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pė. Jie nutilo, kaip ver- 
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ąs, nacių uždarytos ka- 
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įėjęs mūsų New York’o B.

sęs pramonės ir biznio bėgt

ijos” vyriausybę, ku- 
ūtų paskirta šiek tiek 
įjos Afrikoje, Tanga- 
i kolonijoje, prieš aną 
iriklausiusioje Vokieti-

iai vyriausybei norima 
os ir Amerikos pripa- 
į. Kad Hitleris neskelb- 
sant sąjungininkų tar- 
Loewenstein siūlo duo- 
;eritorijos. Anglai bent 
lėtu skeptiškai žiūri į 
ūlymą. Jie nenori duo- 
rokių pasižadėjimų bet 

■ vokiečių grupei. Jie 
ėti laisvas rankas, bet 
ima ateitis parodys, 
sas šis klausimas bus 
žiamas.

—•Iž

elis tautų, kurių val- 
pavergtos, turi Ameri- 
Anglijoje savo „lais- 
yriausybes” bei „lais- 

s judėjimus.” Neseniai 
ė laisvieji vengrų ir 
judėjimai Amerikoje, 
teisėtai įregistruoti 
ės Departamente.

ir šiandie neaišku, 
ietuvos piliečiai nesi- 
ciatyvos panašia link
ti. Šalia Lietuvos pa- 

ybės, kuri turi savo 
ir* t ta it ta fui ribas’ turėtų susida" (ELLU H. LA bit .Laisvosios Lietuvos” 

Lithuania) judėjimas, 
itinis Jungtinių Valstybių L tegalėtų ir ar neturėtų 
kciją už Lietuvos Neprikte ^azys Pakštas, pulk.

Grinius, rašytojas A. 
laitis, Dr. P. Vileišis ir 
, nors panašaus sūkur

r— 
imilijonierius Marshall 

j švarią administraciją ir nfp akosi nežinąs ką dary- 
jų mašinų skiriant atsafc ^gais, tad dideles su-

Dvęs lūšnas ir jų vieton paste 
io aikščių, kelių, rekreacijos ■■

įleidžia įvairiems „šu
lams” įvykdyti. Brook- 
e remia vieną laikraštį, 
n leisti per metus jam 
pridėti milijonas dole- 
etrukus jis pradės lei- 
iją laikraštį Chicago j e.

davė

eigęs naujų klinikų ir sveika: 
iednuomenei.
jęs už padidintą šalpąbedart dienomis jis
au gamybos fabrikų miestu: ą sumą Rusijos pašal
ėjai.
jęs prieš tikybinę ir tautinei
ijęs už organizuotų darbini^
ngumą.
idento Franklin D. Roosevelt 
ndidatas.
hiardia administracija yn;
Lvyzdys. Neleiskime partijų> liams padengti, skriau- 
žti mūsų miesto valdžion.

bmitetui, nors nelabai 
bolševikai jį visaip ap
avo.
lame spaudos leidinyje 
tuolio geraširdingumas 
iai sumažinamas. Pri- 
la, kad Field, duoda- 
ideles sumas laikraščių
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okesčių mokytojus. Sa
rgiais Field išvengia 
0 dolerių mokesčių val- 
f iždui nuo kiekvieno 
10 dolerių. Jo išsvais- 
pinigus turi padengti 
esnieji ir visai smulkūs 
čių mokėtojai.

irikiečių spauda daž- 
r daugiau domisi žinio
je Lietuvą. Praeitą sa- 
takingas Brooklyno vy- 
os laikraštis „The Tab
esai paskelbė L. K. Fė
jos pareiškimą, nese- 
leiktą Valstybės Sekre- 
Hull. Tą patį pareiški- 
naudojo ir jėzuitų Įei
ta savaitraštis „Ame- 
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KARŽYGIŠKA KUNIGŲ MIRTIS
Laikraštis „Į Laisvę” a- 

pie Skarulius rašo: Kovoms 
prasidėjus prie Jonavos ir 
Ruklos, Skaruliai, būdami tų 
dviejų sričių pakelėje, pateko 
į pat ugnies centrą. Panikos 
paimti bolševikai puolė civi-

Daugiau Lešij

Washington. — Preziden
tas Roosevelt nusiuntė Kong
resui prašymą papildomai pa
skirti laivynui 449,820,000 
dolerių.

vargus vokiečių okupacijoje. 
Pareiškime yra stiprus prote
stas prieš nacių okupaciją.

Federacijos pareiškimas 
„Tablet” redaktorių pava
dintas „most interesting.”

įsiku-

1940 
patys 

liaudies

Bolševikų red. Mizara pa
sidarė labai jautrus ir dažnai 
aiškinasi. Lapkričio 1 d. jis 
pasakė tokį savo „įsitikini
mą” :

„Man patinka tokia Lietu
voje ir Amerikoje ir visame 
pasaulyje visuomenės san
tvarka, kokią patys žmonės 
laisvai, demokratiškai 
ria.”

Tolaiu jis šneka, kad 
m. Lietuvos žmonės 
savo noru išrinko 
seimą”, kuris ir paskelbė Lie
tuvą tarybine respublika...

Kai žmogus vartoja tokius 
argumentus, tikrai tuščias 
laiko gaišinimas neva pasi
keisti nuomonėmis. Visi ži
no, kad 1940 m. liepos mėne
sį nebuvo jokių laisvų rinki
mų, kad tuo metu Lietuvos 
žemę trempė šimtai tūkstan
čių raudonarmiečių. Visos 
partijos buvo uždarytos. Kan 
didatų sąrašas buvo tik vie
nas ir tik tiek kandidatų iš
statyta, kiek „seime” vietų. 
Balsavo ir rusų raudonarmie
čiai. Viešo balsų skaitymo ne
buvo. O Mizarai tai buvę de
mokratiškiausi pasaulyje rin
kimai...

Iškilmingai rašo bolševikų 
redaktorius, kad „šiandien 
svarbu dirbti, kad Lietuva 
būtų išlaisvinta iš hitlerinės 
priespaudos,” tačiau taip pat 
pasakytina, kad šiandie svar
bu dirbti ir už Lietuvos trem
tinių Rusijoje išlaisvinimą, 
už paramos suteikimą. Juk 
tūkstančiai jų ten kenčia al
kį ir šaltį koncentracijos sto
vyklose, o pagalba per Ame
rikos Raudonąjį Kryžių vis 
dar neprileidžiama.

Geriau bolševikai stengtųsi 
pagelbėti lietuviams tremti
niams, nei melagingomis ir 
save apgaudinėjančiomis „ži
niomis” rodytųsi.—*—

Ignacas Matuševski, įtakin
gas lenkų veikėjas, Anglijos 
ir Amerikos lenkų spaudoje 
paskelbė ilgą straipsnį, ku
riame žvelgia į Lenkijos pra
eitį ir ateitį.

Matuševskis nurodo, kad 
buvusi Lenkija buvo perma- 
ža. Ji būsianti atsteigta daug 
didesnė. Lenkai visada kovo
sią už „lenkišką Vilnių su 
Aušros Vartais ir Pilsudskio 
širdimi.” Jie kovosią už „len
kišką Lvovą”. Jie niekam 
nuolaidų nedarysią—nei prie
šams, nei sąjungininkams.

Lenkija nesutiko praleisti 
vokiečiu per koridorių, tad 
juo labiau niekam nenusi- 
leisianti. Lenkus nuo jų sie
kiu sulaikysianti tik viena 
nriemonė — jų tautos išnai
kinimas.

Taip šneka Matuševski, ku
rio pareiškimas surado pas 
lenkus daug pasisekimo.

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 
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linius gyventojus. Šie buvo 
varomi iš trobų ir klupdomi 
ant vieškelio prieš juoduojan
tį kulkosvaidį. Bolševikai rei
kalavo pasakyti, kas iš var
pinės šaudęs. Kitaip į suvary
tuosius, per šimtą žmonių, 
būsiąs paleistas kulkosvaidis. 
Pagaliau vienas bolševikas 
pareiškęs, jog visa tai tik
riausiai žinąs vietos kun. Pr. 
Vitkevičius. Jį suėmė ir kar
tu su Veprių klebonu, B. 
Vegele ir vienu vilniečiu ku
nigu. Visus tris iškeltomis 
rankomis atvarė už mieste
lio. Kun. Pr. Vitkevičius pa
reiškia: „Geriau aš vienas 
mirsiu už visus.” Suvary
tiems gyventojams nuo kelio 
bėgant į apylinkės javus ir 
griovius, už šventoriaus pasi
girsta keli šūviai. Kiti du ku
nigai rasti tolėliau žiauriai 
nukankinti. Tik po kelių die
nų, kovoms nutilus, nužudy
tieji kunigai buvo palaidoti.

ATLANTE ŽUVO ]
Washington. — Jungtinių 

Amerikos Valstybių pasiryži
mas atlikti savo pareigą At
lanto vandenyne jau kaštavo 
122 amerikiečių gyvybės.

Rugpiūčio 19 d. Islandijoje 
žuvo vienas lakūnas lėktuvo 
nelaimėje.

Spalių 17 d. žuvo 11 jūri
ninkų naikintuvo „Kearny” 
torpedavime.

Spalių 27 d. nuskendo vie
nas jūrininkas, bangų nu-

122 AMERIKIEČIAI 
______ ‘(

i 
plautas nuo vieno naikintu
vo. j

Spalių 30 d. naktį žuvo 97 
jūrininkai, naikintuvą Reu
ben James nuoskandinus. žu
vusių tarpe yra du lietuivai: 
Antanas Kalanta (iš Worces
ter, Mass.) ir Antanas Stan
kus.

Lapkričio 2 d. Atlanto ban
gose žuvo 12 lakūnų, sargy
biniam lėktuvui nukritus.

----------------

KETURIŲ VALSTYBIŲ SĄJUNGA
Lapkričio 4 d. Columbia 

universitete, New Yorke, Če
koslovakijos, Graikijos, Jugo 
slavijos ir Lenkijos vyriau
sybių įgalioti atstovai pasira
šė susitarimą, pagal kurį pa
sižadama po karo sudaryti 
minėtų valstybių ekonominę 
ir kultūrinę sąjungą. Prie są
jungos numatoma įtraukti 
Rumuniją ir Bulgariją.

Šios sąjungos tikslas suda
ryti galingą pajėgą pokarinei 
Vokietijai atsispirti. Prie jos 
galės prisidėti ir kitos valsty
bės.

Clevelande Laimėjo
Lausche

Cleveland. — Šio miesto 
mayoru išrinktas demokratas 
Frank Lausche, 43 metų am
žiaus. Per aštuoneris metus 
miestą valdė respublikonai.

Lausche kandidatūrą rėmė 
beveik visos tautinės grupės. 
Lietuviai turėjo savo komite
tą jam remti.

Suomiai Veržias 
Murnianskan

Stockholmas. — Paskuti
niai pranešimai sako, kad šią 
savaitę suomių kariuomenė 
sutelkė visas savo jėgas šiau
rėje Murmansko uosto link
me.

Suomiai tikisi galėsią už
imti svarbų Murmansko uos
tą už kelių dienų.

Visame Rusijos - Suomi
jos pasienyje suomiai yra į- 
eję į Rusijos teritoriją apie 
60 mylių.

„Deutsche Zeitung im Ost- 
land” praneša, kad viena 
svarbiausių Vilniaus gatvių 
pavadinta „Deutsche Stras
se” (Vokiečių gatve). Kaip ta 
gatvė vadinosi anksčiau, lai
kraštis nesako.

Paulauskas Išrink
tas Atstovu

i

Trenton, N. J.'— Adv. Ka
zys F. Paulauskas, buvęs L. 
Vyčių centro pirmininkas, IV 
laipsnio vytis, lapkričio 4 d. 
išrinktas New Jersey valsty
bės atstovų rūmų nariu. Jis 
buvo demokratų kandidatas 
iš Hudson apylinkės.

Adv. K. Paulauskas yra 
„Amerikos” skaitytojas, L. 
Vyčių ir kitų Organizacijų 
nuoširdus veikėjas. Gyvena 
Kearny, N. J. s

Kryme Vokiečiams 
Sekas

Berlynas. — Vokiečiai pra
neša, kad jų kariniai veiks
mai Krymo pusiausaly labai 
sėkmingi. Rusų kariuomenė 
esanti pusiau perskelta ir 
netrukus galima laukti visiš
ko laimėjimo šiame svarbia
me fronte.

Hoover Stovi Už 
Suomiją

Ryšium su vyriausybės pa
reikštu Suomijai raginimu 
nutraukti karinius veiksmus, 
buvęs prezidentas Herbert 
Hoover išleido savo pareiš
kimą.

Hoover protestuoja prieš 
vyriausybės spaudimą, nu
kreiptą prieš Suomiją, kuri 
1939-40 m. buvo žiauriai bol
ševikų užpulta. Jis pamini, 
kad suomiai vienintelė tauta, 
mokėjusi savo skolas Ameri
kai. Suomija, Hooverio parei
škimu, verta Amerikos pa
garbos ir jos gyvų reikalų su
pratimo.

RUSAI SIUNČIA NAUJI KARIUOMENĘ
Londonas. — Čia gauta ži

nių, kad Rusijos vadovybė 
siunčia Maskvos link naujus 
kariuomenės dalinius iš Ura
lo kalnų ir kitų tolimesnių 
vietų. Tokios kariuomenės, 
pasiruošusios žiemos karo 
veiksmams, turima 750,000.

Nauji daliniai daugiausia 
gabenami lėktuvais, galin
čiais paimti po 120 karių. Ru
sai pripažįsta, kad vokiečiai 
tvirtai veržiasi prie Kursko, 
kur vyksta dideli mūšiai.

Prie Mozhaisko vokiečiai 
turį sutraukę labai daug tan
kų ir jiems pasisekę pralauž
ti gynimosi frontą keliose 
vietose.

Stalinas Paliko 
Maskva

Vichy. — Čia gautas prane
šimas, kad Rusijos komisarų 
tarybos pirmininkas, diktato
rius Stalinas lapkričio 5 d. iš 
Maskvos išsikėlė į Kuibyše- 
vą, kur perkelta visa vyriau
sybė.

Lietuvoje T rūksta Mokytojų
Chicago]e Buvo 
Liet. Rinkliava

d.Chicago. — Lapkričio 1 
Chicagos ir Cicero miestų 
daugiausia lietuviais apgy
ventose vietose buvo rinklia
va Lietuvos tremtiniams su
šelpti. Rinkliavą organizavo 
katalikų Lietuvai Gelbėti 
Fondas ir tautininkų Lietuvių 
Tautinis Fondas.

Rinkliava davė 2,293 dol. 
35 centus. Labai pakenkė vi
są dieną buvęs lietus. Dau
giausia surinkta Brighton 
parko rajone — 506 dol. 
Rinkliavos pajamas lygiomis 
pasidalino abu ją rengusieji 
fondai.

Bostone Tobin
d.Boston. — Lapkričio 4 

miesto gyventojai mayoru 
perrinko Maurice J. Tobin, 40 
metų. Jis laimėjo prieš bu- „
vusį gubernatorių Curley, 67 Būtėnas, nepriklausomos Lie- 
metų amžiaus.

Lietuvių politiniai klubai ir 
kitos organizacijos uoliai rė
mė Tobin.

TRUMPOS ŽINIOS IŠ LIETUVOS
• Skelbiama, kad per karo 
veiksmus Vilniuje b uvo su
griauta ar apgadinta 259 
namai. Nuostoliai siekia 20 
milionų
• Vilniuje atidaryti vokie
čių knygynas ir skaitykla. 
Artimiausiu laiku knygynų 
būsią atidaryta ir daugiau.
• Vilniuje pradėti įvairių 
gatvių praplatinimo darbai.
• Laikraščiai praneša, kad 
Vokietijos generalinio komi
saro Lietuvoje įstaiga netru
kus įsikursianti rūmuose, kur 
nepriklausomos Lietuvos lai
kais buvo Žemės Bankas ir 
Užsienių Reikalų Ministeri
ja.
• Vokietijos generalinis ko
misaras išleido įsakymą, ku
riuo Lietuvoje uždrausta var
toti skystąjį kurą (pav. žiba
lą) kuliamoms mašinoms.
• Iš laikraščių skelbimų 
matyti, kad Kaune, buv. „Mo
nikos” kavinės patalpose, į- 
rengti kareivių namai (Sol- 
datenheim).

Vokiečiai Nori
Maskvos Tuojau

Kuibyšev. — Rusijos žinių 
agentūra praneša, kad Hitle
ris norėjęs paimti Maskvą 
lapkričio 7 d., bolševikų re
voliucijos 24 metų sukakties 
dieną.

Komisaras Lozovski 
skaičiuoja, kad vokiečiai 
užimtų Europoje kraštų 
traukė 90 divizijų, palikda
mi sargybai tik 28 divizijas 
(apie 420,000 karių).

ap- 
iš 

iš-

• Vilniaus sporto rūmuose, 
kurie neseniai baigti staty
ti, įrengtas vokiečių klubas, 
Šiame klube susirenku vokie
čiai, kurie „fuehrerio pavedi
mu” esą pašaukti d irbti Vil
niuje.
• Skelbiama, kad Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus delega
cija netoli Minsko suradusi 
pas vietinius ūkininkus 7 lie
tuvių vaikus, kuriuos bolševi
kai, prieš bėgdami, išsivežę iš 
Druskininkų. Vaikai esą tarp 
6 ir 9 metų amžiaus.

iš

Dr. Pranas Ancevičius savo 
lapkričio 2 d. radiogramoje iš 
Berlyno praneša tokias ži
nias, praėjusias per vokiečių 
karinę cenzūrą:

Lietuviai Suomijoje
Suomių užimtoje Karelijoje 

rasta ir bolševikų ištremtų 
lietuvių, kurie dabar yra suo
mių sostinėje, Helsinkyje. Ne 
trukus lietuviai tremtiniai 
Suomijos grįšią Lietuvon.

Grįžta belaisviai
Iš vokiečių nelaisvės pra

deda grįžti belaisviai lietu
viai, kurie buvo paimti į bol
ševikų kariuomenę. Jų grąži
nimu rūpinasi Lietuvos Rau
donasis Kryžius.Į Šiaulius to
kių belaisvių jau grįžo 144.

Naujas redaktorius
Dienraščio „Į Laisvę” vy

riausiu redaktorium dabar y- 
ra poetas Juozas Žlabys, ži
nomas Žengės slapyvardžiu. 
Artimiauiu padėjėju yra at
sargos leitenantas Julijonas 

tuvo laikais dirbęs „XX Am
žiaus” redakcijoje. Stengia
masi įsigyti savo korespon
dentą Berlyne.

• Laikraščiai praneša, kad 
iš Vilniaus radiofono buvo 
perduotas mišrus koncertas, 
kuriame dalyvavę: vokiečių 
aviacijos, Lietuvos filha-rmo- 
nijos ir Vilniaus radiofono 
orkestrai.
• Vilniaus miesto valdyba 
nutarusi išleisti naują butų 
nuomos įsakymą, kuriuo bū
siančios nustatytos nuomos 
kainos. Nuomos normos nepa 
skelbtos.
® „Deutsche Zeitung im 
Ostland” praneša, kad Vokie
tijos generalinis komisaras 
leidęs toliau veikti žinomoms 
Lietuvos ūkio organizaci
joms:: „Maistui”, „Pienocen- 
trui” ir „Lietūkiui.” Toks lei
dimas esąs duotas, atsižvel
gus į tų organizacijų nuopel
nus Lietuvos ūkio gyvenimo 
pažangai. Jų laikomos sker
dyklos, pieninė ir kitos įmo
nės” atitinkančios visus mo
derninius reikalavimus.”
• „Maistui” pavestas gyvu
lių ir mėsos supirkinėjimo 
monopolis, „Pienocentrui”— 
pieno bei riebalų ir „Lietū
kiui” — grūdų rinkos mono
polis. Kitiems šių produktų 
supirkinėjimas uždraustas.
• Laikraščiai praneša, kad 
bolševikų GPU areštavusi ži
nomą sportininką Tumą, 
krepšiasviedininkę Vaškelytę 
ir kelis kitus sportininkus. 
Apie jų likimą jokių žinių ne
turima. Čekistai taip pat su
ėmę sportininką Vabalą.
® Laikraščiai praneša, kad 
didžioji Vilniaus pramonės į- 
monių dalis jau atnaujinusios 
savo darbą. Ypač daug darbo 
turinčios medžio įmonės: len
tpjūvės, baldų, popierio ir 
kartono. Statybos medžiagos 
pareikalavimas esąs labai di
delis.
® Patirta, kad kasrytinei mo
terų mankštai, kurią perduo
da Kauno radiofonas, vado
vauja D. Nasvytytė.
• Vilniuje įrengta veterina
rijos klinika.
• Ties Ąžuolų-Būda, Kauno 
-Marijampolės paplentėje, esą 
palaidoti 16 vokiečių kariai, 
žuvę kovoje prieš bolševikus. 
Jie žuvo susidūrime su rau
donosios armijos daliniu, žy
giavusiu iš Kazlų-Rūdos.

Ištremti mokytojai
Lietuvių kultūrai didžiau

sią skriaudą padarė bolševi
kai, išgabendami didelį skai
čių Lietuvos mokytojų. Aps
kaičiuojama, kad Rusijon iš
tremta apie 2,000 lietuvių mo
kytojų. Mokytojų trūkumui 
užpildyti suruošta visa eilė 
trumpalaikių kursų. Suaugu
sių švietimas vykdomas pro
fesiniais pagrindais. Lietuvos 
knygynai atrasti apiplėšti — 
dalis vertingų knygų sunai
kinta, dalis išvežta Rusijon.

Nedavė trąšų
Lietuvos ūkis pamažu at

statomas. Žemės ūkio rūmai 
pradėjo leisti ūkio darbų ka
lendorių, kurio spausdinama 
350,000 egzempliorių. Ruošia
mi žemės ūkio žiemos kursai 
Šiemet ūkininkai negavo mi
neralinių trąšų.

Steigia krautuves
Vilnius tapsiąs kailių pra

monės ir prekybos centru. 
Kailių dirbutvėse jame dirba 
jau 600 darbininkų. Miestuo
se steigiamos privatinės 
krautuvės, kurių Vilniuje jau 
yra per 150, Kaune per 100.

Draudžia lankyti žydus.
Kauno miesto ir srities ko

misaras Cramer uždraudė a- 
rijams palaikyti bet kokius 
santykius su Vilijampolės 
gette apgyvendintais žydais.

Sportininkų veikla
Sportininkai turi atgaivinę 

sporto klubus. Veikia Perkū
no, L.G.S.F., L.F.L.S. ir Ko
vo klubai. Ruošiamos futbolo 
rungtynės ir kitokios sporto 
varžytynės.

® Šiauliuose paskelbtas vo
kiečių apygardos komisaro 
Gewecke įsakymas, kuriuo 
šios apygardos gyventojai ne
turi teisės nuo 9 vai. vakaro 
iki 6 vai. ryto išeiti iš savo 
namų. Išimties prašymai ga
lį būti paduoti per miestų 
burmistrus apskrities virši
ninkui. Už pasirodymą gat
vėje draudžiamu laiku gyven
tojai būsią baudžiami iki 300 
rublių.
• Iš Laukžemės praneša
ma: Miškuose atsirado daug 
lapių ir šernų. Lapės paukš
čius vaginėja, o šernai nuo
lat šeimininkauja pamiškių 
bulvėse.
• Šiauliuose išeinančio sa
vaitraščio „Tėvynė” redakto
rius yra žurnalistas Simas 
Miglinas. Kaipo leidėjas pasi
rašinėja Lietuvių Nacionalis
tų partija.
® Alytaus ūkininkai, kaip 
praneša laikraščiai, dosniai 
aukoja Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui ne tik žemės ūkio 
produktais, bet ir pinigais.
• Per Kauno radiją buvo 
skaityti estų poeto Alekso 
Rannito eilėraščių apie Lietu
vą vertimai.
• Spalių 10 d. Kaune turėjo 
būti sušauktas Lietuvos lini- 
ninkų suvažiavimas. Dr. Kri
kščiūnas turėjo pateikti šių 
metų „Lino” bendrovės vei
kimo apyskaitą, agronomas 
Rudinskas turėjo skaityti pa
skaitą apie linų auginimą ir 
t.t.
• Laikraštvje „Į Laisvę” į- 
dėtas toks skelbimas: Kaže- 
mėkaitis Albinas, Baltraus 
sūnus, tarnavo 3 pulke, Varė
nos II stovykloje. Kas žino a- 
pie jo likimą, prašau pranešti 
Kaziui Kažemėkaičiui, Kau
nas. Šiaulių gatvė No. 48.
• Profesinės sąjungos lai
kinai paliekamos. Jų kompe- 
tencijon įeina socialinis drau
dimas ir darbo inspekcija.
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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.

HITLERIO ŽODŽIAI IR LIETUVA
Stalinas buvo pažadėjęs gerbti Lietuvos politinę nepri

klausomybę, nesikišti į jos vidaus tvarką net ir tada, kai 
Lietuvon įsileista jo kariuomenė. Tą pažadą jis lengvai 
sulaužė pernai birželio mėnesį. Stalinas savo pažadus taip 
šlykščiai laužė, kad visiškai pavergė Lietuvą.

Hitleris Lietuvos adresu irgi nemažai yra davęs paža
dų, bet ar jų laikėsi ir laikosi? 1939 m. kovo mėnesį Hitle
ris pareikalavo atiduoti Vokietijai Klaipėdos uostą ir kraš
tą, nors 1936 metais, atnaujinus prekybinius santykius, bu
vo viešai pareikšta, kad Vokietija Lietuvai nestato jokių 
reikalavimų.

Kai Lietuvos vyriausybė sutiko patenkinti Vokietijos 
reikalavimus, 1939 m. kovo 23 d. Berlyne buvo pasirašyta 
sutartis dėl Klaipėdos perdavimo. Sutarties 4 paragrafe 
buvo įrašyti tokie žodžiai: „Norėdamos sustiprinti savo nu
tarimą dar labiau plėsti tarpusio Lietuvos ir Vokietijos 
draugiškus santykius, abi valstybės (Lietuva ir Vokietija) 
nutaria nevartoti viena prieš kitą jėgos ir nepadėti trečiai 
valstybei, vartojančiai jėgą prieš vieną iš Susitariančių ša
lių.”

1939 m. balandžio 23 d. Hitleris Vokietijos tautos at
stovų susirinkime (Reichstage), kalbėdamas apie naują su
tartį su Lietuva, taip pareiškė:

„Aš nereikalavau (iš Lietuvos) nei vieno kvadratinio kilo
metro daugiau, nei anksčiau mes turėjome. Mūsų interesu 
yra matyti, kad Pabaltijo valstybės turėtų savo nepriklau
somą, tvarkingą, tautinį gyvenimą, Man džiugu, kad mes 
galėjome prašalinti Lietuvos ir Vokietijos ginčo objektą.”

Šių metų birželio 22 d. savo iškilmingoje deklaracijoje 
Hitleris pareiškė: „Vokiečių Reichas niekada neturėjo jo
kio noro užimti Lietuvą.”

Paminėtos citatos šneka apie pirmykščius vokiečių va
do žodžius, kuriais jis kalbėjo apie lietuvių ir Lietuvos teisę 
savarankiškai gyventi. Lietuva su Vokietija turėjo ir dau
giau tarpusavio sutarčių. Nė vienos jų Lietuva nesulaužė. 
Visos pasijmtos prievolės buvo skrupulatišku tikslumu at
liktos.

Teisiniu atžvilgiu, Vokietijai Lietuvos nepriklausomybė 
nebuvo išnykusi, todėl vokiečiai neturi jokių teisių šiandie 
laikyti joje savo okupacinę kariuomenę ir vykdyti savo ci
vilinę administraciją. Ar gali būti didesnis pasityčojimas, 
kai vokiečiai aiškinasi neradę Lietuvoje nuosavybės teisių, 
todėl jie neturį jokios pareigos pripažinti Lietuvos gyvento
jams jų kruvinu prakaitu įsigyto turto. Nepriklausoma Lie
tuva per 22 metus žinojo ir praktikavo nuosavybės teisę.

Vokečių vado žodžiai, sakyti prieš keleris metus ir net 
prieš kelis mėnesius, šiandie nieko nebereiškia. Jie tenka 
tik istorinių melagysčių muziejui. Lietuvių tauta, turėdama 
prieš akis Stalino ir Hitlerio apgaulingus pažadus, žinos, 
kur ir kaip kreipti savo kovą už laisvą, nepriklausomą gy
venimą.

NEPRATARTAS ŽODIS

Publicistas Aleksandras 
Merkelis per Kauno radiją 
skaitė paskaitą apie raudonų
jų terorą Telšiuose. Ten buvo 
nukankinta 74 lietuviai. Pil
nas kankinimų vaizdas dar 
nesąs ištirtas, tačiau jis be 
galo klaikus savo žiauria re
alybe. Kankiniai buvo ūkinin
kai, mokytojai, darbininkai, 
mokiniai, amatininkai. Visi 
jie buvo suimti, pasiremiant 
sovietiškojo baudžiamojo ko
dekso 58 ir 59 str. Tuodu 
straipsniu yra taip sureda
guoti, kad juos galima buvo 
pritaikinti kiekvienam pilie
čiui, nes kalba apie „prieš
valstybinius nusidėjimus”. 
Bolševikų viešpatavimo metu 
nei vienas lietuvis nežinojo, 
kas jį laukia ryt dieną.

Daugiausia lietuvių buvo 
suimta 1940 m. liepos 12 d., 
prieš rinkimus” į „liaudies 
seimą.” Antroji masinė žmo
nių medžioklė buvo surengta 
šiemet birželio 8 d. Pasodinti 
Telšių kalėjiman visą laiką 
buvo tardomi ir kankinami.

Kai birželio 22 d. pradėjo 
sproginėti kariškos bombos, 
Telšių kaliniai irgi supratę, 
kad pasikeitimų valanda jau 
netoli. Birželio 23 d. kalinių 
dalis vinimi įraižė metalinio 
bliudelio dugne keletą 
džiaugsmo sakinių ir savo

pavardes. Tai buvo dešimto
sios kameros politiniai kali
niai: Antanaitis, Baltrimai- 
tis, Jagminas, Jucevičius, Vi
leišis Vytautas ir keletas ki
tų. Kaliniai Telšių kalėjime 
buvo kankinami raudonųjų 
okupantų ir jų talkininkų 
svetimtaučių. Ypač savo 
žiaurumu pasižymėjo kalėji
mo prižiūrėtojas Kabaila. 
Kaliniai greit sužinoję, kad 
Kaunas išsilaisvino iš bolše
vikų ir pasipuošė tautinėmis 
vėliavomis. Komunistų parti
jos sekretorius Šeras nurodi
nėjo čekistams, kuriuos kali
nius reikia ypatingai pakan
kinti. Toliau prelegentas pa
pasakojo stačiai pasibaisėti
nus kalinių kankinimų fak
tus. Kalėjimo kieme buvo pa
leidžiami motorai, kad jų dū
zgėjimas užslopintų kankina
mų kalinių klyksmą. Nukan
kinti kaliniai buvo užkasti čia 
pat į keturias duobes. Kai š. 
m. birželio 28 d. prokuroras, 
gydytojas, apskrities virši
ninkas ir kiti asmens apžiū
rėjo lavonus, tai tik jų dalį 
tegalima buvo atpažinti, nes 
kūnai baisiausiai sužaloti. 
Tos aukos buvo palaidotos 
kapuose liepos 1 d. Jų palai
dojimo vieta papuošta gėlė
mis ir gausiai lankoma žmo
nių.

dainininku Kipru Petrausku. 
Viename sovietiniame laikra
štyje buvo įdėta jo fotogra
fija, o greta paskelbtas bol
ševikus garbinantis išsireiš
kimas. Iš tikrų šaltinių dabar 
patirta, kad Kipras Petraus
kas niekada tokio pareiškimo 
nėra laikraščiui davęs. Jis 
tik iš laikraščio patyrė apie 
„savo” išsireiškimą...

ilikii Daugiausia

„LAISVŲ” VYRIAUSYBIŲ PAINIAVA

SAVAITES ĮVYKIŲ SANTRAUI RCWl

povandeninio 
torpeda. Nai- 
keliais Ang- 
laivais lydėjo

Nuoširdžiai sielojantis Lietuvos gyvybiniais reikalais, 
tenka 'retkarčiais pasakyti atviras žodis, kuris ne visiems 
mielas. Ne retai tenka kalbėti apie labai jautrius klausimus, 
kurių gal ir nevertėtų viešai kelti. Pavyzdžiui, Lietuvai tik
rai būtų buvę sveikiau, jei jos prezidento pareigas ėjusio 
asmens atžvilgiu būtų buvę ko mažiausia kalbų bei ginčų. 
Bet visa taip susidėstė, kad p. Smetonos atvykimas į Jung
tines Amerikos Valstybes įnešė dar daugiau painiavos į lie
tuvių amerikiečių bendradarbiavimo santykius. Todėl ir ne
norint tenka šis tas pasakyti, ypač turint dėmesyje vienos 
grupės rengiamą p. Smetonai kelionės maršrutą po įvairias 
kolonijas.

Mūsų nuomone, p. Smetona turėjo puikiausią progą 
pasitarnauti lietuvių vienybei. Atvykęs į šią šalį, jis galėjo 
ir turėjo pasikviest lietuvių visuomenės plačiausių sluoksnių 
veikėjus ir tarti jiems atvirą žodį. Mes jo netartą, o galėju
sį būti pratartą, žodį įsivaizduojame tokį:

„Lietuviai! Gyvenime klaidų padaro visi, kurie tik dir
ba. Nelaisvas esu ir aš nuo klaidų, o kuris Jūsų niekada ne- 
klydote? Apgailėdami liūdną praeitį, nebesiginčykim dėl jos, 
nes prieš akis didelė kova, sunkus darbas. Ateitį kursim nau
ju keliu, pagerbdami viens kito nuomonę. Kova už Lietuvos 
nepriklausomybės atsteigimą reikalauja visų ištikimų lietu
vių tamprios vienybės. Jūs, lietuviai amerikiečiai, daug gali
te padėti, šiandie Jūs vieninteliai lietuviai, kurie turite lai
svas rankas, kurių lūpos neužčiauptos. Šaukiu jus į bendrą 
darbą. Sudarykim vieną galingą kūną. Aš dar nešioju suve
reninės Lietuvos prezidento pareigas ėjusio asmens titulą, 
kuris gali būti naudingas. Sudarykime artimą bendradar
biavimą, paremtą nuoširdžiu susitarimu. Lietuvai reikalingi 
visi lietuviai. ✓

Deja, toks žodis nepasakytas, nors vis lauktas. P. Sme
tona užsidarė mažam, siauram ratelyje. Jis apsistatę ribota 
žmonių grupe, kuri dabar pasimojo rengti p. Smetonai marš
rutą. Su plačiąja visuomene, prisidengiant aukštu titulu, vi
sai nesiskaitoma. Norima tik pritarimo, o ne susitarimo,— 
lygiai taip pat, kaip nelaimingais tautininkiško režimo lai
kais Lietuvoje. Lietuvių pasiryžimai vieningam darbui skal
domi.

Kiek mus žinomi Amerikos lietuvių katalikų organizuo
tos visuomenės jausmai ir įsitikinimai, drąsiai galime pasa
kyti, kad dabartinio p. Smetonos maršruto atžvilgiu lietuvių 
katalikų visuomenė laikysis visiškai nuošaliai, neteikdama 
jokios aktyvios paramos.

„New York Herald Tribune” 
spalių 26 d. įdėjo savo kores
pondento Washingtone James 
G. Simonds straipsnį, kuria
me nagrinėjami sunkumai dėl 
okupuotų šalių užsienyje su
sidariusių taip vadinamų 
„laisvų vyriausybių”. Anot to 
pranešimo:

„Valstybės Departamentui 
prieš akis stovi viena iš sun
kiausių ir painiausių proble
mų Amerikos diplomatinėj is
torijoj, bandant išvystyti ati
tinkamą kryptį santykiuose 
su „laisvų” vyriausybių judė
jimais, kurie dabar organi
zuojami Jungtinėse A. Vals
tybėse ir kartu neužsianga- 
žubjant jas remti bet kokioj 
pokarinėje konferencijoj.”

Autorius nurodo daugelį 
priežasčių, kurios Valstybės 
Departamento darbą daro tie
siog neįmanomu. Pirmiausia 
tos įvairios grupės atstovau
ja tautoms, kurios yra viena 
kitai priešingos, o neretai, e- 
są, pasitaiko, kad susidaran
čios dvi priešingos „laisvos” 
tos pats tautos grupės.

Su tomis tautomis, kurios 
turi savo „laisvas” vyriausy
bes Londone, diplomatinis 
santykiavimas nesąs sunkus. 
Jungtinės Valstybės iki šiol 
tebepripažįsta Jugoslavijos, 
Lenkijos ir Graikijos vyriau
sybes ir yra davusios dalinį 
pripažinimą Čeko-Slovakijos 
grupei Londone. „Laisvųjų 
Prancūzų” judėjimas turi te
ritoriją savo kontrolėje, to
dėl diplomatiniai santykiai, 
nors ir susikomplikavę dėl 
Vichy rėžimo egizstencijos, 
gali būti palaikomi.

Tuo tarpu vengrų, austrų ir 
rumunų „laisvi” judėjimai J. 
A. Valstybėse, yra priežasti
mi diplomatinių galvosūkių. 
Pavyzdžiui, vengrai J. A. Val
stybėse suorganizavo grupę, 
išstojančią prieš dabartinę 
reguliarės Vengrijos vyriau- 
svbės politiką kooperuoti su 
ašimi. Šiai grupei vadovauja 
Tibor Eckhardt, Vengrijos 
parlamento narys ir Jonas 
Pelenyi, buvęs Vengrijos mi- 
nisteris Washingtone. Nežiū
rint, kiek ta grupė besiprie
šintų Budapešto vvriausybei, 
ji negali stoti už mažesnę 
Vengriją, arba už dabar jo ži
nioje esančiu Čeko-Slovaki
jos, Rumunijos ir Jugoslavi
jos teritorijų grąžinimą. Jei
gu Amerika visa širdimi rem
tų šitą Vengrijos grupę, tai 
tas netik komplikuotų jos 
santykius su Vengrija, bet 
taip pat ir su trijų Vengrijos

kaimynų valstybėmis.
Suminėjęs dar Austriją ir 

Albaniją, autorius prieina ir 
prie BalttijoS valstybių.
„Kitas nemalonus diplomati

nis galvosūkis yra Amerikos 
diplomatiniai santykiai atei
tyje su trimis mažomis Balti
jos valstybėmis: Lietuva, La
tvija ir Estija.

„Kada raudonoji armija 
kėlėsi į tas šalis, pirmiausia 
reikalaudama bazių, o vėliau 
jas prijungdama prie Sovietų 
Sąjungos, Jungt. Amer. Vals
tybės šį veiksmą pasmerkė. 
Diplomatiniai šių mažų šalių 
atstovai tebepasilieka Wa
shingtone.

„Kada Vokietija išstojo 
prieš Sovietų Sąjungą ir vo
kiečių kariuomenė veržėsi o- 
kupuoti Baltijos valstybes, 
Amerikos vyriausybė atsidū
rė ties dilema. Ji atsistojo ru
sų pusėje prieš Vokietiją, bet 
jos nusistatymas Baltijos 
valstybių atžvilgiu jau anks
čiau buvo paskelbtas. Prie 
bet kurio ateities taikos stalo 
nugalėtoja Rusija galėtų pa
statyti tokius reikalavimus, 
kurie būtų nepriimtiniJungti- 
nėms Am. Valstybėms, atsi
žvelgiant į atsisakymą pripa
žinti Sovietų suverenitetą į 
šias Baltijos valstybes.

„Akivaizdoje šių diplomati
nių sunkumų, Amerikos vy
riausybė bando vesti tokią 
politiką, kuri leistų jai duoti 
galimai didesnę pagalbą na
ci a m s besipriešinančioms 
grupėms arba su jomis koo
peruojančiomis vyriausybė
mis ir vis tik išvengti nuo 
per gilaus įsivėlimo į mažųjų 
Europos tautų rietenas.”

LGKB.

Netiesa Apie K. 
Petrauską

Bolševikų okupacijos lai
kais sovietiniuose Lietuvos 
laikraščiuose neretai galima 
buvo užtikti žinomų lietuviu 
visuomenės veikėjų ar šiaip 
pasižvmėjusių asmenų išsi
reiškimus, palankiai nušvie
čiančius Stalino „saulės” su
kurtą tvarką.

Dabar pradeda po truputį 
aiškėti, kokiomis aplinkybė
mis tokie okupantų garbini
mai laikraščiuose p atekdavo. 
Dažniausia jie tilpdavo visai 
be atitinkamo asmens žinios 
ir būdavo paskelbiami visiš
kai išgalvoti. Toks atsitiki
mas, pav., buvo su žinomu

Nuskandintas naikintuvas
Spalių 31 d. naktį vakari

niuose Islandijos pakraščiuo
se nuskandintas Amerikos 
karinis laivas, naikintuvas 
„Reuben James”. Jį nuskan
dino vokiečių 
laivo paleista 
kintuvas su 
lijos kariniais
prekybinius laivus. Laivu vy
ko 120 jūrininkų, kurių 44 jau 
išgelbėti, o kitų likimas dar 
nežinomas. „Reuben James” 
yra trečias Amerikos karinis 
laivas, kurį palietė vokiečių 
povandeninių laivų veiksmai. 
Pirmieji du buvo „Greer” ir 
,,Kearny.” „Greer” nesužalo
tas, o „Kearny” gerokai ap
gadintas ir 11 jo jūrininkų 
žuvo.

Prezidento pareiškimas
Ryšium su naikintuvo nu- 

skandinimu, prezidentas Roo- 
seveltas spaudos atstovams 

tier de Geneve” įsidėjo apra-' pareiškė, kad Vokietijos ir 
šymą, kaip bolševikai, prieš Į Jungt. Amerikos valstybių 
bėgdami iš Lietuvos gabeno 
Maskolijos gilumon lietuvių 
gyventojus. Laikraštis paste
bi, kad lietuviams deportuoti 
buvo į Lietuvą specialiai iš 
Ukrainos ir Baltgudijos at
siųsti čekistai, kurie suėmė 
ir išgabeno Maskolijon tūk
stančius lietuvių. Jeigu lietu
viai nebūtų sukilę prieš oku
pantus, tai raudonieji būtų 
suskubę išvežti iš Lietuvos 
dar antrą lietuvių inteligentų 
partiją. Laikraštis priduria, 
kad tenką būti dideliu pesi
mistu, ar daug išvežtų lietu
vių išsigelbės iš bolševikų na-

Šiuo metu visame pasauly
je katalikų skaitoma 398,277, 
000 Antrą vietą užima kon- 
fucionistai — 393 milijonai, 
po to seka: mohametonų — 
296,177,000; indusų — 252,- 
462,000; protestantų — 201,- 
868,000; ortodoksų —161,- 
305,000; budistų — 118,199,- 
000.

--------- Raudono-
Fašistų sukaki

Praeitą savaitę su 
metų, kai Mussolinio 
paėmė Italijos valdži; 
rankas. Keliasdešimty^0 neKa1' 
tančių fašistų sutik senelių ir 
Mussolini ir iš savo ^ti iš Lietu- 
pareiškė, kad prieš 1 .įtur. 
pradėta kova prieš b 
mą bus netrukus ba: 
džiausiu laimėjimu. Š 
tu Italijoje labai suv 
maisto ir drabužių pai ,įys, ministe- 
jimas. Šiek tiek išima Juozas Urb- 
ma jaunavedžiams, no 
skatinti daugiau vedy

Spaudžia Suomi,

įiais bei pa
sirodė, kad 
/birželio mėn. 
įjiai vagonai, 
ylio nekal-

jjjiti iš Lietu-

^Raud.Kry- 
įtirta apie bu- 
:. Respublikos

reikalų minis- 
jnįas, vidaus 
:ėris; Aug. Po-

Rusija reikalauja, 1 -i®10 ^e?ar^. 
glija paskelbtų karą 
jai, Rumunijai ir Ve 1 . . , 
kurios aktyviai da ipnnininkąs ir

Umaras, bu-

IŠVEŽIMO SIAUBAS

Ženevos laikrašis „Cour-

• Švedų politinio savaitra
ščio „Nu” numeryje išspaus
dinta ilgesnė apžvalga, kurio
je skyrius „Vokiečiai Pakai
tyje”, pašvęstas ir Lietuvai. 
Savaitraštis rašo: „Kai Pa- 
baltyje prasidėjo vokiečių 
ofenzyva ir kai rusai, nors ir 
po stipraus pasipriešinimo, 
buvo iš ten išvaryti, visai na
tūralinės buvo lietuvių, latvių 
ir estų viltys dėl jų tautinės 
laisvės ir nepriklausomybės 
atstatymo. Tačiau iš vokiečių 
pusės šia prasme niekuomet 
nebuvo duota bet kurių pa
žadų ir neatrodo, kad ton bū
tų daromi kokie planai atsta
tyti Lietuvą, Latviją ir Esti
ją, kaip laisvas valstybes.

Vietoje to viskas liudija, 
kad rusų okupacija pakeista 
vokiečių okupacija. Simboliš
ka yra ir neseniai gauta ži
nia, kad Rygoje gatvių len
telių rusiški pavadinimai da
bar pakeisti vokiškais pava
dinimais.

Iš Talino pranešama, kad 
vokiečiai dabar paskyrė ten 
estų „krašto tarybą” iš 5 as
menų, kurie drauge su vo
kiečių okupacine valdžia tvar 
kys krašto atstatymo darbą, 
tačiau aiškiai pabrėžiama, 
kad visai nėra kalbos apie 
estų vyriausybę.”

kare prieš Rusiją. Su flateris 
valstybėmis anglai ja jining? 
turi diplomatinių sa . 
bet gerbia Suomiją. atksleis- 
savaitę Jungtinių Ai 30, buvusio vi- 
Valstybių vyriausybė 
Suomijos vyriausybei 
kimą, kuriame patai $ 
stabdyti karinius ve ^asįKauną tei- 
prieš Rusiją arba —is d 
save į pavojų netekti

santykiai nepasikeisią.
Izoliacionistų veikla

Buv. pulkininko Lindber- 
gho ir senatoriaus Wheeler į;"sjmpatUų.Laukia,
vadovaujami izolacionistai, 
kurie priešinasi Amerikos 
stojimui į aktyvų karą, turi 
suorganizavę organizaciją 
„America First Committee.” 
Praeitą savaitę New Yorke 
jie buvo surengę masinį susi
rinkimą Madison Square 
Garden patalpose. Atsilankė 
per 20,000 žmonių, o didelės 
minios stovėjo lauke, nes vi
duje nebuvo vietų. Kalbėtojai 
nurodinėjo savo argumentus, 
kodėl ši šalis neturėtų stoti 
karan.

Streikai
Spalių mėnesį apsaugos rei 

kalams dirbusiose dirbtuvėse 
buvo 22 streikai, kurie palie
tė 8,500 darbininkų. Iš viso 
apsaugos reikalams užsaky
mus turinčiosiose dirbtuvėse 
dirba keturi milijonai darbi
ninkų, tad streikavusių skai
čius, palyginti, labai mažas, 
tačiau jis labai svarbus, nes 
ir mažiausios dirbtuvėlės ne
darbas stabdo tūkstančių 
darbininkų darbą.

Angliakasių streikas laiki
nai (iki lapkričio 15) sustab
dytas. 53,000 angliakasių grį
žo į kasyklas, kurios išimti
nai dirba plieno gamybos 
bendrovėms. Plieno bendro
vių atstovas Taylor ir anglia
kasių unijos vadas Lewis su
sitarė ginčą perduoti prezi
dento Roosevelto pasiūlytai 
darbo ginčų tarpininkavimo 
komisijai.

Lėktuvų nelaimės
Spalių 30 d. įvyko dvi skau

džiausios lėktuvų nelaimės. 
Vienas keleivinis lėktuvas, 
skridęs iš New Yorko Chica- 
gos link, nukrito Kanados pu
sėje, prie Erie ežero; 14 žmo
nių užmušta vietoje. Kitas ke
leivinis lėktuvas nukrito arti

Per Kauno radiją paskel-1 Fargo, North Dacota — žuvo 
—< «-» n zl /-» 1 1 z-v- 4- 1 T i 4~ 1 1 VII i O Z"\ ~ 2 _ _ I > o. » J -btas maždaug tokio turinio 

pranešimas: Dėl politinių i- 
vykių Lietuvoje nukentėjo 
nemaža kultūrinių paminklų, 
kuriuos naikino bolševikai ir 
piktos valios žmonės. Būtinas 
reikalas tuos paminklus ap
saugoti ir prižiūrėti, kad 
mokslo, meno, istorijos, spau
dos ir muziejinės retenybės 
dokumentai ir kt. raštai ne
būtų sunaikinti. Tam tikslui 
Kaune įsteigta kultūrinių pa
minklų saugojimo įstaiga 
(Maironio g. 30, butas 10). 
Ta įstaiga kreipiasi i valdžios 
pareigūnus ir į visuomenę, 
prašydama padėti jai visus 
kultūrinius paminklus apsau
goti.
• Rugsėjo 27 d. per Kauno 
radiją buvo paskelbtas toks 
Vokietijos generalinio komi
saro Lietuvoje von Renteln 
pasirašytas įsakymas:

„Lietuvos Aktyvistų Fron
tas uždaromas ir jo turtas 
konfiskuojamas. Apie reika
lingas priemones sprendžia 
sričių komisarai.”

20 žmonių. Per vieną dieną 
šiurpiose lėktuvų nelaimėse 
žuvo 34 amerikiečiai. Nelai
mių priežastys tyrinėjamos.

Paėmė dirbtuvę
Kadangi Bendix, N. J. lėktu

vų dirbtuvėje streikas neuž
baigtas susitarimu ir kadangi 
dirbtuvės darbas būtinai rei
kalingas šalies apsaugos rei
kalams, prezidentas Roose
velt paėmė dirbtuvę vyriau
sybės žinion ir pavedė ka
riuomenei. Darbas tuojau 
pradėtas, tvarka atsteigta.

Hitlerio kaltinimai
Berlyne buvo sukviesti už

sienio korespondentai ir 
jiems perskaitytas Hitlerio 
pareiškimas. Hitleris pareiš
kime pasakė, kad Jungtinių 
Amerikos Valstybių laivai 
pirmieji atliko užpuolikiškus 
veiksmus prieš Vokietijos po
vandeninius laivus, todėl Vo
kietija esanti visiškai nekalta 
dėl paleistų šūvių į Amerikos 
karinius laivus.

įnisterio, kuris 
. .ovkų koncen- 

kalinys, bet

Sovietų - Vo-

vetzki Saloje?
Sovietų Rusij 

sikaujanti dėl s 
nežiūrint to yra 
už Lietuvos žm< 
negali atsikraty 
paliuosuoti, apsi 
ginti visiems nu 
tremtiniams; ir 
valo atstatyti I 
toriją.

Grynai huina 
žiūriu, Sovietų .' 
gavėja pagelbof 
didžųjų demokn 
jausti pareigą s 
vybes ir sveikat 
tuotų ir atitaisy 
padarytas Ba 
sioms demokrat 
reikalauja Atla: 
cijos dvasia.

Kaip gi su tr 
mu? Iš šaltos S 
bių čion ateina 
prašymais m 
Laiškai neatėjo 
gramos, kurios 
parašo, tat ir 
kas tas telegra 
legramos atein 
cūzų, net voki 
bet ne lietuvii 
bolševikai, viet 
tremtinių nela 
jiems gelbėti.

Vienintelis k

nuoma, kur 
5s buvę aukšti 
miras Lietuvos 
prezidentas A- 
įjginskas su lės tremtiniam; 
zstantinas Ša- 
is Lietuvos

mių atsakymo.
Suomių žodis

Suomijos prezidentą 
to Ryti turėjo pasika 
su amerikiečių spaudos 
vu, kuriam į klausimu 
kė raštu. Suomių prez: 
pareiškė, kad suomių ' 
menėje visai nėra vok 
nei karininkų, nei kar ‘ 
Suomijos k ariuomenė ' 
tik savo vyriausio vad 
šalo Mannerheimo įsi 3 Mausimas: 
kad Suomija sustabdy 138pasaulyje iš- 
karinius žygius tik to a vįsų depor- drabužių reiki 
tose, kurios strategui kurie palaukti, bet į 
žvilgiu reikalingos Si 1pavojuje Solo- 
saugumui, bet kurių 
dabar negalima dar pa p------------------------- ---
nes tai valstybinė pas «•

Greitesnė param _---------------
Paskutiniai įvykiai 

j e privertė Amerikos

ias, ministe- 
sllerkio pava
loma, kur 
i St Raštikio

pavojuje Solo-

Amerikos Raw 
ar Sovietai su1 
žinios. Tuo tai 
Express” priii 
čia pinigus. ’ 
vertėtų pasiųs 
bent tiems tr< 
rių adresai žii 
šiai aukštų sc 
su siuntimu m

VALSTYBIŲ A
nšte p. Erich R. kimastarpve 
istųtelegrafinės jie jaučia neg 

sybę pakeisti savo p^vasLondone, 
paramos teikimo skulWsni Angli- 
žvilgiu. Dabar nusis žurnale „Free 
duoti Rusijai greičiau ’ ' 
giau lėktuvų ir kitokį 
nių reikmenų. Manom 
geriau dabar stipriau lhiWetaiir 
besiginančiai Rusijai, 
kyti didelę ginklų da 
atsargoje.

Naujas laivas
Lapkričio 1 d. Cam< 

J., paleistas į vandenį 
Amerikos karinis 
„Cleveland”, 10,000 to: 
vuotlaivis. Jo statyba 
būti užbaigta tik kiti tėra p'hsirin- 
pradžioje, bet pavyko —
pagreitinti. Laivas . f K* 1
kluotas šešių ir penki lrl.QH.OS

laipsnį Angli-

J iš 1941 m. 
19d., kurį čia iš-

akintos žūtbūti- 
iyla klausimas, 
4tymo yra Esti- 
*ir Lietuvos gy- 

jie veikia? 
milijonams 

! priverstina tra
il frbėti rungtynes,

* jų laukus ir

Rusija ar Vok 
jų tautinę nep
- „Lengva pa 
tautos privali 
mos imtis gii 
biausią žmon 
nagrinėkime 
rų. Jų santyk 
yra faktorius 
tautų gyvybe 
žodžiu ir dai 
čios turėti ge 
Sovietų Rusi: 
visai neprikl 
kilo tragiška 

' kaimynas pa 
du, kuris teg

os DieneI
rudens celes
PRISIMINIMAI

kaštavo 19 milijonų c 
Toje pat vietoje stato: 
panašūs laivai.

Naujas pakeitim:
Iš Kuybiševo, nauj( 

sostinės pranešama, kž 
ju Rusijos vyriausio 
viršininku paskirtas 1 
las šapošnikovas, būvį ** save Kelerai dienų, u 
armijoje pulkininku, išvykęs. Už savaitės kun. 
artimas Stalino karinis g®™ ^pą, kure abu lab 
rėjas. Gen. Žukovas pas 
Maskvos pietinio fron 
du. Vorošilovas ir Budi 
vo naujus paskyrimus 
Stalinas sėdi Kremliuj 
veik visi komisarai iš 
Kuybiševą (buv. Sama

Pasitraukė ambasa
Šią savaitę pasitr 

pareigų Josephus Dan 
merikos ambasadorius 
kai, kur atsakingas p 
jis ėjo per 8 metus, 
yra artimas prezident 
sevelto draugas. Wilsd!

~ Rrikęs, priėmė, bet pastebėjo, 
Mažiau švenčių % su Utu Mieril

Stockholmo laikrašč '^autų jam per mišias. Į pastai 
respondentai iš Berlyn 
neša, kad šiomis dienoi

jšus Jono parodytus dokument 
ii pas save keletai dienų, ii

tūrėjęs prašneko lotyniškai: 
Motes sunt paucini mea dioce 
M s i tu es vocatus cum gau< 

diocesim.
81 vyskupu, abu grįžo linksmi. 
Mam, pabūti pas jį apie dvi 
i jis turėsiąs jį pristatyti į su 

rėje, kaip vyskupas nurodė 
Mrūpinti, nes pats vyskupas 
^kunigu, reiks skolą atlyginti 

labai nudžiugo ir manė, k;
igę. Pateko į seminariją, ku 
Mokslas sekėsi gerai. Pirma 

pas Juozą Jurgėlą. Noro 
prisistatyti kun. Kiaušiniu 

tvarka — parvykus ato 
^parapijos kleboną. Kun. 1

sekmadienis su kitu klieril
s Jiuu A*iXO*U**J. į.

* ^pažįstamas, kun. Kiaušinis 
-------,-----------------------------^pažinsi, nes netrukus parve 
kiečių vyriarfsybė įsak judamas galėsi geriau an{ 
suma švenčiu nasitai Amerikoj gimęs lietu 
gumą švenčių, pasitai !sfletuviškai pamokyti, tad a 
ne sekmadieniais, nešv
perkelti į sekmadieni N Jonas nuėjo į Užbalio tėvų n;'tvviidd IIUUJU Į U £ UOLU U Levų Ih 

deriku Juozu. Abu jaunuoliai j
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lintas naikintuvas 
31 d. naktį vakari- 
landi jos pakraščiuo- ] 
andintas. Amerikos 
laivas, naikintuvas 
James”. Jį miškan- 

kiečių povandeninio 
leista torpeda. Nai- 

su keliais Ang- 
•iniais laivais lydėjo 
dus laivus. Laivu vy- 
irininkų, kurių 44 jau 
, o kitų likimas dar 
as. „Reuben James" 
ias Amerikos karinis 
turį palietė vokiečių 
ninių laivų veiksmai.

du buvo „Greer” ir 
r.” „Greer” nesužalo- 
Kearny” gerokai ap- 
s ir 11 jo jūrininkų

UTINIAIS SIBIRE RŪPINANTIS
pt Lietuvos Raudono- 
jiaus daviniais bei pa- 
limais, pasirodė, kad 
1941 m. birželio mėn. 
871 prekiniai vagonai, 
iti iki troškulio nekal
tų, moterų, senelių ir 
luvo ištremti iš Lietu- 
birą ir kitur.

kausią pačio Liet. Raud. Kry- 
tu iltinio patirta apie bu- 

Jetuvos Respublikos 
nūs:

maja^ ias Merkys, ministe- 
skatintįį. Įninkąs; Juozas Urb- 

. denių reikalų minis- 
ilk. Skučas, vidaus 
ministeris; Aug. Po- 

saugumo departa- 
direktorius ir prof, 

it nas Voldemaras, bu- 
isteris pirmininkas ir 

vaW> r reikalų ministeris 
turi iįį, rp nelaimingij kalinių 
tetgtį salose, Baltojoj Jū-

)aėmė]tį'

aDčiiĮĮį

pareisi;
iradėtaį

maišioj;

kurios į

dento pareiškimas 
im su naikintuvo nu- 
imu, prezidentas Roo- 

s spaudos atstovams 
ė, kad Vokietijos ir
Amerikos valstybių Suomijoj- kalų ministerio, kuris

- ----- j
savaip į informacija atksleis- 
Valstyt- S. Leono, buvusio vi

ai nepasikeisią.

liacionistų veikla 
pulkininko Lindber-

• senatoriaus Wheeler 
ujami izolacionistai, 
priešinasi Amerikos 

ii į aktyvų karą, turi 
nizavę organizaciją 
ica First Committee.” 
į savaitę New Yorke 
o surengę masinį susi- 
ą Madison Square kėraštt 
i patalpose. Atsilankė pareisi; 
,000 žmonių, o didelės 
stovėjo lauke, nesvi- 

ebuvo vietų. Kalbėtojai 
nėjo savo argumentus, 
ši šalis neturėtų stoti

kimą,b vęs Solovkų koncen- 
stabdytĮĮ liogerio kalinys, bet 

gabentas į Kauną tei- 
ieš pat Sovietų - Vo- 
arą.
ligi šiol žinoma, kur 

, sekantys buvę aukšti 
'■ lai: antras Lietuvos 

įkos prezidentas A- 
•as Stulginskas su 
p. Konstantinas Ša- 
laskutinis Lietuvos 
rmininkas su šeima, 
Bizauskas, ministe- 

ininko Merkio pava-

priešu 
saveįjr 
kosstj 
miųatj?

toRytįį 
suameį 
vu,hį

Streikai
Lių mėnesį apsaugos rei 
s dirbusiose dirbtuvėse 
12 streikai, kurie palie- 
00 darbininkų. Iš rišo 
gos reikalams užsaky- 
urinčiosiose dirbtuvėse 
keturi milijonai darbi- 

, tad streikavusių skai- 
palyginti, labai mažas, 
i jis labai svarbus, nes 
žiausios dirbtuvėlės ne- 
,s stabdo tūkstančių 
ninku darbą.

gliakasių streikas laiki- 
iki lapkričio 15) sustab- 
!. 53,000 angliakasių grį- 
tasyklas, kurios išimti- 
dirba plieno gamybos 

rovėms. Plieno bendro- 
tstovas Taylor ir anglia- 
į unijos vadas Lewis su- 
ė ginčą perduoti prezi- 
o Roosevelto pasiūlytai 
o ginčų tarpininkavimo 
isijai.

menėj-
neikiu l. Dar nežinoma, kur
Suomi)?!
tikau?
šalolfc
kadfe ent kas pasaulyje iš
kąri®! gyvybes visų depor- 
tose,fc 
žvilsb

ti gen. St. Raštikio

žvarbus klausimas:

rtuvių, ypač tų, kurie 
inam pavojuje Solo-

vetzki Saloje?
Sovietų Rusija, dabar be- 

sikaujanti dėl savo gyvybės, 
nežiūrint to yra atsakominga 
už Lietuvos žmonių vargą ir 
negali atsikratyti pareigos 
paliuosuoti, apsaugoti ir atly
ginti visiems nukentėjusiems 
tremtiniams; ir ji taipgi pri
valo atstatyti Lietuvos teri
toriją.

Grynai humanitariniu po
žiūriu, Sovietų Rusija, kaipo 
gavėja pagelbos iš pasaulio 
didžųjų demokratijų, turėtų 
jausti pareigą apsaugoti gy
vybes ir sveikatą visų depor
tuotų ir atitaisyti skriaudas, 
padarytas Baltijos mažo
sioms demokratijoms. To juk 
reikalauja Atlantiko Deklara 
cijos dvasia.

Kaip gi su tremtinių šelpi
mu? Iš šaltos Sibirijos platy
bių čion ateina telegramų su 
prašymais maisto, pinigų. 
Laiškai neatėjo dar, tik tele
gramos, kuriose nėra rankos 
parašo, tat ir sunku žinoti, 
kas tas telegramas rašo? Te
legramos ateina anglų, pran
cūzų, net vokiečių kalbomis 
bet ne lietuvių. Lietuviški 
bolševikai, vietoje šaipytis iš 
tremtinių nelaimės, turėtų 
jiems gelbėti.

Vienintelis kas, gal būt, ga
lės tremtiniams padėti, yra 
Amerikos Raud. Kryžius. Bet 
ar Sovietai sutiks, dar nėra 
žinios. Tuo tarpu „American 
Express” priima ir pasiun
čia pinigus. Tat pinigų ir 
vertėtų pasiųsti nors truputį 
bent tiems tremtiniams, ku
rni adresai žinomi. Dėl bai
siai aukštų sovietiškų muitų, 
su siuntimu maisto, vaistų ir 
drabužių reikėtų tuo tarpu 
palaukti, bet pasiruošti.

Ona Katkauskaitė (AnnaKaskas)
Metropolitan operos artistė, lapkričio 2 d. turėjusi 

savo koncertą New Yorke. Plačiau vietinėse žiniose.

dabars, 
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Lėktuvų nelaimės 
>alių 30 d. įvyko dvi skau- 
tįsios lėktuvų nelaimės, 
ias keleivinis lėktuvas, 
dęs iš New Yorko Chica- 
link, nukrito Kanados pu- 
, prie Erie ežero; 14 žmo- 
užmušta vietoje. Kitas ke- 
tnis lėktuvas nukrito arti 
go, North Dacota — žuvo 
žmonių. Per vieną dieną 
piose lėktuvų nelaimėse 
d 34 amerikiečiai. Nelai-
priežastys tyrinėjamos.

Paėmė dirbtuvę 
tdangi Bendix, N. J. lėktu- 
dirbtuvėje streikas neuž- 
gtas susitarimu ir kadangi 
otuvės darbas būtinai ral
ingas šalies apsaugos rei- 
ams, prezidentas Roose- 
t paėmė dirbtuvę vyriau- 
•ės žinion ir pavedė ka- 
omenei. Darbas tuojau 
.dėtas, tvarka atsteigta.

Hitlerio kaltinimai
Berlyne buvo sukviesti už- 
nio korespondentai ir 
us perskaitytas Hitlerio 
’eiškimas. Hitleris pareis- 
ne pasakė, kad Jungtinių 
įerikos Valstybių laivai 
mieji atliko užpuolikiškus 
ksmus prieš Vokietijos po- 
ndėninius laivus, todėl Vo- 
■tija esanti visiškai nekalta

kimas tarp velnio ir jo tetos, 
jie jaučia negalį tikėtis, kad 
Rusija ar Vokietija atstatytų 
jų tautinę nepriklausomybę.

„Lengva pasakyti, kad šios 
tautos privalėtų nesvyruoda
mos imtis ginklo prieš svar
biausią žmonijos priešą. Pa
nagrinėkime padėtį jų pažiū
rų. Jų santykiai su Sovietais 
yra faktorius, dominuojąs tų 
tautų gyvybes. Tos tautos 
žodžiu ir darbu įrodė norin
čios turėti gerus santykius su 
Sovietų Rusija. Nežiūrint to, 
visai nepriklausomai nuo jų, 
kilo tragiška padėtis. Jų rytų 
kaimynas pasielgė tokiu bū
du, kuris tegali būti traktuo-

jamas kaip užpuolimas. Da
bar iš vakarų užpuolė jas jų 
amžinas pirešas, žiauresnis 
negu kadaise, savo naciškam 
aprėdale.

„Seniau Baltijos baronai, 
nacių pirmtakūnai, pavergė 
jų protėvius ir tokiu būdu su
darytas neapykantos paliki
mas pasiekė šią kartą. Toji 
neapykanta buvo sustiprin
ta asmenišku prityrimu, kai 
vokiečiai okupavo Pabaltės 
kraštus 1918-19 metais ir įro
dė esą tiesioginiais senovės 
„geležinių kryžiuočių” įpėdi
niais. Paskutinis kartus 
prityrimas buvo jų kraštus o- 
kupavus Sovietams. Nežiū
rint tariamo „liaudies prašy
mo” įjungti tuos kraštus į So
vietų Sąjungą, neginčytinas 
dalykas, kad didelė tų kraštų 
gyventojų didžiuma norėjo 
palikti laisvais, nepriklauso
mų valstybių piliečiais. Da
bartiniu metu neapkenčiamos 
vokiečių „hordos” užplūdo jų 
kraštus skelbdami, kad jie 
šias mažas tautas „išlaisvin
sią”, ir atstatysią jų nepri
klausomybę. Anti-bolševisti- 
nis kryžiaus karas maža tesu
kėlė entuziazmo Pabaltės val
stybių tautų tarpe, kurios 
skaito, kad tiktai jos tėra tei
sėti krašto šeimininkai.

„Išeinant iš dabartinės pa
dėties, Sovietų pergalė Pa
baltės kraštams reiškia grįži
mą padėties okupacijos, su
darytos prieš vienerius me
tus.. Vokiečių pergalė reiškia 
sugrąžinimą vergijos, kurią 
kentėjo jų protėviai. Abi pa
dėtys yra netoleruotinos žmo
nėms, kurie amžiais gyveno ir 
dirbo dėl savo krašto laisvės 
ir nepriklausomybės.

„Gal būt, Kremlius skaitė 
Pabaltės valstybių okupaciją 
kaip karo priemonę prieš nu
matytą Vokietijos puolimą. 
Tačiau išrodo, Maskva būtų 
pasiekusi geresnių rezultatų, 
jeigu, vietoj įjungti tuos kra
štus į Sovietų Rusiją, būtų 
pagelbėta joms stiprinti jų 
apsaugą ir jeigu būtų suteik
ta realybės Sovietų valstybės 
vyrų skelbtai kolektyvinio 
saugumo doktrinai. Pasirin
kimas Pabaltės tautoms būtų 
buvęs aiškus. Vokiečių agre
sija būtų tuč tuojau padariu
si jas sąjungininkais anti- 
Hitlerinių pajėgų. Jos būtų 
gynusios savo šalis, kaip ne
priklausomos valstybės greta 
savo didžiojo kaimyno.

„Šiandien Pabaltės valsty
bių padėtis yra desperatiška. 
Jų problema turi eventualiai

būti išspręsta. Juo greičiau 
tai įvyks, tuo geriau visiems, 
kuriuos tai liečia. Estai, lat
viai ir lietuviai, kurie visada 
buvo geri kovotojai, tęs kovą 
prieš abi pusi plikom kumš
tini, nes ginklai nuo jų atim
ti.

„Britų imperijos paskelb
tieji karo tikslai yra išlais
vinti pasaulį nuo vokiečių to
talitarizmo, padaryti jį sau
giu demokratijai ir padaryti 
galimu visom tautom, dide
lėm ir m ažom, gyventi savu 
gyvenimu, laisvai ir nepri
klausomai.

„Po šitokiais karo tikslais 
pasirašė Amerika, o dabar jie 
pasidarė Sovietų skelbiamais 
karo tikslais.

„Sovietų vyriausybės de
klaracija paskelbta, dargi šią 
vėlybą valandą, ta prasme, 
kad 1920 metų Taikos sutar
tys su Estija, Latvija ir Lie
tuva sudarys bazę ateities 
santykiams ir, kad pastarųjų 
mėnesių patvarkymai buvo 
karinių sumetimų padiktuoti, 
įneštų vilties spindulį į šešių 
milijonų žmonių gyvenimą ir 
iššauktų masinį sukilimą 
prieš užpuolikę Vokietiją. Tas 
taip pat nukreiptų vėją iš Vo
kietijos propagandos biurų ir 
užkirstų kelią jų pasiruoši
mams sudaryti vasalines (pu
ppet) vyriausybes su gali
mais Quislingais, laukiančiais 
įsakymų Berlyne ir Šveicari
joje.

„Deklaracija, atstatanti tų 
valstybių nepriklausomybę 
laimėtų lietuvius, latvius ir 
estus Šiaurės ir Pietų Ame
rikoje, kurių didžiuma nusi
statę pireš rusus. Tai turėtų 
sustiprinančios įtakos vi
siems kitiems, kurie yra užsi
angažavę šioje kovoje už lai
svę, kai pamatys priešvokiš- 
ką frontą stiprėjant netik ka
ro, bet ir dvasiniam lauke.

„Dabartiniu metu esama 
tam tikro skaičiaus Pabaltės 
valstybių vyrų, buvusio rėži
mo Sovietuose, Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse ir kituose 
kraštuose. Jų vardai daug 
sveria tėvynėje. Susitaiky
mas tarp jų ir Rusijos neiš
vengiamai tuojaus iššauktų 
reperkusijų. Dabar palieka 
Rusijai praskinti kelią toli
mesniam Didžiojo Alianso su
stiprinimui.”

Anksčiau suminėtam p. E- 
rich R. Sarw straipsnyje mi
nima vokiečių okupacija Pa
baltės kraštuose 1918-19 me
tais. Faktinai, kiek tai liečia 
Lietuvą, toji okupacija prasi
dėjo anksti 1915 metais.

Kas liečia autoriaus mini
mus galimus Quislingus, jo, 
greičiausia, turėta dėmesyje

LENKAI APSUPTO ZUIKIO PADĖTYJE
Lenkų „Nowy Swiat” dien

raščio redaktorius P. P. Yol
les, dalyvavęs paskutiniame 
„Komiteto Demokratijai 
Remti” susirinkime, savo 
dienraštyje spalių 25 d. taip 
skundžiasi:

„Grįžau namo nuliūdęs, į- 
spūdžių, kuriuos ten teko per
gyventi, prislėgtas. Mane ata
kavo vienu kartu iš kelių pu
sių. Štai mane puolė redakto
rius ukrainietis. Po jo ataka
vo lietuvis — tie patys užme
timai ir priekaištai.

— Vilnius, mūsų Vilnius.... 
Kodėl esate tokie neteisingi? 
Kodėl nepripažįstate mums 
tokių pačių teisių, dėl kurių 
patys kovojate prieš kitus?

„Po jo baltgudžių kilmės 
rusas. Vo tik jis pabaigė, iš
stojo čekas: — Mes būtume 
kovoję prieš vokiečius, prašė
me Jus likti neutraliais....

„Pasijutau lyg gaujos šunų 
apsuptas zuikis. Atsakinėjau, 
savaip gyniaus, kaip tas ap
suptas zuikis. Ne tame daly
kas, kad kai kurie užmetimai 
be pagrindo (kai kurie teisin

gi) ir ne tame dalykas, kad 
gyniaus, ne tik teisindamas, 
bet ir puolimų. Ne!

„Grįžau vėlai, išsigandęs, 
kiek daug neapykantos prieš 
mus pas kitus... Vaizdavausi 
sau, kad tai ne aš, bet būsima 
Lenkija bus taip apsupta, 
kad prieš ją bus pakelti tie 
balsai vėliau.

„Ir nuliūdau įsitikinęs, jog 
reikia ką nors daryti ir dirb
ti, kad tie nelygumai būtų iš
lyginti ir kartumai pašalinti, 
sukuriant abipusišką suprati
mo atmosferą, kad būtų gali
ma apie tuos klausimus kal
bėtis ramiai ir protingai, be 
karščiavimosi ir pakeltų jau
smų. Reikia ieškoti kelių pri
eiti prie tų klausimų realiai ir 
giliau.

„Kas tą daro? Niekas!
„Kalbasi abiejų pusių lyde

riai, kokie tai bandymai viens 
kitą apsukti, bet masės —len
kų, lietuvių, ukrainiečių, čekų 
ir t.t. — jos po senovei gyve
na ir mąsto praeities jaus
mais ir karčiais atsimini
mais.”

AMERIKOJE 86,892 LIET. PILIEČIAI
Washington. — Teisingu

mo departamentas paskelbė 
Amerikoje gyvenančių nepi- 
liečių surašinėjimo davinius. 
Iš viso nepiliečių surašyta 
4,921,439. Daugiausia rasta I- 
talijos piliečių — 694,971. 
Antra vieta tenka Kanadai— 
448,022 pil., trečia Lenkijai— 
442,551 pil. Lietuvos piliečiais 
užsirašė 86,892.

Kitų valstybių piliečių ei
lė tokia:

Meksikos 416,892
Austro-Vengri j os 402,827
Rusijos 366,834
Didž. Britanijos 291,451
Airijos 158,202
Švedijos 102,178
Japonijos 91,853
Filipinų salų 83,674
Graikijos 82,426
Portugalijos 73,697
Čekoslovakijos 72,668
Norvegijos 67,816
Jugoslavijos 55,904
Suomijos 50,326
Turkijos 44,341
Kinijos 40,244

tik jam težinomos sferos. Kas 
liečia lietuvius, mes neturime 
nei įrodymų nei pagrindo spė
lioti apie galimus Quislingus 
už Lietuvos sienų. Mums ne
sinori tikėti, kad jų būtų ir 
kitų Pabaltės tautų tarpe.

LGKB.

Ispanijos 39,671
Prancūzijos 33,334
Olandijos 32,445
Rumunijos 32,164
Šiaur. Airijos 30,768
Danijos 29,742
Sirijos ir Lebanon© 24,940
Šveicarijos 24,196

Automobiliu Nelai
miu Aukos

Chicago. — Tautinė saugu
mo taryba surinko žinias apie 
automobilių nelaimėse žuvu
sių asmenų skaičių, šiemet 
per pirmus devynis mėnesius 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse automobilių nelaimėse 
žuvo 27,860,000 asmenų. Tai 
yra 17 nuošimčių daugiau, 
nei pernai per tą patį laiką.

Vien tik rugsėjo mėnesį au
tomobilių nelaimėse užmušta 
3,770 asmenų.

Saugumo taryba veda pla
čią propagandą už saugų at
sargų važiavimą.

• Laikraščių žiniomis, mirė 
Vytauto Didžiojo Universite
to statybos fakulteto profe
sorius Mykolas Songaila. Ve
lionis buvo architektūros 
kompozicijos ir paišybos ka
tedros ekstraordinarinis pro
fesorius.

Sjfos Hienos,
SfTos Dieneles
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dnę su vyskupu, abu grįžo linksmi. Kun. Ri
bėti ramiam, pabūti pas jį apie dvi savaites, 
paskui jis turėsiąs jį pristatyti į sulpicijonų 
; Baltimorėje, kaip vyskupas nurodė. Apie iš
irę nesirūpinti, nes pats vyskupas padengs 
tapus kunigu, reiks skolą atlyginti.
iodgirys labai nudžiugo ir manė, kad visi jo 
j.pasibaigę. Pateko į seminariją, kurios tvar- 
pko. Mokslas sekėsi gerai. Pirmas vasaros 
praleido pas Juozą Jurgėlą. Noroms neno- 
reikėjo prisistatyti kun. Kiaušiniui, nes to 
eminarijos tvarka — parvykus atostogų ap
es savo parapijos kleboną. Kun. Kiaušinis, 
(nusiteikęs, priėmė, bet pastebėjo, kad ato- 
11 kas sekmadienis su kitu klieriku, Juozu 
[tarnautų jam per mišias. Į pastabą, kad su 
ir jis nepažįstamas, kun. Kiaušinis pareiškė: 
iu susipažinsi, nes netrukus parvažiuos pas 
uo draugaudamas galėsi geriau anglų kalbos 
|is pirmutinis Amerikoj gimęs lietuvis klieri- 
Įalėsi jį lietuviškai pamokyti, tad atsilygjnsit

Idienų Jonas nuėjo į Užbalio tėvų namus, kur 
Bu klieriku Juozu. Abu jaunuoliai pasižadėjo

dažnai susitikti. Juodgiriui patiko Užbalis, aukšto ūgio 
juodbruvis, rimtai nusiteikęs jaunuolis.

Abu jaunuoliai praleido vasaros atostogas drauge. 
Kasden susitikdavo, vaikščiodavo po girias, lankydavo 
pažįstamus. Juozas mokėsi lietuvių kalbos, o Jonas— 
anglų. Turėdavo ir įvairių nuotykių. Vieną sekmadienį 
buvo labai karšta, o čia klebonui mišioms tarnauti rei
kėjo. Po mišių klebonas išėjo iš zakristijos, nė „iš- 
graužt” nepasakęs. Abiejų klierikų veidai varvėte var
vėjo prakaitu, o baisus troškulys juos kankino. Užba
lis surado ką tik praimtą vyno butelį, pripylė du stiklus 
— vieną sau, o kitą Juodgiriui.

— Gerkim, — sako Užbalis — nes klebonas vistiek 
nieko neduos.

Po poros dienų, vargonininkas teiravosi, kas atsitiko 
su vynu, nes klebonas jį kaltinęs už butelio pratuštini- 
mą. Nuo to laiko vynas laikytas gerai paslėptas...

Juozui Užbalini nereikėjo rūpintis iš ko pragyventi ar 
pavalgyti. Tuo rūpinosi jo tėvai. Kitaip buvo Juodgiriui, 
kuriam reikėjo ieškoti kokio nors darbo. Giminės, tie
sa, jam šiek tiek gelbėdavo, bet to neužtekdavo. Prašy 
ti keno nors ir ko nors Juodgirys niekad neprašė —tai 
jam atrodė negarbinga, gėdinga.

Jis kreipėsi į kun. A. Laimikį, kurs buvo jam labai 
prielankus, plačiai žinomas Amerikos lietuvių tarpe 
kaip literatas, didis veikėjas, kalbėtojas ir su įvairiais 
plauko bedieviais kovotojas. Kun. Laimikis pripiršo 
Juodgirį dirbti prie laikraščio. Šis darbas jam patiko, 
jį prie laikraščio, kur Juodgirys užsidirbdavo, o be to ir 
kun. Laimikis vieną kitą doleruką įsprausdavo į saują.

Baigęs seminariją Jonas Juodgirys laukė, kada vys
kupas pašauks šventinimų, bet įvyko staigmena. Po 
egzaminų jis nuvyksta pas vyskupą ir patiria labai ne
malonią naujieną: jis negalįs gauti šventinimų, nes iš 
Seinų vyskupijos nesulaukta atleidimo raštų. Sunku 
buvo suprasti, kas ten įvyko. Vyskupas patarė tuojau 
rašyti į Seinus ir prašyti reikalingų dokumentų. Be 
to, paaiškino, kad šventimų reiks laukti visus metus, 
kuriuos teks vėl seminarijoje praleisti. Pridėta ir viena 
apsunkinanti sąlyga — pačiam Juodgiriui reiks užmo
kėti xiž tuos metus.

Kilo klausimas, kur gauti lėšų dar vieneriems me
tams. Reikėjo bent trijų šimtų dolerių, o kur juos pa

imti? Kai nereikia, lengvai gali surasti draugui, bet kai 
reikia — nė vieno, — taip manė Jonas.

Jono Juodgirio laimei, vasaros metu į Jungtines Ame
rikos Valstybes atvyko vyresnis seminarijos draugas 
kun. Vincas Visgius, baigęs aukštesnius mokslus Švei
carijoje. Pasiskundė jam savo vargais. Kun. Vincas nu
ramino jį, pažadėjo paremti, nes veikiai tikėjosi gauti 
vietą kaimyninėje parapijoje, kurios klebonas rengėsi 
išvažiuoti kelių mėnesių atostogų. Padėkojo Jonas už 
paramą ir pažadėjo atsilyginti tapęs kunigu.

Draugų nuostabai, Jonas Juodgirys pasirinko St. 
Louis seminariją, toli nuo gyvenamos vietos.'Ten buvo 
pasaulinė paroda, tad jis norėjo tinkamiau laiką sunau
doti. Turėjo puikius norus, bet sutiko ir naujų klau
simų.

St. Louis seminarijos rektorius, patyręs naujo klie
riko kilmę, norėjo žinoti, kodėl šis jaunuolis atvyko 
iš tolimųjų rytų. Jis paprašė ir vyskupo rašto.

— Neturiu jokio rašto. Mano vyskupas leido man 
pasirinkti seminariją. Mat, esu jau baigęs teologiją, bet 
iš vyskupo Lietuvoje nesulaukiu reikalingų dokumentų, 
tad negaliu gauti šventinimų. Čia gi, Jums leidžiant, 
galėsiu pamatyti ir pasaulinę parodą.

— A, tai tau paroda parūpo, — nusijuokė rektorius. 
— Bet ką veiksi seminarijoje?

— Pakartosiu teologijos kursą, — atsiliepė Juodgi
rys.

— Gerai. Galėsi lankytis, bet vis dėlto nepamirški sa
vo vyskupui pranešti, kad aš gaučiau jo pritarimą čia 
tave laikyti, iki jis pašauks.

Juodgirys įsikraustė į rektoriaus paskirtą kambarį. 
Jautėsi patenkintas, tikėdamas, kad pabaigti visoki 
klausinėjimai ir todėl galės ramiai pailsėti. Po rekolek
cijų prasidėjo pamokos. Tik dalį paskaitų jis lankė, o 
laisvą laiką skyrė skaitymui, studijoms. Didžiausis rū
pestis buvo gauti Seinų vyskupo atleidimo raštą. Mok
slo metų pradžioje jis nusiuntė į Seinus laišką, prašy
damas kurijos reikalingų raštų. Bet vėl kažkokią pa
slaptinga jėga statė kliūtis. Tie raštai atėjo, vienam 
Juodgirio draugui kurijoje tarpininkaujant. Vėliau, 
Juodgiriui tapus kunigui, sužinota, kokios kliūtys buvo.

Kai Juodgirys atvyko į Ameriką, kažin koks asmuo 
parašė Seinų vienam profesoriui biaurų laišką, kuriame

niekintas anas profesorius, o Seinų seminarija kaltinta 
lenkiškumo palaikymu ir platinimu. Būta tai lietuvio 
profesoriaus, kurs pamanė, kad tokio turinio laišką ga
lėjo parašyti tiktai Jonas Juodgirys, nors laiško rašyse
na ir nebuvo Juodgirio. Tas profesorius vienam Juodgi- 
ris pažįstamam taip aiškino: girdi, Juodgirys laišką pa
rašęs, o kas kitas perrašęs, kad tik pėdos būtų sumėty
tos. Tokia žinia Juodgiriui buvo didelė ir nemaloni nau
jiena.

X

Kai atėjo šventinimo diena, į katedrą atvyko kun. 
Vincas Visgius, kurs jam patarnavo. Primicijose jam 
patarnavo geras amerikietis draugas dijakonas Užba
lis. Po mišių pokylį surengė ponia Juodikienė, kuri 
Juodgirio niekada nebuvo mačiusi. Ji buvo labai geros 
širdies moterėlė. Primicijų dienoje ji pavadavo Juodgi
rio tėvelius. Suvažiavo artimesni ir tolimesni Juodgirio 
giminės, draugai. Klebonijoje nebuvo visiems vietos, tad 
kun. Visgius iškėlė pietus tik kunigams.

Ir taip po didelių vargų Jonas Juodgirys pasiekė savo 
tikslo — tapo kunigu. Prasidėjo naujas gyvenimas, 
nauji darbai, įvairūs Bažnyčios ir tautos reikalai išeivi
joje.

Tais laikais lietuvių viešose pramogose, išvažiavimuo
se, susirinkimuose mažai ir retai girdėta anglų kalba, 
nes jaunimas buvo grynai lietuviškas. Čia gimusius ir 
augusius buvo galima suskaityti ant rankų pirštų. Visur 
skambėjo lietuviška daina. Labai dažnai girdėjai lietu
viškus neblogus orkestrus, kapelijas. Rodos, atvykdavai 
lyg į lietuvišką kaimą ir džiaugeis!, kad nei rusų žanda
rai, nei lenkų pašiepimai negali tavęs daugiau pasiekti. 
Tikrai jauteisi gyvenąs laisvoje šalyje.

Teisybė, lietuvių gyvenimą kai kur drumstė airių at
eiviams neapykanta. Pirmais išeivijos metais daug ko
vota už lietuvių teises. Daug lietuvių nukentėjo. Buvo 
ir tokių įvykių, kuriuose pralieta kraujo. Gal didžiau
sia tų nesusipratimų priežastimi buvo lietuvių nemokė
jimas anglų kalbos, tad negalėjo reikalingoms įstaigoms 
tinkamai pasiskųsti. Štai kokį vieną iš daugelio įvykių, 
savo paties matytą, šių atsiminimų rašytojas gali papa
sakoti:

(Bus daugiau)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

Chorų Sąjungos Dainų 
Šventė

Sekmadienį, lapkričio 16 
d., šv. Juozapo parapijos Au
ditorium įvyksta Conn, pro
vincijos parapijinių chorų są
jungos koncertas. Pradžia 7 
vai. vakare. Programoj da
lyvauja šv. Jurgio parap. cho
ras, vad. Antanui Stanišaus- 
skui iš Bridgeport; šv. Trejy
bės par. choras, vad. Justui 
Balsiui iš Hartford, šv. Juo
zapo parap. vyčių choras iš 
Waterbury bei suvienytas 
choras, vad. A. J. Aleksiui.

Dainuos iš trijų lietuvių ko
lonijų solistai-tės, bus duetų, 
kvartetų ir gros muzikantai. 
Trumpai pakalbės minėtų pa
rapijų kunigai klebonai. Po 
programos nuo 9 iki 11:45 
vai. vak. gros Kazimiero 
Gluodenio orkestras ir bus į- 
vairūs šokiai.

Gerb. mūsų visuomenę pra
šome į šį nepaprastą parengi
mą skaitlingiausiai atsilan
kyti. Kvieslys

Marianapolis
Rėmėjų Seimas

Spalių 26 d. susirinkęs Kole
gijos rėmėjų seimas buvo la
bai sėkmingas. Pradėtas 
šventomis mišiomis, kurias 
atlaikė rektorius kun. Dr. J. 
Vaškas; jam asistavo kunigai 
Vosylius ir Šaulys. Per mi
šias choras gražiai giedojo, 
vadovaujamas brolio Jono 
B?nio. Po mišių įvyko bendri 
pietūs. Studentai patarnavo 
rėmėjams. Paskui visi žmo
nės ėjo kryžiaus kelius.

Antrą valandą prasidėjo 
seimo posėdžiai. Maldą sukal
bėjo kun. Dr. K. Rėklaitis, tė
vų marijonų provincijolas. 
Seimo prezidiumą sudarė 
kun. Vaitekūnas, vicepirm. 
Parulis, sekr. Edvardas Čio- 
čys.

Sveikino seimą kun. Dr. K. 
Rėkaitis, kun. Dr. J. Vaškas, 
kunigai Bakanas, Jančius, 
Markūnas, Švagždys ir Va-
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Newark, N. J 6mais ir liūdnumais, 
sų kariaujanti Baž 
giasi su skaistyklo 
čia Bažnyčia, tai] 
karaliaujanti B

Prie skaniausiais įvairiais 
s ir gėrimais apkrautų 

visi svečiai buvo malo
niai vaišinti. 'Į’ai garbingas ir 
girtinas darbas palaikyti gra
žius lietuvių papročius.

Besilinksmindami svečiai 
linkėjo jaunai čia augusiai 
gražiai lietuvių porelei links
mo ir laimingo vedybinio su
gyvenimo. Jaunieji dėkojo vi
siems svečiams už atsilanky
mą ir už suteiktas vertingas 
dovanėles.

Pranas Pūkas.

| valgiais 
| stalų vi;

sys, Dr. Rutkauskas, M.I.C., 
p. A. Staknys ir kt.

Žmonės aukojo gausiai. Nu
tarta įsteigti kun. J. Navi
cko vardo fondą, į kurio val
dybą įeina kun. J. Vaitekū
nas, prel. Ambotas, kun. Dr. 
K. Urbonavičius, kun. J. 
Švagždys ir kun Dr. J. Vaš
kas. Po seimo buvo palaimi
nimas Kolegijos koplyčioje, 
o paskui rodyti paveikslai 
tėvų marijonų gyvenimo 
kun. Navicko laidotuvės.

Studentų kuopos 
susirinkimas

Spalių 30 d. Marianapolio 
studentų kuopa turėjo pirmą 
šiais metais susirinkimą. 
Sveikino kolegijos rektorius 
kun. Dr. J. Vaškas, Tėvų Ma
rijonų provincijolas, kun. Dr. 
K. Rėklaitis ir kun. Dr. J. 
Starkus.

Į kuopos valdybą išrinkti: 
Jonas Navickas — pirminin
kas, Jonas Stoškus — vice
pirm. ir Ed. Galevičius —se
kretorių.

Raimundas Brazauskas

iš 
ir

Šv. Kazimiero par. šv. Var
do dr-jos maskarado balius į- 
vyko spalių 16 d. Jis puikiai 
pavyko. Dr-jos vadovybė la
bai dėkinga visiems gausiai 
atsilankiusiems ir dirbu
siems. Daug dirbo Ant. Norei
ka ir jo sūnus Antanas. Salę 
puošė Saukautis, Rinius, Jab
lonskis, Barčius, Bagočius, 
Kisielius, J. Navickas su duk
terim Pranciška ir kiti. Salės 
išpuošimas visus stebino. Bu
vo svečių iš šv. Jurgio par., iš 
Chester ir kitur. Malonių 
svečių tarpe buvo kunigai St. 
Raila ir V. Vėžys, 
ninkas Pr. Pūkas, 
gausiai aukojo J.
Dr-ja dėkinga ir „Amerikai 
už paskelbimą.

Antanas Pranckietis, 
Elizabeth© par. choro vyriausias choris
tas, giedąs jau 40 metų.

Philadelphia, Pa
Gražios lietuvių vestuvės
Spalių 19 d. šv. Kazimiero 

lietuvių bažnyčioje kun. V. 
Vėžys suteikė moterystės sa
kramentą Antanui Jotautui 
su Adele Mažeikaite. Per su
mą suteiktas jaunavedžiams 
palaiminimas.

Pamergėmis buvo: Suzana 
Mažeikaitė, Aldona Bielskiū- 
tė, Aldona Deltuvaitė ir Ma
rie Dumont; pabroliais— An
tanas Naujokas, Alf. Kava
liauskas, Albinas Mažeika ir 
Pranas Mažeika.

Gražią vestuvių puotą su
rengė jaunojo tėvai, Ona ir 
Antanas Jotautai ir jaunosios 
motinėlė Ona Mažeikienė 
pas jaunojo dėdę ir dėdienę 
Antaną ir Mortą Naujokus. 
Sutilpo apie pora šimtų pa
kviestų svečių. Oras pasitaikė 
labai gražus ir šiltas. Dar ir 
antros dienos vakare vėl su
ėjo veik pusė vestuvininkų.

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Rateliai tarp savęs kiek santykiaudavo, nes visi jau
tėsi broliais nelaimėje, bet tampriausi santykiai užsi
megzdavo tik kiekvieno ratelio viduje. Alkani, neturį 
ką veikti belaisviai išliedavo savo energiją pasikalbėji
muose ir ginčuose. Pačiuose rateliuose susidarė kuopos, 
į kurias telkėsi tolygių pažiūrų žmonės. Nors čia ne
buvo karininkų, tik eiliniai kareiviai ir puskarininkai, 
bet tarp jų nestigo ir inteligentų. Lietuvių būrelyje, 
be kelių dešimtų eilinių nemokių kareivių, atsirado 
kokia dešimt inteligentų, daugiausia neištikimų rusams 
Lietuvos piliečių, kurie buvo nuvaryti į frontą kaipo 
paprasti kareiviai. Suprantama, netrūko revoliucijo- 
nieriškų tipų. Netrukus ten atvarė ir Pilvutį. Tada gy
venimas užvirė visu smarkumu. Ginčams nebuvo galo. 
Kadangi lietuvių inteligentų būrelis buvo neskaitlingas, 
tai jis taip ir nesuskilo į kuopas. Visokio plauko inteli
gentai kuopėsi vienon krūvon, bet tipai toli gražu ne
buvo vienodi ir kits į kitą šnairavo. O būta-ten gan 
įdomių tipų.

Andrių ir Pilvutį jau pažįstame. Greta jų tuoj prasi
mušė priekin, daugiausiai savo iškalba ir linksmu būdu, 
puskarininkis Valerijonas Storpirštis. Jo pavardė buvo 
netiksli. Jam reikėjo verčiau Storpilviu vadintis, nes pil
velį turėjo apystorį, gi jo pirštai buvo ploni ir ilgoki ir 
kojos gana mažos, beveik aristokratiškos. Jis pats iš 
savo pavardės šaipydavosi ir, rodydamas savo ilgus 
gražius pirštus, nusiskųsdavo, kad likimas, suteikęs 
jam netikslią pavardę, bereikalingai jį nuskriaudė.

Storpirštis buvo daugiau nei paprastai iškalbus, prie 
to, gerai išmokslintas, daug keliavęs ir daug skaitęs. 
Net Pilvutis vengdavo su juo ginčytis, nes visados pra
laimėdavo ir tai negarbingai. Mat, Storpirštis mokėda
vo panaudoti aukštesniosios rūšies satyrą ir visiškai su- 
vystydavo savo oponentą. Pilvutis pykdavo ir karš
čiuodavosi, ir tuomi dar labiau savo pralaimėjimą pa
brėždavo. Tačiau Storpirštis Pilvučio neniekino. Kaip 
tik priešingai, atidžiai klausydavosi jo revoliucijonieriš- 
kų kalbų ir sudarydavo įspūdžio, kad ir pats į tas pa
žiūras yra palinkęs. Tik jei Pilvutis jau perdaug kur 
nušuoliuodavo, tai, žiūrėk, Storpirštis ir joja ant jo, 
kaip ant laukinio nesuvaldomo arklio. Andrius tiesiog

laikrodi- 
Gėrimų 

Stankus.

Liet, pašalpinio klubo su
sirinkime nutarta paminėti 
buvusios šv. Antano dr-jos 50 
metų sukaktį. Ši draugija, 
seniau veikusi, įstojo į klubą 
su nariais ir savo turtu. Ren
gimo komisijon įeina K. Sku- 
peika J, Rutkauskas ir J. Sut- 
kaitis. Maryland džiovininkų 
ligoninėje esantiems lietu
viams paskirta 40 dol. Lap
kričio 22 d. bus „kalakutų ba
lius,” savo patalpose —928 E. 
Moyamensing Avė.

Prie Tarptautinio Instituto 
grupė lietuvių moterų sudarė 
savo sekciją. Turėjo pirmą 
pramogą. Stengiasi įsigyti 
tautiškus kostiumus. Jos rū
pinsis labdarybe ir kitais gra
žiais reikalais.

Kazys Dryža

Elizabeth, N. J
Šv. Petro ir Povilo parapi

jos choras turi k uo pasidi
džiuoti. Šių metų vidurvasary

sukako 40 metų, kai Antanas 
Pranckietis gieda mūsų pa
rapijos chore. Tokių senų 
choristų visoje šalyje labai 
mažai lietuvių choruose tesi- 
randa. Gal ir visiškai nesiran
da? Pas kitataučius tai pa
prastas dalykas. Juo kuris 
choras turi daugiau ilgame
čių choristų, tuo jis stipres
nis, pažangesnis ir geresnis.

Antanas gimė 1876 m. bir
želio 13 d. Šeduvos parapijo
je, Panevėžio apskr. Į šią šalį 
atvyko 1896 m. Turi tris duk
teris ir drauge su tėvu giedo
jo chore. Sūnus turėjo apsi
gyventi toliau nuo miesto, ne
begali atvažiuoti. Dabar, ša
lia jo gieda tik dukterys — 
Vera ir Salomea. Verai su
kanka 25 metai, kai gieda 
chore. Ji choro solistė. Dėl 
balso grožio visų mėgiama. 
Dažnai dalyvauja pas kita
taučius. Prieš porą metų ji 
dainavo New Jersey guberna
toriaus rūmuose dideliame 
bankete. Joks didesnis paren
gimas mūsų kolonijoje be jos 
neapseina, visur ji dalyvauja 
programose. Kita duktė, Sa
lomea, chore gieda jau 14 me
tų. Taip pat turi gražų balsą. 
Jis pats turi gražų baso bal
są. Tikrai reta šeima tokiais

gražiais balsais, nuoširdžiai 
puošianti mūsų parapijos 
chorą.

Jubiliatas per tą laiką su
silaukė antro klebono, pralei
do keliolika vikarų ir bene 9 
choro vedėjus. Turi įdomių 
atsiminimų apie juos visus ir 
apie visą choro veiklą kolo
nijoje. Uolus lietuviškos 
spaudos skaitytojas ir nuo
širdus lietuvybės rėmėjas ■— 
netenka prašyti, užtenka pri
siminti apie reikalą. Jo brolis 
kunigas buvo su vyskupu Ma
tulioniu ištrėmime drauge ir 
buvo vyskupo artimas drau
gas visą laiką.

Linksma šia proga širdin
giausiai sveikinti gerb. jubi
liatą, tiek metelių chore išgie
dojusį. Tenka palinkėti susi
laukti auksinio jubiliejaus 
chore. Tikrai jau būtum vie
nintelis, be konkurentų! Il
giausių metų!

Šia proga tenka tarti šir
dingą padėką mūsų choro šir
dingam rėmėjui grab. Ed. Pe
trikui. Jis visuomet remia 
mūsų chorą. Taip ir šią klišę 
„užfundijo” padengdamas jos 
padarymo išlaidas. Choras už 
tai p. Petrikui širdingai dėko
ja.

Choro Korespondentas

L. Vyčių 29 kuopa jau pil
nai pasiruošusi savo meti
niams rudens šokiams, kurie 
įvyks šį šeštadienį, lapkričio 
8 d. šv. Jurgio dr-jos salėje, 
180 New York ave„ Newark. 
Pradžia 9 vai. Gros Maywood 
Manor orkestras.

Bilietai su taksais 55c. Ši 
pramoga žada tikrą pasiten
kinimą. Rengimo komisijos 
priešakyje yra Petras Pod- 
galskis. V. V.

Padėka
Julius ir Anelė Prakapai, 

gyv. 139 New York Avė., šir
dingai dėkoja už surengimą 
8 metų vedybinio gyvenimo 
pramogos, įvykusios lapkri
čio 1 d. Ačiū rengėjoms M. 
Matulevičienei, svotui J. Ma
tuliui, svočiai p. Pavalkienei, 
suteikusiai gražų Žiugždos 
gamintą tortą, — ačiū už 
gėles ir visas kitas dovanas.

Mūsų padėka taip pat pri
klauso sūnui, marčiai, vi
siems trims žentams ir duk
terims, dėdėms Ad. Šidlaus
kams ir visiems kitiems sve
čiams: M. Damskiui, J. Ma
tulevičiui, Z. Marozui, F. Pa- 
valkiui.

Serga
Nuoširdus „Amerikos” skai

tytojas ir rėmėjas K. Marcin- 
ka serga savo namuose. Lin
kime geram mūsų bičiuliui 
kuo greičiausiai pasveikti.

Baltimdre, Md

Karauaujanii B; .hįtvi. 
džiaugsmo viltį tei ĮVAIRIOS Zli

— Spalių 24 d. m 
kopėčių, prie savo 
zys Pilipauskas 
susižeidė. Mirė spž

Bayonne,

J lapkričio 9 
l-itijos salėje, 
Myne, į- 
_| . vakaras su

I ir juokingą 
j-jus Neišsi- 
lįs atvykę 
a,pi net iš

Iš Washington© a 
nia, kad nuo lapkr. 1 
855,000 darbininkų 
algos — $5.20 menes 
vienam darbininkui. 
WPA darbininkai g: 
žiausiai $36.40 per n

Novena
Lapkričio 30 — 

d. bus Stebuklingo Į^hroo. 
novena, kurią ves 
rius T. Gabrielius, 
bus vakarais: 7:30 
viškai, 8:15 vai. ani

Skaitytoji!
Gerb. redaktoriau, 

Vienas lietuvis k 
dinančią
Atėjęs pas mane pai
dar nematytą „Amei 
sako man: „Iš kur g 
puikų, gražiai ats] 
laikraštį ? Pirmą kai 
„Ameriką” 
vardas!”

Daviau 
parsinešti į

:1prasta pro- 
įingą ko- 
isijuokti ir 

H tinkamą 
hiero para
Ln įvertini

JAV ambasadorn 
kai, Jos. Daniels k 
pasitraukė dėl žmon 
katos.

,į kitos kolo- 
įdarbo, nei 

lietuvių |į veikalą, ir
1 jooklyną, tai 

Les skaitlin- 
knuoširdžiai 

:jiimu.
hdaa 6 vai. 
įvėlinti, nes 

įsidėti 8 vai.
hsJoe Tho-
I {anga tik 
įraukiami vi- 
Ijetnviai ir lie-

— toki

Lapkričio 1 d. i 
naujas tiltas skers 
ros krioklį. Jis yra 
jasauly pakabinta 
kaštavo apie $3,76

Brooklyniečiai r 
ti New Yorko mie 
palikusia „sales ta 
niam laikui.

— Visų Šventų šventė gra
žiai praėjo. Sulaukta ir ilgai 
pageidauto lietaus. Bažnyčia 
per visas mišias buvo pilna, 
ypač per 12 vai. mišias — vi
sa eilė stovėjo net ir lauke. 
Vargu ar mūsiškiai lietuviai 
pakęstų maldai lietų, bet yra 
gilaus tikėjimo sielų.

— Sekmadienis buvo graži 
diena. Visi Dievo ramybėje 
meldėsi už mirusius. Malonu 
buvo lankyti kapus tokią die
ną. Vakare bažnyčioje įvyko 
gedulingos pamaldos. Seserys 
kazimierietės gražiai išpuošė 
katafelį. Tikinčiųjų širdys da 
linosi džiaugsmais, kentėji-

jam „A 
namus. 1 

tęs „Ameriką”, tas 
prašė mane parašyti 
jai laišką ir pasakjl 
„Amerika” yra vienai 
šių lietuviškų laikras 
pasakė, kad gailisi t| 
metų praleidęs skai 
netinkamus laikrasq

Jis sakė: “ 
šysiu „Ameriką” irJįrooklyne. Pa- 
patarsiu skaityti „AjHsv.Jono

Tai pavyzdys visieL^ para.
Įi Liko našlė 0- 
’essie ir Ona ir

Viktoras ir 
ųBrooklyne, ir 
: Jurgis, gyve- 

, 1 valst. Patar-
B. J. Sliawkc «■ Ballas

Brooklyno coi 
Sharkey reikalaut 
sto taryba suma 
dens mokesčius 5(

3 Greenpoint li
pinas Liubin- 

As patsam gyvenęs

Brooklyno savi 
dovybė planuoja 
džiulį vieškelį 
Batery - Brookl 
ciuškos tilto Gree 
ko, kaštuotų apie 
dol. ir būtų 160 ]

Jamaica stato 
tos Centras (He; 
Bus tai 5 aukšt 
kainuos 450,000

Washington Depot,

Tel. HArrison 6 -169

Didžiojo kai 
Brooklyne švęs 
ną bažnyčiose 
Panke, Columbi

(Ašakūnas)

GRABORIUS - 
BALZAMUOTOJ

sty ligoninėje 
are Jonas But- 
iaetų, gyvenęs

Laisniuotas New Y i St, Brooklyn, 
ir New Jersey vaisi SĮkr. 1 d. Švč. 

fcnėse. Laidojo
310 John Stree
Harrison, N. J.

===============»

Katalikų Ak 
įamokos šv. J( 
Brooklyne, pra 
d. Pamokos bi 
rūmuose 82 Le 
iki 9:30 vakar 
mai. Registr; 
lapkr. 3 ir tęs 
d. Pamokos tę

negalėdavo tokia užbaiga atsigerėti ir kiek įmanydamas 
stengdavosi suvesti juos į ginčą.

Į tuos Storpirščio-Pilvučio ginčus labai pašiepian
čiai žiūrėdavo feldfebelis Valdemaras Pataška. Jis tai 
vadindavo vaikiškais žaislais, bet ir pats nejučiomis į 
juos įsiveldavo ir nemažiau už anuodu karščiuodavosi. 
Pataška pirmiau vadinosi Potockis ir, sakoma, buvęs 
didikams Potockiams giminingas, bet jis pats karštai 
tą užginčydavo ir net pakeitė savo pavardę, kad nebūtų 
jokio įtarimo, jog jis ką nors bendra turi su aristokra
tais. Kiek įmanydamas stengėsi apsimesti demokratu ir 
net proletaru, bet tas jam nevisiškai pasisekdavo. 
Mandagumas ir geras išauklėjimas taip ir prasiverždavo 
pro nuduoto storžieviškumo klodą. Iš visų lietuvių be
laisvių Pataška daugiausiai santykiaudavo su kitatau
čiais, nuo kurių jis gan gerai pramoko prancūzų ir 
anglų kalbų. Su vokiečiais santykiauti buvo, žinoma, 
ne madoj, bet reikiant ir su jais susikalbėdavo. Be
laisviai jį vadindavo užsienių ministeriu, gabiai atsto
vaujančių lietuvių reikalus. Pataška buvo taktingas ir 
gabus, o kai įsileisdavo į disputą, tai net pats Storpirš
tis tik juokeliais nuo jo šiaip taip apsigindavo.

Trečias gan įdomus tipas buvo Justas Apysenis. Ir 
pavardę tokią turėjo ir tikrumoje buvo jau apysenis, 
bet dar judrus ir pilnas gyvastingumo. Ties Soldau jis 
buvo pašautas į koją ir tebešlubčiojo. Apysenis buvo 
lėtas ir ramaus, pasyvaus būdo, bet kartais įsikarščiuo
davo ir tada be atodairos čaižė bet kokio oponento savi
meilę. Tada jam netrūkdavo nė iškalbos, nė sarkaz
mo. Normaliai, dažniausiai tylėdavo ir klausydavo, ką 
kiti pasakys. Vienintelis jo draugiškumo reiškinys tai 
nuolaidi, vos-vos ironiška šypsena. Kadangi Apysenis 
iš prigimties buvo taikus ir vengdavo nesantaikos ir 
barnių, tai draugai jį gerbė ir net kiek mylėjo. Tik 
retkarčiais pasišaipydavo iš jo pavardės. Į tai Apysenis 
būdavo atsako:

— Juokitės, juokitės, o ateis laikas, kada jūs visi pa
sensite, gi aš visados būsiu tik apysenis.

Apysenis, kasdieniame gyvenime nuolaidus, nepaten
kąs niekam į kelią ir mandagus iki nedrąsumo, kovoje 
yra parodęs ne tik drąsos, bet ir atkaklumo. Mūšyje vi
sados verždavosi pirmyn. Kada Andrius kartą pasigyrė 
nudūręs vieną geriausių vokiečių karių, Apysenis, nieko 
netardamas, parodė jam du pirštu.

— Ką tai reiškia? — paklausė Andrius, nesupratęs 
tos nebylingos kalbos.

— Paėmiau į nelaisvę du vokiečiu, — atsakė Apyse
nis. — Tai reiškia, kad ir priešų skaičių sumažinau, ir 
dviem žmonėm gyvybę sutaupiau.

Andrius susigėdijo ir daugiau savo žygdarbiais nesi
gyrė. Paskui jis teiravosi, kaip tai galėjo atsitikti, kad 
Apysenis net du vokiečiu paėmė į nelaisvę? Belaisviai 
jam papasakojo gan įdomų atsitikimą.

Vienam susirėmime žvalgyboms susišaudžius, Apy
senis (jis tuomet buvo būrininkas) su savo grandine 
drąsiai nužygiavo priekin. Pozicija buvo kiek kalnuota 
ir nužėlusį tankiais krūmais. Priešo nesimatė, tik ret
karčiais nuzvimbdavo kulkos, skindamos krūmų šakas. 
Apysenis neatsargiai nusiyrė pirmyn, atstokai palikda
mas užpakaly savo grandinę. Jau buvo besirenkąs vie
tą atsigulti, kai iš tankumyno iššoko du vokiečiu ir pri
sitaikė j jį šauti. Taip netikėtai užkluptas, Apysenis ne
suspėjo nė savo šautuvo sugriebti; sparčiai susivokęs, 
iškėlė rankas aukštyn ir riktelėjo: „kamerad!” Vadina
si, pasiduoda. Vokiečiai užsidėjo šautuvus ant pečių ir 
ėjo savo belaisvio pasiimti. Tik štai nežinia kaip Apyse
nio rankose pasirodė revolveris, kurį jis atkišo į vo
kiečius ir sušuko: „pasiduok!” Vokiečiai taip nustebo, 
kad nė nekrustelėjo pasipriešinti. Apysenis nusivedė 
juos į savo grandinę. Už tai jis gavo narsumo požymį, 
kurį, pakliuvęs į nelaisvę, numetė šalin, kad vokiečiai 
nepersekiotų. Buvo visokių spėliojimų, iš kur Apysenis 
gavo revolverį, nes rusų armijoje puskarininkai jo ne
turėdavo. Į tą klausimą Apysenis mikčiodamas atsaky
davo, kad tą revolverį „pasiskolinęs” nuo nukauto vo
kiečių karininko ir slaptai, dėl visa ko, jį prie savęs ne
šiodavo, ir ne be reikalo, kaip paskui pasirodė. Kas tą 
karininką nukovė, nieku gyvu iš Apysenio negalima bu
vo iškvosti. Veikiausiai jis pats tai buvo padaręs, bet 
gėdijosi prisipažinti, kad vienam artimui atėmė gyvy
bę. Tiesa, tai karas, bet vis dėlto... Toks tai buvo Apy
senis.

Visi tie penki belaisviai (įskaitant Andrių ir Pilvutį) 
susibūrė į gan tamprų ratelį. Jų pažiūros buvo toli gra
žu ne vienodos, bet gyvenimas juos sujungė. Pagaliau, 
ir patys ginčai sudarė svarbiausią jų dienotvarkės da
lį ir paįvairino jų sunkias nuobodžias dienas. Taigi, pa
siginčiję ir pasipešę, jie vėl draugiškai santykiaudavo. 
Jei ne politiški skirtingumai, tai jų santykiavimas būtų 
buvęs neblogas ir net kiek nuoširdus. Pilvutis .tiesa, į- 
nešdavo daug disonanso savo revoliucijonieriška propa
ganda, bet jie rimtai į tai nežiūrėjo. Ir jam pačiam tas 
darbas buvo nelengvas, nes Storpirštis dažnai ant jo 
pajodinėdavo.

Buvo dar du tipu, kurie nors labai norėjo, bet kaž
kaip negalėjo prie šitų pritapti. Tai Jurgis Pusdešris ir 
Antanas Kazelėkas. Jų praeitis buvo kiek neaiški. Tarp 
belaisvių ėjo paskalos, kad Kazelėkas yra klaipėdietis, 
kalbąs grynai lietuviškai, parsidavęs vokiečiams ir pri
statytas čia šnipinėti. Buvo apyvartoje pasaka, kad ne 
vienam belaisviui teko nuo Kazėlėko nudegti, bet nieks 
negalėjo to patikrinti. Vis dėlto visi buvo su juo at
sargūs ir laikėsi nuo jo toliausiai. Tačiau visiškai jo iš
vengti nebuvo jokios galimybės, ypač kada įvykdavo 
politiški ginčai. Ne gi sustabdysi įsikarščiavusius opo
nentus, Kazelėkui pasirodžius. Gi pasirodydavo jis kaip

j Namų Statymo 
~ * Yorke baigia 
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Ypatingo nepalankumo jis parodydavo Pilvi 
zelėkas buvo griežtas neprietelis viso to, kas 1 
priešinosi esamai tvarkai. Jis buvo gryno plaul 
tas, fanatiškai užtariąs bet kokį autoritetą. Ti TEkai* įsimanąs esą 

tų Rusijon.

Atidarys lapkr.

• Bolševiki 
jimo komite

mose sąlygose jo pozicija buvo lyg ir neaiški. i
bar teisėta belaisvių vyriausybė? Caras? Bet j -— 
tiek nepopuliari, kad pripažinti jį teisėtu autoi įtedar esančio-! 
Kazelėkas neišdrįso. Be to, belaisviai buvo namus 
caro atleisti. Jie buvo lietuviai ir Lietuvos vy 
turėtų būti jiems privalomas autoritetas, bet ; . 
vyriausybė dar nebuvo įsikūrusi. Belaisviai, ■ mo",
Pilvutį, kaip tik prie to ėjo, kad Lietuva atsigin ^sekančiose a-1 „Pilietybes 
autoritetas būtų jiems privalomas, bet čia sui Mmond Jlill, | tna gauti , 
Kazėlėko opozicija.Nors tiesioginiai priešingas ..

Pilietyb
Gražiai

autoritetas būtų jiems privalomas, bet čia su; Richmond Hill,Ima gauti „ 
■__ ‘y__ ‘ ’ J ' \ ‘ ; 'Cypress Hills, nistracijoje
ir širdingai jo neapkenčiąs, šiame klausime K brk, Ridgewood, Brooklyn, ' 
su juo sutiko, nors ir dėl visai skirtingų prieža by Ridge ir ki- kaina 35c. 
skas, kas lietuviška, rodos, kažkokiu slogučiu s į pamatyti nieko' 
zelėko krūtinę. Viską peikė ii' neigė, kas bu1 Rašykite, telefo- 

asmeniai kreip-
zelėko krūtinę. Viską peikė ii' neigė, kas bu1 [ 
Lietuvoje prieš prasidėsiant karui. Tautinis lie 1,, 
sipratimas jo akyse buvo tik nesubrendusių vai 
stangos. O bet gi Kazelėkas lietuvius belaisvius 
vien tik lietuviškai visur kalbėjo, nors ir vokišl 
mokėjo, ir prieš pačius vokiečius gyrėsi lietuvi 
Tokio priešginingumo belaisviai negalėjo supras & 
kino tai apsimetimu, kad belaisviai neįtartų jį e Pokeris 
kiečių šnipu. Nėra ką ir bekalbėti, kad Kazelėk 
labai nepopuliarus.

Vieną kartą jam buvo pastatytas griežtas kl; - 
tai kas gi dabar jų, belaisvių, privalomas autor " 
tai jis kiek mikčiodamas atsakė, kad esamoji v; i- 
bė yra kaip tik teisėtas autoritetas.

— Aha! — visi drauge užgriovė, — tai išei 
vokiečiai teisėta mūsų valdžia?! (

Kazelėkas jau buvo bepradedąs tai pateigti, 
stebėjęs jų veiduose neapykantos išraišką, užb 
mikčiojimu.

achulis
-Laisniuotas

Woodhaven, N.Y. 
'^inia 7-1896
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kiečių šnipas ,ir baigta! — šniokštelėjo Pilvutis
Visi laukė, ką į tai Kazelėkas atsakys, bet jis 

ėmė galvą ir išbėgo iš susirinkimo.
— Neįmanoma, kad vokiečiai būtų pasirinkęĮC 

pikvailį šnipą, — tarė Apysenis. Ddame lengviems išmokėjimą®

Ta pastaba lyg ir išblaškė jų prieš Kazelėką i 
mą, bet tik laikinai. Įspūdžiui atslūgus, Kazele 
ir pasiliko nepopuliarus ir vengtinas asmuo. Jį : 4 TrvTT^i\T - i
kentė kaipo blogybę, kurio nėra kaip nusikratę4 PETRAI HEINE J

(Bus Daugiau)

JOS NIEKUR NEGAUSU 
Kaip Petraičių Kraut

mokėsite už rakandus, o
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Brokeris
85 St., Woodhaven, N.Y.

JAV ambasadorius Meksi
kai, Jos. Daniels lapkr. 1 d. 
pasitraukė dėl žmonos nesvei
katos.

Lapkričio 1 d. atidarytas 
naujas tiltas skersai Niaga
ros krioklį. Jis yra ilgiausias 
pasauly pakabintas tiltas ir 
kaštavo apie $3,760,000.00.

Brooklyniečiai nepatenkin
ti New Yorko miesto taryba, 
palikusia „sales tax” tolimes
niam laikui.

Brooklyno councilmanas 
Sharkey reikalauja, kad mie
sto taryba sumažintų van
dens mokesčius 50 nuošimčių.

Brooklyno savivaldybės va 
dovybė planuoja išvesti di
džiulį vieškelį tarp naujo 
Batery - Brooklyn ir Kos
ciuškos tilto Greenpointe. Sa
ko, kaštuotų apie 4 milijonus 
dol. ir būtų 160 pėdų pločio.

Jamaica statomas Sveika
tos Centras (Health Center). 
Bus tai 5 aukštų namas ir 
kainuos 450,000 dol.

Didžiojo karo veteranai 
Brooklyne švęs Paliaubų Die
ną bažnyčiose ir Prospect 
Parke, Columbus Clube.

KI. — Kada prasidės 
jus” Apsaugos Taupymo bo- 
nams pardavinėti?

Ats. — Jokio „vajaus” ne
bus. Daug žmonių apie Ap
saugos Taupymo Programą 
galvoja panašiai kaip apie 
Laisvės Paskolos kampani
jas pirmojo pasaulinio karo 
metu, kai jos vestos nustaty
tais laikotarpiais paskirtoms 
kvotoms sukelti. Apsaugos 
Taupymo Programa yra il
gos, pastovios pastangos su
dominti visuomenę pirkti 
daugiau ir daugiau Apsaugos 
bonų ir ženklelių kiekvieną 
mėnesį. Tai programa skleis
ti masiniam taupymui, lygiai 
kaip parūpinti pinigų apsau
gai.

Kl. — Ar Apsaugos Taupy
mo ženkleliai, pardavinėjami 
krautuvėse, iškeičiami į bo
nus?

Ats. — Taip. Tai tie patys 
ženkleliai, kurie pardavinėja
mi pašto ir kitose įstaigose.

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

VEIKSMAI UŽFRONTĖJE, 
KAI MŪŠIAI VYKSTA

Katalikų Akcijos kursai - 
pamokos šv. Jono universite, 
Brooklyne, prasidės lapkr. 10 
d. Pamokos bus universiteto 
rūmuose 82 Lewis avė.____
iki 9:30 vakarais — nemoka
mai. Registracija prasidėjo 
lapkr. 3 ir tęsis iki lapkr. 13 
d. Pamokos tęsis 22 dienas.

Anne O’Hare McCormick, 
nuolatinė „New York Times” 
bendradarbė, tokia antrašte 
parašė straipsni, įdėtą „N. Y.
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Spalių 20 d. dedikuotas 
Crowley ežeras. Šį ežerą su
galvojo ir įkūnijo kun. Crow
ley, žinomas kaip „Tyrų tė
vas”. Ežero vietoje buvo di
džiausi tyrai.

® Bolševikinio fizinio auklė
jimo komiteto pirmininkas 
Šimanas esąs pabėgęs Sovie
tų Rusijon.

Pilietybes Painokos

Gražiai išleista knygutė 
„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Knygutės 
kaina 35c.

PAIEŠKAU

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

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

TUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

9

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

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

Times” spalio 15 d. Autorė 
plačiai rašo apie čekų sporto 
organizaciją „Sokol”, pabrėž
dama jos didelį populiarumą 
čekų tarpe, todėl nesą nieko 
stebėtino, kad naujasis naciš
kasis stebėtina, kad jai buvo 
leidžiama veikti iki šiol. Esą 
aišku, kad jau ne nuo dabar 
naciai pastebėję tos organi
zacijos nelojalumą okupan
tams, bet iki šiol jie vis ban
dę priversti ją „kooperuoti.” 
Generolo Heydricho parėdy
mas esąs įrodymas, kad tas 
jiems nepasisekė.

Autorė nurodo, kad na
ciams pasipriešinimas visuo
se okupuotuose kraštuose e- 
sąs didelis, bet nežiūrint į tai 
jie nuo priespaudos neatsisa
ko ir savo užsimojimuose be 
atodairos žengia pirmyn. 
Nors jiems ir nepasisekė če
kų palaužti, bet jie tais pa
čiais metodais neša „naują 
tvarką” į Rusijoje užgrobu- 
tus plotus.

„Nusmelkti dūmų ir dide
lių judėjimų mūšio lauke, 
svarbūs įvykiai vyksta už
frontėje. Jau Rytų Galicija į- 
korporuota į Generalinę Len
kijos Gurbeniją ir vokiečių 
gauleiteris įkurdintas Lwowo 
mieste. Didelė provincija, pa
vadinta Ostlandu išrėžta iš 
Baltarusijos, Baltijos valsty
bių: Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos. Tai teritorijai paskirtas 
Reicho komisaras ir įvestas 
priverstinas darbas, privers
tinas šivetimas, išleisti dras
tiški įstatymai prieš medžio
jimą, žvejojimą ir atsargų su- 
darinėjimą.

„Lietuvių vadai, kurie su
kombinavo vidujinį sukilimą 
pagelbėti vokiečiams „išlais
vinti” savo karštą, nuo rusų, 
kaip praneša švedų laikraš
čiai, esą areštuoti dėl to, kad 
vokiečiai negalį toleruoti „na
cionalistinių” judėjimų. Uk
rainiečių vadai Lnekijoje, ku
rie buvo vokiečių skatinami, 
kaip atrodo, susilaukė to pa
ties likimo. Nukariautojų in- 

į tencijos aiškiai išreiškiamos

□

Noriu visus „Amerikos” skai
tytojus supažindinti su Roches- 
terio lietuvių buvusia veikla ir 
pačiu miestu. Rochesteris dau
gelio yra vadinamas gėlių mies
tu, nes kiekvieną čia atsilankiusį 
vasaros metu šis miestas sužavi 
savo gelėtomis apylinkėmis. Be
veik visos čia dirbtuvės, prade
dant batsiuvių, pastatytos taip, 
kad dūmai miesto visai nepasie
kia. O dirbtuvių yra įvairiausių, 
ypač žymi fotografijų išdirbys- 
tė — Eastman Kodak Co., ku
rioje dirba apie 25 tūkstančius 
darbininkų, ši dirbtuvė yra viena 
iš didžiausių Amerikoje.

Lietuviai Rochesteryje pradė
jo apsigyventi apie 1894 metus. 
Metų bėgyje ėmė daugiau jų ras
tis. Atvykus man 1904 m. iš su
rukusio Pittsburgh© jau čia buvo 
keliolika lietuviškų šeimų. Pra
dėjus rašyti laikraščiuos kores
pondencijas ėmė mūsų tautiečių 
vis daugiau rastis. Pradėjus lie
tuvių skaičiui didėti atsirado rei
kalas juos organizuoti. 1902 m. 
čia buvo susiorganizavus šv. Jur
gio pašalpinė draugija, bet ilgai 
neišsilaikė, neturėdama geros 
moralės paramos. Velykinės iš
pažinties lietuvius išklausyti at
vykdavo kun. Moleikaitis iš Al
bany, N. Y. Daugelis norėjo daž
niau atlikti dvasines pareigas ir 
turėti kunigą gavėnios metu. Su
ėjus keletai lietuvių nutarta pa
sikviesti kun. dr. K. Urbonavičių 
iš Shamokin, Pa. Gavus sutikimą 
pradėta organizuoti draugiją jam 
sutikti. Tai įvyko 1905 m. Drau
gija pasivadino šv. Petro ir Po
vilo vardu. Pirmasis susirinki
mas įvyko vokiečių parapijos 
svetainėje, vadovaujant tos para
pijos klebonui kun. J. F. Staub, 
kuris buvo Rochesterio lietuvių 
pirmasis globėjas ir mokytojas. 
Ši šv. Petro ir Povilo draugiija 
per 18 mėnesių taip sustiprėjo, 
kad ryžosi įsteigti savo parapiją 
ir pastatyti bažnyčią. Įvairių 
kliūčių buvo, daugelis bandė 
griauti tą sumanymą, bet pasi
ryžėliai nieko nepabijojo. Įkurta 
parapija, pastatyta bažnyčia. 
Šiandien sukanka 35 metai, kaip 
tie idealai mažos saujelės yra į- 
sikūniję. 1913 metais mūsų mies
te lankėsi Dr. J. Basanavičius ir 
M. Yčas rinkdami aukas Dailės 
Draugijos namo statymo reikalu. 
Rochesteriečiai jiems surinko 
$600. Lietuvai žengiant į nepri
klausomybę, mūsų kolonija pa
aukojo virš 7,000 dol.

Šiandien Rochesterio lietuviai 
yra vieni iš stipriausių savo or
ganizacijose kurios dirba Viešpa
ties garbei ir Tėvynės naudai.

Daugelis pirmųjų veikėjų ilsisi 
amžinybėj, bet jie ten džiaugias, 
kad jų darbas veltui nežuvo, o 
kurie gyvi lai juos Aukščiausias 
užlaiko sveikus ir laimina visa
me. Raštininkas.

Gaunama žinių, kad vo
kiečių įstaigų įsakymu į vie
ną Šiaulių kalėjimo celę į- 
mūryta lenta, kurioje įrašyta, 
kad čia sėdėjęs Willy Bertu- 
leit.

Willy Bertuleit 1934 metais 
Lietuvos teismo'buvo teisia
mas kąipo vokiečių nacional
socialistų partijos vado Ern- 
sto Neumanno dešinioji ran
ka.

Minėtoje lentoje įrašyta, 
kad W. Bertuleit sėdėjęs kalė
jime kaipo „kovotojas už vo
kiečių laisvę prieš smurtą” 
(Gewaltherrschaf t).

Willy Bertuleit neseniai 
žuvo vokiečių rytų fronte 
prieš bolševikus.

Kaip pranešama, jis buvęs 
numatytas paskirti Vokieti
jos generaliniu komisaru Lie
tuvoje.
• Pranešama, kad Univer
siteto medicinos fakultete 
veikia visi kursai, tuo tarpu 
kitų fakultetų leisti tiktai 
aukštesnieji kursai. Į juos 
nauji studentai nepriimti.
• Vilniuje veikia 6 gimnazi
jos. Tačiau lenkams nesanti 
leista nei viena gimnazija.

Kauno gyventoja Marija 
Ruseckienė praneša, kad 
bolševikai birželio 15 d. išve
žė Maskolijon dantų gydyto
ją Birutę, Alfonso dukterį, 
Ramanauskienę. Tais pat šal
tiniais išvežtas Leonas, Juozo 
sūnus, Ramanauskas su trim 
vaikais; Vytautu, Leonu-Zig- 
mu ir Julium. Paskutinė žinia 
iš jų buvo gauta birželio 18 
d. iš Oršos, Vitebsko guberni
joje.

Dr. Petras Karvelis prane
ša, kad bolševikai išvežė jo 
brolį Vincą Karvelį, savo lai
ku gyvenusį Amerikos Jung
tinėse Valstybėse, kur jis tu
rįs pusbrolių. Taip pat išvež
ti : V. Karvelio žmona Ona 
(gimusi Kanaukaitė) ir 2 vai
kai — Vincas ir Janutė.

LICENSES
NOTICE is hereby priven 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 
504-6 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County of 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 at 
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 (riven that License No. 
EB 2747 has been issued to the undersigned 
to sell bętn-, 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 10539 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4417 — 6th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MAX BARGMANN
1-117—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 6305 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail und^r 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 5950 has been issued to the undersigned 
to sell boer, 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 t 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 1611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
544 — 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1260 has been issued to the undersigned 
lo sell 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 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.

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 1817 has been issued to the undersigned 
to sell b“er, at 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 Law 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 Law 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 Beverage 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 Avenue, 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 undeh Section 107 
of 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 undei* 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.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Dr. Walther Funk, Recho E- 
konomikos Ministro, kalboje, 
pasakytoje pereitą sekmadie
nį Karaliaučiuje. Jis kalbėjo 
apie Rytų Europoje okupuo
tą teritoriją, kaipo begalinį 
maisto ir žaliavos rezervuarą 
naujoje kontinento organiza
cijoje. Matomai, nacių atžvil
giu, Vakarinė Rusija yra ga
lutinai prijungta. Jos vieta 
vokiečių plane yra ne indus
trinė, bet agrikulturinė.”

Malonu pastebėti, kad žy
mūs Amerikos viešosios opi
nijos atstovai, palyginti, ge
rai orientuojasi lietuvių tau
tos aspiracijose ir supranta, 
kad sukilėliai nesiekė pasitar
nauti vokiečių interesams, 
bet siekė nepriklausomo Lie
tuvos atstatymo, todėl jie vo
kiečių areštuojami, panašiai 
kaip anksčiau juos areštuo
davo rusai. LGK.

Italijos mažytis namas, 
Brooklyne, uždarytas. Mies
tui reikia žemės platinti gat
vę ties Hick St. Buvo tai cen
tras visų italų apylinkėje per 
37 metus.

Jei turi 5 dol. kišeniųje ir 
nori juos lengvai išleisti, pa
vadink policininką Hitleriu, 
ir tuoj aus kišenius palengvės. 
Taip padarė R. Jones, Ozone

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 
131 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 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 
4021 Flatlands Ave., Borough o*f 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, 
Count v of Kings, to be consumed on the 
premises.

T OUIS CALT.EGART & 
RICHARD CALLEGARI 

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

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieč pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyei'8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
----- a---------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------ --- ------------ -- ------------------------------------------
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Rudeninis BALIUS
Rengia Šv. Vardo Draugija

PENKTADIENĮ, LAPKR.-NOV. 7 D., 1941
ANGELŲ KARALIENES PAR. SALĖJE

So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c

MUZIKA, DAINOS, UŽKANDŽIAI, PASILINKSMINIMAS.

VISI KVIEČIAMI.

LIETI V. DAINA NEW YORKO CENTRE
B

Lapkričio 2 d. Town Hall 
patalpose, pačiame New Yor- 
ko miesto didžiojo judėjimo 
centre, Anna Kaskas (Ona 
Katkauskaitė) turėjo savo 
pirmą koncertą. Beveik visos 
salės vietos buvo užpildytos. 
Publikos tarpe matėsi daug 
lietuvių.

Savo programai Metropoli
tan operos artistė Katkaus
kaitė pasirinko dvylikos kom
pozitorių kūrinius. Sunkiau
sias kūirnys buvo Schumanno 
astuonių meilės dainų ciklas 
„Žmonos meilė ir gyveni
mas”. Čia neužteko balso gro
žio, bet reikėjo ir gilaus įsi
gyvenimo į kiekvienos dainos 
jautrų turinį.

Gausiai dalyvavusiems lie
tuviams buvo maloniausia iš
girst O. Katkauskaitę dainuo
jant lietuviškas dainas: Dir- 
vianskaitės „Sapnai”, Kača- 
nausko „Mano rožė” ir Banai
čio „Malda”. Kiekviena daina 
palydėta didžiausia plojimų 
audra. Ypač visus jaudino 
„Malda”, kurioje išimtinai 
giliausiai meldžiamasi už Lie
tuvą. Jautriai veržėsi iš artis
tės krūtinės prasmingi žo
džiai: „Dieve, palaimink Lie
tuvą mūsų, amžiais kentė
jusią.” Kelis kartus iššaukta, 
ji dar sudainavo Šimkaus 
„Lopšinę”.

Smagus buvo stebėti, kaip 
tūkstantinė kitataučių minia 
taip pat entuziastiškai lydėjo 
lietuviškas dainas.

Kai Katkauskaitė užbaigė 
savo pasirinktą programą, 
plojimas buvo toks didelis ir 
gausus, kad ji turėjo dainuo
ti daugiau ir išeiti į sceną sep
tynis kartus. Pagaliau, salės 
vadovybė pradėjo gesinti 
šviesas ir publika turėjo pra
dėti skirstytis.

Didžioji New Yorko spauda 
kaip Herald Tribune, Sun, 
World Telegram, New York 
Times, plačiai ir palankiai 
koncertą aprašė ir gražiai į- 
vertino Katkauskaitės talen
tą.

O. Katkauskaitei įteikta 
keli gėlių bukietai, kurių tar
pe ir „Amerikos”. Po kon
certo keli šimtai asmenų su
sirinko scenoje ir ėjo pasvei
kinti O. Katkauskaitės.

Tarp atsilankiusiųjų kon- 
certan lietuvių pastebėti prel. 
J. Ambotas, kun. J. Aleksiū- 
nas, Dr. Krikščiūnas iš Hart
fordo, buv. Lietuvos ir Chica- 
gos operų artistė B. Drange- 
lienė, Izabelė ir Karolina Ko
vaitės ir Ibazelė ir Olga Moce- 
jūnaitės iš Rochesterio, vice
konsulas V. Stašinskas, radi
jo pranešėjas J. Bulevičius.

Tenka tik palinkėti p. Kat
kauskaitei gražiausio pasise
kimo. Džiugu, kad į savo pro
gramas įtraukia gražiųjų lie
tuviškų dainų. Tegu skamba 
lietuviškos dainos visur — ir 
lietuviškose pramoge, ir auk
što skonio rinktiniausių klau
sytoju koncertuose!

Mėgėjas

nepriklausomybei atsteigti ir 
Lietuvos tremtiniams Sibire 
sušelpti.

Išreikštas pasitenkinimas 
pasisekusiu D. L. K Gedimino 
600 metų sukakties minėji
mu. Padaryti planai Lietuvai 
Gelbėti Fondo naujų narių 
vajui pravesti. Pasisakyta už 
reikalą suruošti stambių pra
mogų (metinės vakarienės ir 
bazaro) „Amerikos” para
mai.

Apylinkės Seimelio prele
gentu nutarta p akviesti kun. 
St. Railą, gyv. Philadelphijo- 
je, buvusį Lietuvos pavasari- 
ninkių dvasios vadą. Seime
lis bus š. m. gruodžio 28 d., 
šv. Jurgio par. salėje.

Sekantis susirinkimas bus 
lapkričio 28 d. Apreiškimo 
par. salėje.

Apreiškimo 
Parapija
Vyrų balius

Šv. Vardo draugijos „Silkių 
ir Sūrių Balius” jau netoli. 
Bus lapkričio 28, penktadienį, 
parapijos salėje. Šv. Vardo 
vyrai kviečia savo parapijos 
draugijų narius atsilankyti į 
šį jų parengimą — vyrus ir 
moteris, taipgi ir iš kitų pa
rapijų maloniai laukiami vy
rai ir moterys.

Šv. Vardo Dr-jos vyrai iš 
anksto dėkoja visiems atsi
lankysiantiems. Visi atsilan
kę bus maloniai priimti ir pa
vaišinti.

Šv. Jurgio Parapija

IŠ FEDERACIJOS
SUSIRINKIMO

Spalių 31 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyko L. K. Fede
racijos susirinkimas. Išklau
syta apskr. dvasios vado kun. 
N. Pakalnio, apskr. pirm. D. 
Averkos ir centro pirm. J. 
Laučkos įdomių pranešimų a- 
pie paskutinius įvykius ir iš
eivijos pastangas Lietuvos

Neišsimeluosi...
Šį sekmadienį, lapkr. 9 d., 

6 vai. vak., par. salėje bus 
prašmatnus vakaras — vai
dins viešnios ir svečiai iš 
Philadelphijos. Bus vaidina
ma linksma komedija „Mote
rims neišsimeluosi.”

Visi kviečiami. Tik rimtos 
priežastys pateisins neatsi
lankysiančius.

Sąjungietėms
Moterų S-gos 35 kuopos 

svarbus mėnesinis susirinki
mas bus sekmadienį, lapkr. 9 
d., tuoj po sumos, par. salėje.

Sukakties vakarienė
L. K. Susivienijimo kuopa 

gruodžio 14 d. mini savo su
kaktį. Ta proga rengiama 
graži vakarienė. Visi malo
niai kviečiami joje dalyvauti.

Jungtuvės
Spalių 25 d. kun. K. Paulio- 

nis sutuokė Uršulę Žostau
taitę su Vincentu Jakaičiu 
Bažnyčioj degė visos žvakės, 
altoriai išpuošti. Vargonais 
grojo J. Brundza.

Vestuvių puota įvyko Lo
gan Inn. Visus svečius malo
niai prėmė jaunosios tėvelis 
ir sesuo Mar. Žostautaitė. 
Jaunosios motinėlė, po sun
kios ligos, dar nelabai tvirta.

Atsilankys klebonas kun. 
K. Paulionis sveikino jaunuo
sius, linkėdamas ilgo ir lai
mingo gyvenimo. Visi svečiai 
linkėjo jaunavedžiams daug 
džiaugsmo. Ten Buvęs

Angel n Karalienes 
Parapija

Šį penktadienį, lapkr. 7 d., 
šv. Vardo draugijos balius. 
Kadangi baliai penktadie-

LA GUARDIA PERRINKTAS MAYORU
Lapkričio 4 d. New Yorko 

gyventojai savo miesto šei
mininku sekantiems ketve- 
riems metams vėl pasirinko 
Fiorello H. La Guardia. Jis 
surinko 1,186,394 balsus. De
mokratų kandidatas, Brook
lyn© prokuroras William O’
Dwyer gavo 1,052,553 balsus. 
Už socialistų kandidatą Hart
mann paduota 24,145 balsai.

Miesto tarybos pirminin
ku perrinktas Newbold Mor
ris, o finansų kontrolierium 
—Joseph D. McGoldrick. Vi
si trys perrinkti pareigūnai 
buvo respublikonų, darbiečių, 
fuzionistų partijų kandidatai. 
Už La Guardia buvo pasisa
kęs ir prezidentas Roosevelt.

La Guardia yra miesto ma-

yoru nuo 1934 m. sausio 1 d. 
Jis pirmas New Yorko mayo- 
ras, išrinktas trečiam termi
nui iš eilės.

Queens apygardos prezi
dentu išrinktas demokratas 
James A. Burke, laimėjęs 
prieš respublikoną George U. 
Harvey, kurs tose pareigose 
išbuvo 13 metų.

Brooklyno apygardos pre
zidentu p errinktas demokra
tas John J. Cashmore; Man- 
hattano — respublikonas -fu- 
zionistas Edgar J. Nattan, Jr. 
Richmondo — resp. Joseph 
Palma, Bronxo — demokra- 
tass James J. Lyons.

Miesto tarybos narių rin
kimų daviniai dar nežinomi.

BOLŠEVIKŲ NAUJA 
MEŠKERĖ

Iki birželio 22 d. lietuviškai 
kalbantieji bolševikai buvo 
didžiausi nacių talkininkai. 
Jie džiaugėsi Stalino ir Hitle
rio susidraugavimu, artima 
sąjunga. Bolševikai tada 
džiaugėsi, kad Lietuvos ne
priklausomybė sutrempta, 
kad Lietuva pavergta ir prie
varta įjungta į bolševikinės 
Rusijos ribas.

Kai visos patriotinės drau
gijos dėjo pastangas už para
mą Lietuvos nepriklausomy
bei atsteigti, bolševikai tyčio
josi. Kai patriotiškai nusitei
kę lietuviai stojo už demokra
tijų laimėjimą, bolševikai 
šlykščiai tyčiojosi. Šiandie jie 
kitą dainą užtraukė—šiandie 
jie šaukia „New Yorko ir 
New Jersey lietuvių organi
zacijų konferenciją,” kuri tu
ri įvykti lapkričio 30 d.

Bolševikai „konferencijos” 
šaukimo priešakyje pastatė 
adv. A. Vižlanską (Weslan) 
ir V. Michelsoną, buv. siuvėjų 
delegatą. Bet patriotinės, de
mokratinės lietuvių organiza
cijos neapsigaus. Jos žino, 
kad joms ne vieta didžiausių 
demokratijos priešų šaukia
mame susirinkime.

Demokratas

Maspetlio Žinios

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

niais, ir užkandžiai būna pas- 
ninkiški. Mūsų baliaus lanky
tojai giria, kad šių parengi
mų užkandžiai visiems patin
ka. Prašomi visi dalyvauti ir 
įsitikinti, kad teisybę žmonės 
sako. Balius bus parapijos 
salėje; įžanga tik 25c.

Šv. Vardo draugijos bend
ra šv. Komunija bus šį sek
madienį, 9 vai. mišių metu. 
Tuoj po mišių, bus d raugijos 
susirinkimas. Visi parapijos 
vyrai kviečiami prisirašyti 
prie šios draugijos.Ji yra vie
na iš didžiausių netik Brook- 
lyne, bet ir visose J. A. Vals
tybėse. Argi ne garbė prie to
kios draugijos priklausyti? 
Vyrai, ateikite į minėtą susi
rinkimą ir prisirašykite prie 
mūsų būrelio.

Parapijos laimėjimų vaka
rai perkeliami iš parapijos 
salės į Grand Paradise salę, 
nes parap. salėn nebesutelpa 
tiek daug publikos, kiek atsi
lanko į tuos parengimus. Lap
kričio 5 dieną daimėjimų va

karas jau buvo Grand Para
dise salėje. Vėliau bus laimė
jimai kiekvieną antradienio 
vakarą Grand Paradise salė
je. Įžanga 40c. Bus geros do
vanos.

STANKŪNO KONCERTAS

Lapkričio 2 d. Carnegie sa
lės rūmuose, mažojoje muzi
kos slaėje, įvyko Prano Stan
kūno koncertas,kurio progra
mos pradžioje išpildė klasi
nius 16 ir 17 šimtmečių kom
pozitorių kūrinius. Po to dai
navo lietuviškas dainas — 
Andrulio „Malda”, J. Tallap- 
Kelpšos „Žalioj lankelėj”, 
Sarpaliaus „Vakaras”, ir J. 
Žilevičiaus „Ugdė motušė.”

Po to Stankūnas išpildė 
sunkesnius kūrinius. Pasirin
kti autoriai buvo Verdi, Mo
zart, Bethoven, Handel, Ru
binstein, Koeneman ir Mou- 
ssorgisky.

Klausytojų susirinko, ma
žokai. R.

Vestuvės
Lapkričio 1 d. 3 vai. popiet 

mūsų bažnyčioje susituokė 
Mildreda A. Gražulytė su 
W. L. Rhodes. Altoriai ir vi
sa bažnyčia buvo išpuošta 
gėlėmis ir šviesomis. Šliubą 
davė kun. J. Kartavičius. Pir
maisiais palydovais buvo Al
binas Gražulis ir Betty Deli- 
gentė.

Vestuvių puota įvyko jau
nosios tėvelių namuose 57-20 
59 P. Dalyvavo apie 100 sve
čių, kurių tarpe kunigai Leke- 
šis ir Kartavičius, Gražulių 
duktė Sofija su vyru Rice iš 
Bayonne, Gražulienės sesuo 
M. Puodžienė su dukrele, Ke
bai iš Waterbury, Dr. Petrau
skas, kontraktorius Petraus
kas, jaunosios krikšto tėvas 
Karvelis, čižauskienė su duk
terim ir kiti.

Vestuvių puikų pyragą su
teikė jaunosios motina Vikto
rija Gražulienė. Valgius pa
gamino M. Tamašauskienė ir 
Ragelienė, patarnavo M. Nor- 
kevičienė, A. Gražulienė, M. 
Norkevičius ir J. Abraitis.

Jaunieji išvyko apsigyven
ti Bayonne, N. J. Linkime 
šviesių dienelių naujame gy
venime.

Kariuomenėn išvyko F. Ke- 
pežinskas. Iš kariuomenės, 
atlikę savo prievolę, sugrįžo 
į namus savanoris Vezevičius 
ir Ant. Petkus. O. P.

ŠVENTĖ GIMTADIENĮ

GAUNAMOS KNYGOS
ŠV. KAZIMIERO SESERŲ KONGREGACIJA

Kun. Dr. J. B. Končius........................................... $1.50
RUSSIA’S ATTITUDE TOWARD UNION MITU ROME

Kun. Dr. J. B. Končius...................................................... 50
APIE JĖZAUS KRISTAUS SEKIMĄ ............................. .75
DIEVO RANKA BAŽNYČIOJE.

Verte B. Andruška, S. J.......................................... 1.00
ŠVENTŲJŲ GYVENINIAI........................................................ 75
VADOVAS SAKYKLAI. Vysk. K. Paltarokas ........... 2.00
VERGŲ ANGELAS ..........  20
DVASIŠKI MASTYMAI ................................................... 1.00
ŽYGIS Į NIKARAGUA ............................................................ 35
SU MAGELANU APLINK PASAULĮ..................................25
PILIETYBĖS PAMOKOS ........................................................35
PRANAŠYSTĖ. Kun. Dr. J. Navickas, M. I. C..................25
DIEVO MOTINOS APSIREIŠKIMAS .................................25
DORYBIŲ PERLAS ................................................................. 25
KELIONĖ Į ŠVENTĄJĄ ŽEMŲ. Kun. Dr. V. Podolskis .80
JĖZUS KRISTUS ŠV. SAKRAMENTE.

Vysk. D. J. Pelčaro ................................................... 1.00
KRIKŠČIONIŲ SENOVĖ. Kun. A. Simaitis.................  1.00
ŽYDŲ KARALIUS (Drama) ..... 25
DU VAINIKU (Tragedija) .Kun. Dr. J. Navickas, M.I.C. .25
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Kun. Dr. J. Starkus.................................................... 1.00
PRANAŠYSTĖ (Vaizdelis) ..................................................25
TIKĖJIMO SKYDAS. Kun. J. Židanavičius .................... 1.00

KREIPTIS: „AMERIKA”, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 2 d. „Amerikos” 
skaitytojų Elžbietos ir Domi
ninko Kašėtų dukrelė Elžbie
ta sulaukė 11 metų. Ta proga 
suruošta jauki puota, kurioje 
dalyvavo vienuolika jaunų 
mergaičių. Draugės gausiai 
apdovanojo Elžbietėlę, padai
navo gražių dainų. Kašėtai 
savo dukrelės svečius malo
niai pavaišino. z

MIRĖ

Lapkričio 2 d. Memorial li
goninėj mirė Juozas Abazo- 
rius, 54 m. amžiaus, gyv. 88- 
32 76 St., Woodhawen, N. Y. 
Palaidotas lapkričio 5 d. iš 
Apreiškimo pąr. bažnyčios į 
šv. Jono kapines.

Liko žmona Julijona, duk
terys Juozapina Karienė, Jo
haną ir žentas Antanas Kai
rys. Patarnavo grab. Juozas 
Garšva.

• Patiriama, kad laikraštis 
„Į Laisvę”, matomai priver
stas, leidžiąs vieną puslapį 
vokiečių kalba, šis puslapis 
pardavinėjamas kartu su lie
tuviškuoju tekstu.

AM ERD
L£KL
KUL’

EINJ

jj" Kaunas 
jonas... 
ai 
įgauti.” 
j skurdasTel. EVergreen 8-9229

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

šventadieniais susitarus
pradeda jaustis 

, tikri šeiminin- 
jfinasi teisę per
simą savaip. Jie 
įalba, kad prieš 
jtmečius Kaunas 
įas miestas.
, vokiečiai, kad 
jauną tik didžio
ji Nors jų pra
bočiai ne kartą 
Imti Kauną, ne 
paliko gaisrų sū- 

įt Kauno jie nie- 
įjė ir nieko voki- 
jebuvo ir nėra, 
juda, kai dabar- 
ir viešai turės 

tad Kaunas tik 
miestas.
>-
praeitą savaitę 

nšneko per radi- 
___________o____________________________ kalboje iš- 

rlausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE:; JjtleiiO UUkariavi-
4 Latviją ir 

, ^vadino tik Rusi- 
į lis bei sritimis.

Stalino pakalikai, 
albą lietuviškai, 
ar, kad bolševikų 
gtrempta Lietuva 
mki sovietinė re- 
Jabar, kai jų va-

161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš g

Juozas Cinkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

BOLŠEVIKŲ NAUJI ŠŪKIAI
Kuibyšev.— Bolševikų par

tijos centro komitetas ruo
šiasi revoliucijos 24 metų su
kakčiai, kuri bus minima lap
kričio 7 d. Tai bus pirmutinė 
valstybinė šventė nuo dabar
tinio karo pradžios. Ta proga 
spausdinami nauji šūkiai, ku
rie bus įrašyti milžiniškuose 
plakatuose.

Vienas šūkis paruoštas ir 
apie Ameriką. Jis taip skam
ba:

„Tegyvuoja Jungtinės A- 
merikos Valstybės, remian
čios Didžiąją Britaniją ir So
vietų Sąjungą ir kitas laisvę 
mylinčias tautas jų kovoje 
prieš hitleriškus užpuolikus.”

Anksčiau bolševikai nieka
da nešaukdavo Amerikos gar
bei.

Kongrese Ilgos 
Diskusijos

Washington. — Senate šią 
savaitę vedami ilgi ginčai dėl 
neutralumo įstatymo pakeiti
mo.

Prezidentas nori gauti lei
dimą apginkluoti Amerikos 
prekybinius laivus. Be to, no
rima panaikinti tą neutralu
mo įstatymo vietą, kuri 
draudžia Amerikos laivams 
plaukti į karinių veiksmų sri
tyje esančius uostus.

Trumpos Žinios 
Iš Lietuvos

• Lietuvos laikraščiai pra
neša, kad vokiečių tarnybinis 
paštas „Ostlande” nuo rugsė
jo 1 d. perėmęs ir civilinį pa
što susisiekimą „buvusioje 
laisvoje Lietuvos valstybėje.” 
Ten, kur paštai turį vokiečių 
personalą, pašto susisiekimas 
jau veikiąs. Įjungus provinci
jos pašto įstaigas ir agentū
ras į vokiečių tarnybinį paš
tą, paštas pradėsiąs veikti ir 
visoje Lietuvoje.
• „Deutsche Zeitung im 
Ostland” praneša, kad rugsė
jo 25 d. Lietuvių Sąjunga 
Berlyne minėjusi savo meti
nes sukaktuves. Ta proga vie
noje Berlyno bažnyčioje bu
vusios atlaikytos pamaldos, 
kuriose dalyvavęs ir Berlyno 
vyskupas von Preysing. Šio
je bažnyčioje lietuviai prikalę 
paminklinę lentelę.
• Iš Andriejavo rašoma: Ū- 
kininkai energingai taiso nuo 
karo nukentėjusius trobesius. 
Laukų darbai jau beveik bai
gti. Daugely ūkių vasarojus ir 
žiemkenčiai jau suvežti į 
kluonus ir kuliami. Andrieja
vo miestelis planuojamas. 
Naują statybą norima pradė
ti tik mūrinę.

Entered as 
Office at I

• Laikraščių žiniomis, 
toje bolševikų laikais pr 
brikų veikusių darbinink} kai ir viešai Lie- 
mitetų, kurie nustojo 
skiriami darbininkų įgs 
niai. Vienas įgaliotinis 
dvdešimčiai darbininkų.
lietiniai skaitomi įmončĮsatys! Bosas pa
dėjo patarėjais. ............. ~
• Lietuvos Žemės Ūkii 
mai skelbia, kad ūkir įjungoje Lietuva 
turėtų didinti cukrinių įjų savarankišku- 
kelių sėjos plotą. Turin ] 
voje, kad Lietuvai vis d; į 
užtenka savojo cukraus - 
kelius auginti ypač pa ;j 
ma tiems ūkininkams, 
ūkiai yra ne toliau ka ryžtoje jų prie- 
kilometrų nuo cukraus 1 
kų.
• Pasak laikraščių, 
Lietuvoje šiemet cuki 
runkeliais užsodinta 1 
hektaras. Dėl šalto pav; 
runkelių sodinimas Mįi^oįamaUir 
vėluotas apie 2-3 savaib lmomenSs 3ky.

Alno tik Rusijos 
s respublika, jie 
no atitaisymo žo-

kritikuosi! Dar 
ssbus aišku, kad

Ji kentė didžiau-

Lietuvoje leidžia 
analistų partijai.

irtijos vadu pa
niekas, atsargos 
kuris 1939 m. pa- 
o sužeistas Kau- 

i Mybės teatro, pa- 
Ipireš Voldemarą

čiau palankus vasaros 
derlių pataisė, ir šieme 
trys cukraus fabrikai m 
gauti apie 240,000 tonų 
rinių runkelių.
• Iš laikraščių tenka 
ti, kad Alytaus mieste 
mistras yra Alekna, 
nepaskelbta vardo.

nariai pavadinti

istiniam jaunimui 
gražus ir garbin- 
i Mes džiaugia
moje Lietuvos Vy- 
negalime džiaug
eis Lietuvoje 
irie turės misti 
spaudos dvasios

---------------- i--------------------- ■ pajėga neįstengs
NOTICE is hereby given that Lie 3 jaUDlUlO ISplestl 
E 17 has been issued to the un c...

house to house 363 IT laiSves gUlOS
of the Alcoho ;, • .

to sell beer from 
under Section 107, 
rage Control 
County of Kings.

118 Melrose

NOTICE is 
EB 620 nas 
to sell beer, ... ___
of the Alcoholic Beverage Control 
215 Sutter 
County of 
premises.

215 Sutter

Law.

FRANK 
St.,

Borough of

WEIDNER
Brooklyn

hereby given that Lio 
been issued to the un- 

, at retail under Sec

Ė'

BILIJ
Pasini 

mo - m 
preziden 
tos sava 
sijai vie 
paskolą* 
turės pi 
penkern 
gus. Nu< 
ketina ] 
merikai 
Stalinas 
džios pa 
didelę p

TRAl
Lapki 

slaptoji 
čekų, a 
Vienos 
Čekijos 
dentas 
kus per 
susilaik 
veiklos, 
bar yri 
negalint 
čių šve'

IT^
Vidu 

vaitės 
jo milž 
jų laiv 
ne. Ar 
talų k: 
laivus 
šaudė, 
naikini 
žuvo k 
vokieč 
laivais 
Afrikį

DIDŽ
Lap 

je „ps 
vyno 
rio ps 
trečio 
didžia 
lėktui 
daugi:

f
Ber 

vygos 
kun. I 
nacių 
vieną 
klebor 
pasimi 
žydus, 
kalėj ii 
bet tik 
jo suė

letuvos jaunimas 
bolševikų vergiją, 
ir nacių baudžia

Borough of : .i _
be consumedWro mayoras La- 

3 ir šalies pilieti- 
________ į uno direktorius.

Telephone Resid jlS ISSiuntl-
ev 7 - 1670 vi 7 - stantų dvasinin- 

JOSEPH VASTUNh ns, kuriuose pra- 
REAL ESTATE INSURAN H 6 d. SaVO baŽ- 

and LIFE INSURANCE -Sakytį pamokslus 
Mortgages Loaned and Boi • .

496 Grand St., Brooklyn, 1 reikalą būti 
Rpsidpncp * 
87-34 90th’St., Woodhaven, I

Avenue.
Kings, to

BELLE WEISS
Ave., Brooklyn,

ginti savo šalį, 
uvo tiek malonus, 
pamokslo turinį 
nusiuntė.

5 dabar pakeltas

FOTOGRAFA Hvad’-
65 - 23 GRAND AVEN į“. Nurodoma, 

Maspeth, N. Y. ® dar nesulaukė 
~ (kad aukšti pa

jininkams rašy
bos ir įsakytų 

RESTORANAI'fia-. *čiū “t --------- bol- 
san-

HAvemeyer 8 - 025f
RALPH KRUG

LIETUVIŠKAS

naciškos, 
U fašistinėsBAR & GRILL

Gaminam valgius amei 
niško ir lietuviško stilil 
Čia taip pat galima gL „
Amerikos išdirbimo ir u08 žodžius, 
portuotų degtinių, viscp

čiavosj 
gi dvi( 
Ii mei 
vas v

Gra: 
rūmai 
lonu l 
ti po 
gyveni 
vaišin 
kytoji 
tais p: 
dainut 
pašau] 
ri vyl 
metus 
kį ba 
darė 
viai i

Na, 
dys, ] 
griebs 
nusto

®os žodžius, šiuo 
Mono link visu 

vynų ir gero alaus, hkuba Maksimas 
Joseph ZeidaĮ. Masis Stalino 

Jungtinėms A-Savininkas
411 Grand Street j^ybėms. Dvejus 
Brooklyn, N. Y. buvo nustumtas 

hi Stalinas bu-

si 
lietuv 
Sibire 
nos a 
kai k 
balėli 
lias u 
ti sui

Lei 
kiai s 
tuvia: 
nepri 
donas 
kada 
kietai 
sarus
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