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Pernai kovo mėnesį Len
kijos didžiuosiuose miestuo
se susirinkusios daugtūks- 
tantinės minios kerštingo
mis lūpomis šūkavo prieš 
Lietuvą, reikalaudamos žy
giuoti į Kauną, sumaišyti 
visą Lietuvą su pelenais...

Lenkai buvo drąsūs prieš 
15 kartų už save gyventojų 
skaičiumi mažesnę Lietuvą. 
Jie siuntė prie Vilniaus kra
što pasienio tankus, orlai
vius, artileriją, kavaleriją... 
Jie jaudino tūkstančius lie
tuvių motinų ir žmonų, ku
rių sūnums ir vyrams grėsė 
kruvini kovos laukai.

Šiandie nebėra nepriklau
somos Lenkijos, nebėra šū
kaujančių minių, šios savai
tės pradžioje minios lenkų 
apgulusios laikė Lietuvos 
konsulatą Vilniuje, prašyda
mos leisti išvykti į Lietuvą. 
Šiandie Lietuvoje šiltą prie- 

, glaudą rado, kaip spauda 
praneša, apie 100,000 Lenki
jos kareivių, kuriuos dabar 
maitina, šelpia, guodžia lie
tuviška ranka.

,N.Y.

ją lietu- 
duouą,
J.

[rinktina! 
geriausią 
J:

į N. Y.

Labai reikšmingas ir šis 
faktas: Maironio jautriai 
apdainuotų Raseinių padan
gėje prieglaudą susirado 
Pilsudskio našlė su dviem 
dukterim. Pilsudskis padarė 
Lietuvai neužgydomų žaiz
dų, bet Lietuva neatsisakė 
priglausti jo žmonos ir vai
kučių...

Tokių jaudinančių žinių 
galėtumėm išskaičiuoti išti
są eilę, bet visa tai neturi 
kelti mumyse pa-sitęnkinimo 
jausmų, kurie, tiesa, visai 
suprantami, nes esame žmo
nės ir negalime užmiršti len
kų praeities darbų. Turime 
atjausti visus nelaimės pa
liestus žmones; nežinia, koks 
likimas gali dar paliesti ir 
Lietuvą. Tikėkime, kad nuo 
šiol lenkai pakeis savo pa
žiūras į lietuvių tautą, kuri 
visada siekė taikos ir tiesos. 
Pasilikime žmoniškumo fron
te.
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Girdėti murmančių balsų, 
kodėl Lietuva nepasinaudojo 
Lenkijos pašlijusia padėtimi 
ir nesiuntė kariuomenės grą
žinti savo sostinę, Vilnių. 
Šiems balsams reikia supra
sti Lietuvos užimta padėtis 
dabartinio karo pradžioje. 
Lietuva tada griežtai pareiš
kė laikysianti visišką neu
tralumą. Todėl Lietuvos vy
riausybė visai tiksliai pasi
elgė, nesiųsdama kariuome
nės į Vilnių. Ji jau pareiškė, 
kad ves derybas su Berlynu 
ir Maskva, kad Vilnius ir jo 
kraštas būtų grąžintas Lie
tuvai.

vėliau- 
inomis, 
s daug

Sovietų Rusijos vadovybė 
šiuo metu turi geriausią pro
gą parodyti, ar ji gerbia sa- 

| vo žodį. 1920 metų liepos 12 
j i Maskvos sutartimi Sovie

tą Rusija pripažino Vil- 
I niaus kraštą Lietuvai. Da- 
| bar Vilnius vėl Sovietų ran

kose. Visi seksime Lietuvos 
žygius Vilniui atgauti, 
besime, kaip pasielgs 
Rusija.

Ste-
Sov.

0
0
rra la-

Daugiau nei sunku supra
sti mūsiškių komunistų var- 
taliojimąsi ryšium su pasku
tiniais įvykiais Europoje. 
Komunistų spauda visiškai 
pateisina Sovietų Rusijos 
kariuomenės įžygiavimą į 
Lenkijos turėtas teritorijas, 
skelbdama, kad Sovietai iš
laisvina savo brolius... Ji tei
sina Sovietų žygį, kaip va
duojantį rusų „brolius” balt
gudžius ir ukrainiečius iš 
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lenkų vergijos. Bet kai Hit
leris ėmė vokišką Austriją, 
kai plėšė iš Čekoslovakijos 
vokišką Sudetų kraštą, ko
munistai vadino Hitlerį-plė
šiku, grobiku ir t.t. Kai pa
našiai dabar elgiasi Stalinas, 
pasimokęs iš Hitlerio, tai jis 
vadinamas išmintingiausiu 
vadu, vaduojančiu savo bro
lius....

Kai Lietuvoje šiuo metu 
pergyvenamos ypatingos va
landos, kai ten karštai tiki
ma ne tik išlaikyti nepri
klausomybę, bet veikiai su
silaukti ir savo istorinės so
stinės, turime pagyvinti ir 
savo lietuvišką gyvenimą. 
Tam reikalingas ir tinkamas 
džiaugsmingas kūrybinis nu
siteikimas, o jam pagrindo 
turime.

Neseniai praleista Lietu
vių Diena Pasaulinėje Paro
doje visiems joje dalyvavu
siems parodė, kad esame gy
vi, kad turime lietuviškų jė
gų, kad galime dar ilgai gy
venti. Lietuviškas jaunimas 
sudaro tvirtą pajėgą, tik rei
kia nuo jo nesitraukti.

Kitos džiuginančios žinios 
liečia lietuviškų mokyklų 
sritį. Šie mokslo metai pra
dedami sustiprintu mokyklų 
tinklu. Atidaryta nauja Chi- 
cagos šv. Jurgio parapijos 
aukštesnė mokykla (High 
School). Ką tik pradėjo dar
bą nauja Girardvillės šv. 
Vincento par. pradžios mo
kykla. Gaunamos žinios iš 
visur rodo, kad šiemet para
pijų pradžios mokyklose 
mokinių skaičius nebus su
mažėjęs.

Malonu visų „Amerikos” 
skaitytojų vardu sveikinti 
mūsų artimą Bičiulį, vieną 
pirmųjų „Amerikos” steigė
jų, mūsų laikraščio leidėjų 
vadovybės narį, kun. Nor
bertą Pakalnį, naują Kunigų 
Vienybės pirmininką, ką tik

AMERIKA

Sov. Rusija Vokietija Dalinasi Lenkija
Vokietijos Lenkijos karas 

tęsiasi tik 18 d., o Lenkija 
jau neteko nepriklausomy
bės. Vokiečių galinga armija 
buvo neįkandama lenkų ka
riuomenei, kuri turėjo trauk
tis ir trauktis. Vokiečiams 
teko stipriau pulti tik prie 
Kutno ir Varšuvos. Mūšiai 
Kutno fronte jau sustabdyti, 
kaip vokiečiai praneša, o 
Varšuva yra desperatiškoje 
padėtyje. Varšuva iš visur 
apsupta; nors joje likusi ka
riuomenės dalis ir gyvento
jai karžygiškai ginasi, bet 
nėra jokios vilties. Vokiečiai 
buvo pareiškę ultimatumą 
lenkams pasiduoti arba per 
nustatytą laiką iškraustyti 
iš miesto civilinius gyvento
jus, bet lenkai atsisakė. Da
bar Varšuva dar labiau bom
barduojama ir jos likimas 
tik momento klausimas.

Lenkijos pralaimėjimą pa
greitino Sovietų Rusijos įsi
kišimas. Rugsėjo 17 d. So
vietų Rusijos komisarų tary- 

pradėjusį eiti atsakingas pa
reigas.

Reikšdami savo pagarbą 
kun. J. Balkūnui, buvusiam 
pirmininku per 3 metus, iš 
širdies linkime kun. Pakal
niui geriausio pasisekimo 
svarbiose pareigose, kurios 
jam visai ne svetimos, nes 
jas yra ėjęs 1932 — 33 me
tais ir tada jam teko atlikti 
daug organizacinio darbo. 
Gyvenamas laikotarpis, ypa
tingai rimtas, reikalaująs 
takto, nuolatinio budėjimo, 
skubios veiklos, todėl tenka 
dideliu pasitenkinimu pažy
mėti, kad nepaprastos svar
bos turinčiai Kunigų Vieny
bei vadovauti parinktas kun. 
N. Pakalnis, kurs yra ir K. 
Federacijos dvasios vadas.
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bos pirmininkas ir užsienio 
reikalų komisaras Moloto
vas pranešė Lenkijos amba
sadoriui, kad Sov. Rusija 
nutarė pasiųsti savo kariuo
menę į Lenkiją ir užimti 
baltgudžių ir ukrainiečių ap
gyventas žemes. Tokį pat 
pranešimą Molotovas pa
siuntė visų valstybių atsto
vams Maskvoje, drauge pa
tikrindamas, kad prieš jokią 
valstybę Sovietai nesiimsią 
žygių. Toks pareiškimas pa
darytas ir Lietuvai.

Molotovas savo pareiški
me nurodė, kad Lenkijos ne
bėra, todėl ir sudarytos ne
puolimo sutartys nebevei
kiančios; jis pažymėjo, kad 
Lenkijoje siaučianti visiška 
netvarka, kuri kiekvienu 
momentu gali grėsti dideliu 
pavojumi pačios Rusijos 
saugumui. Suminėjo ir rei
kalą išvaduoti baltgudžius ir 
ukrainiečius, kurie kentę 
lenkų persekiojimus.

Rusų kariuomenė žygiavo 
visu Lenkijos pasieniu — 
nuo Latvijos iki pat Rumu
nijos. Rusijos kariuomenės 
priešakyje buvo tankai ir ki
tos motorizuotos dalys. Ru
sų žygiavimas buvo labai 
greitas ir rugsėjo 19 d. rusų 
ir vokiečių kariuomenės su
sitiko Lietuvos Brastoje, 
kur didžiojo karo metu kai
zerinė Vokietija ir komunis
tinė Rusija pasirašė taikos 
sutartį, pagal kurią Rusija 
neteko didelių teritorijų ir 
išsitraukė iš kariaujančių 
Alijantų.

Netoli Pasaulinės Parodos 
yra dideli laukai, kur vasa
ros metu parodos lankytojai 
savo automobilius palieka. 
Žiemos metu čia žadama pa
daryti didžiulės ledo čiuožy- 
nės.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt sušaukė Kon
gresą nepaprasto posėdžio 
rugsėjo 21 d., kuriam jis 
pats perskaitė savo paruoštą 
pareiškimą dabartinių tarp
tautinių įvykių akivaizdoje. 
Prieš tai jis buvo pasikvie
tęs demokratų ir respubliko
nų partijų vadus. Pas prezi
dentą buvo atvykę ir respub
likonų partijos 1936 metų 
kandidatai prezidento ir vi
ceprezidento vietoms — Al
fred Landon ir pulk. Knox. 
Su jais prezidentas tarėsi 
dabar veikiančio neutralumo 
įstatymo pakeitimo reikalu.

Leidžiant laikraštį, dar 
nebuvo žinomas prezidento 
pareiškimo turinys, nei Kon
greso nusiteikimas preziden
to siūlymo atžvilgiu.

VARŠUVA DAR ŠAUKIASI 
PAGALBOS

Londonas. — Rugsėjo 20 
d. anglų radijo stotys girdė
jo apgultos Varšuvos bur
mistro jaudinantį šauksmą, 
kviečiantį Angliją ko sku
biausiai atsiųsti pagalbą. 
Savo kalboje burmistras pa
žymėjo, kad Varšuvos žy
miausi namai sunaikinti, kad 
miesto parkai virto kapiny
nu, kad gatvės pilnos lavo
nų, tačiau Varšuvos gynėjai 
nepasiduosią.

RUMUNIJA NEIŠLEIS 
LENKIJOS VYRIAUSYBĖS 

NARIŲ

Bukareštas. — Rumunijos 
vyriausybė pateko į labai 
keblią padėtį. Rumunijon y- 
ra atvykę Lenkijos vyriau
sybės nariai su prezidentu 
Moscickiu priešakyje. Lenkų 
vyriausybės nariai buvo pa
siryžę vykti į Paryžių ir ten 
sudaryti savo veiklos centrą 
arba keltis į Londoną. Vo
kietijos vyriausybė pranešė 
Rumunijos atsakingiems pa
reigūnams, kad ji laikys ne
draugingu elgesiu, jei iš Ru
munijos bus leista Moscic- 
kiui ir kitiems lenkų vyriau
sybės nariams išvykti. Da
bar Rumunijos vyriausybės 
atstovai veda Berlyne pasi
tarimus, kaip išeiti iš esan
čios padėties.

Vokietija labai nenori, 
kad už Lenkijos ribų susida
rytų veikianti Lenkijos vy
riausybė iš tų pačių žmonių, 
kurie iki šiol vadovavo Len
kijai; tai būtų juridinis ry
šys, kurio vokiečiai negali 
pakęsti.

Pranešama, kad daug žy
mių lenkų nusižudė ir sau- 
žudysčių skaičius nuolat au
gąs. Iš Vilniaus pranešama, 
kad ten nusižudė Aleksan
dras Prystoras, buvęs Len
kijos ministeris pirmininkas, 
artimas ilgametis velionio 
Pilsudskio bendradarbis. 
Taip pat pranešama, kad 
nusižudė buvęs lenkų Ukrai
nos gubernatorius Alfredas 
Bit j a.

ATSUKITE LAIKRODŽIUS

Ateinančio sekmadienio 2 
vai. rytą nustos veikęs die
nos šviesos taupymo laikas, 
todėl šeštadienį, rugsėjo 23 
d., einant gulti, reikia atsuk
ti laikrodžius viena valanda 
atgal.

Kaunas. — Amerikiečių 
spaudos korespondentų pra
nešimu, Sovietų Rusijos ka-. 
riuomenė rugsėjo 19 d. už
ėmė Vilnių, kur nesutikta 
lenkų kariuomenės pasiprie
šinimo. Vilniuje ir jo apylin
kėse buvusi Lenkijos kariuo
menė bėgdama pasitraukė į 
Latviją ir Lietuvą. Į Latviją 
daugiausia vyko lakūnai, o į 
Lietuvą pėstininkai, kavale
rija, artilerija. Vėliausi pra
nešimai sako, kad į Lietuvą 
perbėgo apie 100,000 lenkų 
karių, kuriuos Lietuvos ka
riuomenė nuginklavo ir pa
talpino koncentracijos sto
vyklose. Į Lietuvos kariuo
menės rankas pateko per 
100 Lenkijos tankų. Prane
šama, kad dauguma Lenki
jos pabėgusių karių bus pa
sipinta Biržuose, kur stei
giama milžiniška koncentra
cijos stovykla. Pabėgusių 
Lietuvon lenkų karių tarpe 
esą per 10 generolų. Be to, į 
Lietuvą atbėgo daug ir civi
lių asmenų. Sovietų Rusijos 
kariuomenė pasiekė Lietu
vos administracinę linija ir 
čia pasisveikino su Lietuvos 
kariais, pasienio sargybi
niais.

Sovietų Rusijos kariuome
nė iš lenkų nesutikusi stam
baus pasipriešinimo, nors ir 
buvę šaudymų. Vilniuje 
siautusi didžiulė netvarka. 
Iš kalėjimų išsiveržę kali
niai ir šiaip įvairios gaujos 
plėšusios krautuves, grobu
sios maistą. Bet dabar Vil
niuje tvarka esanti atstaty
ta.

Kaune esąs didelis entu
ziastingas judėjimas už grą
žinimą Vilniaus Lietuvai. 
Vyriausybė pareiškė nesiim- 
sianti ginkluoto kelio, bet 
sieksianti Vilniaus taikiu 
derybų keliu. Iš Kauno radi
jo stoties pareikštas gilus 
žodis Vilniaus reikalu, pa-

LENKIJOS VYRIAUSYBĖ 
PABĖGO

Bukareštas. — Palikusi 
gausingą kariuomenę be vy
riausios vadovybės, Lenki
jos vyriausybės svarbiausi 
pareigūnai pabėgo į Rumu
niją. Žymiausiu pabėgėlių 
tarpe yra prezidentas Mos
čioki, maršalas Smigly-Rydz, 
užsienio reikalų ministeris 
Beck ir kiti. Pranešta, kad 
Smigly-Rydz labai susipykęs 
su Becku. Numatoma, kad 
Moscickis persikelsiąs į Lon
doną ir ten sudarysiąs ofi
cialią Lenkijos vyriausybės 
vietovę, kurią pripažinsian- 
čios Anglija ir Prancūzija.

Rumunijoje ir Vengrijoje 
labai dideli pabėgėlių būriai 
— tūkstančių tūkstančiai. 
Rugsėjo 19 d. rumunai už
darė Lenkijos pasienį, atsi
sakydami daugiau pabėgėlių 
įsileisti. Vengrijoje lenkams 
šelpti sudaryti Raudonojo 
Kryžiaus specialūs skyriai, 
kuriems vadovauja Vengri
jos valdytojo Horthy žmona.

New Yorke rugsėjo 1 d. 
atleista iš darbo 2,700 WPA. 
darbininkų, bet šie darbinin
kai dirbo ir buvo rekorduo- 
jami. Rugsėjo 15 d. pareika
lavus užmokesčio, atsakyta, 
kad jie algos negali gauti, 
nes jie buvo atstatyti nuo 
darbo ir dirbo nelegaliai. 
Darbininkai žada kreiptis 
teisman ir ieškoti algos. 

brėžiant, kad Vilnius pri
klauso Lietuvai istoriniu, et
nologiniu, moraliniu ir teisi
niu atžvilgiais.

Rugsėjo 18 d. į Lietuvą 
atbėgo ir atstatytos Lenki
jos kūrėjo, maršalo Pilsuds
kio našlė su abiem dukteri
mis. Pilsudskio šeimai leista 
apsigyventi pas gimines Ra
seinių apylinkėje.

Lietuvos Raudonasis Kry
žius sutelkė visas jėgas ap
rūpinti visus pabėgėlius mai
stu ir apsistojimo vietomis. 
Darbo nepaprastai daug.

Kauno laikraščiai prane
ša, kad lenkai, patyrę apie 
atžygiuojančius Sovietų ka
reivius, rugsėjo 18 d. naktį, 
pradėjo skubiai bėgti iš Vil
niaus. Už miesto ribų buvo 
girdimi kanuolių šūviai, o 
pačiame mieste kulkosvai
džių ir šautuvų tarškėjimai. 
Nors Vilnius ir buvo vokie
čių bombarduotas, bet bom
bos sunaikino tik geležinke
lių ir radijo stotis ir kariuo
menės vietoves. Bažnyčios 
ir kiti istoriniai pastatai iš
liko nepaliesti.

Radijo paskutiniai prane
šimai sako, kad jau prasidė
ję Kauno, Maskvos ir Berly
no pasitarimai dėl Vilniaus 
grąžinimo Lietuvai. Maskvo
je tuo reikalu jau kalbėjęs 
Lietuvos atstovas dr. Natke
vičius su Rusijos premjeru 
Molotovu. Rašant šiuos žo
džius per radiją pranešta iš 
Maskvos, kad Lietuvos ir 
Rusijos atsakingi asmenvs 
tariasi Lietuvos Rusijos ri
bų nustatymo klausimais. 
Manoma, kad Vilnius su vi
somis apylinkėmis bus gra
žintas Lietuvai. Spėliojama, 
kad su Vilniumi Lietuvai 
atiteks jai priklausiusi 16 
tūkstančiu kvadratiniu mv- 
liu teritorija, kurią Lenkija 
užgrobė 1920 metų rudenį.

ESTIJAI GRESIA RUSI
JOS OKUPACIJA

Talinas. — Estijos ka
riuomenė Talino uoste buvo 
sulaikiusi vieną Lenkijos 
povandeninį laivą ir interna
vusi, tačiau rugsėjo 19 d. jis 
pabėgo, atsišaudydamas į 
estų paleistus šūvius. Sovie
tų Rusijos vadovybė tuojau 
apkaltino Estiją pataikau
jant Rusijos priešams ir 
Maskvoje, diplomatiniuose 
sluoksniuose, pareikšta di
delės baimės dėl Estijos li
kimo; manoma, kad Estija 
gali būti sekanti auka.

Paskutiniais pranešimais, 
Estijos pakraščiai užblokuo
ti Rusijos laivų, kurie neva 
saugosią, kad nepasirodytų 
priešingi povandeniniai lai
vai. Į Estiją dabar negali 
įplaukti, nei iš jos išplaukti 
nei vienas laivas.

VOKIEČIAI NUSKANDI
NO ANGLŲ KARO LAIVĄ

Londonas. — Rugsėjo 17 
d., vėlai vakare, Vokietijos 
povandeninis laivas nuskan
dino „Courageous”, vieną 
didžiausių anglų karinių lai
vų, 22,500 tonų, karo orlai
vių gabentoją. Laivas torpe
duotas arti Anglijos kanalo. 
Jame važiavo per. 1,200 jū
rininkų ir lakūnų. Pranešta, 
kad žuvo per 500 jūrininkų. 
Tai didžiausias anglų nuo
stolis dabartinio karo metu. 
Anglai jau neteko 32 laivų.
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dentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprtslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

Geriausia Proga
Užbaigtos jau didžiosios iškilmės, praleisti įvairūs su

važiavimai, seimai. Karštų kalbų, pasižadėjimų ir linkėji
mų dienos nugūžėjo negrįžtančion praeitin. Prieš akis li
ko paprasta gyvenimo tikrovė, kuri reikalauja darbo, dar
bo ir darbo. Dirbti gi turi visi, kurie save laiko ir vadina 
gyvais žmonėmis. Tik lavonai nieko neveikia, tik lavonai 
negalvoja, neplanuoja, ateičiai sumanymų nekuria.

Praėję suvažiavimai ir didžiosios lietuvių iškilmės Pa
saulinėje Parodoje aiškiai parodė, kad nereikia nusiminti 
dėl jaunimo lietuviškumo likimo. Mūsų jaunimas dar la
bai lietuviškas. Jei tūkstančiai jo per ištisus metus dirbo, 
plušo, kad tik dalyvautų Lietuvių Dienos iškilmėse, skirto
se lietuvių vardui plačiau pareikšti; jei tūkstančiai jų ke
liavo ilgiausias distancijas tik į savo iškilmes, tad ar rei
kia geresnio įrodymo, kad išeivijos jaunime klesti gilus 
lietuviškas jausmas, kad jame glūdi lietuviškas atsparu
mas išlikti tuo, kuo jis yra — lietuviais.

Jaunimo milžiniškas susibūrimas rugsėjo 10 d. New 
Yorke parodė, kad jaunimui nesvetimas lietuviškas dar
bas, jei tik jis žino darbo tikslą, jei jis į darbą traukiamas 
grynais sumetimais, jei jis mato darbo aiškias gaires. Vi
sa tai turi skatinti nuoširdžius jaunimo vadus padidinti 
savo veiklą, sustiprinti savo pasiryžimus nesišalinti jauni
mo, bet artėti prie jo, būti su juo, drauge su juo spręsti 
svarbiuosius gyvenimo klausimus, nešykštėti atiduoti jam 
visą širdį ir visa tai atlikti planingai, organizuotai, vie
ningos vadovybės nurodymų prisilaikant.

Didžiu džiaugsmu, tikime, visi mūsų skaitytojai sveikins 
Kun. Vienybės nutarimą, kur kalbama apie jaunimą. Jų re
zoliucija labai trumpa, bet nepaprastai reikšminga. Kuni
gų Vienybė parinko vieną asmenį (kun. Vincą Masiulį) 
specialiai rūpintis jaunimo organizavimu; šiam parinktam 
asmeniui suteikta teisė veikti Kunigų Vienybės vardu. 
Jaunam, bet jau savo darbais pasireiškusiam, vadui su
teiktas autoritetas, bet drauge uždėta ir didelė atsakinga 
pareiga. Tenka tik pasveikinti kun. Masiulį, kad jis pa
skirtos jam privilegijuotos pareigos neatmetė.

Dar kartą norime atvirai pasisakyti, kad nei viena gy
vuojanti jaunimo organizacija negali patenkinti viso jau
nimo, bet tai nereiškia, kad išeivijos lietuvių katalikų jau
nimas galėtų būti paliktas tik grynai atskirų vietovių nuo
žiūrai. Lai būna ir gyvuoja visos dabar veikiančios lietu
vių jaunimo organizacijos, bet jų veikla turi būti suderin
ta ir kreipiama katalikiškumo ir lietuviškumo keliu.

Kunigų Vienybės rezoliucija duoda geriausią progą pra
dėti jaunimo darbo dirvoje naują vagą, kuri gali būti iš
arta labai tvirtai. Kun. Masiulis, tikime, jaučia didelę at
sakomybę, bet nepaprastai ir dėkingi uždaviniai jo lau
kia. Jo planai turės pasiekti visas lietuvių parapijas, vi
są organizuotą ir neorganizuotą lietuvių jaunimą. Kuo tik 
galėsime, jei būsime reikalingi, mielai padėsime. Lietuvių 
katalikų jaunimas visada užėmė pirmas vietas svarbiuose 
tautos darbuose, nevengdamas atsakomybės ir pareigos; 
linkėkime, kad jaunimo jėgos būtų žymiau sustiprintos, 
suderintos.

Hitleris Pasiūlė Savo Taika
Dancigas. — Rugsėjo 19 

d. į Dancigo miestą triumfa- 
liškai atvyko Vokietijos 
kancleris Hitleris, kurį vo
kiečiai pasitiko nepaprastu 
triukšmu. Dancigo vokiečių 
vardu Hitleriui už išlaisvi
nimą padėkojo Dancigo na
cių vadas Foersteris, po ku
rio trumpos kalbos kalbėjo 
pats Hitleris. Savo kalboje, 
kuri buvo perduota ir per 
amerikiečių radiją ir kuri 
tęsėsi 1 vai. 15 min., Hitle
ris pirmiausia pareiškė, kad 
Dancigas amžinai prijungtas 
prie Vokietijos, kad karas su 
Lenkija baigtas visišku vo
kiečių laimėjimu. Kalboje 
pažymėjo, kad Vokietija vei
kia visišku susitarimu ir 
pritarimu su Sovietų Rusija. 
Pažymėjo, kad šios didžiau
sios Europos valstybės nu- 
statysiančios Europoje nau
ją tvarką.

Hitleris pasiūlė Anglijai 
ir Prancūzijai savo taiką — 
pripažinti jo atliktus darbus 
arba kariauti. Hitleris nuro
dė, kad Vokietija pasirengu
si kariauti ne tik trejis me
tus, kaip Prancūzija ir Ang-
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Ii ja, bet ir septynis, jei rei
kės, bet vokiečiai nepripa- 
žinsią jokio pasidavimo An
glijos ir Prancūzijos reikala
vimams. Jis aiškiai grasino 
Anglijai pavartosiąs visas 
kariavimo priemones. Jis pa
smerkė Anglijos jūrų bloka
dą, kuri esanti nukreipta 
prieš vokiečių moteris ir vai
kus ; jei ji nebūsianti atšauk
ta, Hitleris sakė, Vokietija 
panaudosianti savo galingą 
karo aviaciją.

Kalbėdamas apie nugalėtą 
Lenkiją, Hitleris pareiškė, 
kad Lenkija niekada nebuvo 
demokratinė valstybė, kad 
ji buvo valdoma tik polici
nėmis priemonėmis, kad 
tautinės mažumos joje buvo 
persekiojamos. Jis paminėjo 
Pilsudskį, kurs supratęs tik
rovę, bet po jo mirties Len
kijoje viskas pasikeitę.

Rusijos atžvilgiu Hitleris 
pareiškė, kad niekas nepri
vers Vokietijos ir Rusijos 
būti viena kitai priešais, kad 
Vokietija paliks tuo, kuo ji 
yra, o Rusija tuo, kuo ji y- 
ra. Jis pažymėjo, kad Vo
kietijos norai labai riboti ir

ALK Federacijos Kongreso Rezoliucijos
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Petras Vaičiūnas

LAIMI TIK DRĄSŪS KARIAI

Vai, mylima Lietuva, žeme gimtoji, 
Graži tu iš tolo, graži iš arti!
Jau tu nebe vergė, jau tu nebe toji! 
Ir tavo laukai jau naujai suarti!

Daug kentėm mes, Lietuva, kraujo daug liejom, 
Kol vėl suskambėjai tu amžių garbe.
Dabar nusodinsim tau kelią alėjom, 
Kad žengtum rytojui! tu žygiais garbi.

Mylėjom tave mes prie stulpo gėdingo, 
Mylėjom tave mes saldžiausiom dainom ... 
Ir toj mūsų meilė tau, žeme, nedingo.. / * 
Mes niekam tavęs jau neduosim mainom!...

Mes, svetimą purvą darbais nusivalę, 
Gražiai pasipuošim tavuoju turtu, 
O tavo kantrybe užgrūdę sau valią, 
Budėsim, kaip amžiais budėjai ir tu...

Jau niekam mūs žemės vargan nepavergti!
O, Nemune, bangą varyk, kaip varei!... 
Lietuviai užmiršo dejuoti ir verkti!
Jie žino, kad laimi tik drąsūs kariai!...

jie Rusijai žinomi; jis pa
reiškė, kad Vokietija nenori 
ir nenorėjo Ukrainos.

Baigdamas savo kalbą, 
Hitleris pareiškė, kad nei jis, 
nei vokiečių tauta nenori ka
ro prieš Angliją ir Prancūzi
ją, iš kurių jis nieko nerei
kalaująs. Bet jei jos ka
riaus, Vokietija kariausianti 
iki paskutinės jėgos.

Anglijoje ir Prancūzijoje 
vyriausybės tuojau pareiš
kė, kad Hitlerio naujausias 
pareiškimas nepakeičia pa
dėties, kad kova bus tęsiama 
toliau, tik dar didesniu pa
siryžimu. Rugsėjo 20 d. su
šauktas Anglijos atstovų su
sirinkimas, kuriame premje
ras Chamberlain pareiškė, 
kad Hitlerio žodžiams nega
lima tikėti, kad kova bus tę
siama toliau.

Prancūzijos vyriausybė iš
leido savo pareiškimą, ku
riame sakoma, kad Prancū
zija laikysis savo žodžio ir 
kovos, iki hitlerizmas bus 
sutriuškintas.

Nei Anglija, nei Prancūzi
ja dar nesiėmė ypatingų žy
gių dėl Sovietų Rusijos įsi
kišimo į karą. Abi vyriausy
bės — prancūzų ir anglų — 
pasmerkė Rusijos kariuome
nės įžygiavimą į Lenkiją, 
kaip visiškai nepamatuotą. 
Prancūzijos partijos vado
vybė išleido pareiškimą, ku
riame užgiria rusų raudono
sios kariuomenės žygį. Dėl 
šio pareiškimo Prancūzijos 
tautos atstovų rūmuose kilo 
didelių susirėmimų. _

RUSIJA IR VOKIETIJA 
NUSTATO NAUJAS RIBAS

Berlynas. — Iš čia prane
šama, kad rugsėjo 20 d. Ru
sijos ir Vokietijos atsakingi 
pareigūnai susitiko ir pra
dėjo nustatyti naujas vals
tybių ribas ryšium su Lenki
jos padalinimu. Jau aišku, 
kad Baltgudija ir ukrainie
čių apgyventa teritorija ati
tenka Sov. Rusijai, kuri ža
da įsteigti „autonomines” 
Naujosios Baltgudijos ir 
Naujosios Ukrainos „respub
likas”, žinoma, komunisti
nės santvarkos pagrindais. 
Vokietija pasiims sau la
biausiai turtingas sritis sa
vo pasienyje, o buvusios 
Lenkijos teritorijoje trečda
lyje, tarp Rusijos ir Vokieti
jos, bus sudaryta nauja, bu
ferinė Lenkija, aiškioje Vo
kietijos globoje. Jau kalba
ma, kad, Varšuvai kritus, 
ten tuojau bus sudaryta 
Lenkijos vyriausybė, palan
ki Vokietijai ir Sov. Rusijai, 
kuri pasirašysianti taikos 
sutartį.

Šiuo metu nežinomas Vil
niaus krašto likimas. Dar ne 
visa Vilniaus krašto terito
rija yra rusų rankose. Lie
tuvos vyriausybė dedanti vi
sas pastangas, kad Lietuvai 
būtų grąžinta tai, kas jai 
teisėtai priklauso.
VOKIEČIAI TRAUKIASI 

IŠ LENKŲ UKRAINOS

Berlynas. — Vokietijos 
kariuomenės vadovybės įsa-

Jaunimo Klausimu
ALRK Federacijos Kon

gresas, išklausęs kun. V. 
Masiulio referato jaunimo 
organizavimo reikalu, vien
balsiai reiškia jam nuošir
džią padėką už dedamas pa
stangas ir patiektus planus 
jaunimo suorganizavimui.

Kongresas prašo kun. Ma
siulio, kooperuojant su Fe
deracija, įsteigti atstovybę 
lietuvių katalikų jaunimo 
organizavimui Amerikoje ir 
vadų nuoširdaus su juo ko- 
operavimo.

Skautu Reikalu
ALRK Federacijos Kon

gresas su džiaugsmu priėmė 
žinią, kad LRKSA rūpesčiu 
pradėtas lietuvių katalikų 
parapijose skautų sąjūdis. 
Pradžia padaryta Chicagos 
apskrityje, vadovaujant p. 
J. Rakščiui. Kongresas nuo
širdžiai pritaria ir giria 
skautų organizavimą ir šiam 
darbui pažada moralinę pa
ramą.

Lietuvos Okupuotų Kraštų 
Vadavimo Reikalu

ALRK Federacijos Kon
gresas išklausęs redakto
riaus Mato Zujaus referato 
pavergtų Lietuvos kraštų 
vadavimo reikalais, išreiškė 
nuoširdžią padėką ir nutarė:

a) Įpareigoti Kat. Fede
racijos Tarybą prie Tautos 
Fondo įsteigti atskirą fondą 
vien tik rėmimui pavergtų 
Lietuvos kraštų, lietuvių 
tautiniam, kultūriniam ir 
labdaringam tikslui ir vedi
mui propagandos.

b) Spalių mėnesį 
vajų rinkimui aukų 
naudai.

skirti 
fondo

kymu, vokiečių kariuomenė 
pradėjo išsitraukti iš užim
tos lenkų Ukrainos, kuri pa
vedama Sovietų Rusijai. Vo
kiečiai, ką tik laimėję mū
šius prie Lwowo, pasitraukė 
iš šio svarbaus ukrainiečių 
miesto ir įleido į jį rusų ka
riuomenę. Vokiečiai taip pat 
pasitraukė iš Lietuvos Bra
stos, Baltstogės ir kitų vie
tų, kurios įeina į numaty
tus Baltgudijos ir Naujosios 
Ukrainos rajonus.

Rugsėjo 20 d. į Maskvą 
orlaiviu atlėkė Vokietijos į- 
žymūs karininkai, kurie su 
Rusijos štabo atstovais nu
statys buvusioje Lenkijoje 
demarkacijos linijos ribas 
tarp Rusijos ir Vokietijos.

c) Paraginti visus Federa
cijos skyrius pagyvinti akci
ją pavergtų kraštų vadavi
mo reikalu.

d) Atsišaukti į visus kle
bonus, kad savo parapijose, 
kur dar nėra įsteigti Federa
cijos skyrius, kurie tuo pa
čiu laiku yra ir okupuotų 
kraštų vadavimo skyriais.

e) Sekmingesniam darbo 
varymui, Federacijos Tary
ba sudarė specialią pavergtų 
kraštų vadavimo reikalais 
sekciją. * >

ALRK Federacijos kon
gresas išklausęs gerb. profe
soriaus Dr. K. Pakšto turi
ningos kalbos apie mūsų 
tautos aktualiausius klausi
mus, apie tarptautinę ir vi
daus Lietuvos padėtį, Lietu
vos katalikiškas organizaci
jas ir jų vadus ir apie Ame
rikos lietuvių tautinį likimą, 
nutarė:

a) Padėkoti referentui, 
prof. K. Pakštui, už gražią 
kalbą, pagirti Lietuvos da
bartinį nusistatymą, laikytis 
nuošaliai kilusioje Europos 
krizėje;

b) Sveikinti pradėtąjį dar
bą vienyti tautą, atstatyti 
normalią vidaus politikos 
padėtį ir traukti prie valsty
bės vairo geriausias tautos 
jėgas.

c) Kooperuoti visuose dar
buose ir reikaluose su orga
nizuota Lietuvos katalikiška 
visuomene.

d) Stiprinti Amerikos lie
tuvių tautinę sąmonę per or
ganizacijas, spaudą, mokyk
las ir kitus galimus būdus.

e) Rengti prof. Pakštui 
prakalbų maršrutą po visas 
Amerikos lietuvių kolonijas.

ALRK Federacijos kon
gresas Brooklyne, rugs. 13 
d., aptaręs lietuvių tautos 
aktualiuosius 
sprendė:

1) Laikyti 
labai girtiną
riausybės neutralumą prasi
dėjusiame Europos kare.

2) Karštai pritarti tai vy
riausybei, kuri vykdo visų 
tautos grupių vienybę ir at
stovauja visai lietuvių tau
tai.

3) Lietuvių mokyklose A- 
merikoje sustiprinti lietuvių 
kalbą, istoriją ir geografiją, 
prašant tam reikalui iš Lie
tuvos paramos.

4) Prašyti Lietuvos sti
pendijų Kaune baigusiems 
Marianapolio Kolegiją, Sese
rų Kazimieriečių ir Pranciš- 
kiečių akademijoms ir ki-ltams.

reikalus, nu-

išmintingą ir 
Lietuvos vy-

NAUJA KUNIGŲ VIENY
BĖS VADOVYBĖ

jHiiisterioŽadeiki®
Rugsėjo 14 d. New Yorke 

įvyko Kunigų Vienybės me
tinis seimas, kuriame daly
vavo 39 kunigai; buvo 5 
svečiai kunigai iš Lietuvos. 
Seimui pirmininkavo kun. 
K. Vasys, Aušros Vartų par. 
kleb. (Worcester, Mass.); 
vicepirmininku buvo kun. J. 
Simonaitis; sekretoriavo 
kun. K. Paulonis ir kun. J. 
Dambrauskas, MIC. Rezo
liucijų komisiją sudarė ku
nigai P. Juraitis, Pr. Juras 
ir dr. J. Vaškevičius. Seimo 
dalyvių tarpe buvo trys pre
latai — Maciejauskas, Am
botas ir Krušas. Apie praei
tų metų veiklą ir įvairius į- 
vykius pranešė kun. Jonas 
Balkūnas, Kunigų 
pirmininkavęs nuo 
tų vasaros.

Nauja Kunigų 
vadovybė išrinkta
stato: pirm. kun. Norbertas 
Pakalnis, Brooklyno Apreiš
kimo par. klebonas; sekr. — 
kun. Pranas M. Juras, Law
rence šv. Pranciškaus par. 
klebonas; ižd. kun. dr. Vin
cas Martusevičius, Philadel- 
phijos šv. Kazimiero par. vi
karas.

Kiek teko patirti, seimas 
praėjo labai sklandžiai.

g anglų kalbos)

L kai anoje At- 
Lje ir net netoli 
į viešpatauja 
įąjudis, nes tautos 
liįnisios milžinisko- 
Le, kurių pasėkų 
L negali pramaty
ta M šioje Ry
šulio Parodos iš- 

L aplinkumoje, esa- 
faę vardan progre- 
& taikos ir drau- 

: tarpe tautų.
SS vardu aš sveiki

Vienybei 
1936 me-

istės atvykusių A- 
i lietuvių susispieti- 
«esu Jūsų 2500 jau

Vienybės 
tokio są-

toms lietlvių katalikų para
pijos aukštesnėms mokyk
loms Amerikoje, rekomen
duojant dvasios vadams.

5) Suruošti Lietuvos ir 
Amerikos lėšomis vasarines 
ekskursijas į Lietuvą, bai
gusiems lietuvių mokyklas 
Amerikoje ir gavusiems ge
riausius lietuvių kalbos pa
žymius.

Visuomenės Blaivumo 
Reikalais

Kongresas kreipia dėmesį 
į mūsų^ įvairių įstaigų ir or
ganizacijų vadovybes, kad 
jos pradėtų rūpintis mūsų 
visuomenės blaivinimo rei
kalais. Šiuo atžvilgiu mūsų 
veikėjai daug kur pasitar
nautų, jei stengtųsi sureng
ti išvažiavimus, piknikus ir 
šiaip jau pramogas salėje, 
kiek galima blaivesnius, bū
tent: nevien paprastam pa
silinksminimui su gėrimais 
ir pasišokimui, bet su tam 
tikromis programomis, ku
riomis būtų keliama žmonė
se blaivumo ir lietuviškumo 
kultūra.

Kongresas pageidauja, kad 
Federacijos Taryba stengtų
si sudaryti galimybes visoms 
mūsų centralinėms organiza
cijoms turėti nuolatinį ke
liaujantį iš kolonijos į kolo
niją organizatorių ar orga
nizatorius, kurie bevažinėda
mi stiprintų atskirų organi
zacijų skyrius ir bendrąjį 
mūsų centro — Federacijos 
veikimą ir platintų katali
kišką spaudą.

aje su Jūsų rinkti
nais, drauge su 

^garbingų svečių iš 
sir drauge su padrą- 
ii dideliu skaičiumi 
jtių - draugų. Aš 
aai dėkoju Tams- 
i pagerbimą savo at 
su šios Lietuvių Die 
juos, kuri faktinai su 
a Lietuvos Tautinė 
s diena, Lietuvos vj 
sės nustatyta pageri 
3vos istorinės prae 
reikšmingumą, kur 
iriai atvaizduoja I 
Bytautas, kurio stov 
šia Lietuvos Pavili; 
fek tai tam Lietuv 
nui viešpataujant L 
tavo pasiekusi gari 
išmes viršūnes ir j 
reo 1430 metų rugs 
radinasi, prieš 500 i 
bent 100 metų pi 
Yorko įlankos atr; 

hi Vytautas buvo m 
ipsivainikuoti karai 
ii, kurį jam buvo 
s Šv. Romos Impe 
ratom, kaipo L 

ir

nančiuose amžiuose, 
Fytauto sukurta Imp 
radėjo silpnėti ir net 
tomybės neteko,
3 Lenkijos, o vėliau 
jos priekabių, kad 
i Didžio Karo pasėl 
ryžtumų ir galingą 1 
troškimą paprasto; 
ijj liaudies, bet ne ' 
i bajorijos, kuri did 
sulenkėjusi buvo t? 

rimu gaivalu krašt 
sr Yorkas gi, pirn 
h Nauju Amsterd 
laimingesnis: jis n

(Tęsinys)

Uždekite dar vieną
Aš nematau č

geležinkelio pyl 
vyresnysis darbi

Federacijos kongresas 
džiaugiasi Lietuvių Dienos, 
įvykusios rugs. 10, 1939, pa
sisekimu ir dėkoja visiems 
tos dienos rengėjams ir pro
gramos dalyviams už gražų 
jų darbą, tik apgailestauja, 
kad taip iškilmingos dienos 
proga p. Generalinis Konsu
las pasinaudojo įžeisti kata
likus, keldamas aikštėn tik 
p. Šliupo vardą, kuris visą 
gyvenimą šmeižė katalikus 
ir ardė Amerikos lietuvių 
vieningą darbą.

kon-

tas viršininke, K 
šje buvo užgesusi 
Mesa. Dabar vėl d

Padėka
ALRK Federacijos 

gresas nuoširdžiai dėkoja 
gerb. kun. Norbertui Pakal
niui ir visiems prisidėju- 
siems prie surengimo šio 
XXVH Federacijos Kongre
so.

Taip pat Kongreso daly
viai reiškia gilią padėką po
sėdžio vedėjams ir prelegen-

k man nepraneši 
S pats padaryti! 
!pie signalų Įritą i 
•mam pasakyk, ka 
taa į Tauragę!
1 labai geros nuom 
tarų kaimynus.
N būdamas, tegi 

^budrumo! Ir, b< 
b ten gulite be da 
ta žvyrą! Kad aš 
tautingimško juo] 
šakyje dega ketui 
* Visas pilkas ge 
tatyti kaip šv

‘Medam!
joniukai pasilenki 
* po vagonėlių r 
'tag,
'Vienas! — rikteli 

kaip įsite 
wu rankos. Bet 
ta dovi vietoje. —



m.

IENI-

v Yorke

Rugsėjo 22 d.; 1939 m.

lietuves Minis terio Z adeikio Kalba Lie t u vų Dienoj

na daly, 
buvo 5 

Lietuvos, 
vo kun. 
artų par.

Mass.);

(Vertimas iš anglų kalbos)

iretoriavo

1 Rezo- 
udarė ku- 
Pr. Juras 
us. Seimo 

t trys prė
skas, Am- 
įpie praei- 
įvairius į- 
[im. Jonas 

Vienybei 
1936 me-

Vienybės 
tokio su- 

Norbertas 
no Apreiš- 
s; sekt. — 
iras, Law- 
škaus par. 
i. dr. Via- 
, Philadel- 
iro par. vi

rti, seimas 
džiai,

Tuo tarpu, kai anoje At- 
j lanto pusėje ir net netoli 
I Lietuvos sienų viešpatauja 

didžiulis sąjūdis, nes tautos 
yra susidūrusios milžiniško
se imtynėse, kurių pasėkų 
niekas dar negali pramaty
ti, — mes čionai, šioje Ry
tojaus Pasaulio Parodos iš- 
Idlmingoje aplinkumoje, esa
me susirinkę vardan progre
so ir vardan taikos ir drau
giškumo tarpe tautų.

Lietuvos vardu aš sveiki
ni! šį didžiulį vietinių ir iš 
kaimynystės atvykusių A- 
merikos lietuvių susispieti- 
mą drauge su Jūsų 2500 jau
nų dainininkų galinga gru- 

. pe, drauge su Jūsų rinkti- 
I niais šokikais, drauge su 
(daugeliu garbingų svečių iš 
I Lietuvos ir drauge su padrą- 
I ginančiai dideliu skaičiumi 
•amerikiečių — draugų. Aš 
’ nuoširdžiai dėkoju Tams

toms už pagerbimą savo at
silankymu šios Lietuvių Die
nos, dienos, kuri faktinai su
tapo su Lietuvos Tautinės 
Šventės diena, Lietuvos vy- 

jriausybės nustatyta pagerb- 
į ti Lietuvos istorinės praei

ties reikšmingumą, kurią 
‘ taip tiksliai atvaizduoja Di- 
tdysai Vytautas, kurio stovy

ta puošia Lietuvos Pavilijo- 
ną. Juk tai tam Lietuvos 
didvyriui viešpataujant Lie
tuva buvo pasiekusi garbės 
ir reikšmės viršūnes ir juk 
tai buvo 1430 metų rugsėjo 

Jikų para- 
s mokyk- 

rekomen- 
idams. 
etuvos ir 
vasarines 

uvą, bai- 
mokyklas 

įsiems ge- jH, vadinasi, prieš 500 me- 
ralbos pa- y ir bent 100 metų prieš 

lew Yorko įlankos atradi
mą, kai Vytautas buvo nuta- 

livumo F apsivainikuoti karaliaus 
■arnikų, kurį jam buvo pa- 
j Męs šv. Romos Imperijos 

•L -3 imperatorius, kaipo Lietu
vos nepriklausomybės ir ga
mes ženklą.
1 Sekančiuose amžiuose, de-

i, Vytauto sukurta Imperi- 
r nasitar- ia Pradėjo silpnėti ir net ne- 

_!l.1 « n it-

igiį ir or
fes, kadi 
is mūsii 
rūmo Tei
giu mūsų

si sureng- 
iknikus ir 
gas salėje, 
esnius, bi- 
'astam pa- 
u gėrimais 
t su tarn 
nomis, ko
ma žrnonė- 
etuviškumo

ddauja,kad 
ba stengtų- 
ybes visoms 
is organiza- 
jolatinį ke- 
rijos į kolo- 
ų ar orga- 
bevažinėda- 
rirų organi- 
ir bendrąjį 
Federacijos 
;intų katali-

priklausomybės neteko, pir
ma dėl Lenkijos, o vėliau dėl 
Rusijos priekabių, kad at
gimtų Didžio Karo pasėkoje 
per ryžtumą ir galingą lais
vės troškimą paprastosios 
lietuvių liaudies, bet ne Lie
tuvos bajorijos, kuri didžiu
moje sulenkėjusi buvo tapu
si svetimu gaivalu krašte.

New Yorkas gi, pirmiau 
vadintas Nauju Amsterdam, 
buvo laimingesnis: jis nesu-

(Tęsinys)

- Uždekite dar vieną ži
bintuvą. Aš nematau deši
nio kampo!

Nuo geležinkelio pylimo 
sušuko vyresnysis darbinin- 

kongresas 
ivių Dienos, 
0,1939, pa- 
oja visiemf 
ams ir pro- 
s už gražų 
gailestauja, 
ngos dienos 
linis Konsu- 
įžeisti kata- 
aikštėn tik 

, kuris visą 
žė katalikus 
:os lietuvių

a
acijos kon- 
šiai dėkoja 
ertui Pakai- 
s prisidėjo- 
rengimo šio 
jos Kongre-

įgreso daly- 
padėką po- 

ir prelegen-

, - Ponas viršininke, Kups
tų pusėje buvo užgesusi rau
dona šviesa. Dabar vėl dega.

Ižas įsiuto:
— Tu man nepranešinėk, 

ką gali pats padaryti! Nu
siųsk prie signalų kitą žmo
gų, o anam pasakyk, kad aš 
jį perkeliu į Tauragę! Jis, 
rodos, labai geros nuomonės 
apie vakarų kaimynus. Ar
čiau jų būdamas, tegu iš
moksta budrumo! Ir, be to, 
ką jūs ten gulite be darbo ? 
Ruoškite žvyrą! Kad aš ne
girdėčiau tinginiško juoko.
Priešakyje dega keturi ži

bintai. Visas pilkas gelžbe- 
tonas matyti kaip šviesią 
dieną.

— Pradedam!
Darbininkai pasilenkia ir 

pakiša po vagonėlių ratais 
laužtuvus.

— Vienas! — rikteli Ižas 
ir pastebi, kaip įsitempia 
darbininkų rankos. Bet gelž- 
betonas stovi vietoje. — Vie

valdomai augo ir dar auga į 
didmiestį Naujojo Pasaulio 
savotišką Imperiją. Per New 
Yorko uostą tarpe viso pa
saulio ateivių atvyko arti 
milijono ir lietuvių, kurie ir 
apsigyveno tai čia pat, tai 
pasklido iki Ramiojo vande
nyno. Ateiviai iš Lietuvos, 
kaip ir kitų kraštų emigran
tai, atitinkamu būdu prisi
dėjo prie šios didžiulės Ame
rikos Valstybių Sąjungos iš
sivystymo. Ir Lietuva, išei
vių motina, dabar raminasi 
tuo, kad jos sūnūs ir dukte
rys Amerikos prieglobstin- 
goje padangėje surado sau 
patogesnes gyvenimo sąly
gas. Susidariusios sąlygos 
ir mieli atsiminimai, be abe
jo, atsispindi ir dainose ir 
šokiuose, ką mes čionai gir
dime ir matome. Ši šventa
dieniška iškilmių nuotaika 
betgi kaip čia, taip ypač pa
čioje Lietuvoje, dėl naujai 
prasidėjusio karo, yra šiek 
tiek sudrumsta naujos atsa
komybės jausmais bei rūpes
čiais.

Prie šios progos betgi ver
ta neužmiršti, kad Lietuva, 
nežiūrint tų didelių politinių 
problemų, kurias jai teko 
pergyventi jos 21 metų ne
priklausomo laikotarpio me
tu, sugebėjo sudaryti sau 
nuostabaus ir nuolatinio 
ekonominio ir kultūrinio 
progreso sąlygas. Dabarties 
metu Lietuva yra išmintin
gai pasirinkusi griežto neu
tralumo kelią. Estija ir Lat
vija, Lietuvos bendrininkai 
Pabaltijo Sąjungoje, yra pa
sielgusios taip pat. Lietuvos 
galingi kaimynai yra mums 
davę pažadų mūsų neutralu
mą gerbti ir mes turime pa
grindo tiems pažadams tikė
ti ir už tuos pažadus esame 
dėkingi. Tačiau, kad neutra
lumas nepasidarytų fikcija, 
reikia jį paremti, ginti. Dėl 
to ir Lietuvos vyriausybė 
jaučia pareigą savo 
ir pusiau karines 
laikyti pasiruošime, 
todėl tikisi, kad jos 
lumo politika padės jai iš
bristi krizį ir apsaugos jos 
progresą tolimesniems lai
kams.

Eidamas prie pabaigos, aš 
naudojuosi proga pareikšti 
mano šalies vyriausybės 
nuoširdžiausius linkėjimus 
laimei ir gerovei didžiai A- 
merikos Tautai, — pareikšti

karines 
pajėgas 
Lietuva 
neutra-

Kazys Jankauskas

nas! ar aš pats turėsiu pa
rodyti, kaip reikia stumti? 
Seniūne, paimk iš to dešini
nio laužtuvą. Jis jo visai 
nemoka laikyti. Vienas!

Bet gelžbetonas nejuda. 
Kazys meta laužtuvą ir ke
liaklupsčiom nušliaužia ap
link vagonėlius. Po vienu ra
tu jis randa pakištą medinį 
klyną, nors buvo įsakyta 
klynus išimti. Su koja iš
trenkia ir tyliai pasako prie 
to rato pastatytam 
ninkui:

— Žiopla galva!
Pribėga Ižas:
— Kas čia buvo?
— Pakeičiau Valeikai lauž

tuvą.

— Nukišiu aš jus abu kur 
nors, tai nemeluosi. Iš tikrų
jų galvos, po velnių. Klyno 
neišima ir nori pastumti. 
Jeigu mes taipgi dirbsime, 
tai mėnesiui užteks ir iš vi
so nieko neišeis!

Jis sugrįžta, kur buvęs, ir 
vėl sušunka:

— Vienas!
Vagonėliai sucypia ir cen

timetru pasistumia artyn

darbi-

— Man rodos, kad pasku
tinis domkratas šiek tiek

pasviro. Bėgiai nelygūs, — 
pasako vienas darbininkas.

— Ne tavo reikalas! Pa
keisk man šitą bailį, seniū
ne. Tegu jis eina į viršų tin
giniauti.

Centimetras... trys... de
šimt... penkiolika... vagonė
liai cypia... gelžbetonas tylė
damas leidžia save judinti... 
vienas galas jau pasiekė an
gą... metras ir devynios de
šimtys centimetrų... Darbi
ninkai iš nuovargio ima 
keikti vagonėlius. Atsiklau
pę, susirietę jie šliaužia ša
lia vagonėlių ir kiekvienu 
sunkiu paspaudimu laimi 
tiktai centimetrą.

Pradžia vienuoliktos. Va
karuose kyla ir leidžiasi bal
ta vasaros naktį siena. Visą 
laiką kažkur netoli skun
džiasi kurklys. Darbas vėl 
sustojo: gelžbetonas lindo į 
angą šiek tiek įstrižas. Inži
nierius apžiūrėjo bėgius. 
Vieną jų galą reikia šiek 
tiek pastūmėti į kairę, rizi
kuojant išjudinti gelžbetono 
lygsvarą, arba reikia vago
nėlius grąžinti atgal, iš kur 
jie taip sunkiai buvo atstum
ti iki tilto, ir tada išlyginti 
laisvus bėgius.

— Seniūnas, kodėl bėgiai 
nebuvo kaip reikiant patik
rinti? Žiūrėk, kur dabar va
žiuojam!

— Bėgių kryptis, pone

AMERIKA

Lietuvos kariuomenė, kurios jėgos šiuo metu labai padidintos, stropiai budi Lietuvos
nepriklausomybės sargyboje.

Apsaugojimas Amerikos Laisvių
Pereitą šimtmetį beveik 

visa vakarinė civilizacija 
priėmė pilietinės ir tikybinės 
laisvės nuomones, kurios pa
gelbėjo ir įsteigė mūsų ame
rikonišką demokratiją. At
rodė, kad beveik kiekviena

Lietuvos Prezidento bičiuliš
ką padėką Ponui Pasaulinės 
Parodos Pirmininkui už įra- 
šydinimą šios „Lietuvių Die
nos” į Parodos iškilmių pla
ną, mano asmenišką gilią 
padėką ponui Whalen ir jo 
padėjėjams, generaliniam 
komisarui ir kiekvienam bei 
visiems, kas kaip nors pri
sidėjo prie įvykdymo šios 
atmintinos spalvingos iškil
mės. Tegul ši neužmirština 
manifestacija lietuvių dailės 
ir kūrybinio pajėgumo būna 
pašvęsta dar didesniam mū
sų dviejų tautų draugišku
mui ir Lietuvos nenutrau
kiamai laisvei bei nepri
klausomybei vardan jos pa
čios žmonių labo, kaip ir 
vardan Lietuvos talkos link 
pasaulio taikos ir gerovės.

Washington, D. C. 

apsišvietusi šalis priims šį 
Jungt. Amerikos Valstybių 
nusistatymą.

Bet pasaulis nemaloniai 
pabudo.

Nauja priespaudos taisyk
lė išstūmė seną tiesos tai
syklę.

Žvėriškos militariškos val
džios ne tik uždėjo užkulnį 
ant jų pačių piliečių, bet ir 
kaimynams, kurie tuščiai ti
kėjo, kad šimtmečiai civili
zacijos ir žmoniškos kultū
ros išnaikino tokius dalykus. 
Asmeniškos laisvės, kurias 
pasaulis pradėjo priimti, 
kaipo kiekvieno šventą pa
veldėjimą, užgnibtos šim
tams milijonų žmonių. Dau
gely pasaulio vietų vyrai ir 
moterys jau negali sakyti ir 
rašyti, ką jie mąsto, negali 
melstis kur nori, net negali 
skaityti ir klausyti žinių 
apie dabartinę ir praeities 
kultūrą.

Nepaisant, koki mūsų 
skirtumai šioje šalyje, kiek
vienas tikras amerikietis pa
siryžęs, kad toki dalykai 
čionai neįvyktų. Bet negana 
vien tik pasiryžimo.

viršininke, buvo gerai nusta
tyta. Nuo sunkumo, matyt, 
jie patys pasidavė kiek į ša
lį.

— Prašau man neaiškinti! 
— ir pagalvoja, kad dar pa
lauks šitas seniūnas, kol jį 
pakels į meisterius. — O 
kaip tau atrodo, galime mė
ginti stumti bėgius į šoną su 
visu betonu?

Kazys valandėlę pagalvo
ja ir atsako:

— Tur būt, galima. Vie
nas betono galas jau ant 
angos, apsaugotas. Domkra
tu lėtai pajudinsim. Nieko 
neatsitiks.

— Duokite domkratą!
— Nieko neišeis, — tam

sos priedangoj pasako kas 
kimiu balsu. — Kad grius 
jums šitas betonas. Žmonių 
jums negaila, šit kas yra. 
Būtinai prispaus keletą.

— Sugaukite man tą žaltį. 
Aš jį pašausiu. Na ir asilų 
pririnkai tu į savo kuopą!

Prie pavojingo domkrato 
stojo Kazys ir jo draugas, 
labai pasitikįs Kaziu. Dom
kratą jie atrėmė į mūrinę 
angą, kitą galą į žuolį. Ėmė 
atsargiai sukti. Viskas braš
kėjo, sujudėjo, žmonės pra
dėjo bėgti į šalis.

— Jei tiktai kas, tuojau 
ir bėgsite, sprandus trukda- 
mi! — šaukė Kazys ir pasi
žiūrėjo į masyvą.

Mūsų dabartinis darbas ir 
atsakomybė yra taip sutvar
kyti mūsų viešus reikalus, 
kad toki dalykai negalėtų 
čionai įvykti. Tam darbui ir 
tai atsakomybei mes visi tu
rime pasiduoti, ne tik vilty
je ir noru, bet darbu ir ob- 
jektyviškumu.

Kitos tautos gali išnaikin
ti jų laisves ir gali laikinai 
atgal kreiptis prie viduram
žių barbarizmo ir tamsumo. 
Todėl mes turime aukščiaus 
iškelti laisvės žiburį, kad net 
ir kiti matytų jo šviesą.

Mums užlaikyti demokra
tiją neturi būti jokio per
skyrimo mūsų žmonių. Ne
apykanta pagimdo neapy
kantą. Prispaudimas asmens 
arba grupės asmenų galuti
nai veda prie prispaudimo 
kitų asmenų ir grupių. Kur 
tik rasinis ar tikybinis iš
skyrimas pakėlė galvą, ten 
mirties varpas žmoniškoms 
teisėms paskambėjo. Tokia 
rūšis išskyrimo veda prie 
diktatūrų užsienyje, kur 
žmonės, ieškodami išskirian
čių interesų, tik pagimdė 
vaisingą vietą tiems, kurie 
ieškojo asmeniško galingu
mo.

Mūsų tauta yra daugiau,

— Taigi. O stovėsi, gali 
užmušti.

Baigėsi vienuolikta valan
da. Ižas suprato, kad visas 
darbas vėluojasi, kad reikės 
sustabdyti naktinį traukinį. 
Jis keletą sykių buvo skai
čiavęs ir padarė išvadą, kad 
kaip tik spės praleisti nakti
nį. Bet praktika suplėšė jo 
popierinius išvedžiojimus. 
Ižas vis labiau ėmė pykti 
ant Kazio, kaltindamas jį 
tuo, kad seniūnas taip svar
biam darbui nepasiruošė, 
kaip reikėjo, nors buvo kele
tą sykių perspėtas. Kazys 
jautėsi įžeistas. Pyktį dar 
labiau didino nuovargis.

Pusę dvyliktos buvo at
statyta bėgių kryptis ir vėl 
prasidėjo centimetrinis stū- 
mimasis pirmyn. Kazys dir
bo daugiau už savo žmones. 
Inžinierius vis labiau pyko 
ir kibo prie kiekvieno niek
niekio. Jis jau žinojo, kad 
reikės rašyti ilgą pasiteisini
mą į Kauną, kodėl buvo su
laikytas traukinys. Jie slap
čia juoksis ir sakys, kad vis 
dėlto neįgudimas ir jaunas 
amžius darbui yra minusas. 
Paskui jie pradės kibti ir 
prie kitų dalykų jo ruože, 
kol visai sudoros. Ižas pra
dėjo neapkęsti jauno seniū- 
ho, nors šis dabar tvarkė vi
są darbą ir tiktai iš jo vie
no ėmė darbininkai įkarštį.

K. FEDERACIJOS CENT
RO VALDYBA

Rugsėjo 12 — 13 d.d. įvy
kęs Apreiškimo par. salėje, 
Brooklyne, K. Federacijos 
kongresas, užbaigdamas sa
vo posėdžius, išrinko naują 
centro valdybą, kurios na
riai šiaip pasiskirstė parei
gomis: dvasios vadas — 
kun. N. Pakalnis, pirminin
kas — dr. Antanas Rakaus
kas, vicepirmininkai — Ka
zys J. Krušinskas ir Matas 
Zujus; sekretorius — Leo
nardas Šimutis, iždininkas

negu vienos valdžios geogra
fiška vienutė. Mūsų tauta 
susideda iš žmonių įvairių 
genčių ir daugybės tikėjimų, 
bet mes sujungti tvirta lais
vės meile. Tauta, kurią pa
gimdė didis idealas. Tas ide
alas gali būti ir bus užlai
kytas mums ir mūsų vai
kams ir mūsų vaikų vai
kams, tik jeigu mes apsau
gosime ją kovojančiai ir ne
pasiduodančiai.

Tas idealas yra toks ga
lingas, kad turi būti įsidėtas 
širdyje kiekvieno tikro ame
rikiečio.

Vyrai kentėjo, kovojo ir 
mirė dėl tų pilietinių ir ti
kybinių laisvių. Tie iš mūsų, 
kurie dėl tų nukentėjimų da
bar džiaugiamės tomis lais
vėmis, turime parodyti ne
mažesni pasiryžimą, nema
žesni norą kovoti, kad tos 
laisvės būtų užlaikytos.

Nė viena diktatūros for
ma — komunistų , fašistų ar 
nacių — negalės šioje šalyje 
pasisekimo rasti, jeigu mes, 
kaipo tauta, kariaujančiai 
apsaugosime tas pilietines, 
tikybines ir asmeniškas lais
ves mums mūsų valdžios 
forma garantuotas ir kurios 
praktikuojamos mūsų viso
je istorijoje. Atėmimas tei
sių nuo mūsų piliečių mus 
galutinai vestų prie pana
šaus padėjimo, kuris yra 
despotiškose šalyse užsieny
je. Neužlaikymas mūsų lais
vių galėtų plačiai atidaryti 
neteisingumo ir priespaudos 
vartus. Mes turime nepasi
duodančiai stoti prieš visus 
principus, mažumų ar didu
mų įkvėptus, kurie nors ma- 
žiausiame laipsnyje nusilp
nintų mūsų laivės principus, 
pagal kuriuos ši tauta įsteig
ta.

(Iš New Yorko gubernato
riaus Herbert Lehman© 
straipsnio FLIS. vadovybei).

Gelžbetonas jau buvo įsi
varęs į angą iki pusės. Bai
gėsi dvylikta. Jau reikėjo 
perspėti signalininkus, kad 
dar nėra jokio geležinkelio. 
Kazys stengėsi būti kiek to
liau nuo dūkstančio inžinie
riaus. Ir jeigu anas ko nors 
šaukė, tai stengėsi nenugir
sti, nes dabar jau nebuvo ko 
nors labai svarbaus, dėl ko 
reikėtų tartis ar atskirai 
nurodinėti. Cinko patalas 
ant angos galų jau buvo pa
dėtas, žvyras pašalintas. 
Stumti liko taip pat tik
tai dešimt centimetrų. O 
paskui bus galima ir lė
tai leisti žemyn gelžbe- 
toną domkratų pagalba, 
kol jis atsiguls galais į 
akmenines sienas. Kazys ne
supranta, kodėl nesidžiaugia 
inžinierius artima darbo pa
baiga ir tuo pasisekimu, ku
ris lydėjo visą darbą. Juk nė 
vienas žmogus nebuvo su
žeistas, neįskilo betonas, ne
nuvirto. Pusvalandžiui bus 
sustabdytas greitasis. Bet 
juk traukinį kartais sustab
do ir dėl daug menkesnės 
priežasties: dėl karvės atsi
gulusios vidury geležinkelio.

Greitasis jau stovėjo prie 
raudono žibinto Kupstų pu
sėje. Ir lyg tyčia keletą sy
kių sušvilpė. Ižas lakstė kaip 
adatomis ir rėkė, kiek gali.

Rytuose lėtai ir didingai 
švito nauja diena, lįsdama iš

— kun. Pranas M. Juras; 
valdybos nariai — Antanas 
F. Kneižys, Kazys P. Vilniš
kis ir Juozas B. Laučka.

MARIANAPOLIO KOLEGI
JA PRADĖJO DARBĄ

Thompson. — Marianapo- 
lio kolegija pradėjo naujus 
mokslo metus rugsėjo 18 d. 
Studentų tarpe daug naujų 
veidų, kurių tarpe du iš Lie
tuvos. Marianapolio kolegija 
suteikė stipendijas dviems 
studentams, neseniai atvy
kusioms iš Lietuvos — stu
dentui P. Baltiniui ir A. Re- 
neckiui. P. Baltinis buvo at
vykęs atstovauti ateitinin
kams Pax Romana kongrese, 
o Reneckis, artimai dirbąs 
prie „Naujosios Romuvos” 
žurnalo, neseniai atvykęs 
pas savo dėdę K. Krušinską.

GEN. KONSULATO 
PRAŠYMAS

Lietuvos Dienos iškilmių 
metu, tiek Court of Peace, 
tiek kitose Parodos vietose 
(ties Lietuvos Pavilijonu, 
Lagoon of Nations) daug 
fotografų mėgėjų fotografa
vo. Pilnam vaizdui sudaryti 
Gen. Konsulatas prašo visus 
fotografus neatsisakyti iš
siųsti po vieną kopiją nuo
traukų adresu:

Consulate General 
of Lithuania 
16 West 75 Street 
New York City.

LIETUVOS GEN. KONSU
LATO NEW YORKE AUKŲ 

PAKVITAVIMAS NR. 17
/

I. Apsigynimo reikalams:
Rochester, N. Y. lietuviš

kųjų organizacijų bendro 
pikniko pelno pusė — $106.- 
32;

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 5 kuopa, Philadel
phia, Pa. — $5.00.
II. Klaipėdos tremtiniams:

R. Stašys, Cambridge, 
Mass. — $12.50;

Preol, N. J., lietuvių pik
niko pelnas — $5.25;

Rochester, N. Y., lietuviš
kųjų organizacijų bendro 
pikniko pelno pusė — $106.- 
32.

Viso — $235.39.

Menkiausia ir biauriausia 
yra ta žmonių rūšis, kuri, 
darydama kam blogą, mėgs
ta slapstytis už kitų nuga
ros. ' 

negęstančios aušros vystyk
lų.

— Žinai ką, durniau uni
versalusis, aš tave nužemin
siu į vyresnius darbininkus. 
Pabūsi metelius žemesnėj 
vietoj, geriau dirbti išmoksi. 
Velniai žino, padėjėjai! Pra
žūsi žmogus su tokiais lau
žais!

Išgirdęs inžinieriaus prie
kaištus ir grasinimą nubaus
ti, Kazys nusiminė, numojo 
ranka ir nustojo pykęs. Da
bar jis tenorėjo ko greičiau
siai baigti tą darbą, kuris 
jam pasidarė įkyrus ir ne
įdomus.

Prie tilto rinkosi trauki
nio brigada ir taip pat kelei
viai. Tas dar labiau suerzino 
Ižą. Iš pykčio jis norėjo bėg
ti laukais. Tegu jie visi čia 
pasikaria.

Ir staiga įvyko dar vienas 
darbo sutrikimas — perdaug 
arti sukasta žvyro krūva su
judėjo ir nuslydo žemyn, už
pildama gelžbetonui paruoš
tą patalą.

Inžinieriui pasirodė, kad 
susirinkę žmonės ėmė juok
tis. Jau buvo beveik šviesu, 
ir jie galėjo matyti kiekvie
ną darbo klaidą.

— Pašalinkite žmones! — 
įsakė jis. — Aš sakau, kad 
pašaliniai eitų gulti.

(Bus daugiau)



AMERIKA

BAYONNE, N. J.

IKI PASIMATYMO 
LIETUVOJE!

NAUJAS KNYGŲ 
SKAITYMO KLUBAS

Rugsėjo 22 d., 1939 m.

Novena
Ketvirtadienį, rugsėjo 21 

d., 7:30 vai. vak. pradedama 
novena prie šv. Mykolo Ar- 
kangelo, parapijos Užtaryto- 
jaus. Novena tęsiasi per 9 
dienas ir užsibaigs iškilmin
gais šv. Mykolo atlaidais 
rugsėjo 29 d. Visą laiką no- 
venos metu rytais novenalės 
mišios bus 8:30 vai., vaka
rais gi 7:30 vai. vak. pamok
slas, novenalės maldos ir 
palaiminimas. Sekmadienį, 
rugsėjo 24 d., vakarinės pa
maldos, vietoje 7:30 vai., į- 
vyks 4 vai. popiet. Išpažin
čių bus klausoma rytais 
prieš mišias ir vakarais po 
pamaldų, Noveną ves pats 
klebonas, kun. S. Stonis. 
Kviečiama visus Bayonne ir 
apylinkių kolonijų lietuvius 
pasinaudoti Dievo malonė
mis ir lankytis uoliai per vi
są noveną.

Klebono pagerbimas — 
priimtuvės

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 
parapijos salėje rengiama 
klebono kun. S. Stonio pa
gerbimo bei priimtuvių va
karienė, kuri prasidės punk
tualiai 6 vai. vakare. Vaka
rienės surengimo iniciatyvos 
ėmėsi Rožančiaus ir šv. Onos 
draugijos parapijos vardu. 
Kviečiama daug žymių sve
čių, kaip iš Bayonne, taip ly
giai ir iš apylinkės kolonijų. 
Kunigai kaimynai irgi keti
na atsilankyti. Bilietai plati
nami labai sėkmingai.

Vakarienės metu bus kal
bų, programoje dalyvaus žy
mūs dainininkai. Pasižadėjo 
padainuoti Metropolitan ope
ros artistas Ernst Fisher, 
žymus baritonas. Prieš at
vykdamas į Ameriką, ilgą 
laiką jis yra dainavęs Vie
nos valstybinėje operoje, Pa
ryžiaus operoje ir Milane, 
Italijoje, kur dainavo žy
miausio pasaulyje dirigento 
Toscanini vadovybėje. Jam 
akompanuos ir solo paskam
bins p-lė Frieda Rummbel, 
žymi pianistė, kuri yra per
važiavusi žymią Europos

dalį, o lygiai ir Amerikos. 
Yra skambinusi buvusio A- 
merikos prezidento Theodoro 
Roosevelt atminimui sureng
toje programoje. Per pasku
tinius 3 metus ji piano 
skambina T. Roosevelt Me
morial House parengimuose.

Rengimo komisija kviečia 
atsilankyti į šią vakarienę 
visus lietuvius, kaip iš Bay
onne, taip lygiai ir iš kitų 
kolonijų.

ROCHESTER, N. Y.

Po Pasaulinės Parodos 
Lietuvių Dienos, rugsėjo 10 
d. New Yorke, visi lietuviški 
laikraščiai, kaip katalikiški, 
taip ir tautiniai, perpildyti 
pasisekimo džiaugsmingais 
aprašymais. Todėl ir vietinis 
katalikiškų draugijų federa
cijos skyrius ypatingai 
džiaugėsi, kad galėjo prisi
dėti, pardavinėdamas Lietu
vių Dienos ženkliukus. Iš 
prisiųstų 100 pardavėm 93. 
Pinigų pasiuntėm $23.50. Dr. 
Magnas ir J. Broknys davė 
po 1 dol. už ženklelį; Petras 
Gudelis pardavė 10, p. Brok
nys 12, Petras Morkeliūnas 
12. Visi kiti teko man par
duoti.

Tik labai nesmagu, kad 
mūsų parapijos šv. Cecilijos 
choras nevažiavo į Lietuvių 
Dienos iškilmes. Turime ge
rą choro vedėją p. Iz. Rovai- 
tę ir gražaus jaunimo; ne
jaugi lietuviškumo ar susi
pratimo pritrūko!

A. Žiemys.

moterų proto liga sergančių; 
vis, sako, iš rūpesčio. Ver
čiau saugotis nereikalingų 
rūpesčių.

— Baltimoriečiai, sugrįžę 
iš New Yorko Pas. Parodos 
Lietuvių Dienos, visi gėrėja- 
si, kad daugybė lietuvių pri
važiavo ir kuo puikiausiai 
išpildė programą dainose, 
šokiuose, paradavimuose. 
Svečiams buvo maža vietos. 
Tik gaila, kad baltimorie
čiai eisenoje nesudarė žy
mios kuopos. Lietuvių Die
nos įspūdžiai bus ilgai mini
mi.

— Baltimoreje lankėsi iš 
Brooklyno (gyv. Maujer gat
vėje) svečiai — Rudaitienė 
su sūnumi; savo automobi- 
lium atvežė Stankevičienę 
ir kaimynų vaikutį, kurie 
buvo Washingtone; ten at
lankė šv. Pranciškaus vie
nuolyną, kur dažnai baltimo
riečiai atsilanko. J. K.

WATERBURY, CONN.

Rugsėjo 28 d. 8 vai. vak. 
Vyčių name, 85 Green St., 
įvyks lietuvių moterų politi
nio klubo mėnesinis susirin
kimas. Kviečiame visas lie
tuvaites atsilankyti į šį svar
bų susirinkimą, kuriame tu
rėsime svečių iš miesto, ku
rie plačiau paaiškins apie 
besiartinančius rinkimus, 
kaip ir už ką balsuoti.

Norima, kad susirinkimas 
būtų gausingas ir kad mies
to ponai matytų, kad lietu
vių moterų yra didelė grupė, 
kurios gali prisidėti darbu ir 
balsavimu prie kitų tautų.

M. Digimienė.

JERSEY CITY, N. J.

BALTIMORE, MD.

— Nuo seniau viena lietu
vė susirgo lyg nervų liga, 
buvo ligoninėje ir šiek tiek 
pasveiko. Parėjus namo vis 
labai rūpinosi, kad jos vy
ras nuolat pasigeria, kad jos 
vaikus kiti apkalba; verkda
vo dažnai, nors tų vaikų nie
kas nešmeižė, jos geri vai
kai, paaugę ir niekur nesi
valkioja. Rugsėjo 13 d. 3 vai. 
ryto ji išbėgo į kiemelį nak
tiniuos marškiniuos, ėmė 
bartis, šūkauti. Vėl nugaben
ta į ligoninę. Yra ir daugiau

Nepamainoma Atsakomybe
Mes Egzaminuojame Akis ir 

Išrašome Receptą, Suprojek
tuojame, Pagaminame ir Pri
taikome Akinius, kada tik rei
kalinga.

Mes pataisome akis virš 500 
Gydytojų ir Profesionalų žmo
nių, lygiai kaip ir jų šeimoms 
ir pacientams.

394 - 398 Broadway 
Brooklyn, N. Y.

- 335 Division Ave 
STagg 2-8342

Nauįos Rudens Mados
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

Siūtai ir Overkotai
Jei jūs esate jautrūs madų atžvilgiu ir ypatingas drabu

žių kokybe, jūs turėtumėt atlankyti mūsų krautuvę.
Mes turime įvairaus dydžio rūbų pritaikinti visiems.
Virš 30 metų parinkime vilnonių rūbų ir modelių.
Mūsų kainos yra labai prieinamos, nes mes perkame di

deliais kiekiais.
SIUTAI IR OVERKOTAI VYRAMS IR 

JAUNIEMS VYRAMS
Vertės $22.50 už $16.50 
Vertės $25.00 už $19.50 
Vertės $30.00 už $22.50

Jusi] atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, kad mū
sų drabužiai yra puikiausios rūšies.

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street kampas Manhattan Avė. 

Brooklyn, N. Y.

— Spalių 1 d., sekmadienį, 
mūsų par. bažnyčioje prasi
dės 40 vai. atlaidai, kurių 
užbaiga bus spalių 3 d., ant
radienį. 7:30 vai. vakarais 
bus iškilmingi mišparai, pa
mokslai ir kitos pamaldos. 
Pirmą dieną pamokslą sa
kys kun. J. Simonaitis, ant
rą — kun. J. Balkūnas, tre
čią — kun. N. Pakalnis. Visi 
kviečiami pasinaudoti.

— Novena prie šv. Onos 
antradieniais nuo šiol, vys
kupo leidimu, bus nuolatinė. 
7:30 vai. vak. novenos pa
maldos lietuviškai, 8:15 vai. 
— angliškai.

— Šv. Vardo dr-jos nariai 
ruošiasi vyskupijos vyrų iš
kilmingai eisenai spalių 8 d.

— Rugsėjo 17 d. par. salė
je įvyko L. Vyčių N. Y. ir 
N. J. apskrities suvažiavi
mas, kuriame dalyvavo at
stovai iš 11 kuopų. Tai buvo 
sėkmingiausias suvažiavi
mas!

Artėjant pavasariui teko 
palikti Lietuvą ir išvažiuoti 
Amerikon atlikti man skirtą 
uždavinį: platinti tautiškus 
šokius Amerikos lietuvių 
jaunimo tarpe. Važiavau su 
maža baime, nepasitikėjimu, 
bet drauge ir su dideliu 
džiaugsmu; matyt ko nema
tei, pažint ko dar nežinai vi
sada įdomu! Kai pamačiau 
artėjant gražius New Yorko 
dangoraižius, širdis suplakė. 
Įžengiau į tą žemę, kuri bu
vo man visai svetima, nors 
joje, žinojau, beveik milijo
nas mūsų lietuvių gyvena. 
Juos teks pažinti, susidrau
gauti su jais! Tas laikas, ku
rį man teks išbūti, atrodė 
tada toks ilgas. Bet kaip vis
kas, taip ir mano darbas 
priėjo „liepto galą”.

Atsisveikindama noriu pa
dėkoti kuo nuoširdžiausiai 
jaunimui bei jų vadams už 
tokį nuoširdų prisidėjimą 
prie mano darbo. To nuošir
dumo, vaišingumo, draugiš
kumo aš niekad nepamiršiu. 
Visa tai pridavė man ūpo, 
energijos, jėgų: nuovargis 
ir amerikoniškas karštis at
rodė vien juokai. Savo stip
ria ir linksma dvasia raginot 
mane kuo uoliau dirbti. Už 
tai esu visiems dėkinga. 
Kuo didžiausias troškimas 
dabar, kad tie šokiai, ku
riuos pramokote, plistų po 
visą Ameriką: šokite juos į- 
vairiausiomis progomis, 
drauge mokydami ir tuos, 
kurie nespėjo jų išmokti.

Esant Europoj karui, ten
ka išvykti iš Amerikos kiek 
anksčiau, nei buvo manyta. 
Todėl atsiprašau visų tų ko
lonijų, kurias buvau dar ža
dėjusi aplankyti. Tikiuos, 
kad suprasite mano išvyki
mo priežastį ir pateisinsite 
neišlaikymą žodžio, šis išvy
kimas iš Amerikos lai bus 
paraginimas visiems tiems 
suskridusiems iš Lietuvos, 
kad, esant tėvynei pavojuje, 
reikia skristi atgal su pir
mom, o ne su vėlesnėm 
kregždėm!

Baigdama, dar kartą dė
koju širdingiausiai už tokią 
nuoširdžią globą ir rūpini
mąsi manimi ir tariu vi
siems: iki malonaus pasima
tymo Lietuvoj!

Marija Baronaitė.

klase — $70 (išplaukiant 
M.S. Kungsholm ir Grips- 
holm). Cabin klase — $9, 
trečia klase — $68, jei iš
plaukiama S.S. Drottning- 
holm laivu.

Šis žingsnis buvo būtinai 
reikalingas padengti labai 
pabrangintą apdraudą, kurią 
linijos dabar privalo mokėti 
už laivus ir pabrangintą at
lyginimą darbininkams lai
ve. Jei ne šis priedinis mo
kestis, Švedų Amerikos Li
nija būtų priversta panai
kinti laivų tvarkaraštį ir su
laikyti išplaukimus; tokiu 
būdu vienintelis tiesioginis 
susisiekimas tarp Amerikos 
ir Švedijos ir tarp Švedijos 
ir Lietuvos susilaikytų. Ma
noma, kad ši padėtis bus tik 
laikina ir gal greit bus grą
žinta normali padėtis.

Švedų Amerikos Linija 
prisilaikys kariaujančių val
stybių nurodymų: laikinai 
nukrypti nuo reguliarios li
nijos arti Britanijos salų ir 
Šiaurės jūros. Š.A.L. laivai 
iki vėlesnio pranešimo pa
kryps daugiau į Šiaurę, į 
Norvegijos ir Švedijos teri
torijos neutralias jūras. Dėl 
šio pakeitimo, apskaičiuoja
ma, reikės daugiau laiko 
perplaukti Atlantą, todėl ir 
teko pakeisti kai kuriuos Š. 
A. L. laivų išplaukimus.

Turizmo Žinios.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO PAIEŠKOMI 

ASMENYS

NEWARK, N. J.

L. Vyčių 29 kp. rugsėjo 11 
d. turėjo savo susirinkimą, 
kuriame pasidžiaugta pavy
kusią ekskursija į Pas. Pa
rodos Lietuvių Dieną rugsė
jo 9 d. Vyčiai suorganizavo 
d autobusus. Visi sugrįžo iš 
jarodos suvargę, bet paten
kinti; visi dalyviai pareiškė 
niekada neužmiršią Lietuvių 
Dienos. Visiems mūsų ben
dradarbiams nuoširdus ačiū!

Tartasi dalyvauti „bow
ling” komandų žaidimuose. 
Rugsėjo 14 d. įvyko pirmas 
jasitarimas. Mišrioms ko

mandoms vadovaus V. Dauk- 
šys, o J. Montvydas rūpinsis 
kuopos atstovavimu apskri
ties žaidimuose.

Po kelių mėnesių vėl pasi
rodė kuopos laikraštis „The 
Key”; jį redaguoja Ad. Ba
ranauskaitė; jai pagelbsti 
A. Karčauskaitė, K. Vaškas, 
P. Podgalskis ir J. Grima- 
lauskas. (Norėtų tą laikraš
tėlį gauti ir „Amerika”. 
Red.).

Apskrities pusmetiniame 
suvažiavime rugsėjo a 17 d.

KELIONES į LIETUVĄ 
REIKALU

Švedų Amerikos Linijos 
raštinė New Yorke praneša, 
kad laivakortės nuo rugsėjo 
6 d. pabrangintos. Prie iki 
šiol veikusios kainos reika
linga primokėti. Išplaukimas 
iš New Yorko į Gothenbur- 
gą: Cabin klase — $75, tu
ristų klase — $55, trečia 
klase — $45, jei išplaukiama 
M.S. Kungsholm ir Grips- 
holm laivais. Jei Drottning- 
holm, cabin klase — $60, 
trečia klase — $45. Išplauki
mams iš Gothenburgo į New 
Yorką: Cabin klase — $110, 
turistų klase — $80, trečia

Jersey City mūsų kuopai at
stovavo L. Neimanytė, V. 
Daukšys, O. Kinis, K. Kinis, 
B. Kaminskas, A. Laukže
mis, J. Montvydas ir kiti.

Nutarta kiekvieną mėne
sį vieną dieną skirti L. Vy
čiams. Išrinkta speciali ko
misija.

Pr. Bernotaitė, pasilinks
minimų komisijos pirm., pra
nešė, kad sėkmingai ruošia
masi šokiams, rugsėjo 30 d., 
šv. Jurgio salėje. Gros Don 
Price ir jo orkestras. Bilie
tai 65 c. Galutini planai bus 
paruošti rugsėjo 27 d.

Sekantis vyčių susirinki
mas bus spalių 9 d.

K. V.

Anusevičius, Mykolas, sūnus 
Antano, kilęs iš Ukmergės apsk., 
Želvos valse., Karališkių km. Iki 
1935 m. gyveno Brooklyne.

Burinskaitč, Elzbieta, į J. A. 
Valstybes išvykusi 1912 m. ir gy
venusi pas savo dėdę Juozą Ka
lėdą Connecticut valst. (East 
Windres?).

Čiuteikienė, Marija (Mary 
Chuteikis, Chutkis), iki 1930 m. 
gyvenusi New Haven, Conn., kur 
būk tais metais esanti mirusi.

DoČkai, Jurgis ir Kazys, kilę 
iš Panevėžio apskr., Smilgių Vai
čiaus, Manarto km., j J. A. Vals
tybes išvykę 1910 m. ir pradžioje 
apsigyvenę Philadelphia, Pa.

Jakonis, Jonas, 1918 m. tarna
vęs J. A. Valstybių kariuomenė
je, o 1921 m. gyvenęs Philadel
phia, Pa., 2205 Wood Street.

Jonikas, Ignas, prieš 7 metus 
gyvenęs Cambridge, Mass, ir tu
rėjęs ten statinių dirbtuvę.

Judzentavičius, Vitas, 1930 m. 
gyvenęs Shenandoah, Pa., bet 
kur vėliau išsikėlė nežinoma.

Jančiauskienė, Viktorija, gyve
nusi Brooklyne, N. Y., 264 Lena 
Street.

Ginčauskas, Vladas, prieš 7 
metus gyvenęs Cambridge, Mass.

Gricienė-Vilčinskaitė, Marijo
na, dar 1937 m. gyvenusi 415 E. 
Washington St., Nanticoke, Pa.

Karkauskas, Vincas ar Vladas, 
kilęs iš Kampų kaimo, Alytaus 
apskr. ir neva gyvenęs Brook
lyn, N. Y. Spėjama, kad ieško
masis esąs kunigas.

Kavaliauskienė — Onufrevičiū- 
tė, Antanina, dar 1924 m. gyve
nusi Lawrence, Mass., bet po vy
ro mirties apsigyvenusi pas vai
kus, kurių adresai nežinomi.

Kimbris, Mykolas, kilęs iš Pa
girio — Gailioniškių kaimo, Mal- 
dočenskos valsč. Į J. A. Valsty
bes išvyko 1895 m. ir 1922 m. gy
veno Connecticut valstybėje.

Linkus, Česlovas, iki 1938 m. 
gyvenęs Baltimore, Md., 1312 
James St. Jis iki šiol nėra atsi
skaitęs už Liet. Šaulių Sąjungos 
laikr. „Trimito” prenumeratą.

Mackevičienė — Stanaitienė, 
Agnė, dar šių metų pradžioje gy
venusi Brooklyn, N. Y. 346 So. 
First Street.

Melinauskienė, Ona, prieš kelis 
metus gyvenusi nuosavuose na
muose 1702 Stanhope St., Brook
lyn, N. Y.

Patremekaitis, Jonas, dar žino
mas pavarde Patrick, išvykęs į 
J. A. Valstybes prieš pat Didįjį 
Karą. 1924 m. gyveno Fort 
McKinley, Maine valst,, bet kur 
dabar gyvena, nežinoma.

Petkevičius, Bronislovas, prieš 
dvejus metus gyvenęs North
ampton, Mass.

Povili nis, Jonas, 1928 m. gy
venęs 25 South St., New York, 
N. Y.

Puida, Jonas, sūnus Onos ir 
Petro Puidų, apie 50 metų amž., 
prieš kelias dešimtis metų gyve
nęs Pittsburghe.

Ramanauskas, Feliksas, sūnus’ 
Mykolo, 1922 m. gyvenęs 1755 
Park Ave., Brooklyn, N. Y.

Štai gera naujiena mėgs
tantiems skaityti. Lietuviš
kų knygų skaitytojų grupė 
susiroganizavo ir per savo 
Skaitymo Komisiją reko
menduos kas mėnuo vieną 
geriausių, įdomiausių kny
gų, kurių jie yra gavę iš 
Lietuvos.

Pavyzdžiui, pirmutinė 
knyga, kurią ši komisija, 
pirmininkaujant radijo pra
nešėjui J. Bulevičiui, reko
menduoja įsigyti yra Putino 
„Krizė”. Tai nėra kokia 
moksliška, neįskaitoma kny
ga, bet labai įdomi apysaka 
iš Lietuvos gyvenimo depre
sijos metu. Krizė amerikie
čių vadinama depresija, sun
kūs be darbo laikai. Bet 
„Krizės” vardą užsitarnauja 
viena grakšti poniutė Kris
tina. Ne viską, ką Kristina 
darė, galime užgirti, bet jos 
sugebėjimas flirtuoti sudaro 
labai įdomias kombinacijas, 
kurios priverčia šios knygos 
skaitytoją iš rankų nepalei
sti kol visa bus perskaityta. 
„Krizėj”, kaip ir gyvenime, 
rasime ir įvairių būdų, įvai
rių nusistatymų žmonių. Ra
sime tikrai pasiaukojusių 
patriotų, kaip senis Visvy
das, kurs nenusimena net ta
da, kada skolininkai atima 
beveik paskutinius iš kam
bario rakandus. „Nieko”, jis 
sako, „badu nemirsiu. Gy
venti liko nebeilgai, o darbo 
dar daug. Kol esu gyvas, dar 
galiu Lietuvai kokį krislą 
gero padaryti”. Jo posūnis 
gi eina visai nauja liberališ
ka kryptimi.

Ir taip iš priešingų tipų 
žmonių autorius sukūrė šį 
puikų romaną „Krizė”. Ši 
knyga, nors jau keli metai 
išleista, dar Amerikoje be
veik nepasirodžius.

Dėl to naujai įsikūrusi 
Skaitymo Komisija nutarė 
ją paskleisti tarp amerikie
čių, kurie mėgsta skaityti.

Šis skaitymo klubas vadi
nasi Lithuanian Book of- 
the-Month Club. Kas mėnuo, 
o iš pradžių rečiau, Komisi
ja rekomenduos vieną įdo
mią Lietuvos knygą, kurios 
kaina bus ta pati, kurią mo
kėtų Kauno knygyne. Jokių 
ekstra mokesčių nebus uždė
ta. Komisija užmokės visas 
persiuntimo išlaidas, o kny
ga, galima tikėtis, bus tik
rai nenuobodi.

Šį mėnesį visi lietuviškų 
knygų mėgėjai skaitys „Kri
zę”. Kaina tik 65 centai. No
rintieji būti pirmais klubo 
nariais ir lietuviškų knygų 
platintojais, prašome siųsti 
čekį ar Money Order sekan
čiu adresu: Lithuanian Book 
-of-the-Month Club, 129 W. 
88th St., New York City, 
N. Y.

Pirmutiniai užsakymai

bus išsiųsti į Lietuvą už 
dienų šį pranešimą 
bus. Taigi, raginame 
šyti Putino „Krizę” 
liejant.

Skaitymo Komisija.

KLAIDOS

issira-

Kada „plumberis” 
klaidą, jis reikalauja 
bo užmokesčio už 
mą; kada daktaras 
klaidą, tai auką 
kada teisėjas padaro 
tai klaidą palieka 
Bet kada laikraščio 
rius padaro klaidą, visi 
„plumberis”, daktaras ir 
sėjas reikalauja jį

padan

klaidi

LICENSES
Beer, Wine, Liquor
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License N

LgUNKOTIAI 
! AERACIJOS 
įsEsn

icijos Kongresas 
itęs J. E. Brook-Brook-

telegra- 
toks at-

a Molloy acknow- 
fith sincere thanks 

expression of 
on the oc-

Annuncia- 
^oklyn, and at the 
Hue expresses the 
į] hope that the de- 
$ and decisions oi 

will be favorec 
^fullest measure ol

GB11195 has been issued to the undersign iWinCC SDŪ BlCSS 
to sell beer at retail under Section 76
the Alcoholic Beverage Control Law • 
849 Marcy Avenue, Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed off tl . ...
premises.

JULIUS FOLICK and IDA BLOCK |(J LIETUVOS PA 
849 Marcy Ave. Brooklyn, N. J _ , _ ,

\ PALAIKYTINOTICE is hereby given that License N
GB5154 has been issued to the undersign* — 
to sell beer at retail under Section 75 * , n ,
the Alcoholic Beverage Control Law Wos, Conn., lietuvi 
78 Montague Street, Borough of Brooklyn ' , _ ’
premises°f K’ngS’ t0 b° conBumed off U ŠjM ! LlGUlVlU Dl< 

Hi atsiuntė geiMORRIS GOLDBERG 
78 Montague St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ™ 
EB2622 has been issued to the undersign* 
to sell beer at retail under Section 76 1 
the Alcoholic Beverage Control Law i 
388 Ridgewood Ave., Borough of Brookly

fįvilijoūui palaiky! 
naujai susidarius 

pr mfs °f ^ingS t0 ** consumed on tl 1 EUTOpOj©, LlCtUV 
sybė nebegali siųs 
s finansinės param 
® Pavilijonui, kr 
lliiiti uždarytas. G 
į J, Budrys deda 
į stangas gauti lietui 

. , mu paramą ir išl 
. . . . . . . . . ; arilijoną iki spalių 

EB3103 has been issued to the undersign* infimn Vad T.idfii' to sell beer at retail under Section 76 . tMDd’ DletU 
the Alcoholic Beverage Control Law i sRomit’Afaa naalrira 
73 Jay St. and 167 Front St., Borough ■ ’WDUletaS paSKlTS 
S’pX0' Kin83, t0 b0 c“ ado likučius paviliji 

k
lietuviai prašomi 
Lietuvos Pavili; 

to sell beer at retail under Section 75 * į—., 
the Alcoholic Beverage Control Law i

HERMAN MEYERDIERKS 
388 Ridgewood Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
EB 3161 has been issued to the undersign* 
to sell beer at retail under Section 76 i 
the Alcoholic Beverage Control Law į 
316 Oakland St., Borough of Brooklyi 
County of Kings, to be consumed on til 
premises.

CHARLES GINSBERG 
316 Oakland St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N

CHARLES REINHARDT
73 Jay St. and
167 Front St. Brooklyn, N. '

NOTICE is hereby given that License N 
EB931 has been issued to the undersign!

479 Livonia Ave., Borough of Brookly 
County of Kings, to be consumed on tl 
premises.

ROSE KELLNER
479 Livonia Ave. Brooklyn, N. 1

utoro ar 
USIOS PRAKALBO

NOTICE is hereby given that License N 
GB10737 has been issued to the undersignt 
to sell beer at retail under Section 76 < 
the Alcoholic Beverage Control Law al 
6314 — 11th Avenue, Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th« 
premises.

NICK RESCIGNO
(Rescigno’s Italian-American Grocery) I 

6314—11th Ave. Brooklyn, N. Yf
NOTICE is hereby given that License N< 
GB5305 has been issued to the undersigne 
to sell beer at retail under Section 75 c 
the Alcoholic Beverage 
1466—86th ~
County of 
premises.

Control Law
Street, Borough of Brookl: 

Kings, to be consumed off 1

JOSEPH GARLO 
Service Food Store 

1466—86th St.

jjo 24 d. Lawrer

25 d. Cambrid 
(LDS seime).

Ii? 8 d. So. Bost

ią 9 i Brooklyn, N.
11 d. Shenandoi

_ _ _ _ _ _ _ _ _ Brooklyn- N- įSą 15 — 20 d.d. Pit
NOTICE is hereby given that License 4iovlinkėse 
GB10998 has been issued to the undersigne " •pj'lUinCau. 
to sell beer at retail under Section 75 o 
the Alcoholic Beverage Control Law a 
1440—86th Street, Borough of Brooklyi 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.

JOSEPH BRUSCA
1440—86th St. Brooklyn, N. 1

NOTICE is hereby given that License N< ti 5M TT7 nrnoJ„rr 
GB5453 has been issued to the undersigne 11 DIUdllWc 
to sell beer at retail under Section 75 0

25 d. ir vėliau < 
apylinkėse.
šjo 20 — 25 d. jo s 
^„Darbininko” J

the Alcoholic Beverage Control Law a M&SS., O 1
703 Rogers Avenue, Borough of Brooklyn ŪK™- cu
County of Kings, to be consumed off th Ol., WO r Cl

& tepremises. 
SAM WAKER

703 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No 
GB8666 has been issued to the undersigne 
to sell beer at retail under Section 75 o 
the Alcoholic Beverage Control Law a 
270 Albany Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th® 
premi.es. HENRY S0HL thm. j, ėėsna, M
270 Albany Ave. Brooklyn, N. Ylftf^feV .___ , ,

lankėsi

*jo 20 d. redakeijc

Rimas, Pranas, į J. A. Valsty
bes išvykęs prieš pat pasaulinį 
carą. Jis yra kilęs iš Armališkių 
cm., A. Panemunės valse., Kauno 
apskr. Lietuvoje jam priklaus 
ūkio dalis, kurią savinasi sveti
mi.

Sabunas, Vladas, 1922 m. gy
venęs Brooklyne, N. Y.

Šlegeris, Jurgis, prieš 7 metus 
gyvenęs Cambridge, Mass.

Tamulynas, Juozas, į J. A. Val
stybes išvykęs prieš karą ir pra
džioje gyvenęs Scranton, Pa., o 
vėliau persikėlęs į North Dako- 
tą, bet koks jo adresas, nežino
ma.

Trajnas, Antanas, 1920 m. gy
venęs Pittsburgh, Pa. (West 
Pennsylvania Hospital).

Utmanas, Juozas (Utman Jo
seph), gimęs 1875 m., dar 1932 
m. gyvenęs Brooklyne, Metropo
litan ir Union Aves., Brooklyn, 
N. Y. Manoma, kad išvykęs į 
Lietuvą ar kur kitur.

Kai kuriems iš ieškomąjį] pri
klauso turtas bei palikimai, ku
rie gali tekti visai svetimiems ne
atsiliepus teisėtiems įpėdiniams. 
Ieškomieji arba apie juos žinan
tieji maloniai prašomi rašyti: 
Lietuvos Generalinis Konsulatas

16 West 75 Street
New York City, N. Y.

Tel.: MArket 2-5270

i:

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

3. Krnllkauikai — Savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies 

Nesvalflnančlų Gėrimų 
Pamėginkit mūsų specialų Drlnk- 

Mlxer TOM COLINS
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų Iš New Britain
CREMO „CONNECTICUT BEST” 
Pristato pareikalavus: galiūnams, 

krautuvėms, vestuvėms Ir t.t.
Reikalaukite visur to vardo 

Sodės Ir Alaus

91-93 Warwick St., Newark, N. J.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKOMIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

j Cerb. svečias bu 
!; S pasižiūrėti Pašau 
į aplankyti Li 
•: Moną. Jo parai 
;: dalyvavo Liet

’Yorko apylinkė 
A J. Simonaiti 
Mio brolis, dra 
^keima. Aplanl

Parodą, dalyvai

ĮMenį, rugsėjo ! 
F Wet, Apreiškin 
V tyčioje kun. 1 
pMliūbą Ade 
W ir Alicijai P( 
I Juškaitei), 
r^tis dirba Lie 
r Sporto ir Ek 
Pjyės vadovybėje 

. petuvos 1938 n 
Uy ekonominius i 
P mokslus yr

premi.es


1,1939 a I Rugsėjo 22 d., 1939 m. 5

jetuvą už 10 i 
paskel- I 

taw ištara- ’ 
to? neatidė- VIETOS ŽINIOS

miestą ir visą Vilniaus kraš
tą. Šiuo metu atrodo, kad 
Sov. Rusija nelabai linkusi 
grąžinti Lietuvai Vilnių, bet 
tai greitai paaiškės.

JAUNIMO KLAUSIMU

io Komisu

IDOS

YYSKUPO LINKĖJIMAI 
KAT. FEDERACIJOS 

KONGRESUI

nberis” padaro 
ikalauja dviga. 
čio už patafcy. 
iktaras padaro

K. Federacijos Kongresas 
buvo nusiuntęs J. E. Brook
lyno vyskup 
Molloy sveikinimo 
mą, į kurią gautas 
sakymas:

„Bishop Molloy
ledges with sincere thanks 
your gracious expression of 
cordial greetings on the oc-

baigęs Austrijoje. Jo busi
moji žmona, Alice Pelkūtė, 
yra baigusi Louisiana valst. 
universitetą.

Jaunavedžiams linkime 
saulėtos laimės.

PRANCŪZŲ ŽYGIAI 
MASKVOJE

Thomas E. 
telegra- 
toks at-

IŠVYKO Į LIETUVĄ
padaro khį 

lieka įstatymu 
Taščio redakto. 
klaidą, visi 
daktaras irw.

• •• 1 VUiuiai VJii Lile

įja Ji nubausti i of yOur convention in

acknow-

the Parish of the Annuncia
tion, Brooklyn, and at the 

.same time expresses the 
ne, Liquor prayerfui hope that the je_ 
le, Retaile liberations and decisions of 

your meeting will be favored 
with the fullest measure of 
Divine Guidance and Bless
ing”.

; N S ES

Siren that Litrai jį 
sued to the unda^ 
il under Sectit®J< 
rage Control In t 

Borough of fcuiįj, 
) be conraned a į

and IDA BIOS
Brookbe, X. f 

liven that Um & 
ned to the taisau 
J under Setta 3 ef 
age ConH Ur lt 

Borough t( BteaHn, 
be comuaeidtu

3OLDBERG

Praeitą savaitę į Lietuvą 
švedų ir olandų laivais iš
vyko Marija Baronaitė (jos 
atsisveikinimo žodis spaus
dinamas „Amerikoje”), dr. 
Domas Cesevičius, dr. J. 
Kaškelis, redaktorius Albi
nas Briedis, mokytoja E. 
Kasakaitytė. Ypatingai nuo
širdžiai išlydėta Marija Ba
ronaitė, tautiškų šokių mo
kytoja, kuri apkrauta gau
singomis dovanomis.

Maskva. — Rugsėjo 20 
Prancūzijos atstovybės įga
liotas asmuo atsilankė Rusi
jos užsienio reikalų komisa
rų ate ir stengėsi pasimatyti 
su komisaru Molotovu. 
Prancūzų atstovas norėjo 
gauti Rusijos vyriausybės 
oficialų paaiškinimą dėl įsi
veržimo į Lenkiją.

d.

dejuojančiu

i

PARAMA LIETUVOS PA- 
VILIJONUI PALAIKYTI

ITALAI NEVEŽA 
VOKIEČIŲ

RYDZ SMIGLY SULAIKY
TAS RUMUNIJOJE

Ansonijos, Conn., lietuvių 
ekskursijos į Lietuvių Die- 

Brooklyn ną vadovai atsiuntė gen. 
konsulatui 50 dol. auką Lie- 

”unfa“&ętoj<|tavos Pavilijonui palaikyti.
}! Dėl naujai susidariusių 
‘i sąlygų Europoje, Lietuvos 
| vyriausybė nebegali siųsti 

daugiau finansinės paramos 
Lietuvos Pavili jonui, kurs 
turėtų būti uždarytas. Gen.

ran that LtesSt 
d to the undenįį

re Control
Borough of Brocfe, 
be consumed a h

EYERDIERKS
Brooklyn, K [

Iren that Ltenfc 
red to the mdtnpd 

under Section II <

konsulas J. Budrys deda vi
be consumed a į,

GINSBERG
Brooklyn, Nt

Iren that litcsĮi 
ed to the untaipd

under Section R < 
ige Control Ui a 
Front St, BoroujH 
iinga, to be tcešd

U2NHABM

Brooklyn, N.I

ypn IKol TJmmi

under Section I ( 
je Control to d> 
orough of Bndk 
be consumed ■ S

Brooklyn, K t

ren that License k 
sd to the undent
under Sectia flit

re Control Lit f 
Borough of Bnta 
be consumed off the

SSCIGNO I
■Amerian Cnw) |Mass. (LDS seime).
—Spalių 8 d. So. Boston, 
iren tbit LtaeMB r
red to the mdutojl MaSS.
1 under Section 9 dr* 
age Control to d I 
Borough of Bittfti

sas pastangas gauti lietuvių 
amerikiečių paramą ir išlai
kyti pavilijoną iki spalių 31 
d. Manoma, kad Lietuvių 
Dienos Komitetas paskirs L. 
D. Fondo likučius pa vili jono 
reikalams.

Visi lietuviai prašomi pa- 
HoXSifemti Lietuvos Pavilijono 

išlaikymą.

į PROF. K. PAKŠTO ARTI
MIAUSIOS PRAKALBOS

Rugsėjo 24 d. Lawrence, 
Mass.

Rugsėjo 25 d. Cambridge,

Ipalių 9 d. Brooklyn, N. Y. 
Spalių 11 d. Shenandoah, 

i CARLO I Pa,
“ fit.li! Spalių 15 — 20 d.d. Pitts- 
gm tut | burgho apylinkėse.
sued to the •hrtįjvį.
il under Sėdim !f d 
rage Control to 11 
Borough of Wil 

o be counsed (fl

H BRUSCA
> I

given tbd Urte. & \ 
sued to the nienis» | 
iii unte Setfa ff į i 
■rage tatrol to d 
, Borough oi Bmį 
o be cosusei (d tie

WAKER
Broobbl &

given that 
sued to the rate®® 
dl under Sedia ■> • 
rage Control to *

Borough of 
o be eoMuod w ’

IY SOIL v .
Brookbi li- ’’

Spalių 25 d. ir vėliau Či
kagos apylinkėse.

Rugsėjo 20 — 25 d. jo ad-
jresas bus „Darbininko” Re

dakcijoj, 366 W. Broadway, 
South Boston, Mass., o vė
liau: 38 Tower St., Worces
ter, Mass.

LANKĖSI

1-6370

N STAB 
!N0 00, 
I - girtnlnhi 
trUuiloi Mii«* 
iflų Gėrimų 
) epcclilų WnX‘ 
M COLD® 
| Usbwifto bn- 
, New Britain 
iKTievr BBf 
alavus: šilta*®! 
reaturtas fr 
visur to 
ir Alsiu
St, Nerti. K !•

Rugsėjo 20 d. redakcijoje 
lankėsi kun. J. Čėsna, Ma- 

■ hanoy City lietuvių par. kle
bonas. Gerb. svečias buvo 
atvykęs pasižiūrėti Pasauli
nės Parodos, aplankyti Lie- 

I tavos Pavilijoną. Jo parapi
jos choras dalyvavo Lietu
vių Dienoje.

i VIEŠĖJO DR. SIMONAITIS

Praeitą savaitę Elizabethe 
ir New Yorko apylinkėje 
viešėjo dr. J. Simonaitis, 
hm. Simonaičio brolis, drau
ge su savo šeima. Aplankė 
Pasaulinę Parodą, dalyvavo 
Lietuvių Dienoje.

AKELAIČIO VESTUVES
du 6-1693

'JINIKOIIS
:ūnas)

RIUS — 
UOTOJAS
New Yorko 

rsey valst.

i Street, 
d,JU

’i X

(! Sį sekmadienį, rugsėjo 24 
l i, 4 vai. popiet, Apreiškimo 

parapijos bažnyčioje kun. N. 
Pakalnis suteiks šliūbą Adol
fai Akelaičiui ir Alicijai Pel
ytei (Pelkauskaitei).

Ad. Akelaitis dirba Liet. 
Amerikos Importo ir Eks- 
Porto bendrovės vadovybėje; 
atvykęs iš Lietuvos 1938 m. 
Aukštuosius ekonominius ir 

i prekybinius mokslus yra

Italų laivas, išplaukdamas 
iš New Yorko, atsisakė vež
ti keliolika keleivių, turėju
sių nusipirktas laivokartes, 
bet jie buvo Vokietijos pi
liečiai. Italų laivo vadovybė 
taip pasielgė, gavusi Italijos 
vyriausybės įsakymą. Italai 
nenori turėti nemalonumų 
jūrose su kariaujančių pran
cūzų ir anglų karo laivais, 
todėl ir atsisakė gabenti Vo
kietijos piliečius.

Bukarestas. — Lenkijos 
kariuomenės vadas, marša
las Rydz Smigly, norėjo iš
vykti į Prancūziją ir ten va
dovauti lenkų legijonui ko
vose prieš Vokietiją, bet jo 
planams pastojo kelią Ru
munijos vyriausybė, kuri 
atsisakė jį išleisti. Rydz 
Smigly turės pasilikti rumu
nų priežiūroje.

SUKILIMAI ČEKIJOJE

Londonas. — Anglų tele
gramų agentūros pranešimu, 
buvusios Čekoslovakijos te
ritorijoje kilęs didelis revo
liucinis judėjimas. Slovaki
joje pasipriešinę slovakų ka
riai, esą 50,000 slovakų ka
rių nuginkluotų.

MIRĖ SCHWAB

Rugsėjo 18 d. New Yorke 
mirė Charles M. Schwab, 77 
metų amžiaus, Bethlehem 
plieno bendrovės pirminin
kas, vienas turtingiausių 
amerikiečių. Gyvendamas jis 
yra suteikęs milijonines au
kas katalikų bažnyčioms, 
labdarybės draugijoms. Bu
vo katalikas. Palaidotas ket
virtadienį, rugsėjo 21 d., po 
gedulingų pamaldų šv. Pet
riko katedroje.

Velionio Schwab karjera 
prasidėjo nuo labai 
algelės; iškilo dar 
būdamas. Jis buvo 
asmuo šioje šalyje
milijoną dolerių metinės al
gos.

ANGLIJA IR PRANCŪZIJA 
KARIAUS

mažos 
jaunas 
pirmas 

gavęs

Londonas. — Tautos ats- 
ams Chamberlain pareiškė, 
kad nei Hitlerio kalba, nei 
Sov. Rusijos įsiveržimas į 
Lenkiją nepakeitė Anglijos 
pasiryžimo kovoti. Jis 
pasakė, kad Anglija ir Pran
cūzija drauge kovos, kol Vo
kietijos hitlerizmas bus su
naikintas.

Dėl Sov. Rusijos įsiverži
mo Chamberlain nieko ap
čiuopiamo nepasakė, pasilik
damas sau teisę apie tai vė
liau pasakyti savo nuomonę.

MIRĖ V. ŠČEGAUSKIENĖ

Rugsėjo 19 d. mirė Vikto
rija Ščegauskienė, sunkiai 
sirgusi ilgesnį laiką. Velio
nės vyras, B. Ščegauskas, 
yra žinomas veikėjas, nuosa
vybių pardavimo ir apdrau- 
dos agentas.

VILNIAUS VARDAS PLA
ČIAI MINIMAS

Šiuo metu spauda labai 
plačiai mini Vilniaus vardą. 
Visa amerikiečių spauda, ra
šydama apie Sov. Rusijos 
armijos įžygiavimą į Vilnių, 
pažymi, kad Vilnius yra is
torinė Lietuvos sostinė. Tik
sliai rašoma, kaip 1920 me
tais lenkai pagrobė Vilnių.

Kai kurie laikraščiai pa
žymi, kad Vilnius esąs šven
tas miestas lietuviams, len
kams ir rusams. Bet kiek
vienam nešališkam stebė
jui aišku, kad rusai mažiau
siai gali reikšti pretenzijų į 
Vilnių, kurio visa istorija 
susijusi su Lietuvos kilimu, 
augimu ir liūdnesnėmis va
landomis. Rusai jame neturi 
jokių šventovių.

Amerikiečių lietuvių ko
munistų spauda skelbia aiš
kų melą, sakydama, kad 
Sov. Rusija siūliusi Lietuvai 
tuojau užimti Vilnių. Jei So
vietų vyriausybė turėjo to
kius norus, tai jos kariuo
menei nebuvo jokio reikalo 
užimti Vilnių; jų kariuome
nė galėjo praeiti pro šalį, o 
Lietuva būtų suradusi tinka
mą kelią susigrąžinti teisė
tai priklausantį Vilniaus

ITALIJA LAIKYSIS SAVO 
NEUTRALUMO

(Dėl korespondencijos 
rugpiūčio 25 d. „Amerikoj” 
iš Waterbury, Conn.).

„Jaunimo Draugas” apie 
paskelbtą „Amerikoj” 
straipsnį jaunimo klausimu 
parašė, kad jaunimui orga
nizuoti pasiūlyti „Amerikoj” 
dėsniai skamba gražiai, bet 
„juos įvykdyti turėsim susi
durti su siena, kurios Ame
rikos lietuvių jaunimas iki 
šiol negalėjo pajudinti, tai 
yra senų, ateivių lietuvių 
veikėjų blogas jaunimo su
pratimas. Gal jūs ir mane 
pavadinsit
lepšiu”? Toliau minimas ne
pripažinimas centrų, kuriuo- 
sna siunčiamos vyčių ir stu
dentų duoklės.

Labai gaila, kad „Jauni
mo Draugas” nesubrendo su
rasti skirtumą tarp lokalių 
ir centralinių organizacijų, 
tarp pavienių kareivių ir 
koncentruotų. Vėliau prime
na vieną Ėrooklyno parapi
jų, kurioje gyvuoja įvairios 
jaunimo grupės, tarp kurių 
yra ir CYA. Apie šią orga
nizaciją išsireiškė sekan
čiai: „nors pasekmės dar 
per anksti spręsti, nes turi
me atminti, kad vyčiai ir 
studentai jau keliolika metų 
gyvuoja, taigi klausimas, 
kaip pasekminga bus CYA 
organizacija už keliolikos 
metų?”

Toliaus pažymi, kad turim 
daug profesionalų, bet „ko
dėl mes jų mažai turime vei
kiančių organizacijose? O 
dėl to, kad kaip tik koks 
nors profesionalas pradeda 
darbuotis, tai tuojau susi
laukia kritikos, neapykan
tos, neteisingų apkalbėjimų, 
ir dažniausiai nuo tų, kurie 
nieko neveikia, tik sau gar
bės ieško, dėl to jauni pro
fesionalai priversti apleisti 
šias prakilnias organizaci
jas”.

Kada ir kokį profesionalą 
vyčiai ar studentai pasmer
kė už tyrą darbuotę? Kaip 
seniai Tamsta žinai vyčius 
ir studentus? Suprantama, 
tik iš kitų, kurie sėmė žinias 
iš to paties šaltinio, kaip ir 
Tamsta.

Mano pastaba iš surinktų 
senų ir pageltusių „Vyties”

ir „Studentų žodžio” lapų 
tokia: dar nebuvo ir nėra to
kių organizacijų, kaip vyčiai 
ir studentai, kurios taip 
gerbtų savo darbuotojus. Tai 
liudija eilė pakeltų į garbės 
narius. Atsiranda ir tokių, 
kuriems toji garbė buvo su
teikta per anksti, ir kurie 
vėliau pakenkė.

Jei „Jaunimo Draugas” 
pageidautų, galėčiau padary
ti iš „Vyties” pageltusių la
pų profesionalų ir kitų žy
mių asmenų ilgą sąrašą, ku
rie yra buvę arba ir dabar 
tebėra vyčiuose ir ką jie at
sakytų, jeigu jų užklaustu- 
mėte.

Gaila vyčių ir studentų, 
nes kaip vieni, taip ir kiti y- 
ra tautos ateitis ir Bažny
čios gynėjai. Vyčiai neuž
mirš studentų kaipo bendra
darbių ir stambių organiza
cijos šulų. Vyčiai atmena 
buvusią Moksleivių s-gą, ku
rią pavadavo šiandieniniai 
studentai ir kiek jų vyčių 
idėjos lopšelį liūliavo.

Būtų sveikiau, jei „Jauni
mo Draugas” ne neaiškumui 
lenktųsi ir neieškotų, ko su
rasti negalima.

Manau, jog „Jaunimo 
Draugas”, rašydamas minė
tą straipsnį, neturėjo blogos 
valios vyčių ir studentų at
žvilgiu, tik siaurą žinojimą. 
Vienok sunkiai užgauna se
nus darbuotojus. Jei lietuvių 
išeiviai šiandien kuo džiau
giasi, tai sveikai protaujan
tis lietuvis pasakys, jog tai 
ateivių veikėjų nuopelnai, 
nes kai steigimas įstaigų 
plito, tai šiandieniniai profe
sionalai dar buvo motinos 
globoje. Iš tikrųjų, šiandien 
lietuviai turi profesionalų 
nemažesnį nuošimtį, kaip ki
tos tautos, bet ir tai jų tė
velių ateivių dėka.

Reikia džiaugtis, kad yra 
profesionalų, dirbančių or
ganizacijose, bet ir gaila, 
kad dirbančių mažai. Nieks 
jiems nekliudo, jie prašomi į 
talką jaunimui.

Atsakydamas Waterburio 
„Jaunimo Draugui”, neturiu 
jokio keršto, tik apgailesta
vimą. Man žinoma buvusių 
Moksleivių idėja, kuriai šian
dien atstovauja Studentai; 
jų nuopelnai neįkainuojami, 
kaip lygiai ir Vyčių, kurių

nuopelnams surašyti reiktu 
pavartoti tomus. Jei atsaky
me prasikaltau, -bauskite ir 
plakite, todėl ir vardo nesle
piu, kad nereikėtų kaltinin
ko ieškoti.

M. A. Norkūnas.

IŠNUOMOJAMA

6 šviesūs kambariai su at
skira šiluma, Cypress Hills 
sekcijoje. Vienas blokas nu< 
Crescent St. stoties (Jamal* 
ca linija). Pageidaujama b'J 
mažų vaikų. Kreipkitės į 3S 
Pine St., Brooklyn, N. Y.

ITALAI PATARIA 
LENKAMS...

Roma. — Italijos fašistų 
laikraščių žymiausias redak
torius Virginio Gayda pasiū
lė lenkams suprasti naują 
tikrovę, padaryti taiką su 
Vokietija ir sukurti naują 
Lenkiją, kuri turėtų apie 
20 milijonų gyventojų.

HAVEMEYER 8-0259 <
RALPH KRIJGHFOTOGRAFAS

i)5'23-GRAN()-AvENUE
MASPfel H H v. a

NAUJOS KNYGOS

Atsiųsta paminėti 
Sakalo leidiniai:

nauji

„Sao

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

Roma. — Italijos vyriau
sybė pakartojo savo pareiš
kimą laikytis neutralumo 
dabartinio karo atžvilgiu. 
Italų spauda nurodo, kad 
anglai ir prancūzai turėtų 
dabar sudaryti taikos sutar
tį su Vokietija ir tuomi už
baigti dar nelabai išsiplėto
jusį karą.

Rodydama savo norą tai
kos, Italijos vyriausybė iš
traukė savo kariuomenę 
Albanijoje iš Graikijos pa
sienio, kur buvo gausūs ka
riuomenės būriai.

ŽADAMA ATSTATYTI
LENKIJĄ

Paryžius. — Prancūzijos 
vyriausybė turėjo svarbų 
posėdį, po kurio išleistas pa
reiškimas, kad Prancūzija 
kariaus drauge su anglais, 
kol karas bus laimėtas. Ta
me pat pareiškime pasakyta, 
kad Lenkija bus atstatyta ir 
lenkų tautai tinkamai atly
ginta už garbingą laikymąsi 
kovoje.

RUMUNAI NEIŠLEIS 
MOSCICKIO

Bukareštas. — Naujau
sios žinios praneša, kad Ru
munijos vyriausybė nutarė 
neišleisti iš Rumunijos Len
kijos prezidento Moscickio 
ir jo ministerių, kurie norė
jo vykti į Prancūziją. Čia 
aiškus vokiečių reikalavi
mas rumunams, kurie turėjo 
jį patenkinti ir laikyti pabė
gusius Lenkijos vyriausybės 
narius, kol tęsis karas ar 
kol pasikeis aplinkybės.

PIRKITE RAKANDUSDABAR o

ii:

0
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LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Tel.; EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo
mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom 
Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus „Stu
dio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKĖJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION

Manhattan Liquor Store

Venancijus Ališas, 
Bento varpai”. Lyrika. 96 
psl. Visi egz. gerame popie
riuje. 3 lt.

Tolimo, autoriaus gyvena
mo krašto, Pietų Amerikos 
gamtos egzotika, tėvynės 
nostalgija, žmogaus gyveni
mo, jo laimės, džiaugsmo ir 
skausmo skambūs posmai 
puošia šio rinkinio pusla
pius.

Vanda Janavičienė, „Kla
jūnas”. Apysaka mokyklinio 
amžiaus jaunimui. Su foto 
iliustracijom kreidiniame po
pieriuje. 142 psl. 2.50 lt. Sa
kalo leid. »

Šiame veikalėlyje autorė 
vaizduoja našlaičio berniuko 
vienos vasaros gyvenimą 
miške. Robinzoniška palapi
nė, draugas kiškelis, kiti 
miško gyventojai, susitiki
mas su eiguliu ir kitais žmo
nėmis — visa tai jaunąjį 
skaitytoją, mėgstantį nuoty
kius, patrauks ir suteiks 
gražaus pasiskaitymo.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR & GRILL

Gaminam, valgius ameri
koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITULIONIS

GYDO ba pelito, be 
valetų ir be chemV ' 
kalų, tik ea savo 
pilkomis rankomis. 
Visokios ligos yra 
jydoruos: vyrų, mo
terų ir valkų. Pa
tarimai velta L 
VALANDOS: nuo 9 
ryte iki 8 vakare. 
NedAldlenlals Ir 
šventadieniais nuo 
10 ryte iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Graboriai
Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

i

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

264 Grand St., Brooklyn, N. Y
Kampas Roebling St.

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE 

BROOKLYNE

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK

TI SAVO GĖRIMUS

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Pried pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pate, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeriu 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHAUNS

(Šalinskas)
Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves
-----  $150 ------

KOPLYČIAS SUTEIKIAM ‘ 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS -
T. Fred Lefevre, Manager

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica R, Valantiejus

GENERAL INSURANCE AGENT 
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.



■___________ ____ ______ £

Prof. Dr. Kazys Pakštas Kalbės Brooklyne
L. K. Federacijos New 

Yorko apskritis pakvietė 
prof. dr. Kazį Pakštą spalių 
9 dieną pasakyti kalbą svar
biais lietuvių tautos klausi
mais. Iki šiol spalių 9 dieną 
minėdavome kaip liūdnos 
Vilniaus netekimo sukakties 
dieną ir drauge tautinių pa
siryžimų dieną. Šiemet spa
lių 9 d. pobūdis bus visai ki
toks. Geriausiai apie naują 
padėtį galės pažymėti ir at
eities planus pasiūlyti prof. 
Pakštas.

Lietuvoje prof. Pakštas ži
nomas kaip vienas geriausių 
kalbėtojų. Jo kalbos, jo ju
desiai, jo kalbų turinys žavi 
minių minias. New Yorko 
apylinkės lietuviai turės ne
paprastą progą išgirsti prof. 
Pakštą spalių 9 d. Prakal
bos vieta bus vėliau praneš
ta. Iš anksto ruoškimės!

MASPETHO ŽINIOS

— Lietuvių kalbos ir ka- 
tekizacijos mokykla atidaro
ma pirmadienį, 4 vai. p.p. 
Registracija vaikų pirmadie
nį, trečiadienį ir penktadienį 
4 vai. popiet.

— Rugs. 25 d. pradedama 
lietuvių bažnyčioje novena 
prie šv. Teresės. Pamaldos 
bus tik rytais. Baigsis šv. 
Teresės dienoje — spalių 
3 d.

— Šį sekmadienį, rugs. 24 
d., Moterų Sąjungos vietinė 
kuopa turės laimėjimų vaka
rą parapijos salėje.

— Rugs. 17 d. apkrikšty
ti: William ir Onos Kelly sū
nus Robertas William; Wal
ter ir Onos Kasperų duktė 
Loretta Ona.

FEDERACIJOS APSKRI
TIES NARIAMS

KUN. LEKEŠIAUS 
SUTIKTUVĖS

Federacijos New Yorko 
Apskrities susirinkimas į- 
vyks kitą penktadienį, rug
sėjo 29 d., 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. mokyklos pa
talpose. Visi nariai kviečia
mi atsilankyti. Šis susirinki
mas tuo svarbus, kad jame 
bus svarstoma rudens ir žie
mos meto veikla. Šis prane
šimas yra drauge ir kvieti
mas visoms lietuvių katali
kų draugijoms atsiųsti savo 
atstovus.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Sekmadienį, spalių pirmą 
dieną, Apreiškimo bažnyčio
je įvyks didelės iškilmės. 
Bus minimas parapijos gy
vavimo sidabrinis jubiliejus 
— 25 metų sukaktis. Jo Eks
celencija Brooklyn© vysku
pas Thomas E. Molloy. S.T. 
D. dalyvaus iškilmėse. Iškil
mių pradžia 10:30 vai. ryte, 
tuojau prieš sumą. Visi pa
rapijiečiai kviečiami būtinai 
iškilmėse dalyvauti.

Jaunimo veikla
Praeitą antradienį, rugsė

jo 19 d., parapijos katalikų 
jaunimo draugija (CYA) 
pradėjo rudens laikotarpio 
veiklą draugišku susibuvimu 
parapijos auditoriume. Susi
rinko per 500 jaunimo, pui
kiai nusiteikusio, dirbti pa
siryžusio. Šiomis dienomis 
organizuojamas Krikščioniš
ko Mokslo draugijos būrelis; 
jau veikia teatro ratelis; 
planuojama sudaryti lietu
vių kalbos ir literatūros kur
sus. Spalių mėnesio 29 d. 
bus iškilmingai paminėta 
Kristaus Karaliaus šventė. 
Netrukus laukiama savo lai
kraščio.

Maspetho parapijiečiai 
praeitą sekmadienį, rugsėjo 
17 d., suruošė jaukią ir šau
nią sutiktuvių vakarienę ku
nigui Pijui Lekešiui, laimin
gai sugrįžusiam iš Lietuvos, 
kur jis lankėsi drauge su 
kun. J. Aleksiūnu. Parapijos 
salė buvo pilna parapijiečių 
ir svečių iš kitur. Kelioms 
dešimtims asmenų teko nu
sivylus grįžti namo nuo pa
rapijos salės durų, nes nebe
buvo vietos.

Vakarienę pradėjo rengi
mo komisijos pirm. Mockevi
čius. Visai programai vado
vavo kun. J. Kartavičius. 
Sveikinimo kalbas pasakė 
Kunigų Vienybės pirm. kun. 
N. Pakalnis, kun. J. Aleksiū- 
nas, kun. K. Paulonis, vietos 
kleb. kun. J. Balkūnas ir red. 
J. Laučka. Kun. Lekešiui 
rengėjų vardu įteikta dova
nų.

Kun. Lekešis pasakė išsa
mią kalbą apie buvusią Lie
tuvos žmonių nuotaiką da
bartinio karo išvakarėse, 
apie Lietuvos pasiektus mil
žiniškus laimėjimus ekono
miniame ir kultūriniame gy
venime. Ypatingai jautriai 
papasakojo apie apsilanky
mą Vilniuje, kur jam drauge 
su kun. Aleksiūnu teko pa
tirti lietuvių liūdnas gyyeni- 
mo sąlygas; jis P^ežė vil
niečių lietuvių ištikimybę 
lietuviškumui.

Vakarienės programą ma
loniai praturtino daininin
kas Al. Vasiliauskas, padai
nuodamas kelias dainas; 
jam akomponavo muz. A. 
Visminas, šeimininkės pui
kiai pasirodė skoningai pa
ruoštais valgiais. Gausingai 
atsilankiusiųjų tarpe, be pa
žymėtų sveikintojų, dalyva
vo kunigai: prel. Maciejaus- 
kas, M. Kemežis, V. Masių-

Brooklyno Apreiškimo parapijos bažnyčios didysis altorius, prie kurio spalių 1 d. įvyks iškilmingos pa
maldos, minint parapijos 25 metų sukaktį. Iškilmėse dalyvaus ir J. E. Brooklyno vyskupas Thomas E. 
Molloy. Sekantis „Amerikos” numeris skiriamas Apreiškimo parapijos sukakčiai paminėti.

lis ir A. Petrauskas, K. Vil
niškis, Garšvų šeima su sa
vo viešnia G. Spurgaite, V. 
Valantiejienė, P. šalinskas 
ir kiti svečiai.

Kun. Lekešis labai gerai 
nusiteikęs, pilnas sveikatos 
ir energijos; linkime jam 
sėkmingai ir toliau dirbti 
savo pašaukimo darbą.

T. B.

dieną ir valandą bus praneš
ta „Amerikoje”.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS
PARAPIJOS

apylinkės 
ir visos

Mūsų parapijos mažame
čiai minkšto sviedinio žaidė
jai, kurie vasaros metu ko
vėsi su miesto parkų maža
mečiais ir žaidimuose atsto
vaudavo Broadway ir Kent 
Ave., Brooklyn© parką, lai
mėjo Brooklyn© čempijona- 
tą. Šiuo metu jie yra ne tik 
Williamsburgo 
čempijonai, bet
Kings apskrities. Šioje ko
mandoje žaidikai neturi būti 
vyresni, kaip 15 metų.

Sako, kad dar neviskas. 
Jie turi vilties palikti ir vi
so didžiojo New Yorko čem
pionais. Tuo klausimu eina 
derybos su New Yorko ko
mandomis; manoma, tos žai
dynės įvyks Madison Square 
Garden, New Yorke. Diena 
dar nežinoma.

Kiek vėliau šios 
sviedinio komandos 
nų paveikslai bus 
kos” puslapiuose.

minkšto 
ir dova- 
„Ameri-

Rugsėjo 22 d., 1939 m.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūte

ji KAIP
0 jiems nerupi. 

Krupavičiaus. 
Nuo tos dienos, kai atsi- siekiai.

rado šis pasaulis, visi 
nes, visi mes, jauni ir 
galingi ir vargdieniai, 
tingi ir kvailiai, ieškome lai
mės, bet dar niekas nesuži
nojo, kur ji yra ir kas ji y-i 
ra. Toli ieškome, o gal ji ša-j 
lia mūsų.

Akys mūsų savimeile ap-į 
dumtos, galva puikybe ap-| 
tvokusi, širdis geidavimui 
prisigėrusi ir, per tai laimėsi 
beieškodami, randame tik i 
naują vargą. Žemėj gyven-| 
darni kenčiame, kad dan-l 
gaus nevaldome, o jei žmo-] 
gus taptų dangaus valdovu, 
liūdėtų ir sielotųsi, kad ma
žas yra dangaus pasaulis jo 
galybės norams.

— Vincas Krėvė.

zmo- 
seni, 
pro-

likimas?
į atsargumo, 
į ir Želigovskis.

Lsty spauda jau 
Lvo „tiradas” prieš 
L vieningo darbo vy- 
L prikaišiodama jai 
| streikų malšinimą 
L dalyvių kalinimą ii 
E ji daro, pasiremda 
Lalios Lietuvos ko 
f spaudos praneši 
[gomunistai drįsta ne 
L vyriausybei, ka 

prie Lietuvos sien 
įjaisvinimo armija

į mums žinoma, di 
j Lietuvos vyriausyl 
itlikusi nei vieno ž 
^kreipto prieš dari 
i reikalus; darbininl

Neišsakomas pasigėrėji
mas yra žinoti, jog yra pa- 
šaulyje žmogus, atsidavęsBi globojami ypati 
tau visiškai, pa sirengęs dėl j socialinės apsaug 
tavęs didžiausioms aukoms; kils; pašalpa ir me< 
kurs už visą pasaulį paimtų s pagalba reikale 1 
tave vieną, dėl kurio tu ge-j ištikrinta; prižiūrint 
riausioji, brangiausioji, dū- Įilyginimas būtų pake 
šia jo dūšios...

— Šatrijos Ragana.

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAR & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J- 
Sutkus persikėlė į kitą daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu
višką patarnavimą, užeikite j naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, M. Y.

Šį sekmadienį mūsų para
pijoje pradedama novena 
Dievo Motinos Stebuklingo 
Medaliko garbei. Pamaldos 
bus vakarais: 7:30 vai. lie
tuvių kalba ir 8:15 vai. vak. 
anglų kalba. Noveną ves ge
ri pamokslininkai, ši novena 
aukojama intencija, kad Die
vo Motina, Lietuvos Globėja, 
globotų Lietuvos nepriklau
somybę.

Pastaruoju laiku Brookly
ne, ypač Flatbush sekcijoje, 
pradėjo užpuldinėti moteris 
ir merginas. Jos turėtų apsi
saugoti ir naktimis vienos 
nevaikščioti.

Praeitą pirmadienį Brook
lyn© Navy Yard pabaigtas ir 
nuleistas į vandenį naujas 
10,000 tonų karinis laivas 
„Helena”. Laivas kaštavo 
16 mil. dolerių ir yra vienas 
iš 108 laivų, kuriuos čia ža
da dar pastatyti.

laimei, vienas ugniagesių 
prašė teisėjo Lisenkai dova
noti bausmę, nes jis nežino
jo ką daręs. Teisėjas vietoj 
100 dol. pabaudos, nubaudė 
nusižengusį 5 dol.

L Aišku, kad vyri? 
Legali pakęsti tams 
kii| veiklos, kuriai 
te kominternas, siek 
Groti Lietuvos ney 
&bę.

k komunistams visiš 
į Lietuvos nepriklau 
| gyvenimas, rodo ir 
Mis paminėju 

Pirkite pas tuos, kurie f [rie Lietuvos šienui 
skelbiasi AMERIKOJE.

Paprasčiausias žmonėms 
daiktas yra slėpti savo silp
numus, todėl tas, kas tuos 
silpnumus mums nuolat ke
lia ir primena, yra nemalo
niausias mums žmogus.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

raudonąją armiją.

Amžino Rožančiaus drau
gijos bendra šv. Komunija 
bus ateinantį sekmadienį 9 
vai. mišių metu. Tuojau po 
mišių, 10 vai. įvyks svarbus 
susirinkimas. Visos narės 
prašomos dalyvauti.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Mot. S-gos 35 kp. sekma
dienį, spalių 22 d., rengia 
gražų margumynų vakarą, 
kurio programos žymią dalį 
išpildys varg. Jonas Brun- 
dza su choristais. Teko iš
girsti, kad sesutės praciško- 
nės paruoš mokinius gra
žiems šokiams. Iš anksto ti
kriname, kad vakaras pa
vyks.

Serga C. Meželis, mūsų 
sąjungietės vyras, kuris gu
li Bushwick ligoninėje jau 
antra savaitė po apendicito 
operacijos. Jis yra „Ameri
kos” skaitytojas ir Susivie
nijimo 115 kp. narys. Linki
me

Ryšium su daugybe dvira
čiais važinėjančių nelaimių, 
miesto tarybininkas J. Bur
ke reikalauja, kad visi turį 
dviračius turėtų tam tikrus 
miesto leidimus ir už juos 
metams mokėtų vieną dole
rį.

Govanus užlankoj, Brook
lyne, pradėta valyti didieji 
namai, kur žadama pilti grū
dus būsimai žiemai; jeigu 
karas ilgai tęsis, tai grūdai 
bus labai reikalingi.

Nassau apskrities katali
kių parapijų mokyklose mo
kinių šiemet užsiregistravo 
daug daugiau, nei pernai ar 
seniau kada buvo.

VALANDOS:

DR. ED. W. ŽUKAUCKAS įį
4302 Flatlands Avenue sutarti

Tel. NAvarre 8-1919

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 6o. 4th Street

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177

ta skaudžiai apmoka 
n trumparegiškumą, 
klaiką norėjo turėti 

šias baudžiauninkų kt 
Į lakyti juos skurde, 
^išgalvoti apie ž( 
M kuri būtų gfą: 
femę šimtams tūksts 
ažemių ir bežemių, 1 

i? tapę ištikimi sav< 
s mylėtojai. Bet... L 
| trūko plataus r 
pu. Lietuviai jiem 
[Pilsudskį, Naruta 

: Krupavičiaus maste 
I lenkai nesurado, ši 
kai dvarininkai 
fflju net per sunkiai 
imi už savo klaidas

ALFRED J. VVENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 8-7027
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ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

Prancūzijos vyri? 
Istybės saugumo 
lis uždarė komuni? 
I kuri tautos ats 
lose turėjo 70 
ancūzų komunistų

S ivo išspręstas, k; 
" usija sudarė nepuo 

rtį su Vokietija 
ii Sovietų kariuom 
avo į perblokštą i 
ancūzų patrijotinė 

neleido pakęsti 
rtijos, kurios vada 
g Sov. Rusijos 
silpninusiais Prai

— igumą, įtraukusiai 
į naują karą.

Savininkas A. Shrupskis
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki ir stiprūs žmonas todėl, kad jie valgo tikrą lietu
višką duoną. ’’GARSO” KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, 

kelksus ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams.
SIUNČIA IR Į KITUS MIESTUS.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N, ,Y

Queens apskrities valdžia 
pradėjo karą prieš visokius 
pagarsinimus, kuriais visi 
pakelių medžiai ir tvoros ap
kabinėti. Kaltininkai bus 
baudžiami.

Mūsų parapijos mokyklos 
kambariuose pirmadieniais, 
trečiadieniais ir šeštadie
niais bus labai įdomios pa
mokos. Pirmadieniais nuo 
3:30 vai. iki 6 vai. popiet 
vaikams visokių magiškų 
„štukų” pamokos. Kai kurie 
mūsų jaunuoliai labai įdo
maujasi tais dalykais, todėl 
uoliai lankosi į pamokas.

Trečiadieniais nuo 3:30 iki 
6 vai. popiet bus šokių pa
mokos irgi mokyklinio am
žiaus vaikams.

Nuo rugsėjo 30 d. prasi
dės mūsų parapijos vaiku
čiams tikybos ir lietuvių kal
bos pamokos. Jos bus kiek
vieną šeštadienį nuo 9:30 
iki 12 vai. ryto, šias pamo
kas ves sesutės pranciško
nės. Visi parapijos vaikai 
kviečiami dalyvauti.

Kiek vėliau bus lietuvių ir 
anglų kalbų pamokos suau
gusiems. Jos bus vakarais 
parapijos salėje. Čia bus 
taip pat ir Amerikos piliety- tu vietoj geležinkelio trauki- do ir jų savininką, kuris bu-

greitai pasveikti.
Sąjungietė.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Williamsburgo tilto vieną 
puse jau sutaisė ir dabar 
automobiliai neturi baimės 
po lietaus slidinėti. Dabar 
taisoma antroji tilto pusė.

Brooklvno piliečiu draugi
ja spiria New Yorko valdžią 
greičiau paimti i savo ran
kas BMT. geležinkeliu lini
jas. Sako, kad dabar yra ge
riausias ir parankiausias 
laikas pirkti.

of 
nri- 
kad

Broadway Chamber 
Commerce, Brooklvne. 
snirtinai reikalauja, 
miestas panaikintu viršuti
ni geležinkeli nuo Williams- 
jburero tilto iki Eastern Park
way stoties. Jie ra eina mies-

bei įsigyti | pamokos. Apie nių pavartoti autobusus.

New Yorko didžiųjų krau
tuvių savininkai praneša, 
kad jų krautuvėse cukraus 
yra užtektinai sena kaina ir 
kad moterų, norinčių pirkti 
daug cukraus, netenka pa
stebėti. Miesto valdininkai 
seka mažesnes krautuves; 
jei bus pastebėta, kad cuk
rus parduodamas brangia 
kaina, bus imamasi griežtų 
žygių.

Carl Lisenko, 109 No. 9 
St., Brooklyne, norėjo savo 
laiškus pasiųsti ir čia prie 
progos pasitaikė ugniagesių 
iššaukimo dėžutė. Atidaręs 
dėžutę sudėjo laiškus ir pa
sišalino, manydamas, kad 
laiškanešys juos paims, bet, 
vos tik atsitraukė nuo dėžu
lės, tuoj atvyko ugniagesiai.

i, sura-
kės, tuoj atvyko ugnia 
*Radę laiškus dėžutėje

vo pašauktas į teismą. Jo

Tel. EVergreen 4-7142SALDAINIU PALOCIUS 
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AI8KRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Pirkite tik lietuvių gamybos „OVER GLOBE” avalynę ir 
tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite visokios rūšies ir 
geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GALIOSIU, RUBBERS, 
ARCH SUPPORT, SLIPPERS, SNEAKERS ir moterims šil
ko KOJINES.

Užtikriname, kad pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa
tenkinti.

MILCHIUS SHOE SHOPS, Inc.
235 Grand St., tarpe Driggs Ave. ir

Imerikos komunisl 
a šios šalies saug 
kos šalininkais ir 

k šūkauja, reikal 
Gausybės neįvelti 
įropos imperialist 
.Gera nors tiek, k 
i komunistai pri]

at imperialistiniu. ] 
būti dar atviri 

špažinti, kad Sov. 
’komisarai pasirc 

imperial 
vykdytojais.

šiuos žodžius 
J draugiškos ir ai 

valstybės už 
ministeris Selttirana »i., tarpe uriggs ir Į;

Roebling St., Brooklyn, N. Y. Wviu į Maskvą, 
56-27 Clermont Ave., Maspeth, N. Y. ^tos atstovų 
66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y.

įžymaus 
’teisės žinovo.

stambius i
Pažeidžiančius 

ftllWiU8omybę.,


