 
skudurai ir seni gelžga- 
luvo kraunami į vagonus 
inčiami Maskolijon. 
liaus laikraštis plačiai 
sinėja lietuvių sukilimą 

bolševikus. Iškeliami 
ii, kad lietuvių sukilėliai 
om rankom nuginkluoda 
ludonarmiečius ir tokiu 
įsigydavo ginklų. Tik

> sukilėliai galėjo stoti

Mat F 
buvo F

mones

išvisp 
binta- 
liavos.

ę?
Na, mamyte, Pranyte, kaip dažnai pati sakai, yra 
gražios sielos mergina. Ar ji mano širdį pavergė, 
ėčiau to pasakyti, bet kad ji kiekvieną sužavi jau- 
, tai netektų stebėtis, jei ir aš būčiau ja sužavėtas, 
ai dar nereikštų, kad aš būčiau ją įsimylėjęs. Būti 
ju — reikia turėti pašaukimą. Be pašaukimo koks 
įčiau kunigas? Ir aš, mamyte, labai abejoju, ar 
iau būti tikrai geras kunigas, ar galėčiau amžinai 
ukoti Bažnyčiai ir Tėvynei. Tuo reikalu aš ketinu 
as mūsų gerąjį ir šviesųjį klebonėlį pasikalbėti ir

do>|urti. 
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Gerai, vaikeli, labai gerai. Mūsų klebonėlis daug 
*ęs ir sugeba jaunuoliams patarti.
o tarpu įėjo senis Bukontas.
Na, tėvai, kalbamės su Vytautėliu — jis ketina 
ikimo klausimu pas klebonėlį nueiti.
Et, kam čia burną aušinti. Jei Vytautas nenori 
:unigu, tai tesižino. Kiek galėjau, tiek leidau jį 

lan. Seminarijai dar galėčiau išlaidas padengti, 
ur kitur tai, motin, gerokai esu pavargęs... Ne 
motin, piniginiai ištesėti Maskvai ar Varšavai.
Bet, tėvai, Vytautėlis gal kaip tik vyks į seminari-
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ĮTai kam jam dar pas kleboną eiti? — pastebėjo 
intas.
‘Nesiginčykit, tėveliai. Savo likimą aš pats iš- 
liu. Į kunigus aš netinku. Lietuvai reikią, ir pasau- 
į. Štai, mano brolis Juozukas aną dieną man pa- 

turįs palikimą būti kunigu ir už dvejų metų jau

Bukontai truputį šnairomis dirstelėjo į sūnų ir po va
landėlės senis Bukontas pridūrė:

— Gerai, Vytautai ,eik kur tik nori, bet jau mano 
paramos nesitikėki ir nelauki. Juozukas neturės pro
gos gimnazijos baigti, nes, kaip anksčiau pastebėjau, 
neturiu iš ko abu į mokslus leisti. Užteks Juozukui še
šių klasių, ir tai jau skolintais pinigais turėsiu padengti 
išlaidas. Gerai, kad brolis Marytės mokslo išlaidas pa
dengia.

— Gerai, tėveli, kaip nors pasistengsiu surasti būdą, 
kad Jums dėl manęs galva neskaudėtų. Juozukui 
užteks šešių klasių į seminariją įstoti.

Taip ir baigėsi pasikalbėjimas. Vytautui lyg didelė 
našta nuo pečių atslūgo. Dabar žinojo, kad tėveliai ne
besitikėjo jį matyt kunigu, o jis žinojo nebegausiąs tė
vų paramos mokslui tęsti.

Tais metais baigė gimnaziją ir Pranytė. Atvyko pas 
tetą Laibinienę. Laibiniai ta proga iškėlė puotą, kurion 
pakvietė Pranytės dėdę, kaimynus Bikontus ir savo 
gerąjį klebonėlį. Bukontai atvyko drauge su Vytautu. 
Svečiai prie stalo taip susodinti: klebonas pirmoje vie
toje, dešinėje — Pranytės dėdė, seniai Bukontai ii' Lai- 
binis, o kairėje — Pranytės tėveliai, Vytautas ir Pra
nytė. Pati Laibinienė patarnavo svečiams.

Pietų metu pasireiškė gražiausia nuotaika. Dėdė 
pasakojo apie gyvenimą Rusijoj, klebonas gyrė Bu
kontus, kad vaikams nesigailėjo mokslo, taip pat Ul- 
šiui reiškė aukštos pagarbos už pagalbą Pranytei ir 
Pranytės tėveliams už supratimą leisti dukrelę į mok
slus. Klebonas pastebėjo Vytautui, kad tinkamai pa
kreiptų savo gyvenimo vėžes ir pasiliktų Lietuvoje 
darbuotis.

Vytautui padėkojus už linkėjimus, klebonas paklau
sė, kokią mokslo šaką žada pasirinkti. Šis pasisakė ma
nąs būti teisininku.

— Puiku — prabilo klebonas. — Mums reikia gerų 
savų teisininkų, nes kitataučiai mūsų žmones baisiai 
išnaudoja. Manau, būsi geras teisininkas, mūsų žmo
nėms patarėjas ir varguose užtarėjas.

— Bet ką darysim su Pranyte? — šposaudama pra
bilo Laibinienė. — Gal būtų iš Pranytės ir Vytauto 
graži porelė?

Visi sužiuro į abu jaunuolius, o Pranytė ir Vytautas 
tik užkaito ir akis nuleido.

— Taigi, taigi — rimtai atsliepė klebonas — tai jų 
reikalas. Juk, gerbiamieji, mažai turim šviesuolių auk
štos doros lietuviškų šeimų.

Vytautas, truputį susikaupęs, padėkojo klebonui už 
vertingą pastabą ir pažymėjo, kad dar yra gražaus lai
ko apsigalvoti abiem jaunuoliams. Klebonas pritarė jo 
pareiškimui, kad likimo išsprendimą reikia palikti pa
tiems jaunuoliams ir, pakilęs nuo kėdės, persižegnojo. 
Visi pasekė jo pavyzdžiu.

Po vaišių visi išėjo į laukus, į sodą. Klebonas pagyrė 
ūkininkus už gražią ūkyje tvarką ir atsisveikino. Kiti 

svečiai ilgėliau paviešėjo.
Vytautas ir Pranytė dažnai susitikdavo ir drauge 

svajodavo apie Lietuvos ateitį. Kėlė naujus sumanymus, 
kaip geriau ir tinkamiau liaudį šviesti. Pradėjo geriau 
suprasti, kad viens kitam priklauso, kad abiejų mintys 
sutampa, kad abu pasiryžę pasiaukoti savo Tėvynei ir 
savo žmonių gerovei.

Vieną gražų vakarą susijaudinęs Vytautas prisipažino 
Pranytei meilėje. Pranytė ir gi nebenorėjo ilgiau kan
kintis ir pasisakė, kad su Vytautu eitų ir į pasaulio ga
lą. Čia įvyksta jų sužieduotuvės, bet susitarė niekam 
nieko nesakyti, iki Vytautas baigs universitetą.

Išvyko Vytautas į Maskvos universitetą. Plaukė 
metai, vieni ir kiti. Vytautas sunkiai vargo, uždarbiau
damas mokslui ir pragyvenimui. Jis mokė turtingesnių
jų vaikus, rengdamas juos į gimnaziją. Dažnai trūko 
pavalgyti, kad tik daugiau taupmenų susidarytų. Pa
kirto sveikatą ir gydytojai pasakė jam nemalonią nau
jieną — jo plaučiai esą užgauti, tad reikią skubiai 
vykti į tėviškę, tyru oru atsigaivinti, pasigydyti.

Ir grįžo Vytautas į namus, į tėvų pastogę, bet buvo 
jau vėlu. Atgulė vargšas ir daugiau nesikėlė. Pranytė 
karšino jį ligoje, dažnai graudžias ašaras tliejo, maty
dama, kaip kasdien Vytautas nyko ir nyko. Pagaliau, 
ant jos rankų užgeso Vytauto gyvybė.

Galvojo Pranytė: kur gi nuskriejo gyvenimo svajo
nės?

Ji paliko Lietuvą ir išvyko užsienin, tikėdamasi ga
lėsianti lengviau pamiršti pergyventas baisias dienas.

Ji pateko į Prancūziją, kur vienoj katalikiškoj mokyk
loj pagilino studijas ir rengėsi gyvenimo kovai.

Jonas Juodgirys jau buvo Jungtinėse Amerikos Vals
tybėse. Apie savo geriausio draugo Vytauto mirtį jis 
sužinojo tik už dviejų mėnesių. Liūdna buvo jam. Nau
jas Lietuvoj supiltas kapas. Tiek daug Vytautas žadė
jo Lietuvai, o šiandien jo nėra... Amžiną atilsį suteik 
jam, Viešpatie — meldė Aukščiausiojo Jonas Juodgirys.• ••

Jonas Juodgirys atvyko į Ameriką 1901 metais, pas 
tolimą savo giminaitį Juozą Jurgėlą, kurs žinojo jau
nuolio pasiryžimą atvykti, tad ir laukė jo. Abu Lietuvo
je buvo susipažinę — buvo mokyklos draugai. Juozas 
žinojo, ko Jonas atvyko — ne anglių kasti, ne dirbtu
vėse dirbti, o mokslo siekti. Tuojau Jonas paprašęs sa
vo draugo supažindinti su klebonu, kad galėtų pasitarti, 
apsidairyti, kur lietuviai kunigai reikalingi.

Abu nuėjo pas vietos kleboną kun. S. Kiaušinį, kurs 
jau iš kitų šaltinių žinojo apie Juodgirio atvykimą A- 
merikon. Klebonas juos priėmė prie klebonijos durų. Iš
klausęs jaunuolio atvykimo tikslą, kun. Kiaušinis, pik
tai ir rimtai nusiteikęs, atšovė:

— Mes iš Lietuvos tokių nesubrendėlių nepaisom. Eik 
sau kur nori ir mano galvos nekvaršinki...

Paliko abu klebonijoje. Susikrimtęs ir nusiminęs Jo
nas Juodgirys prabilo į savo draugą:

— Lietuvoj rusų žandarai mandagiau moka apsieiti, 
nei tas jūsų klebonas.

Juozas Jurgela aiškino, kad klebonas galėjo būti pra
stoje nuotaikoje; esąs jis stačiokas, nors šiaip žmogus 
neblogas ir gerai parapijos reikalus veda. Jonas pasi
teiravo ar Juozas nežinąs, kur gyveno kun. Ridikas, a- 
pie kurį jis buvo girdėjęs Lietuvoje ir į kurį kreiptis 
jam ten buvo patarta. Kadangi kun. Ridiko gyventa vi
sai arti, tad Jonas tuojau ir nuvažiavo.

Kun. Ridikas buvo namie. Duris tuojau atidarė pats 
klebonas ir maloniai paprašė į vidų. Išgirdęs Jono var
dą, kun. Ridikas tuojau prašneko.

— A, tai tas pats Juodgirys, apie kurį man Jūsų kle
bonas iš Lietuvos parašė. Malonu matyti po mano pa- 
stogu. žinau Tamstos reikalą, tad nereikia iTei aiškinti. 
Bet ar turit reikalingus dokumentus?

(Bus daugiau)
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Kristaus Karaliaus 
iškilmingai paminėta, 
arkivyskupas Curley dalyva
vo iškilmėse.

Kun. J. Vaškys par. salėje 
turėjo prakalbas apie 
vos kančias.

Parapijos Bazaras
Spalių 16 d. įvyko parapi

jos bazaro reikalais susirinki-

mie- 
Mi- 

nalga ir Tuska. Linkėtina 
jiems rinkimus laimėti.

zas.
Rengėjos širdingai kviečia 

visus lietuvius ir jų draugus 
atsilankyti, pasilinksminti ir 
drauge paremti labdaringą 
darbą, nes Moterų Sekcijos 
visi parengimai skiriami lab
darybei.
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Mirė.
Spalių 29 d. vakare 

Stasys Draučikas, 54 
amžiaus. Giliame nuliūdime 
paliko našlė Agota, duktė Es
telle ir sūnūs Stasys ir Edvar
das ir posūniai Vincas ir Jo
nas Stanišauskai. Palaidotas 
spalių 28 d. šv. Kryžiaus ka
pinėse. Gedulingas pamaldas 
atlaikė kun. M. Kemežis.

Novena
Lapkričio 30 — gruodžio 8 

d. bus Stebuklingo Medaliko 
novena, kurią ves misijonie- 
rius T. Gabrielius. Pamaldos 
bus vakarais: 7:30 vai. lietu
viškai, 8:15 vai. angliškai.

Vėlinės
Šį sekmadienį 7:30 vai. 

vak. bus baltieji ir j uodieji 
mišparai. Pirmadienį, lapkr. 
3 d., gedulingos mišios bus 
6, 7 ir 9 vai., o 7:30 vai. vak. 
gedulingos pamaldos už vėles.

. Per 40 valandų atlaidus al
toriai buvo majestotiškai iš
puošti baltomis gėlėmis, ža
liomis palmėmis. Tik lyg trū
ko ko nors viršuj cimborijo- 
je; virš cimborijos iškilęs ke
turkampis bumburas be jokio 
kryželio; jei būtų jo vietoje 
septyniomis antspaudomis už 
daryta knyga ir ant jos gu
lintis Dievo Avinėlis, aukso 
vilnomis apvilktas, kojele pri
laikantis kryželi, meiliai žiū
rintis į bažnyčioje esančius 
žmones — tikrai būtų didin
gas šv. Jono apreiškimo vai- 

__ zdas. Tad cimboriją reiktų 
pertaisyti, tik dailininkas tu
rėtų būti lietuvis, nusimanąs 
ir tautinėje dailėje.

Per 40 vai. atlaidus lankėsi 
daug maldininkų. Po to buvo 
rekolekcijos, kurias vedė kun. 
J. Vaškys, pranciškonas. Pa
šventintas naujas misijų kry
žius.

Lietuviai pavargo po visų 
iškilmių. Kai kurie skundžia
si senatve ir sloga. Lietaus 
vis nesulaukta. Lietuviai 
kosi šį rudenį be grybų.

J.

Šv. Andriejaus Parapija.
Gegužės mėnesio pradžioje, 

1941 metais, parapijai remti 
finansiniai, susiorganizavo 
čia augusių jaunų moterų-lie- 
tuvaičių organizacija, vardu 
šv. Teresės Mažosios Gėlelės 
draugija. Valdybon išrinktos 
šios darbščios narės: Helen 
Talunas — pirm., Amelia No
lan — vice pirm., Helen Jo
naitis — rašt., Mary Stro- 
meyer — iždininkė.

Sekmadienį, geg. 25 d., mū
sų organizacija surengė pir
mą mažą vakarienę ir šokius, 
dėl bažnyčios naujų suolų į- 
rengimo. Pelno gauta $100.00.

Sekmadienį, spalių 12 d., 
buvo surengtas bazaras para
pijos naudai. Pelno liko $185.- 
25. Širdingai dėkojame atsi
lankiusiems. Virš minėta or
ganizacija dabar turi 17 na
rių.

Susirinkimai laikomi kiek
vieno menes, ketvirtą pirma
dienį. Nuoširdžiai kviečiame 
visas čia augusias jaunas lie
tuves moteris priklausyti prie 
mūsų naujos avo veiklą pa
rodžiusios organizacijos.

Helen Talunas.

Aušros Choro Koncertas
Lapkričio (November) 15 

d. 8 v. v. Lenkų Svetainėje, 
Edward St., Toronto Aušros 
Choras rengia pirmą kartą 
Hamiltone, gražų ir įdomų 
koncertą.

Dainuos žymūs Choro soli
stai, solo, duetus ir k.t.

Po įvairios programos bus 
šokiai prie geros muzikos.

Aušros Choras kviečia vi
sus lietuvius Hamiltone, To
ronte, ūkiuose, ir apylinkėje 
gyvenančius atsilankyt, pasi
linksminti ir susipažinti.

Genė Yokubynaite,
Choro Sekretorė.

Reikia šaukti Susirinkimas
Apgailėtina situacija. Dar 

lig šiol Marianapolio studentų 
kuopa neturėjo savo pirmojo 
susirinkimo, nors nuo mokslo 
metų pradžios praėjo jau ge
rokas laiko tarpas.

Nejau atėjęs ruduo visus 
taip migdančiai paveikė?

Linkime atsikelti iš to sus- 
nūdimo ir kam nors pasiimti 
iniciatyvos sušaukti pirmąjį 
susirinkimą. M. A.

Bridgeport, Conn

Toronto, Ont

Šokiai
Lapkričio (November) 8 d. 
v. v. Lietuvių Parapijos

K.L.T. Moterų
8
Svetainėje, 
Sekcija rengia įdomius šo-

Praeitą šeštadienį parapi
jos metinis bazaras baigtas 
gražiausiomis pasekmėmis. 
Kleb. kun. J. Kazlauskas dė
kojo visiems už gražų atsilan
kymą ir aukojimą. Parapijai 
liks gražaus pelno, nes baza- 
re žmonių buvo daug. Drau
gijos lankėsi ir aukojo pini
gais; tikrai girtinas ir gražus 
darbas. Per bazarą daug pa
rapijos moterų, vyrų, mergai
čių darbavosi.

Jau artėja miesto rinki-

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Von der Goltz atidžiai į Andrių pažvelgė, bet ši kartą 

jau ne kaip į skystą svajotoją. Jo žvilgsnyje pasireiškė 
kūrinys.

Von der Goltz atidžiai į Andrių paževlgė, bet šį kartą 
jau ne kaip įskystą svajotoją. Jo žvilgsnyje pasireiškė 
ir nuostaba ir kažkokia nauja mintis. Tas vaikėzas 
turi galvą, svajotojo galvą, tas tiesa, bet —

— Pasakyk man, tamsta, kur mokeisi? Matau, kad 
esi klasinis, bet kiek klasių pabaigei?—staiga paklau
sė von der Goltz.

— Išėjau visą gimnaziją. Jau reikėjo tik užbaigti, 
bet atėjo revoliucija ir suardė mano mokslo karjerą,— 
atsakė Andrius.

— Revoliucija... Jūsų, lietuvių, tai galvos pramuštos 
revoliucijai. Jums reikėtų iš vokiečių kiek drausmės 
pasimokyti. Tada tai sukurtumėt sau ramų kultūringą 
gyvenimą.

— Bet ką padarysi, kad vargas spaudžia. Smaugia
masis kaip tik daugiausia ir spardosi. Revoliucija juk 
tai pakaruoklio konvulsijos.

— žinau, žinau, kad jums po rusais ne pyragai. Dėl
to aš tave ir kalbinu stoti į vokiečių armiją nugalėti 
rusus ir... ir...

— Ir padėti vokiečiams užkariauti, — negailestingai 
užbaigė Andrius. — Bet aš to nenoriu. Ne Vokietija, 
o Lietuva mano tėvynė. Aš noriu ,kad ji būtų laisva...

— Na, jau ir vėl ta tėvynė, — kiek sumišusiai per
tarė kapitonas. — Gali sau turėtis tą tėvynę, po vo
kiečiais ji nepražus: gaus plačią savivaldą...

„Vienok aš jį gerokai palaužiau, — pamanė And
rius, — žodis „tėvynė” pašinu jam duria.”

Ir iš tiesų, von der Goltz jau puse burnos Vokie
tiją tegyrė, bet kaipo vokiečių karininkas jis negalėjo 
kitaip elgtis. Ne gi peiks tą šalį, dėl kurios kariauja. 
Taigi tik šiaip dar sykį pakartojo savo_ klausimą:

_ Tai kaip gi? Atsisakai įstoti į musų armiją?-
__ Palikim kiekvienas su savo nuomone, ponas ka

pitone, — atsakė Andrius, — aš tarnausiu savo tėvy
nei, tamsta — savo.

Von der Goltz neramiai krustelėjo, bet nieko nesa
kė.” Jam 
kąišioju,”

nemalonu, kai aš jam Vokietiją po nosimi 
— džiūgavo savyje Andrius.

7

Choristai jau platina „Dai
nų Šventės” bilietus. Įvyks mas. Dalyvavo draugijų at- 
lapkričio 23 d. parapijos sa- stovai bei veiklesnieji veikė- 
lėj. Patartina visiems iš ank- jai, kleb. kun. J. Simonaitis, 
sto įsigyti, nes tikimasi la- jo asistentas kun. S. Stonis, 
bai daug publikos. Vien tik 
choristų bus pusantro šimto 
Programa bus tikrai graži.

Choras lapkričio 16 d. vyk
sta į Waterbury, Conn., kur 
irgi bus „Dainų Šventės” pro
grama. Dalyvaus trys chorai 
—Bridgeporto, Hartfordo ir 
Waterburio. Bus panaši šven- pakeltoje nuotaikoje ir nusi- 
tė ir Hartforde. Šis vadų ir statyta turėti sekančius sta- 
chorų darbas bus tikrai rim- lūs: sodaliečių ir choro, baž- 
tas ir gražus. Jaunime, į dar- nytinių draugijų, pašalpinių, 
bą dainai ir lietuvybei! Vyčių ir mokyklos vaikų. Bu- 

---------  fetą parūpins Rožančiaus
Veikalas „Ant Bedugnės draugija; prie jo bus A. Jan- 

Kranto” jau nurašytas ir vai- kauskienė, M. Kirmelevičienė, 
dintojams bus tuojaus įteik- P. Kirslienė, M. Kirslienė. 
tas. Vaidinimas įvyks sausio Aukas rinkti bazarui pasiža-

komp. J. Žilevičius. Susirinki
mas atrado, kad laprikčio 21, 
22 ir 23 dienos esančios ne
patogios, todėl bazarą nutarė 
atidėti lapkričio 28, 29 ir 30 
dienomis, bazaro atidarymą 
padaryti 27 d.

Susirinkimas praėjo labai

Voverio išleistuvės
Patersono šv. Kazimiero 

par. choras atsisveikino su 
savo vedėju Bronium Vove
riu, kurs išvyksta į Pittston, 
Pa. Ta proga suruoštos vai
šės, kurių vedėju buvo Edv. 
Lapinskas. Kalbas pasakė 
kleb. kun. J. Kinta, I 
Stašaitis (salezietis), choro 
pirm. Mary Alex, Jonas Spra- 
naitis, Pr. Voverienė, N. Vo
verytė (iš Brockton, Mass.) ir 
pats muz. Br. Voveris. Cho
ristai savo buvusiam vedėjui 
įteikė brangią dovaną.

Vaišėse dalyvavo šie chori
stai:

Irene Stanulis, Mary Alex, 
Agnes Alex, Mary Savaicks, 
Mary Sosnas, Nellie Sadec- 
kus, Tofille Sadeckus, Adelė 
Ragauskas, Dorethy Novash, 
Adelė Sitnick, Marcella Bu
tkienė, Mary Bauklis, Ann 
Baltuška, Dorothy Dutkus, 
Frankie Noreika, Tony Sku
bus, Tony Baglonis, Michael 
T'acionis, Bill Saduskas, Con
nie Condon, Frank Alex, Paul 
Dutkus, Frank Andricks, 
John Sprainaitis, Edward 
Lapinskas. ~ M. & T.

Von der Goltz tamsiai susiraukė. Jis, matomai, savy
je krimtosi. Kažin ar dėl Andriaus atsisakymo, ar dėl 
įkyraus tėvynės klausimo? Kad tas klausimas jį knie
čia, buvo aiškiai numanu. Neišsiduoda, žinoma. Ir 
garbė ir tarnyba to neleidžia. Užtarauja Vokietijos var
dą ir žada Lietuvai savivaldą, „žinau aš tą vokiečių 
siūlomą savivaldą, — galvojo Andrius, — bet dėl to 
nesiginčysiu. Reikia būti mandagiam ir pasaldyti tą 
dieglį, kurį tėvynės klausimu įvariau.”

Ilgas jų pasikalbėjimas kaip ir nutrūko. Į jų jau už
simezgusi nuoširdumą įsibrovė kažkoks niūrus šešėlis. 
Ir kalbėtis, rodos, jau nebebuvo apie ką. žodžius pa
vadavo mintys, kurių abudu buvo kupini. Vis dėlto von 
der Goltz rado reikalinga perspėti Andrių, kad nege
rai padarė, nepriėmęs jo pasiūlymo. Gyvenimas jam bū
siąs sunkus.

— Belaisvių stovyklose neglosto. Reikia sunkiai dirb
ti, o valgis... na, mūsų intendentūra labai tvarki ir rū
pestinga, bet pirmiausia reikia saviškiai aprūpinti. Ka
ras gali užsitęsti ir su maistu gali būti blogai. Reikia 
taupyti. Taigi, prie tokių sąlygų belaisvių negalima 
vaišinti. Faktinai, jie nuolatos pasninkauja. Drausmė 
ir gi labai griežta. Pabėgti nėra jokios galimybės, nes 
kiemas aptvertas aukšta spygliuota tvora, už kurios 
pastatyta stipri sargyba. Mėginsi pabėgti — nušaus. 
Kaip matai, gyvenimo sąlygos neperdaug viliojančios. 
Be to, esi inteligentas, nepratęs sunkiai ir dirbti ir 
vargingai gyventi, bet lengvatų, teikiamų karininkams, 
negausi, nes esi tik eilinis kareivis. Kaip tau tas vis
kas patinka?

Andrius tik nusijuokė.
— Sakote, kad esu intelingentas, nepratęs sunkiai 

dirbti ir vargingai gyventi. Nesiginčysiu dėl pavadini
mo inteligentu, nes tas vardas, nors ir nepilnai užsi
tarnautas, labai man patinka. Tačiau, kad būčiau ne
pratęs sunkiai dirbti ir vargingai gyventi, tai jau čia 
klaida. Jūs pats, ponas kapitone, galite numanyti, kad 
gyvendamas ūkyje pas tėvą pyragų nevalgiau ir dykas 
nesėdėjau. Aš ten dirbau kaip paprastas bernas ir mai
tinausi kaip visi kaimiečiai. Taigi nesu išlepintas. Gi 
jei tūkstančiai belaisvių kareivių gali pakęsti sunkias 
gyvenimo sąlygas, tai kuomi aš geresnis? Be to, būsi
mai kovai dėl tėvynės laisvės reikia kiek užsigrūdinti.

Ir vėl ta tėvynė! Von der Goltz nusuko akis į šalį ir 
pradėjo kažką švilpauti. Paskui atsisuko ir šaltu, griež
tu balsu pareiškė:

— Na, kaip sau nori. Jei gailėsies neišmintingai pa
sielgęs, tai manęs nekaltink. Ištiesiau tau draugišką 
ranką, bet tu ją atstūmei. Lik sveiks!

— Su Diev, ponas kapitone!
Von der Goltz žiauriai krustelėjo ūsais ir nuėjo. An

drius žiūrėjo į jo išdidžią stačią eiseną, ir liūdnos min
tys skverbėsi jo galvon. Gaila jam buvo to energingo 
pajėgaus vyro, kurį gyvenimas išstūmė iš tėvynės sūnų

—

Tikrai labai įspūdingai viskas 
atlikta. Daug tą dieną priėmė 
Komuniją, o parapijinės mo
kyklos vaikai, pasipuošę Pir
mosios Komunijos rūbais, 
priėmė Švč. Sakramentą.

dabartinį miesto jauną m 
rą Maurice Tobin. Lietuvi 
šiame vajuje vadovauja 
nas advokatas, Jonas Gi 
liūs, kuris yra Bostono n 
to legalio departamento 
rys.

Apie Pabaltijo Valstybes
Turįs pasaulinę cirkuliaci

ją dienraštis „The Christian 
Science Monitor” savo spalių 
25 d. laidoje įdėjo ilgoką savo 
special aus korespondento 
straipsnį apie Lietuvos, Lat
vijos ir Estijos likimą vokie
čių okupacijoje. Iš vokiečių 
elgesio matosi, kad jie nei še
šėlio autonomijos nemano pa
likti toms tautoms. Valdinin
kais į tas šalis vokiečiai siun
čią pirmiau ten gyvenusius 
vokiečius baronus.

Brooklyniečių Pramoga 
Bostone

Brooklyniečių vartojama 
pramoga — rinkimas karali
škos šeimos — buvo pirmą 
syki išbandyta Bostone, spa
lių 25 d., Elks Ballroom, 
„Darbininko” metiniame ba
liuje. Bandymas išėjo gana 
pasekmingas. Prieš pabaigą 
rinkimų kontestas labai pa
gyvėjo ir visi dalyviai domė
josi. Pasekmės buvo tokios: 
karalium išrinktas Pr. Razva- 
dauskas su 1,650 balsų, ka
raliene — Veronika Sekevi- 
čienė su 4,146 balsais, kara
laičiu J. Virbickas tik su 500 
balsų, karalaite — Ona Jarec- 
kaitė su 2,600 balsų.

Atrodo, kad ši pramoga 
bus prie progos vėl kartoja
ma.

Lankysis Prez. Smetona
Teko pastebėti, kad prez. 

A. Smetona Bostone lankysis 
gruodžio 7 d. Nors paskelbta, 
kad jo priėmimu rūpinsis A- 
merikos Legijono Dariaus 
Postas, vadovaujant J. J. Ro
manui, bet tam pačiam darbui 
organizuoja komitetą naujai 
įsisteigęs Lietuvai Remti Dr- 
jos skyrius, vadovaujant Jo
nui Tuinylai. Šiam skyriui be 
sandariečių priklauso ir ke
leivinių socialistų.

Lietuviai Už Tobiną
Dabar Bostone miesto ma- 

yoro rinkimų vajus. Atrodo,

dėjo Milukienė, A. Degutienė, 
Elžb. Litvinienė, N. Žemaitie
nė. „Kitchen set” laimėjimo 
knygutes pasiėmė: Litvinie
nė, Bagočius, T. Pečiukaitis, 
Beržanskas, Pavalkienė, Mi
lukienė, Jankūnienė.

Bazaro Komitetan malo
niai sutiko įeiti: Pavalkienė, 
Milukienė, Litvinienė, Bago
čius, Senkus ir Radžius. Pini
gus priimti: Bernatonis ir 
Morkevičius. Tvarkos prižiū
rėti: Pečkus, Čaponis ir Milu- 

Bazaro reporteriais: 
komp. J. Žilevičius ir kun. S. 
Stonis.

Malonu pažymėti, kad susi
rinkusieji parodė bazarui pa
lankumo ir nesusidarė jokio 
sunkumo dėl komisijų rinki
mo. Kleb. kun. J. Simonaitis 
labai patenkintas pareikštu 
parapijoms prielankumu.Ten
ka tik palinkėti sėkmingos 
darbuotės.

Kristaus Karaliaus Šventė
Praeitą sekmadienį pami

nėta Kristaus Karaliaus 
šventė. Šv. Mišias atnašavo 
kun. S. Stonis prie išstatyto 
Švč. Sakramento. Pamokslą, 
labai gražų ir jaudinantį, pa
sakė pats klebonas, kun. J. 
Simonaitis. Parapijos choras, 
komp. J. Žilevičiaus vedamas, 
atgiedojo pritaikintas mišias. 
Po sumos visa parapija pasi
aukojo Saldž. Jėzaus Širdžiai, kad visi lietuviai stoja už

eilės. Kad jame lietuviški jausmai neužgeso, Andrius 
gerai žinojo. Tik reikėjo dar vieno kokio sukrėtimo, ir 
jis aukštai iškeltų lietuvišką šūkį. Deja, vargšas buvo 
surakintas.

Kapitonui nuėjus, belaisviai, kurie buvo po pakam
pes išsislapstę, visi sugužėjo į kiemą ir apnyko And
rių iš visų pusių. Jiems be galo buvo įdomu, apie ką 
tas žiaurus kapitonas taip ilgai su juo kalbėjosi. And
rius dar nesuspėjo prisirengti tokiam staigiam kaman
tinėjimui ir įtempė visas proto pajėgas, kaip čia iš to 
visko saugiau išsisukti. Kadangi klausimai pasipylė iš 
visų pusių, jam nebuvo kada išsamiai atsakinėti. Ta 
aplinkybė daug jam pagelbėjo. Burbtelėjo vienam šį, 
kitam tą ir, pagaliau, pareiškė esąs pavargęs ir turįs 
eiti į vidų paimti vaistų ir pailsėti. Taip ir nepatenkino 
jų smalsumo. Tuomi belaisviu mintyse sukėlė daug į- 
tarimų ir net pavydo. Kas jis per vienas, kad su juomi 
net vokiečių kapitonas taip ilgai šnekučiavosi? Ir pra
dėjo skersomis į jį žiūrėti. Ar tik jį neįpareigojo be
laisvius šnipinėti?

Andrius tuojau nujuto, kad prieš jį kyla belaisvių 
nepasitikėjimas, ir smarkiai tuomi susirūpino. Kaip jam 
reikės sugyventi su ta šnairuojančia minia? Bet staiga 
jam toptelėjo galvon laiminga mintis, kurią tuojau vi
siems urmu ir išdėstė:

Kadangi jis buvo sužeistas į galvą, tai valdžia susi
rūpino, ar tas nepalietė jo smegenų veikimo ir atsiuntė 
kapitoną von der Goltzą tai ištirti. Dabar kaip tiktai 
atėjo laikas paleisti jį, Andrių, iš ligoninės ir siųsti į 
sveikųjų belaisvių stovyklą sunkiems darbams dirbti. 
Dėlto kapitonas taip ilgai su juo ir kalbėjosi, kad nuo
dugniai ištirtų, ar jis sveikai protauja. Kapitonas iš
sprendė teigiamai, ir Andrius teks išeit iš ligoninės ir 
apsigyventi stovykloje.

Tas pareiškimas ne tik patenkino visų susidomėji
mą, bet ir sukėlė daug apgailestavimo, kad vargšui 
teks paragauti pragariško stovyklų gyvenimo, 
simpatija nukrypo Andriaus pusėn. Tas žiaurus 
tonas atnešė jam nelaimę.

Ir slaugė Birutė Stempliūtė labai apgailestavo
riaus likimą. Jos akys pašalvėjo ašaromis, kurių visai 
nemanė slėpti. Prikaišiojo jam ir barė, kad jos nepa
klausė ir neapsimetė dar tebesergančiu.

— Ir koks tamstai noras girtis savo didvyriškumu, 
gajumu ir sveikata, lyg kas už tai užmokės? Nieks čia 
tų dalykų neįvertina. Kiekvienas tik savęs žiūri, kad iš 
bėdos išsisuktų ir sudarytų sau pakenčiamesnes gyve
nimo sąlygas. Didvyriškumas čia neišsimoka.

Andrius kiek įmanydamas stengėsi nuraminti gero
sios Birutės sielvartą. Ką gi gelbės ligoniu apsimesdi- 
nėti? Gydytojų tuomi neapgausi. Pagaliau, ir stovyklose
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vus, aptvertas labai aukšta spygliuota tvora. Stipri s 
gyba, viduje ir iš lauko, dabojo stovyklą dieną ir n 
tį. Ypač akiliai buvo saugojama nakties metu. Sar L 
ba tuomet būdavo padvigubinama. Tiesą pasakė 5 — Laisniuotas 
der Goltz, kad iš belaisvių stovyklos pabėgti kaip ir i Brokeris 
galima, nebent jei kas pakiltų orlaiviu, ar išsikastų t, Woodhaven, N.Y. 
nelį po žeme, apie ką žinoma, svajoti neteko.

Nors paprastai buvo skelbiama, kad belaisvių s ----------------------
vykioje reikia sunkiai dirbti, tačiau tikrenybėje tai '-------------------- *•
tik sunkiai dirbti nereikėjo, bet jokio darbo kol _ .
nebuvo, matyt, dėlto, kad karo pradžioje belaisvia Į|jyT| RAKA 
skinami darbai dar nebuvo pilnai sutvarkyti. Tac V 
nedarbas nebuvo lengvata. Belaisviai verčiau būtų c 
bę negu visą dieną dykinėję. Ir nebūtų taip nuobodu 
badą greičiau užmirštų. O bado teko pakęsti. Puodui 
kažkokio apitamsio drumzlino skysčio, kurį, tur b 
dėl pašaipos vadindavo kava; pusbliudis ne tai vers 
kos ne tai šuniškos putros, kurioje kartais plūduru .
našvinkusios žuvies žeberklai: sabalas sumaltos iš d Grand Street,
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pašvinkusios žuvies žeberklai; gabalas sumaltos iš c 
šių ir kažkokių drožlių duonos; retkarčiais kokia apij 
vusi bulvė — tai ir viskas. Ir to visko labai mažai. Ji 
ni pajėgingi kareivių pilvai dūzgė kaip tuščios mašin pasižiūrėti mūsų pardi

j palyginkite kainas su kitbr
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prašėsi darbo, bet veltui. Teko juos diržais prismauf 
kad taip garsiai nesiskųstų.

Belaisvių sąstatas buvo labai įvairus. Nors karas i 
seniai dar buvo prasidėjęs, bet jau suskubo ten atvar 
ir prancūzų, ir anglų, ir belgų. Daugiausia buvo i 
sų. Tačiau ir lietuvių atsirado nemažas būrelis. V

Mame lengviems išmokė jū

JŪS NIEKUR NEGAUI 
, Kaip Petraičių Ki

belaisviai skirstėsi į ratelius, kiekviena tauta atskir »• PETRAITIENE
(Bus Daugiau) Įjjs mokėsite už rakandas,



labai įspūdingai viskas 
. Daug tą dieną priėmė 
tiją, o parapijinės mo- 
vaikai, pasipuošę Pir-

Komunijos rūbais, 
Švč. Sakramentą.

tetober 31, 1941 m. AMERIKA

Boston, Mass.

Pabaltijo Valstybes 

j pasaulinę cirkuliam- 
rastis „The Christian 
Monitor” savo spalių 

idoje įdėjo ilgoką savo 
a 1 aus korespondento 
lį apie Lietuvos, Lat- 
Estijos likimą vokie- 

Racijoje. Iš vokiečių 
matosi, kad jie nei še- 
tonomijos nemano pa
ns tautoms. Valdinia
is šalis vokiečiai siun- 
niau ten gyvenusius 
is baronus.

klyniečių Pramoga 
Bostone

Jyniečių vartojama 
a — rinkimas karali- 
imos — buvo pirmą 
andyta Bostone, spa- 

d., Elks Ballroom, 
inko” metiniame ba- 
andymas išėjo gana 
ngas. Prieš pabaigą 
kontestas labai pa- 

r visi dalyviai domė- 
?ekmės buvo tokios: 
i išrinktas Pr. Razva- 
su 1,650 balsų, ka- 

— Veronika Sekevi- 
4,146 balsais, kara- 

Virbickas tik su 500 
iralaite — Ona Jarec- 
2,600 balsų.

□, kad ši pramoga 
progos vėl kartota

sis Prez. Smetona 
jastebėti, kad prez. 
>na Bostone lankysis 
7 d. Nors paskelbta, 

riėmimu rūpinsis A-
Legijono Dariaus 

adovaujant J. J. Ro- 
it tam pačiam darbui 
3 j a komitetą naujai 
i Lietuvai Remti Dr- 
us, vadovaujant Jo
dai. Šiam skyriui be 
:ių priklauso ir ke- 
ocialistų.

iviai Už Tobiną
Bostone miesto ma
umų vajus. Atrodo, 
lietuviai stoja už

statue^
non 1 “

J

S [ETOS ŽINIOS 
leR 

rys.
w (STO rinkimai 

ntradienį
TARPTAUTINĖS DARBO 
ORG-JOS SUVAŽIAVIMAS

Maspetho žinios LAIŠKAS TIESIOG IŠ LIETUVOS LICENSES LICENSES

•adienį, lapkričio 
forko miesto gyven- 
iks miesto mayorą ir 
ikštus pareigūnus. 
I LaGuardia siekia

4

ku

’mino. Jį remia res- 
, ai, darbiečiai, fusio-rkitokį. Demokratų 

s1^Wk candidatas yra Broo- 
Pa skuroras William O’- 
vatGellį; urį remia gubernato 

r|man, valstybės de-
• partijos pirm. Far- 
ja eilė žymių demo-Mot 

apskrife'. 
ko spalį'- 
nenė,b rinkimuose taip pat 
firietėsl’v. na ir už kandidatus 
11 ■ * tarybą. Rinkimų į- 

iomis dienomis auga, 
ą labai daug politi- 
cinių kalbų, visur 
irinkimų.

tienė.
kleb.hjj 
karionės; 
vokui!).- 
M Alelį 
kiti

USKAITĖS KON- 
LS SEKMADIENĮ 

------ *
dienį, lapkričio 2 d., 

prašo jį net, Tow Hall, įvyks 
rius dvaį itan operos artistės 

skas (Onos Katkau- 
koncertas, kurio pro- 
Peri, Schumann, Du- 
hausson, Georges, 
in, Meyerbeer, Har
la ir Rachmanino- 
iai.

parapijai

Spalį j
misijos &

Laphį
šimte Ker

Lutas
Brighton | nu° 83ac iki $2.20.

Gruodo
prie M

ruošia Arthur Jud- 
113 W. 57th st., New

PhiladelpL
ybės Painokos

TeLHAr i išleista knygutė 
les Pamokos” gali- 

B. J! i. „Amerikos” admi- 
ik.' oje, 222 So. 9th St., 

" i, N. Y. Knygutės 
c.

BUY
UNITED 
STATES
SAVINGS

žmonės gyvena. Išlaiko kiti, fe' 
gerai.

Bet Birutės jis vis tiek nemirs 
ma šluostėsi ašaras.

Net Pilvutis pareiškė \;lmllS Dabar
— Buvau manęs, kad tu tik te 

valdžiai prisilaižytojas, bet matau- 
spjauk, brolau, ant tų nespoė 
ir varyk tarp belaisvių revoliudj." gomis įsigyti namus 
Tarp sveikųjų daug geresnė dim- 
ilgo ten atvyksiu.

Andrius nesiginčijo, tik plačias j namų sekančiose a- 
Matydamas jį tokį linksmą, ris 

vis net nusispjovė.
— Jaunas, tai ir durnas!

nulokite dar esančio-

kainomis. Turime 
didesnių gražių mo-

Belaisvių stovjttj
Belaisvių stovykla buvo kote r

karo ligoninės. Tai miližiniška (t' 3 j aus — 
kalta iš lentų, pro kurias#' 
vus, aptvertas labai aukšta spygk'> 
?yba, viduje ir iš lauko, dabojo^ 
tį. Ypač akiliai buvo saugojama^, 
oa tuomet būdavo padvigubinai 
ler Goltz, kad iš belaisvių sto# 
galima, nebent jei kas pakiltų oit-' 
lėlį po žeme, apie ką žinoma, stf-

Nors paprastai buvo skelbiama 
nykioje reikia sunkiai dirbti, tač^; 
ik sunkiai dirbti nereikėjo, bet > 
lebuvo, matyt, dėlto, kad karo 
kiriami darbai dar nebuvo pili' 
ledarbas nebuvo lengvata. Belas'1 
>ę negu visą dieną dykinėję. Ir 
>adą greičiau užmirštų. 0 badote^' 
:ažkokio apitamsio drumzlinoj 
ėl pašaipos vadindavo kava; pj 
os ne tai šuniškos putros, kurio.*; 
ašvinkusios žuvies žeberklai; 
ių ir kažkokių drožlių duonos; u-j 
usi bulvė — tai ir viskas. Ir to Jj 
i pajėgingi kareivių pilvai dūzgėk 
rašėsi darbo, bet veltui. Teko 
ad taip garsiai nesiskųstų.
Belaisvių sąstatas buvo labai j' 

?niai dar buvo prasidėjęs, bet > 
prancūzų, ir anglų, ir belgų 

į. Tačiau ir lietuvių atsirado 
daisviai skirstėsi į ratelius, kie^

(Bus Daugi^

e: Richmond Hill, 
ven, Cypress Hills, 
>w York, Ridgewood, 
1, Bay Ridge ir ki
lnius pamatyti nieko 
os. Rašykite, telefo- 
arba asmeniai kreip-

M a c h u 1 i s
state — Laisniuotas 

Brokeris
St., Woodhaven, N.Y.
į Virginia 7-1896

Šią savaitę New Yorke į- 
vyksta Tarptautinės Darbo 
Organizacijos suvažiavimas, 
kuriame dalyvauja per 30 
valstybių darbininkų, darbda 
vių ir vyriausybių atstovai. 
Suvažiavimo pirmininke iš
rinkta darbo sekretorė Per
kins.

Ši organizacija buvo Tautų 
Sąjungos žinioje. Nuo 1939 
m. ji nėra turėjusi suvažiavi
mų.

KAMINSKŲ SUKAKTIS

Spalių .25 d. Angelų Kara
lienė par. salėje paminėta Ju- 
zefinos ir Antano Kaminskų 
vedybinio gyvenimo 35 metų 
sukaktis. Svočia buvo Nellie 
Kirdienė, piršlys — Jurgis 
Kučinskas.

Svečių buvo apie 200. Pasa
kyta daug sveikinimo kalbų, 
įteikta dovanų. Sveikintojų 
tarpe buvo kun. J. Aleksiū- 
nas, grab. Valantiejienė ir ki
ti. Valgius pagamino S. 
Stumbrienė, T. Stučienė, pa
gelbėjo Stumbris, R. Venc- 
kiūtė, K. Petronytė ir kt. Pro
gramą vedė D. Alekna. V.

Spalių 25 d. Juzefinos Zem- 
brauskaitės draugės ir drau
gai suruošė jai 25 gimtadie
nio puotą. Dalyvių tarpe buvo 
kun. J. Kartavičius. Įteikta 
gražių dovanų. J. Zembraus- 
kaitė visiems nuoširdžiai dė
kinga.

Spalių 26 d. par. salėje su
rengta netikėta gimtadienio 
puota p. Margaretai Degutie
nei (Balkūnaitei) pagerbti. 
Vakaro rengimo priešaky bu
vo T. Klimienė. Programą ve
dė grab. V. Valantiejienė. 
Kalbas pasakė kun. J. Alek- 
siūnas, kun. I. Lekešis, kun. 
J. Kartavičius, šv. Onos dr- 
jos pirm. Olga Brady, Rožan
čiaus pirm. Pr. Kurienė, Alto
riaus dr-jos pirm. P. Šimkie
nė, sodaliečių pirm. J. Zemb- 
rauskaitė, sesutė K. Balkū- 
naitė, motina O. Balkūnienė, 
giminaitė A. Pečiukonienė, U. 
Varneckienė ir kt. Svečių bu
vo apie 80. Įteikta dovanų? 
Vyr. rengėjos buvo T. Klimie
nė ir U. Varneckienė.

Muzikalinę programą atli
ko muz. Pr. Dulkė, muz. A. 
Visminas, mokyklos vaiku
čiai (L. Kazlauskaitė, Ed. 
Osteika ir Kaz. Masiulis), 
Kaz. Hofmanas, S. Gedvilai
tė, Kalibatas ir Rokas.

M. Degutienė visiems nuo
širdžiai dėkoja.

SUSITUOKĖ-

suMarytės Juozapaitytės 
Lou Fiore sutuoktuvės įvyko 
spalių 19 d. 5 vai. vak. šv. 
Pranciškaus Ksavero bažny
čioje, Brooklyn, N. Y. Jauno
sios tėvelio vietoje pabuvo T. 
Cirkelis. Prie altoriaus lydė
jo trys poros palydovų. Baž
nyčia buvo apipilnė žmonių. 
Skaitlingiausiai atsilankė vi
sas Samaritan ligoninės per
sonalas, kurioje Marytė dir
bo, kaip slaugė.

Priėmimas įvyko „The Mid
wood” salėje, kur dalyvavo 
per 150 svečių. Prie Samari
tan ligoninės stalo sėdėjo ir 
Dr. Al. Šliupaitė. Prie kitų 
stalų sėdėjo Osteikos, Rau
donaičiai, Mališauskai, Aku- 
nevičiai ir daugel kitų. Cirke
liai sėdėjo pre jaunųjų stalo. 
Gauta visa eilė sveikinimo te
legramų.

Spalių 16 d. Samaritan li
goninėje buvo Marytei su
ruoštas puikus išleistuvių po
kylis ir ligoninės personalo 
vardu įteikta brangi dovana. 
Nors tą mėnesį iš tos ligoni
nės ištekėjo dar trys slaugės, 
bet išleistuvės ir dovana teko 
tik lietuvaitei Marytei, kuri 
per keleris metus savo dar
bavimosi toje įstaigoje buvo 
visų mylima.

Jaunieji buvo išvykę i Nia
gara Falls, N. Y.

Linkime Marytei tikros lai
mės naujame gyvenime, kad 
ir ištekėjusi nepamirštų lie
tuvių ir lietuviškų reikalų, 
kaip kad iki šiol ji darė.

Kostantai Brusokai susi
laukė pirmo sūnelio, kurį va
dins Konstantu Jr. Sveikina
me jauną lietuvį, jo tėvelius 
ir močiutę Eleną Brusokienę.

Dar vis serga visų mylima, 
nenuilstanti darbuotoja Vik
torija Višniauskienė. Linki
me greit išsveikti.

Jau sveiksta p.p. Čeponie- 
nė ir Šimkienė.

B.

Miami, Fla. miesto komisi
ja išleido įsakymą pašalinti 
nuo pardavyklų nešvarią li
teratūrą, paveikius ir tt. Pra
sižengėliai šiam įstatymui 
bus baudžiami.

□

TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse x 

PETRAI!PIENE IR SŪNŪS

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

Į IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ

eikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 
palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

uodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių
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New York, N. Y.
Vilniaus Aušros Vartų pa

rapijos draugijos spalių 26 
d. turėjo surengusios gražią 
pramogą, kurios tikslas bu
vo susipažinti su kun. Jurgiu 
Gurinsku. Par. salėn susirin
ko tiek daug žmonių, kad 
sunku buvo gauti vietą.

Vakaro programai vadova
vo Kaz. Kavaliauskas. Muzi
kalinę programą atliko jauni
mas varg. J. Liubausko vado
vybėje. Dainos visiems pati
ko, daugeliui ir ašaras iš
traukė.

Kun. J. Gurinskas pažymė
jo, kad nuo šio laiko bus visų 
mūsų vienas šūkis: „rikiuoki- 
mės ir pasišvęskime.”

Po jo kalbos sugiedoti Lie
tuvos ir Amerikos himnai. 
Visi linksminosi. Visi buvo 
sužavėti kun. J. Gurinsko pa
trauklumu. Visiems jis lygiai 
prieinamas, visi jį pamylėjo.

Šią gražią pramogą suruo
šė šios draugijos: šv. Kry
žiaus (V. Dariackas, J. Ša- 
dreika, J. Braškis, Valnolavi- 
čius), šv. Jono dr-ja (A. Ci
nikas, Pr. Lukša, Al. Stanke
vičius), šv. Izidoriaus dr-ja 
(J. Jakaitis, J. Martitnaitis ir 
S. Andriulis), L. Vyčių 12 
kuopa (J. Vainis, Ona Kava
liauskaitė), Rožančiaus drau
gija, kurią kun. Gurinskas at
naujino (Ona Lukšienė ir S. 
Kavaliauskienė). Dovaną lai
mėjimui įteikė A. Višniaus
kienė, J. Kščėnaitis ir J. Kup
činskas.

Didelė padėka draugijoms 
ir visiems atsilankiusiems. 
Pelnas paskirtas būtinai rei
kalingiems daiktams įsigyti.

Girdėjęs

Vienas „Amerikos” skaity
tojas, gyv. Elizabeth, N. J., 
gavo savo giminaičių iš Kau
no laišką, rašytą rugsėjo 13 
d. Laiškas atėjo tiesiog iš 
Kauno. Įdomesnes laiško iš
traukas čia paduodame:

„Mūsų asmeniškame gyve
nime nieko ypatingo — tebe
same visi sveiki ir tebegyve
name senoje vietoje. Tarnau
jame abudu.

Karas pas mus praėjo gan 
greit ir didesnių pėdsakų ne
paliko.

Kaunas išliko beveik visiš
kai nepaliestas, tik buvo api- 
bombarduotas aerodromas, 
sudeginta sandeliai prie ele
vatoriaus ir porą namų Šan
čiuose, taip pat susprogdinti 
tiltai per Nemuną. Vilnius ir
gi buvo bombarduotas tik iš 
lėktuvų, ten yra likę didesnių 
žymių, bet galima sakyti, 
miestas irgi mažai tenukentė- 
jo. Daugiau yra sunaikinta 
Tauragė, Marijampolė, Vilka
viškis, Alytus; Raseiniai ir vi
siškai sugriauta Jonava.- Sa
vo tėviškėje dar nebuvau, bet 
iš giminių gavau tikrų žinių, 
kad jie karo visai nejuto.

Dabar gyvenimas yra įėjęs 
į normalias vėžes ir beveik vi
sur darbas eina be žymesnių 
sutrukdymų. Įstaigos su kai 
kuriais pakeitimais irgi vei
kia. žinoma, karo metu vis
kas priklauso vokiečių civili
nei valdžiai, bet yra sudary
tos mūsų valdybos, kurioms 
vadovauja generaliniai tarė
jai lietuviai ir Valdybose tar
nautojai taip pat yra vieti
niai. Aš dirbu Darbo ir Socia
linių Reikalų Vadyboj refe
rentu, o žmona tebedirba se
noje vietoje: Provincijoje sa
vivaldybės irgi veikia. Jei 
bus galima, pasistengsiu at
siųsti „Ūkininko Patarėją”, 
nes kitokių laikraščių per
siuntimas sunkesnis.

Šiek tiek žinių'parašysiu iš 
praeįties: kaip atsimenate, 
kitataučiai buvo įsiveržę į vi
sas įstaigas ir su atvykusiais 
iš Rusijos puslaukiniais lietu
vius persekiojo, visur prikai
šiodami „šovinizmą”. Labai 
daug lietuvių buvo areštuota, 
kankinama kalėjimuose ir 
sušaudyta. Iš bendrų pažįsta
mų yra išvežta į Rusijos ka
lėjimus buvęs teisingumo mi- 
nisteris Tamošaitis (taip pat 
visi kiti b uvę ministerial), 
Kūno Kult. Rūmų direkt. Au- 
gustauskas. Visur kitataučiai 
skųsdavo lietuvius ir birželio 
mėn. 13-15 d. buvo suimta ir 
išvežta į Rusiją daugiau 30,- 
000 gyventojų, daugumoj in
teligentai, bet buvo ir darbi— 
ninkii bei ūkininkių

Buvo visas gyvenimas pa
verstas karikatūra: nuolat 
buvo šaukiami mitingai, susi
rinkimai, eisenos, nešant A- 
ziatų ir nelietuvių paveikslus, 
ir kiekviena proga „tautos 
vadui ir mokytojui” buvo 
siunčiamos kitataučių sure
daguotos padėkos telegra
mos. Įvedama 8 vai. darbo 
diena įstaigose — padėkos te
legrama; ūkininkams uždeda
mi nepakeliami mokesčiai — 
padėkos telegrama; iš visų 
per prievartą išreikalauta 1 
mėn. alga vidaus paskolai— 
padėkos telegr. ir taip be ga
lo Visur buvo reiškiamas ne
pasitikėjimas, daugelis ap
kaltinta sabotažu ir visur ieš
koma „liaudies p riešų.” Vi
sos įmonės buvo nacionali
zuotos ir jų vedėjais bei tar
nautojais beveik visur buvo

skiriami vien svetimieji. Jie 
visur rusams rodė didžiausią 
pataikavimą ir tiems skarma
liams stengėsi viską iš krau
tuvių atiduoti, visur aplen
kiant vietinius gyventojus.

Litai buvo panaikinti ir 
nuo gruodžio 1 d. įvesti rub
liai, prilyginant 1 rublį — 1 
lt. 10c. Algos buvo paliktos 
beveik tokios pat, kokios bu
vo anksčiau, o kainos pakel
tos nežmoniškos: kostiumas 
apie 1,000 rubl., pusbačiai a- 
pie 150 rubl., valgio produk
tai taip pat trigubai— dešim
teriopai ir už tai vis buvo 
siunčiamos „padėkos” teleg
ramos.

Prasidėjus karui labai daug 
žydų išbėgo į Rusijos rojų, o 
likusieji buvo iškraustyti į 
jiems paskirtus rajonus, bet 
iš ten išbėgiojo, tur būt, tikė
damiesi patekti į Rusiją ir 
dabar žydų nedaug tėra likę 
Lietuvoj; Visur buvo kvailai 
meluojama per akis ir kas ne
pažino sovietų gyvenimo, 
tiems atrodo, kad iš tiesų ten 
kažkas panašu į rojų, bet ti
krenybėje, tai visur melas ir 
apgaulė. Kiek teko pažinti 
sovietų gyvenimą, tai tokios 
vergijos žmonija, tur būt, nė
ra mačiusi ir negali tikreny
bės sau įsaivaizduoti. Jie la
bai reklamuoja savo turtin
gumą, bet visur yra tik uba
gai, kaip dvasios, taip ir (mo
raliai) materialiai. Prie dar
bų buvo atvykę keli tūkstan
čiai kolchoznikų ir darbinin
kų, bet tai į žmones nepa
našios būtybės: nuplyšę bai
siausiai; sviesto, lašinių ir ki
tų valgių nežino nei kaip pa
imti, nei kaip valgyt, nes vi
so to nėra matę, maitinosi be
veik vien bulvėmis, o meluoti 
gali kiekvienas.

Tuo tarpu baigiu, linkiu vi
so gero. Laukiame kuo sku
biausiai laiško ir žinių.

M. ir V.”

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 2747 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
809 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
KATZ BROOKLYN PROVISION CO., INC. 
809 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 33546 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5210 — 16 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HELEN WINTER
5210 — 16 Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
NOTICE is hereby driven that License No. 
E 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail, 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

LOUIS LEVINE
1111 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 203 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic. Beverage Control Law at 
501-6 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County ot Kings, to be consumed on the 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA. JR. 
Post 199 V. F. W. of U. S.

501-6 Marion St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
142 Driggs Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE PIOTROWSKI
112 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
123 — 7th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN T. McKENNA 
123—7th Ave , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2216 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
431 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed or. the 
premises.

EMANUEL INFANTE 
Emanuel Bar & Grill

431 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 819 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1021 Flatlands Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JAMES E. ENRIGHT
4021 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 790 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1019 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DAVID GROSSMAN
1019 Avenue H. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 798 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
505 DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS CALLEGARI & 
RICHARD CALLEGARI 

d—b—a Richey’s
505 DeKalb Ave., ’ Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 2 d. bus Gyvojo 
Rožančiaus draugijos narių 
bendra Komunija ir jų inten
cija šv. Mišios.

„Amerika” vis daugiau 
draugų susilaukia, šį laikraš
tį visi mėgsta. Prie bažnyčios 
„Amerikos” dabar išplatina
ma pustrečio karto daugiau 
nei prieš kelis mėnesius. „A- 
meriką” užrašyti bei prenu-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 105S9 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
4417 — 6th Avenue, Borough of Brooklvn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX BARGMANN
4417—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1911 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
583—589 Henry St.. Borough of Brooklyn. 
Countv of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARIO ANZALONE
583—589 Henry St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
760 Macon Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS BONELLI
760 Macon St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1397 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
67 So. 2 Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

WALTER BANASZEWSKI
67 So. Second St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
210 Fulton Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM SOFTER
210 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5950 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
225 So. 3 Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ISADORE S. BLOOM
225 S. 3 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
213 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STANLEY ZUK
213 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5,|4 — 86th Street. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
pr mises.

CARL J. ROLUFS
544—86th St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1260 has been issued to the undersigned 
to sei! beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
89 Wyckoff Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN BRUNO
89 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
214 Bainbridge St.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DAVID. ABER
214 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4917 — 7th Avenue. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

DIETRICH AHRENS
4917 — 7th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
, GB 1854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
223 Troy Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY KESSEL
223 Troy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1817 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
424 Van Brunt St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

JOHN G. CHENESKI 
& MARY CHENESKI

424 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1496 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Lnw at 
4007 — 9th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH & BARNET MAZIROW 
4007 — 9th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1937 has been issued to the undersigned 
to Sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at 
1154 Liberty Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD GEVIRTZ, INC.
1154 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1929 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Bcviyage Control Law at 
705 Flatbush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

AUGUST CARLS
705 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11971 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
162 Nassau Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL SCHWARTZ
162 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1551 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
714 — 4th Aveitue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LUKE SZYMANSKI
714 — 4th Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
cf the Alcoholic Beverage Control Law at 
2594 Atlantic Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SAM BATTAGLIA
2594 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of . the Alcoholic Beverage Control Law at 
210 Fulton Street. Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ABRAHAM SOFFER
210 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

meratą atnaujinti maloniai 
sutiko kun. J. Gurinskas. Pra
šoma tuo reikalu drąsiai į jį 
kreiptis.

PAIEŠKAU

Juodviršytės Anelės, savo 
kaimynės, kilusios iš Būtėnų 
kaimo, Šimonių parapijos. 
Maloniai prašau atsiliepti.

Dom. Dačiulytė-Kondrat 
Elmgrove Rd. Box 6 
Rochester, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 885 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN & WILLIAM BEHRENS 
301 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2353 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
830 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DON. M. PONCE
830 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2466 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1762 East New York Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SANTO MESSINEO
1762 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

—----------------------------------------------

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Baisamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Baisamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

------- --------------------------------- ——

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Spalių - October 31

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Tel. STagg 2 - 7177

Dr. John Waluk
Tel. EVergreen 8 - 9229

VALANDOS:
8 —10 ryto

161 No. 6th Street
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

šventadieniais susitarus

Dr. A. Petriką Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

9 —12 ryte
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Šį sekmadienį Gyvojo Ro- kandžius buvo atsilankęs Jurgio Parapija 
„y.---- j--------t—j—kun. J. Laurinaitis, kuris taip • n 8 ■

pat džiaugėsi d-jos gražia 
veikla ir palinkėjo dar graže
snės ateities.

žančiaus draugija eis bendrai 
prie šv. Komunijos 9 vai. mi
šių metu. Po Mišparų —4 vai. 
— bus procesija bažnyčioje.

Parapijos laimėjimų vaka
rai būna trečiadieniais 8 vai. 
vakare, par. salėje. Įžanga 
35c.

KAREIVIO LAIŠKAS

40 vai. atlaidų atgarsiai
Mūsų bažnyčioje metiniai 

atlaidai, prasidėję spalių 19 
d., praėjo labai tvarkingai ir 
iškilmingai. Sesučių pastan-

vių nacionalistinėj dvasioj, 
ko vokiečiai nenori toleruoti, 
nes tai prieštarauja vokiečių 
planams.

150,000 LIETUVIŲ PASIŲ
STA Į SIBIRU

STANKŪNO KONC

LRKSA. 134 kuopos mėne
sinis susiirinkimas įvyks šį 
sekmadienį tuoj po sumos pa
rapijos salėje. Nauji nariai 
kviečiami prisirašyti.

I »

! Tel. EVergreen 4 - 7142 .
į SALDAINIŲ PALOCIUS į
: GERIAUSIOS ROSIES
I »i Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge-

Į riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS: !
» I

Juozas Cinkus
i 495 Grand Street, Brooklyn, N. Y. i

SĄJUNGIEČIŲ SUKAKTIS

Vakarienė
Spalių 19 d. Moterų Sąjun

gos 29ta kuopa minėjo savo 
gyvavimo 25 metų jubiliejų. 
Ta proga Apreiškimo par. sa
lėje buvo surengta puiki va
karienė su gražia koncertine 
programa, į kurią atsilankė 
daug žmonių. Vakarienė vi
sais atžvilgiais pavyko.

Kuopos pirm. M. Šertvytie- 
nė atidarė vakarą ir pakvietė 
kleb. kun. N. Pakalnį atkal
bėti maldą ir vesti vakarą.

Koncertinę programą išpil
dė dainininkių grupė: A. Mas- 
lauskaitė - Vencevičienė, A. 
Dragūnaitė - Samalionienė, S. 
Ivanauskienė, H. Kadzienė, L. 
Juodytė, J. Šertvietytė, B. 
Dobrovolskytė, O. Ulevičiūtė, 
M. Bujokienė, S. Jankiūtė, E. 
Kraujaliūtė, A. Plaktonytė. 
Vadovavo muz. J. Jankus.

Solo dainavo K. Hofmanas.
L. Juodytė (pritardama sau 
gitara), A. Vencevičienė, A. 
Samalionienė (paskutinosios 
dvi sudainavo ir duetą). De
klamavo E. Vaitekūnienė.

Kalbėjo šie svečiai: D. J. 
Averka, P. šalinskas, K. Do
brovolskis ir Daubaras, T. 
Barzilauskienė, M.Tamošaus- 
kienė, O. Šarkaitė, U. Mikuls
kienė, O. Dobrovolskienė, M. 
Kivitienė, kuopos pirm. M. 
Šertvytienė ir kleb. kun. N. 
Pakalnis.

Vakarienės paruošimui dir
bo šios šeimininkės virėjos: 
O. Ragelienė, M. Šertvytienė, 
U. Mikulskienė, St. Steckienė, 
O. Dobrovolskienė, J. Gražie
nė, J. Terebeizienė, M. Že
maitienė, Stučienė, Bendzie- 
nė, Janušonienė.

Alų aukojo Katilienė ir Ba- 
rakauskienė. I š 1 a i m ė jimui 
,,Basket” aukojo V. Gaigalie- 
n, o jos aprengimui aukojo 
visos narės. „Basket” laimėjo
M. Baranauskienė. Išleista 
laimėjimui $10.00 — laimėjo 
sąiungietės.

Prie stalų patarnavo sąjun- 
giečiu dukterys ir jų draugės.

Vakarienė praėjo labai jau
kioje nuotaikoje. Publika už
silaikė labai ramiai. Dalyvių 
buvo per 200.

Sąjungietės širdingai dėko
ja visiems programos daly
viams, atsilankiusiems ar bet 
kuriuo būdu prisidėjusiems.

Spalių 25 d. Apreiš. par. 
bažnyčioje 10 vai. ryte atlai
kytos iškilmingos jubiliejinės 
šv. mišios kurias atnašavo 
kleb. kun. N. Pakalnis. Jam 
asistavo kunigai A. Petraus
kas ir B. Kruzas. Moterų Są
jungos 29 kuopos narės drau
ge priėmė šv. Komuniją.

Po mišių turėjo salėje pus
ryčius, kuriuos pagamino U. 
Čižauskienė, Janušonienė, 
Kubilienė, Žemaitienė, Rai
nienė, ir Ragelienė. Dalyvavo 
kuopos dvasios vadas kun. A. 
Petrauskas, muzikas J. Jan
kus. Sąjungietė A. Ragelienė 
įteikė dovanas penkioms kuo
pos narėms: M. Šertvytienei, 
U. Mikulskienei, S. Subatie— 
nei, O. Dobrovolskienei ir E. 
Vaitekūnienei. Tos dovanos 
buvo nuo sąjungietės J. Gra
žienės, kuri tuo pagerbė ir pa
rodė įvertinimą daugiau pasi
darbavusioms valdybos na
rėms. Visos penkios nuošir
džiai dėkoja Gražienei už do
vanėles.

Taip jubiliejaus iškilmės 
pasibaigė. Sąjungietės ir to
liau darbuosis dideliu pasiry
žimu kaip iki šiol. iLinkime 
joms gerų pasekmių.

Tegyvuoja Moterų Sąjun
gos 29 kuopa! Rast.

Angelti Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo Draugijos balius 
jau netoli. Lapkričio 7 d., pen
ktadienį, vakare, parapijos 
svetainė tikrai bus pilna sve
čių netik iš mūsų parapijos, 
bet ir iš aplinkinių, kur tik 
švento Vardo Draugi jos vyrai 
dar yra gyvi. Tikimasi susi
laukti ir moterėlių, kurios 
kiekviename šios draugijos 
parengtame baliuje skaitlin
gai atsilanko. Labai joms dė
koja Šv Vardo Di-jos vyrai 
ir tikisi, kad šiame parengime 
jos skaitlingai atsilankys, gi 
mūsų vyrai maloniai joms— 
viešnioms patarnaus. Visi 
kviečiami.

Padėka
Amžinojo Rožančiaus drau

gija širdingai dėkoja kleb. 
kun. J. Aleksiūnui už atlaiky- 
mą iškilmingų metinių mišių 
ir gražų pamokslą, kuriame 
ragino visus parapijiečius pa
mylėti rožančiaus kalbėjimą.

Širdinga padėka sesutėms 
pranciškonėms ir sesutei Kri
stinai už patarimus ir gražų 
altoriaus išpuošimą.

Metinis Susirinkimas
Amž. Rožančiaus d-jos me

tinis susirinkimas praėjo gra
žioje nuotaikoje. Metinė apy
skaita parodė gražios dar
buotės vaisius.

Valdybos rinkimas praėjo 
entuziastiškai, paliekant dar
bščią pirmininkę Oną Sijevi- 
čienę senose pareigose. Vien
balsiai paliktos ir M. Bran- 
gaitienė — rašt., O. Kama
rauskienė — ižd.

Susirinkime dalyvavęs kleb. 
kun. J. Aleksiūnas padėkojo 
ir išgyrė visos draugijos 
darbštumą, sumanų veikimą.

Po susirinkimo buvo už
kandžiai. Vakaras praleistas 
linksmoje nuotaikoje, nes O. 
Sijevičienė ir M. Brangaitie- 
nė, viena kitai neapsileisda- 
mos pasakojo juokingus ir 
teisingus atsitikimus. Į už-

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2769 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I aw at 
990 Sutter Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MEYER GREENBERG & BENNY 
GREENBERG

990 Sucter Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given
EB 2233 hes been issued to the undersigned 
Io sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverage Control 
194 Graham Avenue, ~ 
County of Kings, to 
premises.

194 Graham

NOTICE is 
RL 7957 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cont
rol Law at 49 Ten Eyck St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN BALEZENTTS
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C 291 has been issued to the undersigned 
to sell beer at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1060—1062 Myrtle Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kir gs, to be consumed 
the premises.

ACE BEER DISTRIBUTORS 
10G0—1062 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

the

that License No.

under Section 107
Law at

Boroutfh of Brooklyn, 
be consumed on the

RAVITZ 
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

SIDNEY 
Ave.,

(lt

off

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 55 has been issued to the undersigned 
to sell beer Irom house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law. Borough of Brooklyn, 
of Kings.

JOSEPH KWITEL
1105 Myrtle Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
E 272 has been issued to the undersigned 
to sell beer from house to house at retail 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Ijiw. Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ROBERT KAMINSHINE
397 So. 1th St.. Brooklyn. N. Y.

County

N. Y.

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.

Rytoj, šeštadienį, Visų 
Šventų šventė. Mūsų bažny
čioje pamaldos bus — ryte 
mišios 6, 7, 8 ir 9 vai. Uždū- 
šinė diena bus ne sekmadienį, 
kaip kad ji pripuola, bet pir
madienį lapkričio 3 dieną. 
Pirmos mišios bus 6 vai., pa
skutinės: 9 vai. Bus šešerios 
mišios. Sekmadienio vakare, 
7:30 vai. prieš Uždūšinių die
ną, bus Vėlinių mišparai.

o 
r

Telephone Residence
EV 7 - 1670 VI 7 - 2940

JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE INSURANCE 

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

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENUE 

Maspeth, N. Y.

$

■s

JI

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

Pirmadienio vakare bus, 
kaip kad visada, Stebuklingo 
Medalikėlio pamaldos; lietu
viškai — 7:30 vai., angliškai 
°*J5 vai.

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ameriko
niško ir lietuviško stiliaus. 
Čia taip pat galima gauti 
Amerikos išdirbimo ir im
portuotų degtinių, visokių 

vynų ir gero alaus.
Joseph Zeidat

Savininkas
411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Vienas jaunas kareivis, „A- gomisbuvo gražiai išpuošta 
merikos” skaitytojas, savo bažnyčia ir sutvarkyta proce- 
artimiems atsiuntė laišką, > sCa- 
pasidalindamas pirmaisiais į- Choro žavėjantis giedoji- 
spūdžiais iš kariuomenės gy- ] mas darė gražaus įspūdžio, o 
venimo. štai trumpa ištrau- j° vadas muz. J. Brundza su
ka:

„Apie 12 vai. dieną mūsų 
visas .naujokų’ būrys jau bu- “’.E':
vome Camp Upton, kur mus 
iškilmingai pasitiko orkes
tras. Priėmimo salėje įvyko 
labai trumpas sveikatos pati
krinimas. Po to pietūs, kurie 
buvo visiškai padorūs. Po pie
tų prasidėjo visokios „lekci
jos,” egzaminai, priesaika ir, 
galų gale, drabužių įteiki
mas, kuris man labiausiai 
patiko — apeigos tikrai gra
žios, pradedant nuo apatinių 
iki apsiausto.

„Apsirengę Dėdės Šamo ar
mijos drabužiais, nuėjome į 
kitą kambarį, kur gavau po
puliarų kariuomenėje „hook” 
— adatą į raumenis. Baisiai 
nemalonus dalykas — ranka 
pašėlusiai skaudėjo. Rytojaus 
dieną turėjom išvykti, bet kaž 
kas pasikeitė ir mūsų grupė 
gavo „kitchen police” parei
gas ; dirbom nuo 3 vai. ryto i- 
ki 6:30 vai. vak.

„Šeštadienį 2 vai. naktį 
pranešė, kad iš mūsų grupės 
50 asmenų paskirti į inžinie
rių dalį. Jų tarpe ir aš. (Tur 
būt, matematikos egzaminas 
buvo geras). Ir štai dabar e- 
same Virginijoj, vienam ge
riausių dalinių. Šiandie pus
ryčių turėjom „corn flakes”, 
kiaušinių su lašiniais, vynuo
gių, figų ir kavos. Gerai! Ar 
ne?

„Mūsų leitenantas labai ma
lonus, seržantas irgi atrodo 
geras, korporalas puikus, žo
džiu, viskas-atrodo, kad bus 
„all right”. Žinoma, darbo 
daug. Per dvi savaites būsime 
kaip karantine, o po to jau 
galėsime ir „movies” pamaty
ti.”

bažnyčia ir sutvarkyta proce-

silauke daug komplimentų.
Gabaus misijonieriaus kun

taikinti pamokslai visiems 
patiko. Nors čia gimęs, bet 
kadangi buvo keletą metų 
Lietuvoje, tai savo pamoks
luose dažnai prisimena Lie
tuvą, o tas labai svarbu ne tik 
ateiviams, bet ir jaunimui.

Pasibaigus atlaidams, ligi 
šio sekmadienio buvo jauni
mui rekolekcijos, kurias vedė 
kun. Aukštikalnis. Jaunimas 
pasižymėjo gražiu, sutartinu 
(lietuviškai) giedojimu.

Kleb. kun. Paulionis, kaip 
ir kitais metais, surengė vai
šes chorui, bet kadangi jos 
buvo atkeltos į šį sekmadienį, 
tai jose dalyvavo visas jauni
mas, kurie lankėsi rekolekci
jose. Vaišių metu pasakyta 
kalbų.

Atsilankė dvasios vadai ir 
svečias misijonierius.

Po vaišių jaunimas pasi
linksmino.

Tokia antrašte „New York 
Journal - American” spalių 
15 d., žinioje iš Čikagos, pla
čiai rašo apie bolševikų te
rorą Lietuvoje, masinius lie
tuvių trėmimus į Sibirą, šei
mų perskyrimus, vaikų nuo 
tėvų atskyrimus ir bolševikų 
kerštą.

Žinioje minima, kad bolše
vikų keršto auka esąs ir ge
nerolas Raštikis.

„Lietuvių kilmės amerikie
čius šiurpas purto skaitant 
žinias, kad generolo Raštikio 
Lietuvos kariuomenės vado, 
trys vaikai, kurių vienas tik 
dviejų metų, buvo sugrūsti į 
gyvulinius vagonus ir išsiųsti 
į Sibirą.”

Pranas Stankūnas
Stanko), basas-barit 
sekmadienį, lapkrič 
Carnegie Chamber 
Hall patalpose, 154 Y
New Yorke, turės saL ^pinosi" 
certą. Pradžia 8:30 yįiniųRu- 

įes pasiūlė- 
• 50 lietuvių 
įmi tik vie- 
į paskirkit 
į broliams 
įiĮ kiekvie-

0

NAUJOJE VIETOJE

Sof. Šimkūnaitė persikėlė 
gyventi į 31-34 30th St., Asto
ria, L. L Šiomis dienomis S. 
Šimkūnaitė prisiuntė „Ameri
kos” prenumeratai $7.00. Šir
dingai dėkojame.

SUNKIAI SERGA

Moterų Sąjungos 29 kuopos 
narė M. Baranauskienė sun
kiai susirgo ir išvežta į Mary 
Immaculate ligoninę, Jamai
ca, L. I.

Žinomų veikėjų Dobrovols
kiu duktė Birutė taip pat ser
ga.

Linkime sergančioms vei
kiai pasveikti.

15 METŲ ADVOKATAS

Šiomis dienomis adv. St. 
Briedis mini advokatavimo 
15 metų sukaktį. Ta proga 
Maspetho piliečių kliube su
ruošta atitinkama minėjimo 
pramoga.

Floyd Bennet aeroplanų 
stoty bus įtaisyta dvilypė lai
vyno aeroplanų stotis. JAV. 
paskyrė tam reikalui 15,000,- 
000 dol.

Japonijos valdžia leido pa
skirti metropolitą visiems 
Japonijos arkivyskupams.

Meksikos katalikams pa
mažu grįžta laisvesni laikai. 
Valdžia jau taip suminkštėjo, 
kad leidžia atidaryti bažny
čias.

Dr. G. Estabrooks, Colgate 
Universiteto profesorius, sa
ko, kad Amerikos tauta eina 
pražūtin — išnykimui, jei bus 
nesustabdyta gimdymų kont
rolė ir tėvai nesirūpins vaikų 
auklėjimu.

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 Chicago je.

MIRĖ

Spalių 27 d. Roosevelt ligo
ninėj, New York City, mirė 
Filber Šimkus, 30 m. amžiaus, 
gyvenęs 58—69th Place, Ma
speth, Kazimiero Šimkaus sū
nus. Liko nuliūdusi žmona 
Alice, tėvas Kazimieras, pa
motė Veronika Antosė Dike- 
nap, dėdė Ethil Šimkus. Ve
lionis palaidotas spalių 30 
d. šv. Jono kapinėse iš Mas
petho par. bažnyčios. Pamal
dų metu giedojo velionies 
pusbrolis Kazys Hoffmanas. 
Patarnavo grab. V. Valantie- 
jienė.

Spalių 27 d. mirė Juozas 
Piškinis, 32 m. amžiaus, gyv. 
66 Hudson Ave., Brooklyne. 
Palaidotas spalių 30 d. Long 
Island National Cemetery, 
Pine Lawn, L. I. Patarnavo 
grab. Juozas Garšva.

Spalių 19 d. namie, 299 
Saint Nicholas Ave., Brook
lyne, N. Y., mirė Amilija Stu- 
kas, 54 m. amžiaus. Palaidota 
spalių 22 d. po 10 vai. pamal
dų iš Šv. Jurgio par. bažny
čios į Šv. Jono kapines. Ve- 
lionies liko vyras Ignas, sū
nus Antanas, duktė Marijona 
Kerbelis, anūkė Mildred ir 
sesutė Veronika Stukas. Pa
tarnavo grab. J. Garšva.

Spalių 22 d. Crown Heights 
Ligoninėj mirė Leo Babonis, 
44 metų amžiaus. Gyveno 390 
Crescent St., Broklyn, N. Y. 
Palaidotas spalių 25 d. 10 v. 
ryte Cypress Hills kapinėse. 
Patarnavo garb. J. Garšva.
LIETUVIAI PRIEŠTARAU- 

JA VOKIEČIŲ PLANAMS

„New York Times” sekma
dienio numeryje, spalių 12 d., 
paduoda savo korespondento 
iš Stockholmo pranešimą a- 
pie Lietuvos išsilaisvinimą 
nuo bolševikų pačių lietuvių 
"rankomis, beveik be vokiečių 
pagalbos; ir apie tų sukilėlių 
sukurtą „aktyvistų” organi
zaciją, kurią dabar vokiečiai 
likvidavo, nes ji veikė lietu-

Programoje bus ir Iii 
dainų. Lietuviai kvieę ’ 
remti savo daininink '

Militarinis atstovą 
kūpąs O’Hara, pašver 
tchell Field naujai p 
koplyčią katalikams 
viams.

AMERIKOS LIETUVIŲ 

ŪKŲ VISOMENINI 

KULTŪRINIO GYVI 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTA

Entered as Second-Class n 
Office at Brooklyn, N. Y.

KARŽYGĮ
Laikraštis „Į L 

pie Skarulius rašo: 
prasidėjus prie J 
Ruklos, Skaruliai, 
dviejų sričių pakelė

.siūlymą ne- į pat ugnies centr 
į.kaipver- paimti bolševikai 
išgėrę. =====Protestonų min 

skaičiuje 2,100 pasisa 
JAV. stojimą karan.

Išrodo, kad ir pas i 
viskas namie. Dučė is 
keisti net 19 vadų si jos ^oewens- 
riuomenėje. Bet čia a $ „Laisvos 
Hitlerio komanda? ■ t .

įtjvęs žymus 
įdarytos ka- 
jitijos vienas

Loewens-

-jusybę, ku-

POLITINIS SKELBIMAS
POLITINIS SKEl|*^

Daugiau ]
Laivyn

Washington. — 
tas Roosevelt nūs 
resni prašymą pa' 
skirti laivynui 
dolerių.

vargus vokiečių 
Pareiškime yra s 
stas prieš nacių 

Federacijos
„Tablet” redak 
dintas „most ini

i norima 
ikos pripa- 
is neskelb-

tar- 
in siūlo duo- 
Anglai bent 
ištari žiūri į 

fe nenori duo- sidare labai jau 
Ėadėjimų bet 

grupei. Jie 
rankas, bet 

itis parodys, 
tesimas bus

Bolševikų re<

aiškinasi. Lapk 
pasakė tokį s; 
mą”:

. „Man patink 
voje ir Ameril 
pasaulyje visu 
tvarka, kokią 
laisvai, demoki 
ria.”

Tolaiu jis šn 
. m. Lietuvos 

savo noru iši 
seimą”, kuris 
tuvą tarybine 

Kai žmogus 
argumentus, 
laiko gaišini: 
keisti nuom 
no, kad 1940 

, sį nebuvo jo 
mų, kad tu( 
žemę trempė 
čių raudom 
partijos buv 
didatų sąra 
nas ir tik t 
statyta, ki 
Balsavo ir i 
čiai. Viešo 1 
buvo. O M 
mokratiški

' Jiuierius Marshalllkunai- 
i nežinąs ką dary-l
is, tad dideles su- \ tškilmii 
a įvairiems ))Su-|redaktorii 
' įvykdyti. Brook- j svarbu d 
ia vieną laikraštį, jhūtų išla: 

iii per metus jamiPr^esPauc 
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La Guardia administracija yra GEROS V 

DŽIOS pavyzdys. Neleiskime partijų „mašinų” po 
kai sugrįžti mūsų miesto valdžion.
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FIORELLO H. LA GUARDIA
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Adv. William J. Drake, Pirminink 
Adv. Kostas R. Jurgėla, sekretorius.
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