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Worcester!©, Mass., lietu- 
įai katalikai parodė, kaip 
>ikia veikti Lietuvos žmo- 
ių gerovei. Abiejų parapi- 
j ribose veikiantieji Fede- 
įcijos skyriai, kunigų Pet- 
ličio ir Vasio sumanioje 
adovybėje, suruošė rinklia- 
ą, davusią labai gražių val
ių, Lietuvai Gelbėti Fon
ui nusiųsta per vienuolika 
imtų dolerių.

[Lietuvai Gelbėti Fondas į- 
teigtas rugpiūčio 9 d. Pir
mieji pradžią padarė Broo- 
įyno lietuviai katalikai, 
iforcesteriečiai pasirodė su 
įkiu stambiu įnašu, kad ki
tais kolonijoms bus labai 
elengva juos pralenkti. Bet 
ii turi paskatinti vist į 
irbą. Nemažas 
ietuvos pabėgėlių būtinai 
akalingi paramos. Jų visa 
iltis — Amerikos lietuviai, 
įėjau apvilsime, nejau leisi
te savo broliams nesulaukti 
igalbos rankos?

skaičius

Kai Maskva ruošė Lietu
ti „liaudies seimo” rinki- 
ų komediją, Vincas Krėvė- 
ickevičius buvo iššauktas į 
askvą, kur norėta jam su- 
Įkti nurodymų „rinki- 
ams” pravesti. Krėvė pa
išęs, „rinkimams” šūkių, 
plotovas jam patarė kiek 
Uima daugiau kalbėti apie 
įmes reformą. Bet Krėvė 
Bake, kad Lietuva jau tu- 
po žemės reformą. Tada 
plotovas kalbėjo apie vi
etinį mokymą, bet ir čia 
fėvė turėjo pasakyti, kad 
Įetuva jau seniai tai turi, 
idaugiau šūkių Molotovas 
uė, bet Krėvė vis atsakė, 
■^Lietuvos liaudis .visa tai

dų sezonui, 
ls, katalikų 
jistravo 2,-
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Sugrįžo Krėvė iš Maskvos 
|ai nuliūdęs. Jis prieš ke- 

, manė, kad 
dinas nenori paglemžti 
ituvos nepriklausomybės, 
r tas sapnas sudužo, kai 
evė susitiko su Molotovu 
das į veidą. Prieš „rinki- 
s” Krėvė niekur viešai 
tesirodė. Į „seimo” pir- 

posėdį jis turėjo ateiti, 
pasakė labai trumpą kal- 
ir joje nieko neužsiminė 

prisijungti”

Lietuviai, Stokime Darban!
A.L.R.K. Federacijos Ta

rybos suvažiavimo rugpjūčio 
9 d., Pittsburgh, Pa., priim
ta nutarimų, kurie laukia 
vykdymo.

Vienas iš svarbiausiųjų 
nutarimų yra — eiti Sovietų 
Rusijos užgrobtai ir paverg
tai Lietuvai į pagalbą.

Yla, redaktorius Julius Bū
tėnas ir kiti, šie žmonės ga
li iš savo tarpo parinkti tokią 
vadovybę, kuriai visi lietu
viai patikės, apie kurią 
glausimės ir bendrai dirbsi
me laisvai, nepriklausomai 
Lietuvai atstatyti.

Laukiame jų žodžio. Ži
nome, kad šiuo metu jie visi 
daug ir sunkiai dirba. Bet jų 
darbas turi būti plačiau ži
nomas. Jiems turi būti su
burta talka ir nuoširdžiausia 
parama.

Šią savaitę gauti iš Lietu
vos komunistiški laikraščiai 
pilni aprašymų apie masi
nius mitingus, kurie šaukia
mi ir šaukiami. Atrodo, kad 
Lietuvoje niekas nebedirba 
mitinguoja ir mitinguoja, 
Stalino vardą kartoja ir kar
toja. Plačiai aprašoma, kaip 
sveikintas „liaudies seimas”, 
į kurį siųstos įvairiausios 
delegacijos. Tragiškiausia ir 
draugę juokingiausia, kad 
Lietuvos kariuomenės vardu 
„seimą” sveikino „genero
las” Baltušis, niekada lais
vos Lietuvos kariuomenėje

atsiųstas komisaras, genero
lu iškeptas ir tuojau kariuo
menės vadu paskirtas.

Lietuviams brangiausia ži
noti, kad komunistams vis 
dėlto nepavyko surasti nei 
vieno išdaviko ar lengvabū
džio žmogaus, kurs išdrįstų 
pasveikinti ,,seimą” Lietuvos 
savanorių kūrėjų sąjungos 
vardu. Nors tiek smagiau, 
kad pagerbtas šventas sava
norio vardas.

įas korespon- 
d vietos žmo- 
įbanešiu tiek 
ii New Yorko 
<elbiama.

e reikalą „prisijungti” 
e Sovietų Sąjungos.
Krėvės naujame komisarų 
tate nebėra. Jis nuo bir- 
o 17 d. iki liepos 21 d. 
naudotas lietuviams su- 

Savo dalyvavimu 
ęckio vyriausybėje Krėvė 
lunistams puikiai patar- 
o ir—jau nebereikalingas.

Gasoline 
daug nedidinti, 
jnotoriste 
jai” dažus! 
ristus. Be I-

, dama pigit darbų teismą palikime is- 
' jai.

us, gyv. 402 
įsibarė su sa- 
a. Na, ši pa- 
kuri rado re- 

, užstatęs 1500 
smo.

Didžiajam: 
1946 m to 
statomai 
los, prie 
statoma t 
reikalui to 
000 dol

Darbas didelis, sunkus, 
reikalaująs organizuotumo, 
ryžtingumo duosnumo ir ge
rų direktyvų.

Neabejojame, kad vyriau
sioji vadovybė kovai už Lie
tuvos išlaisvinimą yra susi
dariusi Europoje. Mums čia 
Amerikoj, teks sekti jos nu
rodymų ir teikti jai savo 
moralinę ir materialinę pa
galbą.

Kol kas iš mūsų dar ne
prašoma medžiaginės para
mos politinei tautos veiklai. 
Ją veda įvairiose sostinėse 
esančios Lietuvos pasiunti
nybės. Mums tik reikia pa
siruošti ir kelti fondus ne
tolimai ateičiai, nes bus rei
kalinga ir šioje srityje mūsų 
finansinė parama.

Tačiau jau turime savo 
rankose didelę Šelpimo Prob
lemą. Tūkstančiai lietuvių, 
ar vienu ar kitu būdu, yra 
išbėgę iš Lietuvos nuo bol
ševikiškojo teroro. Jie išbė
go palikę Lietuvoje visą tur
tą. Daug jų pateko į Vokie
tijos koncentracijos stovyk
las, daug šiaip kenčia skur
dą ir jau badauja. A.L.R.K. 
Federacija yra gavusi prašy
mų ir kablegramomis ir 
laiškais atsiųsti pabėgėliams 
pašalpą, nes jų padėtis yra 
apverktina. Daug yra no
rinčių atvykti į Jungtines 
Amerikos Valstybes. Jie pra
šo pagelbėti gauti vizas ir 
padengti kelionės lėšas.

Federacija tuo tarpu ne
gali tų prašymų išpildyti,

Komisarai Nusavino Katalikų Įstaigas.<

VOKIETIJA PRISIJUNGĖ
93 MILIJONUS

Berlynas. —Minint dabar
tinio karo vienerių metų su
kaktį, prisiminta, kad Vo
kietija, Hitleriui vadovau
jant, yra užėmusi 385,216 
kvadratinių mylių žemės 
plotą su 93,300,000 gyvento
jų

Hitlerio laimėjimai tokie: 
Austrija — 32,000 kv. mylių 
su 6,500,000 gyventojų; Su
detų kraštas—10,500 kv. my
lių, 3,500,000 gyv.; Čekoslo
vakija—34,000 kv. mylios su 
9,500,000 gyvent.; Klaipėdos 
kraštas—830 kv. mylių su 
150,000 gyv.; Lenkija—73,- 
500 kv. mylių su 22 mil. gy
ventojų; Danija-—16,575 kv. 
myl., 3,750,000 gyv.; Norve
gija—75,333 kv. myl., 2,700,- 
000 gyv.; Liuksemburgas— 
999 kv. myl., 300,000 gyv.; 
Olandija —12,704 kv. myl., 
8,700,000 gyv.; Belgija—11,- 
775 kv. myl., 8,400,000 gyv. 
ir užimtosios Prancūzijos 
dalis—117,000 kv. myl., 27,- 
800,000 gyventojų.

Pereito sekmadienio lietus 
New Jersey* Valstybėje pa
darė daug nuostolių. Vanduo 
suardė daug tiltų, kelių, su
gadino daug namų. Gele
žinkeliai irgi sugadinti. 3 
žmonės nuskendo.

RUMUNIJA VĖL 
APKARPYTA

savo gimines, pas pažįsta
mus, kurie turi drąsos jas 
priimti.

Gražusis, istorinis Pažais
lis, kur buvo įsikūrusios se
serys kazimierietės, irgi 
šlykščiai išniekintas. Seseles 
kazimierietės, kurios vedė 
gimnazijas, pradžios mokyk
las, prieglaudas, kurios lan
kė pavargėlius, buvo išmes
tos iš Pažaislio, kurio vie
nuolyno rūmai paskirti ne
va valstybės komunistiniam 
archyvui. Seselės kazimie
rietės išsiskirstė po įvairias 
vietas. Jos viešumoje nebe
sirodo vienuolių rūbais, nes 
gatvėse komunistų gaujos 
tik laukia progos pasityčioti, 
užpuldinėti.

Seselių kazimieriečių gim
nazija „Saulės” rūmuose už
daryta. „Saulės” namai ati
duoti darbo komisarijatui.

Kauno arkivyskupijos rū
mai irgi užimti, tik arkivys
kupo raštinei laikinai dar 
paliktas antras aukštas, o 
pirmame apsigyveno komu
nistų komisarai. Telšių vys
kupas turėjo išsikelti iš vys
kupijos namų, kurie atiduoti 
rusų karininkams.

Kauno arkivyskupijos ku
nigų seminarijos erdvūs rū
mai, kuriuose gyveno, ilgai 
dirbo ir pranašiškas dainas . 
parašė tautos dainius Mairo
nis, atiduoti žydų ligoninei.

Kretingoje ir Pajūryje 
pranciškonų namai ati-mtūLz’-'- 
atiduoti komunistų partijos 
reikalams. Skelbiama, kad 
juose bus įruoštos ligoninės, 
bet dabar gyvena Maskvos 
atsiųsti komisarai.

Katalikų draugijos užda
rytos. Jų turtas, namai ir 
kitokios nuosavybės komu
nistų rankose. Katalikų laik
raščiai uždaryti. Katalikų 
kunigai nebegali gatvėse 
vaikščioti dvasininkų drabu
žiais. Jie dabar daugelyje 
vietų vaikšto civiliniai apsi
rengę.

Vilniuje katalikų bendra
butis atimtas ir atiduotas 
Rusijos karininkų šeimoms. 
Visi vienuolynų ūkiai atimti, 
o iš jų daug paramos susi- 
daukdavo varguomenė.

Katalikiškų organizacijų 
namai, knygynai ir kitokis 
turtas atimtas ir atiduotas 
komunistų partijai ir įvai
riems joms padaliniams. At
eitininkų ir pavasarininkų 
susišelpimo fondai pavesti 
„liaudies kultūros fondui”. 
Liet, krikščionių darbininkų 
s-gos turtas atiduotas komu
nistų partijos centrui. Liet, 
katalikų mokytojų s-gos tur
tas—komunistinei mokytojų 
s-gai. Pavasarininkų knygy
nai—švietimo komisarijatui. 
Katalikų Veikimo Centro 
turtas ir pinigai—komunistų 
partijai.

Katalikų Veikimo Centras 
jungė visas lietuvių katali
kiškas draugijas ir buvo tie
sioginėje Lietuvos vyskupų 
žinioje. Katalikų viešoji 
veikla visiškai išdraskyta. 
Jokių organizacijų jiems ne
palikta. Neatimtos dar baž
nyčios, bet ir jos laikomos 
„sovietinės respublikos” nuo
savybe. Lietuvos katalikų 
dabartis labai tamsi, liūdna. 
Jų pasitikėjimas ir viltis— 
Dievuje. Artinasi bandymų 
dienos, kokių, lietuviai dar 
nebuvo turėję. Pirmiausiai 
pradėta nuo pasauliečių, ku
rių jau daug kalėjimuose.

Kaunas. — Užgrobtos Lie
tuvos komisarai visu įnirši
mu naikina lietuvių katalikų 
tikybines įstaigas. Pirmiau
sia pradėta nuo vienuolynų 
ir čia nereikšta jokios pa
garbos, jokio pasigailėjimo 
vienuolėms ir vienuoliams, 
kurie, atsisakę pasaulio, bu
vo pasiaukoję žmonių gero
vei ir Dievo garbei.

Labai skaudžiai nukentėjo 
tėvų marijonų vienuonynas 
Marijampolėje. Čia marijo
nams įsakyta naktį per ke
lias valandas užleisti gimna
ziją, kunigų namą, spaustu
vę ir broliukų vedamą dirb
tuvę. Šiame vienuolyne ma
rijonai turėjo surinkę vieną 
didžiausių knygynų. Knygos 
turėjo būti iškraustytos tą 
pačią naktį. Marijonai ne
turėjo, kur gabenti knygų. 
Atsirado geradarių žmonių, 
kurie sutiko dalį knygų pa
imti pas save. Mieste kilo 
triukšmas. Vienuolyną už
puolė komunistų vandalų 
gaujos, kurių atskiri asme
nys graibstė knygas, labai 
didelės istorinės reikšmės ir 
metė jas į gatves. Tą nak
tį labai lijo, tad gatvėse 
knygos sunaikintos. Lietu
viai policininkai verkė, žiū
rėdami, kaip draskomas, nai
kinamas Lietuvos kultūrinis 
turtas, bet jie nieko negalė
jo daryti—jie buvo bejėgiai 
prieš komunistų sukurstytus 
plėšikus. Marijampolės ma
rijonų vedamos parapijos 
klebonui leista gyventi tik 
bažnyčios zakristijoje.

Atimti marijonams visi 
namai ir Panevėžyje, kur tik 
pernai pastatyti nauji namai 
marijonų naujokynui - būsi
miems marijonams auklėti.

Marijampolėje iš savo pa
talpų turėjo išsikraustyti ir 
Vargdienių seselės, daugiau
siai dirbusios tarp senelių, 
našlaičių, paliegėlių ir šiaip 
vargdienių. Pradžioje jų at
stovei dar buvo pavykę išsi
prašyti, bet vėliau atėjo įsa
kymas kraustytis į mažą na
muką, šalia kurio buvo ap
sigyvenę rusų karininkai 
Vienuolėms ten apsigyventi 
buvo neįmanoma, todėl jos 
išsiskirstė į įvairias vietas, į 
miestelius ir į kaimus pas

Vienna. — Rumunija 
susilaukė naujo „apkarpy
mo”. Birželio mėnesį ji tu
rėjo atsisakyti Rusijos nau
dai nuo Besarabijos ir šiaur. 
Bukovinos, vėliau Bulgarijos 
naudai nuo Dobrudžos, o 
praeitą savaitę ji turėjo at
sisakyti Vengrijos naudai 
nuo pusės Transilvanijos, 
savo turtingiausios provinci
jos.

Pasitarimai tarp Vengri 
jos ir Rumunijos vyriausy
bių atstovų nedavė jokių 
vaisių, tad abi valstybės bu
vo priverstos kreiptis į Vo
kietiją ir Italiją,kad šių val
stybių vyriausybės būtų ar
bitrais — ginčo sprendėjais. 
Vokietijos ir Italijos užsie
nių reikalų ministerial atvy
ko į buvusios Austrijos sos
tinę Vienną ir čia labai grei
tai, per kelias valandas, iš
sprendė ginčą, įsakydami 
Rumunijai pusę Transilvani
jos atiduoti Vengrijai, kuri 
šios žemės neteko po didžio
jo karo. Vengrai reikalavo 
žymiai daugiau, bet Vengri
joje reiškiamas labai didelis 
džiaugsmas, kad 20 metų 
siekiai išsipildė.

Rumunijoje dideli neramu
mai, nepasitenkinimai. Tran
silvanijos ūkininkai ir ka
reiviai pasiryžę gintis ir ne
užleisti savo gyvenamos vie
tos Vengrijai. Ūkininkų va
das Maniu kviečia ūkininkus 
nepasiduoti. Jis kritikuoja 
karaliaus Karoliaus vyriau
sybę, kuri be jokio pasiprie
šinimo atidavusi didelę teri
torijos dalį.

vėl

2. Kas gali paskolinkite 
pinigų kelionės lėšoms į 
Ameriką tiems* pabėgėliams, 
kurie turi vizas į Ameriką, 
arba jas gali gauti. Kurie 
galit šį gerą padaryti, tuoj 
praneškit Federacijos sekre- 
torijatui.

Norinčiųjų atvykti į laisvą 
Dėdės Šamo kraštą tarpe 
yra daug brangių mūsų tau
tos veikėjų, daug Lietuvai 
nusipelniusių vyrų. Neabe
jojama, kad jie čia atvykę 
su laiku tokią paskolą su 
nuoširdžia padėka sugrąžin
tų.

Organizuokimės Pastoviam 
Darbui

Kiekvienas doras lietuvis 
trokšta ir tikisi, kad jo bran
gioji tėvynė Lietuva bus 
greit išlaisvinta.

Bet gerų norų neužtenka. 
Reikia nuolatinio, intensy
vaus darbo, pasiaukojimo ir 
savęs išsižadėjimo. Tik daug 
ir vieningai dirbant greičiau 
realizuosime savo troškimus.

Yra būtinai reikalinga 
prie A.L.R.K. Federacijos 
skyrių suorganizuoti Lietu
vai Gelbėti Fondo skyriai. 
Kur nėra Federacijos sky
riaus, galima (ir reikia) or
ganizuoti Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyrius atskirai. Ne
trukus bus išsiuntinėta į ko
lonijas L.G.F. statutas. Tuo 
tarpu galima veikti laikantis 
Tautos Fondo Statuto dės
nių, nes daug kas jame ne
pasikeis.

Svarbu, kad L.G.F. skyriai 
sutrauktų kuo daugiausia 
tokių, kurie mokės nuolati
nius mokesčius ir bus Lietu
vai Gelbėti Fondo nariais. 
Svarbu panaudoti ir kitas 
geras priemones sukelti dau
giau kapitalo didžiajam Lie
tuvos išlaisvinimo darbui.

Lietuvai Gelbėti Fondo 
skyriai tol veiks, kol bus at
siektas tikslas. Kai Lietuva 
bus nepriklausoma, tuos 
skyrius galėsime likviduoti.

Į darbą, lietuviai!

Leonardas Šimutis,
A.L.R.K.F. sekr.

ri. Dėl to šiuomi ji atsišau
kia į lietuvių visuomenę pra
šydama šių dalykų:

1. Tuoj skirti auką pabė
gusiems iš Lietuvos šelpti ir 
siųsti į Federaciją (2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.), 
kuri jūsų aukas persiųs 
vargstantiems ir badaujan
tiems mūsų broliams per 
Draugiją Lietuvos Pabėgė
liams Šelpti Berlyne. Apie 
šią draugiją yra pranešęs 
narsusis K. Škirpa, Lietuvos 
Pasiuntinys Vokietijai.

Leesburg. — Netoli šio 
Virginijos miesto rugpiūčio 
31 d. įvyko viena skaudžiau
sių keleivinių lėktuvų nelai
mių, kurioje žuvo 21 keleivis 
ir keturi lėktuvo įgulos na
riai. Lėktuvas lėkė į Pitts- 
burghą iš Washington©, 
valandos nuo išvykimo 
tuvas pateko į didžiulę 
drą. Nelaimės priežastis
tebeaiškinama. Žuvusių tar
pe yra senatorius Lundeen 
iš Minnesotos.

Maskvos komisarams la
bai svarbu ištvirkinti Lietu
vos kariuomenėje tarnavu
sius, todėl jie rengė kareivių 
mitingus, kuriuose parinkti 
eiliniai ir net karininkai 
šmeižė, plūdo garbingos Lie
tuvos kariuomenės vardą, 
tvarką. Čia pažymėtina, 
kad tokių „liaudies draugų” 
užtarytojų skaičiuje yra 
kaip tik tokie asmenys, ku
rie eiliniams kareiviams bū
davo labai žiaurūs. Nurody- 
sim tik vieną pavyzdį; vie
nas aviacijos kapitonas bu
vo žinomas kaip žiauriau
sias viršininkas, šiandie mi
tinguose jis kalba, kad lais
vos Lietuvos kariuomenės 
viršininkai skriausdavo ei
linius karius . . .

Matyti, komunistai Lietu
vos kariuomenėje savo na
riams bei pakalikams kari
ninkams įsakydavo būti 
žiauriems elgesyje su karei
viams, kad šie būtų nepaten
kinti visa tvarka. Šiandie 
tokie kareivių „muštrinto- 
jai” labai tiks raudonosios 
kariuomenės komisarais.

----- ---------*

Lietuvos katalikų „XX 
Amžiaus” dienraštį komisa
rai uždarė liepos 31 d. Nuo 
liepos mėnesio pradžios šis 
garbingas laikraštis turėjo 
visiškai tarnauti komunistų 
užmačioms—dėti jų privalo
mus pranešimus, kalbas, 
šmeižtus ir t.t. Bet komunis
tai šlykščiausios žemumos 
pasiekė liepos 31 d., kai jų 

s visiškai pakeitė

Už 
lėk- 
au- 
dar

„XX Amžiaus” redakcijos 
atsisveikinimą.

Redakcija buvo parašiusi 
trumpą atsisveikinimą, bet 
vietoj jo komisariškas cen
zorius redakcijos vardu pa
skelbė pareiškimą, kuriuo 
pritariama komunizmui. To
kio darbo tikslas—suklaidin
ti katalikus skaitytojus, pa
sinaudojant tamsiausia tie
sos falsifikacija. Komunis
tams jokia priemonė neat- 
stumtina, jei tik ji gali pa
tarnauti jų plėšikiškiems 
siekiams.

-----*------

Chicagos komunistų „Vil
nis” paskelbė savo skaityto
jo gautą iš Lietuvos laišką, 
kurio pradžioje labai džiau
giamasi Rusijos kariuome
nės atėjimu, liaudies „išlais
vinimu”, bet jo užbaigoje 
taip pasakyta: vargstame, 
mažai 
game,

Tik 
moka
rasi linksmą žmogų, kurs 
sunkiai dirbtų, mažai valgy
tų, mažai miegotų? Lietu
vos žmonės turi dabar sun
kiai dirbti, nes prie jų nuga
ros komisarų bizūnas. Jie 
mažai valgo, nes geriausį 
maistą suima atėjūnai bolše
vikai. O kur jie miegos, kai 
nežino, kurią naktį ištikimas 
lietuvis bus suimtas ir kalė- 
jiman įmestas.

Anglijai Duodami Karo Laivai
iir tik lietuvis buvo lais- 
■ jis pasisakė už laisvą, 
[•įklausomą Lietuvą. Lie- 
)s atstovų užsienyje tar- 
aeatsirado nė vieno išda- 
), kuo visi džiaugiamės.
šia proga tenka pasaky- 

tad labai ir labai laukia-
Lietuvos atstovų užsie- 
vieningas, bendras pa

rimąs Lietuvos gyvybi-
s klausimais.
etuvos atstovai Europo- 

Amerikose, mūsų nuo-
e ir troškimu, turėtų iš 
tarpo sudaryti vadovy- 
uri viso pasaulio lietu-
s rodytų kelią, kas ir 
veiktina Lietuvos žmo- 
gerovei, kas darytina 
įaugtai nėpriklausomy- 
statyti.

J turi daug! šviesių asme- 
h), kaip oficialūs parei-

Škirpa. 
aitis, Ba 

’s, Žadeik:
įžymių Įvisuomeninin-

aip prof.
rn. GalvjUinauskas’ dr-
aceina l-xun. prof. St. cenzorius

Washington.—Prezidęųtas 
Roosevelt pranešė, kad rug
sėjo 2 d. pasirašyta Jungti
nių Amerikos Valstybių ir 
Anglijos vyriausybių sutar
tis, pagal kurią Anglijai 
duodama 50 karinių laivų— 
naikintuvų, už ką Anglija 
Amerikai išnuomoja karines 
bazes Atlanto vandenyne. 
Šis susitarimas padarytas be 
Kongreso žinios, be senato 
pritarimo. Vyr. prokuroras 
Jackson išaiškino, kad pre
zidentas, kaip vyriausias ša
lies ginkluotų pajėgų vadas, 
turi teisę tokį susitarimą 
nadaryti savo nuožiūra. Apie 
šį susitarimą prez. Roosevelt 
rugsėjo 2 d. pranešė Kongre
sui, bet tik grynai informa
cijos sumetimais.

Prezidento susitarimas į- 
vairiai sutiktas šalyje. Res
publikonų kandidatas Will- 
kie pritaria laivų perdavi
mui, tačiau smerkia pasi
rinktą būdą susitarimui pra
vesti. Willkie nuomone, pre
zidentas turėjo apie tai iš

ILietuva užsie-

g

, Turauskas, 
lutis, Klimas, 
i.s, Girdvainis.

-EMBER COM.
(LIETUVIŲ KOMP 

and Street, 
s: EVergreen 7'1661

valgome, mažai mie- 
bet esame linksmi.

„V.” redaktoriai ne
to laiško suprasti. Ar

RIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

giao kaitros už jūsų pini- 

Jūsų ’kaimynai naudoja 

-Ember Coal Co. anglis ir 

iddntL Kodfl jums nepa- 

i jį pavyzdžiu.

K. Pakštas,

būti sudraustas.
kad Kongrese

didelis džiaugs-

anksto pranešti tautai, atsi
klausti jos atstovų. Kai ku
rie laikraščiai šį prezidento 
žygį vadina diktatūriniu 
veiksmu, o patį Rooseveltą 
skelbia esant diktatorium, 
kuris turįs 
Laukiama, 
bus ginčų.

Anglijoje
mas. Vokietijoje spauda ra
šo, kad Amerikos parama 
Anglijai jau pavėluota, tad 
ir nereikšminga. Italijos 
spauda piktai rašo apie 
Ameriką.

Pagal susitarimą, Jungt. 
Amerikos Valstybės gauna 
nuomon 99 metams New
foundland©, Bermudos, Ba- 
hamo, Jamaicos, Antigvos. 
šv. Lucijos ir Trinidado sa
las ir Anglijos G vi j aną Pie
tų Amerikoje. Šiose vietose 
Amerika steigs savo karines 
bazes, kurias saugos laivai 
ir lėktuvai. Karinių žinovų 
pareiškimu, naujos karinės 
bazės užtikrinsiančios Ame
rikai saugumą Atlanto pa
kraščiuose.

4.. i
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Maldos ir Taikos Diena

AMERIKA

Maironis

KOVOJ DĖL ŠVIESESNĖS ATEITIES

Kovoj dėl šviesesnės vaikams ateities 
Suvargę, be metų pasenę,
Bent tos sau išplėšti neduosme vilties: 
Ne veltui mes čia begyvenę.

Anksčiau, ar vėliau susimąstę ainiai 
Pagerbt neapleis mūsų vardo 
Už tai, kad mylėti mylėjom kilniai, 
Už tiesą kariavom be kardo.

Už tai, kad kentėjome nenusiminę, 
Nors slėgė nelaisvės našta;
Kad josios sulaužėme grandį geležinę 
Tik ištverme darbo reta.

M. Pečkauskaite

Aukeljimas
Kiekvienas gerai žino, 

kaip svarbu žmogui turėti 
sveikatos. Tėvai geriau te- 
nekrauja vaikui turto, bet
teįstengia paauginti jį svei
ką. Nes sveikata—didžiau-
sias turtas. Ligūstas žmo

Rugsėjo - September 6, 1!

MINČIŲ ŽIUPSNEL
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

ceųtember 6, Į940

mas Šventosios Dvasios na
mams, anot Šv. Rašto žo
džių.

Didžiausio rūpesčio ir at-
sargumo reikalauja kūdikis 
savo amžiaus pradžioje. Tuo

Kuomet man pasiūlo pal 
rinkti vieną iš dviejų daik 
aš pasielgiu kaip vaikai, 
imu abu. —Ph

oter
Rugsėjo 8 d. lietuvių tautai iki šiol buvo labai reikš

minga. Lietuva plačiai žinoma, kaip Marijos, Pasaulio 
Išganytojo Motinos, žemė, tad joje visada iškilmingai mi
nėta Dievo Motinos Gimimo šventė. Nepriklausomoje 
Lietuvoje Rugsėjo Aštuntoji per keletą metų buvo švęsta 
ir kaip Tautos šventė. Iškilmingos eisenos, gražios pa
maldos bažnyčiose, platūs visuomeniniai susirinkimai švie
siai nuteikdavo gausingas lietuvių minias visame krašte. 
Visos iškilmės tautos šventės dieną parodydavo užsienių 
valstybių atstovams sveiką lietuvių tautos dvasią, sveiką 
jos kūną.

Šiemet Lietuva nebegali švęsti Tautos šventės. Šie
met jos geriausi vaikai tą dieną negalės iškelti Lietuvos 
trispalvės prie savo namų, negalės aikštėse ir salėse gie
doti savo tautos himno. Visa, kas lietuviška, niekinama. 
Lietuvos praeitis drabstoma purvais. Garbingos praeities 
Lietuvos valdovai purvinami, niekinami. Lietuvio tautinė 
sąmonė teršiama, jo sąžinė sąmanomis želdinama.

Bet niekas, vai niekas, neišplėš lietuviui širdies, kuri 
plaks tik lietuvių tautai, tik nepriklausomai, laisvai Lietu
vai, kuri vėl bus atsteigta. Jokia jėga, jokia galybė ne
išplėš iš tikinčio lietuvio šventų tikėjimo jausmų, priklau
sančių Pasaulio Kūrėjui ir Jo Vienintelio Sūnaus Motinai, 
Lietuvos Globėjai Marijai. Lietuvos žemelėje, menkose 
pirkiose ir puošnesniuose namuose aidės lietuvio širdies 
malda Aukščiausiajam. Lietuvio maldos gausės ir liesis 
galingomis vilnimis. Rugsėjo 8 d. ir šiemet bus švenčia
ma. Lietuvis suras priemonių ją tinkamai atžymėti.

Lietuviams amerikiečiams Rugsėjo Aštuntoji reikš
minga ir kitu atžvilgiu. Mūsų gyvenamos šalies vyriau
sias vairuotojas, Prezidentas, neseniai paskelbė šią dieną 
Maldos diena už Pasaulio Taiką. Jo kreipimasis į ameri
kiečius melstis labai paliečia ir lietuvius ir Lietuvą, kuriai 
reikia taikos, kuriai reikia ramybės. Milijonų amerikiečių 
jmaldos bus ir už Lietuvą, todėl visi privalome jungtis mal- 
‘^jelizTaiką draugėn su milijonais. Džiugu, kad ir val
stybių vairuotojai imasi tokio ginklo, kurį primygtinai 
siūlo Popiežius.

Malda yra glaudus santykiavimas su savo Kūrėju. 
Joje gludi didi jėga, joje žmogus pripažįsta už save aukš
tesnę Esybę, joje žmogus siekia progos būti arčiausiai Gy
vybės, Taikos ir Ramybės tikrojo Šaltinio. Kai daugu
ma žmonijos supras tikrąją maldos reikšmę, nebereiks 
minėti jokių karų sukakčių. Kad taip greičiausiai įvyktų 
—visų geros valios žmonių nuoširdžiausias troškimas.

Socij ai. Klausimo Sprendimas
Anksčiau paskelbt ame 

straipsnyje matėme, kad so
či jalinis klausimas nėra toks 
jau kasdieniškas dalykas, 
kaip kai kam gali atrodyti 
Mes matėme, kad jis apima 
ne tik žmonių apsirengimą 
ir pavalgymą, bet ir jų pla
tesnius gyvenimo reikalus. 
Mes taipgi priėjome išvadą, 
kad socijalinis klausimas 
yra dvipusis: ekonominis ir 
kartu moralinis, paremtas 
žmogaus vertybe, trykštan
čia iš jo sielos gelmių. Baig
dami pasakėme, kad jis siū
losi greitai ir pagrindiniai 
išsprendžiamas, jei norime 
gražios ateities.

Dabar kyla klausimas, ar 
iš viso galimas soči j alinio 
klausimo išsprendimas; ir 
jei galimas, tai kaip ir kas 
turi tai padaryti?

Ekonomine savo puse soci
jalinis klausimas tur būt, 
niekados nebus visiškai iš
spręstas. Mes, atrodo, nie
kad neįstengsime sukurti 
tokios soči j alinės santvar
kos. kurioje skurdo ir vargo 
visiškai nebūtų. Toks ban
dymas peržengtų žmogiškas 
galias ir yra todėl fiziniai 
nepajėgiamas. Kad tai yra 
tiesa, kataliką žmogų gali į- 
tikinti Kristaus posakis savo 
mokiniams: „Beturčių jūs 
visuomet turėsite su savim”. 
Nekatalikas ir netikįs į 
Apreiškimą gali suprasti, 
atidžiau stebėdamas gyveni
mą, kuriame visados ir visur

buvo vargšų, ir visais am
žiais beveik visose žinomose 
šalyse žmonės juos šelpdavo. 
Tai yra neišvengiama blogy
bė, kad ekonominis skirtin
gumas yra įsišaknijęs visoje 
origimtoje santvarkoje, ir 
būtų nesąmonė svajoti apie 
visiškos lygybės laikus. Tei
singai žemaičiai sako, kad 
žmonės turto atžvilgiu būna 
tik du kart lygūs: negimę ir 
ant grabo lentos... Ir tai 
visai tiesa! Kaip net ir di
džiausia medicinos pažanga 
nepašalins iš pasaulio ligų, 
kaip ir stropiausias eugeni
kos normavimas nepašalins 
visiškai nenormaliu kūdikių 
gimimo, taip Ivgiai ir teisin
giausia socijalinė santvarka 
niekada nepanaikins skurdo. 
Nuodėmingoj mūsų gyveni
mo tikrovėj, kur viešpatau
ja ne tik klaidos bei silpny
bės. bet taiogi dažnai pikta 
valia ir aistros, niekada ne
bus galima sulaukti rojaus, 
nors jį žadėtų ir pats „pa- 
triarkas” Trockis ar „drau
gas” Stalinas su savo ga
biais propagandistais. Rojus 
tiesa sakant, pagal žydiška 
filosofija—maloni ir greit į- 
gyvendinama idėja, bet že
maitišku „razumu” galvo- 
iant, rojų sukurti galėtum 
tik ten, kur žmonių protelis 
nepilnai veikia. Mat, kai 
*rnogus yra protingas, jis vi
sada ko nors daugiau siekia, 
ir todėl jis niekad nepaten
kintas, kai kas sako . ..

Užtat drįstu tvirtinti, kad 
nei pažadais, nei propagan
da, nors ir išleistum ne tik 
8 milijonus, bet ir du syk 
tiek, vistiek nuoseklaus žmo
gaus neįtikinsi. Skurdas yra 
ten, kur yra žmogus; jis se
nas, kaip ir pats pasaulis, 
pasakė kartą prancūzų sena
torius Thibon.

Vis dėlto nors ekonominis 
nelygumas yra gana dažnas 
reiškinys, tai dar nereiškia, 
kad žmonės neturėtų steng
tis įgyvendinti kaip galima 
didesnę lygybę, ir rūpintis 
bent iki minimumo sumažin
ti skurdą. Tai būtina, ir tai 
yra galima.

Gerai sutvarkytoj valsty
bėj nematysime daug skur
džių ir elgetų, nematysime 
taipgi šlykščiai nuplyšiusiu, 
išbadėjusių vaikų miestų 
aikštėse, nei dvokiančių mie
stų kvartalų, į kuriuos daro
si baugu vakare patekus. 
Praeitą vasarą man teko at
sitiktinai patekti į Olandiją 
ir gana atidžiai ją apžiūri
nėti. Turiu pasakyti, kad 
ten beveik niekur nesutikau 
jokio nuplyšėlio pavargėlio, 
ar nudriskusių vaikų, arba 
pusiau užkalinėtais langais 
miestų kvartalų. Iš to ga
lima padaryti išvadą, kad, 
stropiai tvarkantis soči j ali
niame gyvenime, net mažoj 
valstybėj galima labai daug 
ko pasiekti. Taigi, matome, 
kad socijalinė problema sa
vo ekonomine puse jei ne vi
sai, tai bent dalele dalimi 
yra išsprendiama, bent tiek, 
kad ji negrėstų vidaus rim
čiai, ir nedarytų negarbės 
prieš kitas tautas.

Jei jau ekonominiai soci
jalinis klausimas yra iš
sprendžiamas bent 50 nuoš., 
tai savo moraline puse jis 
gali būti išspręstas beveik 
visu šimtu nuošimčių. Tai 
faktas! Juk moralinė soci- 
j alinių negerumų šaknis 
glūdi ne šalia žmogaus, pav. 
jo neturte, kurs dažnai gali 
ne nuo jo priklausyti, bet 
priešingai—tai slepiasi pa
čiame žmoguje, jojo sieloj. 
Čia ne turtas, ne valgis ar 
pragyvenimas, bet žmogaus 
santykis su kitu žmogumi 
yra centrinis klausimas. Čia 
viskas priklausys—ar žmo
gus į žmogų žiūrės kaip į 
nelemtą tvarinį, kuriam no
ri ar nenori turi šį tą duoti, 
kad jis nerėktų, ar, gal būt, 
žmogus su kitu žmogumi 
bendraus kaip broliai ir da
lysis džiaugsme ar nelaimėj, 
ir taip sukurs malonų ir jau
kų gyvenimą sau ir, visiems. 
Trumpai sakant, čia yra 
klausimas, kas turi būti pir
ma: krikščioniškas žmoniš
kumas, plaukiąs iš artimo 
meilės, ar šalta ir šykšti sa
vimeilė, kuri veda į neapy
kantą, kerštą priespaudą ir 
dominavimą ant kitų. Ir tol, 
kol nelaimės žmoniškumas ir 
krikščioniškai broliška tar
pusavio meilė, plaukianti iš 
Kristaus dėsnio „mylėk sa
vo artimą, kaip pats save”, 
kol visuomeninės ir politinės 
santvarkos bus paremtos ne 
laisvės principais, bet kumš
timi ir „ukazais”, kol senie
ji katalikybės principai ne
bus iškelti, apvalyti ir iš 
naujo įdeginti į žmonių pro
tus ir širdis, tol veltui bus

bet koks soči j alinės proble
mos išsprendimas, tol nieko 
nepagelbės nė kruviniausios 
revoliucijos, nes tai bus tik 
kūdikiškas dangoraižių sta
tymas debesyse arba fanta
zija iš Haufo pasakų. .. štai, 
kodėl, jau kartą minėtas 
garsusis Berdijajevas ir sa
ko: „Socijalinė problema 
bus išspręsta tik tada, kai 
žmogus išmoks suprasti kitą 
žmogų, kai jis atgims savo 
dvasioje ir savo sieloje į 
naują kūrinį ir kai iš jo šir
dies išplauks grynasis žmo
niškumas. Žmogaus sudva
sinimas yra pagrindinis už
davinys mūsų dienų socia
linei problemai išspręsti.

Bet ką reiškia žmogaus 
sudvasinimas? Kai kas gal 
pamanys, kad čia kalbama 
apie religiją, poterius ar 
kasdienį bažnyčios lanky
mą? Toli gražu ne! Mes 
čia norime pabrėžti tik tai, 
kad šiandieninis žmogus yra 
truputį perdaug nutolęs nuo 
savo kaipo žmogaus uždavi
nių ir, kad jis besirūpinda
mas medžiaginiais savo rei
kalais, * patsai nesupanešėtų 
į medžiagą, arba geriau į gy
vį, nebesuprantantį kuomi 
jis pats yra. Žmogus, jei jis 
jaučia savy kilnesnį pradą, 
jei dar jaučia nors ką nors 
aukščiau savęs, visados ver
tins kitą žmogų ir niekada 
jo nedrįs pažeminti arba pa
neigti, kad jis aklai jo ko
mandos klausytų. Giliai ti
kiu, kad šis principas bene 
geriausiai yra suprastas ir į- 
gyvendintas krikščionių ben
druomenėj. Bet čia pravar
tu atsiminti, kad ir krikš
čionys nėra „išrinktoji” tau
ta, kad ir jiems reikia dirb
ti ir stropiai budėti. Krikš
čionys, tikį į didžią žmo
gaus vertę ir jo aukštą pa
skyrimą, turi ypač tai atsi
minti ir praktikoj įgyven
dinti. Jei niekam, tai juo 
labiau mums nedera pasida
ryti vaidintojais: vieną ti
kėti, o kitką praktikoj vyk
dyti. Gerų krikščionių ben
druomenėj socijalinė prob
lema savo moraline puse tu
ri būti tiksliausiai įvykdyta 
ir be atidėliojimo. Ir tol, 
kol nebus pakeltos pažiūros 
į žmogų, kol nebus parodyta 
pasauliui, kad krikščionys 
yra tie, kurie geriausiai su
geba mylėti savo artimą— 
tol krikščionybė nebus už
kariavusi žmonijos širdies, 
ir tol jai grės pavojus būti 
paniekintai arba persekiotai. 
Tai yra pamatinis dabarties 
uždavinys, apie kurį verta 
dažniau pamąstyti.

Antras dalykas, kurio ne
galima pamiršti bandant iš
spręsti soči jalinę problemą, 
yra panaujinimas pažiūrų į 
turtą ir nuosavybę. Yra aiš
kus faktas, kad dabartinė 
mūsų ekonominė sistema ir 
pažiūros į pinigą bei nuosa
vybę yra perdaug pasidaru- 
sios pagoniškos. Mes jau
čiamės, kad turtas yra mūsų 
visiškoj valioj ir kaip nori
me ir kur norime, mes jį ga
lime praleisti. Tai yra klai
da! Turtas yra mūsų gyve
nimo priemonė, ne tikslas, 
todėl jis mums turi ir gali 
tik patarnauti būtiniems rei
kalams, o toliau jis priklau
so visuomenei, ir mes netu-

gus yra pats sau sunkenybė 
ir apsunkina kitus; jis nega
li tiek nudirbti, nei būti toks 
naudingas, kaip sveikas 
žmogus. Žinoma, kiekvie
na motina trokšta, kad jos 
vaikas būtų sveikų sveikiau
sias. Bet ir čia troškimo ne
užtenka—reikia mokėti vai
ką auginti.

Kunigas Kncipas, garsusis 
gydytojas vandeniu, sakos 
pasėjęs kartą labai menkus 
grūdus į gerą žemę, kurioje 
jiems buvo gausiai reikiamo 
maisto. Ir tie grūdai paau
gę aukštais, stipriais stie
bais”. Bet, jei, sako, pada
rysime atvirkščiai—įmesime 
geriausias sėklas į prastą 
dirvą, menkų augalų tesu
lauksime’. Lygiai ir menkas 
kūdikis gerai maitinamas ir 
auklėjamas, gali išaugti tvir
tu žmogumi, o stiprus pras
tai auginamas, nusilpti ir 
sunykti. Atsimindama tai, 
motina turi kiek begalėdama, 
rūpintis įsigyti reikalingų 
žinių, ne nuo visokių bobelių, 
tiek išmanančių, kiek ji pati, 
bet iš mokytų žmonių, iš 
knygų, kuriose yra surinkta 
tai, ką tam tikro mokslo 
žmonės yra patyrę ir atradę.

Tiesa, motina negali nu
statyti vaiko augimo pagal 
savo norą. Kad ir kažin kaip 
stengtųsi, ji pati savo jėga 
neišugdys jam nė vieno 
plaukelio, nė vieno dantelio. 
Nes žmogaus kūnas, kaip ir 
visi kiti daiktai šioje žemėje, 
auga ir nyksta pagal tam 
tikrus gamtos dėsnius. Bet

nių sąlygų vaikui augti. Ji 
gali pav. apsaugoti vaiką 
nuo limpamųjų ligų; vaikui 
susirgus, gali padėti prigim
čiai nugalėti ligą; duodama 
jam užtenkamai maisto ir 
miego, gali pagreitinti jo au
gimą. Trumpai sakant: ji 
gali tų gamtos dėsnių veiki
mą šiek tiek sustabdyti, su
trukdyti, arba pastiprinti ir 
pakreipti į norimąją pusę.

Jei ji tai daro nemokėda
ma, ji labai kenkia vaikui. 
Bet jei ji padeda gamtai iš
mintingai ir atsargiai, tai ji 
tikrai gerai augina vaiką. 
Tuomet vaiko kūnas, ne įvai
rių ligų nualintas ir suspaus
tas, bet paaugęs sveikas ir 
gražus, bus ištikrųjų tinka-

rime teisės jo Saistyti, nes 
neviėn savo rankomis uždir
bome. Deja, daugeliui šian
die dėlto visai galvos ne
skauda . . .

met svarbiausias dalykas
yra tinkamai jį maitinti. An
tras svarbus dalykas yra 
švarumas. Taip pat nereikia 
laikyti kūdikio per šiltai. 
Papratęs prie šilumos, jis 
lengvai gali peršalti ir su
sirgti.

Nenešiokite kūdikių ant 
rankų. Tik pačios save ap
sunkinate ir vaikui
naudos nedarote. Kūdikiui 
sveikiausia yra laisvai gulė
ti savo lopšyje. Jei neįpra
tinsite iš pat pradžios, tai 
jis ir nenorės nešiojamas. 
Taip pat nereikia supti: su
pimas svaigina kūdikį ir dėl 
to nėra sveikas. Kūdikiai, 
nepratinami iš pat mažens, 
kuo geriausiai miega nejudi
nami. Kai vaikas pats pa
jėgs laikytis, tuomet tiktai 
telėiskite jį sėdėti.

Kūdikiui susirgus, nema
nykite, kad visados čia kalti 
dantys. Ligų priežastys daž
nai esti kitokios, rimtesnės. 
Geriau kelius kartus nueiti 
pas gydytoją be didelio rei
kalo, nekaip vieną kartą ne
nueiti, esant tikram reikalui.

Ir paaugus kūdikiui, jo 
maitinimas yra labai svar
bus dalykas. Juo geriau jis 
bus maitinamas, juo geriau 
augs ir stiprės jo kūnas, o 
kartu ir jo sielos gyvenimas. 
Gyvybei laikyti ir augti kū
nas reikalingas tam tikro 
maisto ir to maisto turi būti 
tiek, kad kūnui užtektų.

Kol vaikas mažas, reikia 
jam davinėti mažiau mėsos, 
o kuo daugiausia pieno ir 
daržovių. Pienas ir daržo
vės—sveikiausias valgis. Da-

Tiesa, mė- 
reikalingo 
bet vidu- 
yra daug 
valgius.

augusiems žmonėms nevar
toti daug mėsos, 
soje yra daug 
žmogui baltymo, 
riam virškinti jį 
sunkesnė už kitus

Jei vaikas nenori valgyti 
kokio valgio, neverskite jį 
valgyti žūt-būt. Leisdamos 
jį pabadauti, įsitikinkite, ar 
jis nenori dėlto, kad tikisi 
gausiąs ko skanesnio, ar dėl
to kad jo kūnas to valgio ne
priima. Jei bus antroji prie
žastis, tai čia vaikas nekal
tas ir versti jo negalima.

Sveikiausias gėralas vai
kui yra pienas ir vanduo. 
Motina turi saugoti vaiką 
nuo visokių alkoholinių gė
ralų. Tiek perdaug gerti,

Taip pat ir vargšų šelpi
mas, kurs pirmaisiais krikš- 
ionybės amžiais buvo kilmin
gumo ženklas ir džiugi privi
legija, mūsų dienomis pasi
darė „beprasmis” veiksmas. 
Šiandie šelpiamas vargšas 
tik tada, kai jis neina nuo 
durų. Tai irgi yra stambo
kas žingsnis atgal. O vis 
dėlto atrodo, kad tik žmo
gus žmogui gali ir turi pa
reigą pagelbėti. Socijalinė 
problema šiandie yra lygiai 
svarbi kaip ir visada ir pri
valo rūpėti kiekvienam gar
bingam žmogui. Ji nėra sun
ki, jei visi dirbs sutartinai. 
Ji net negali būti išspręsta 
tik tam tikros grupės arba 
vyriausybės, partijos ar 
konfesijos. Ji yra visų rei
kalas ir visų pareiga; užtat 
šičia gal labiau negu kur 
nors kitur yra proga suartė
ti vieniems su kitais, pasida
linti mintimis ir patirtimi, 
ir tik paskui žengti vienin
gu, šviesesniu keliu, kuris 
visiems rūpi ir kurio visi 
trokštame.

Saguntus.

Gėda ir nužeminimas ki .... 
vienam, kuris turi gerą p
gą mokytis, bet neišnaudt Aūaim ^as antra sa

Gražius tapybos kūrin 
laikas 
nius, o 
nius.

tiek perdaug valgyti nėra 
sveika. Yra tokių vaikų, ku
rie ir turėdami dar ko val
gyti, nebevalgo, jei jaučiasi 
sotūs. Bet yra ir tokių, ku
rie nežino jokio saiko. To
kius motina turi valdyti ir 
drausti.

(Bus daugiau)

JEIGU ESI DARBININKĖ

Iš Liet
padaro dar graž  
menkus dar menk

įsius neramumas
je, Norvegijoje, ru- 

labiau intelektua ,Wavus v^sas tris
- . valstybes, kilo

• jj, kas dabar bus su
i ^likusiais amerikie- 

—Pas iiip jie begalės pa- 
_____ A. Valstybes? Ame-

X

Kuo 
žmonės, tuo daugiau origi i 
lumo jie mato kituose, 
prastiems žmonėms 
žmonės vienodi.

z 
r
5
1

įo piliečiais rūpinosi, 
buvo išsiųstas karo 
jtmerican Legion” 

i visus tuose kraš- 
jsilikusius Amerikos 

I j Rugpiūčio 28 die- 
1 nerican Legion” lai- 

įningai pasiekė New 
uostą. Skaitlingų ke- 
būryje atkeliavo ir iš

ir kiekvienas gaus pusę 
draudos, kurią duktė ui 
dirbo mirties metu. Jeigi 
uždirbo algų, kuri jai du< 
apdraudą 20 dol. per mė' 
sį, kiekvienas tėvas, sul 
kęs 65 m. amžiaus, gaus 
dol. per mėnesį. \

Jeigu ištekėjus moteris
jos vyras abudu dirba pL’Lietuvos padan- 
užsiėmimų, įstatymo įerikos lietuviai. Ap
dengtų, ir jeigu abudu §įe laivo kelei- 
sidirbo apdraudą, kai pas įaUgesi, pabėgę nuo 
kia 65 m. amžiaus, mote ^g, yįsų gresiančių 
gali gauti apdraudą, kurią ’ ye y^g šaukė:—
kia 65 m. amžiaus, mote
gali gauti apdraudą, kurią 
pati užsidirbo, ar gali ga kad pagaliau ve

jau laisvoje Dėdės Saapdraudą, kuri tik yra 
desnė., Abiejų sumų negai 
Pavyzdžiui, vyro_ apdrai£ ''Uetuviams> ___
yra 30 dol. per mėnesį, žn (įuv0 išgirsti vėliau 
na gaujtų savo apdraudą 
$20 dol*. per mėnesį, ta 
ma yra! jos pačios uždirt 
apdrauda, nes žmonos s 
drauda, kaipo pusė jos vy 
apdraudlos šitame atsitikiu 
būtų U5 dol. Kadangi j 
pačios japdrauda yra didi 
nė, didesnė suma bus moL 
ma. Jeiįgu ši žmona būtų 1 
sidirbusį apdraudą tik iš ; 
dol. per* 
apdraud utų "30 dol. ] 
mėnesį, tai ji gautų 15 d( ! - 
nes pusė vyro apdraudos y mo Lietuvos 
didesnė suma už jos pači m^®s- 
uždirbtą apdraudą. kalbų, iš visų ]

Dirbanti moteris, sulauk J alkiai jauti 
si 65 m. amžiaus, jeigu y nuotaiką kuri g: 
našlė mirusio apdrausto da :^vien° lietuvio si 
bininko, gautų ar jos pači5 vandeuyn°. Ir at 
uždirbtą apdraudą, ar na"ems la?ai sY^ku 
lės apdraudą, kuri tik sun įPasakoti. . Viskas 
yra didesnė. Jeigu jos vy staigiai, tokiuo 
apdrauda buvo 30 dol. ir : _• _. 
pati užsidirbo apdraudą 1 —# 
20 dol. per mėnesį, matom Par®įSŪua^ Lko t< 
kad našlės apdrauda yra 
desnė, nes našlės apdrau 
yra trys ketvirtadaliai vyi 
30 dol. arba 22 dol. 50c. T 
ji gautų našlės apdraudą 
22 dol. 50c.

Kaip darbininkas, taip ir 
darbininkė, kuri yra kvalifi
kuota, gauna mėnesinę ap
draudą, kai sulaukia 65 m. 
amžiaus.

Bet ištekėjusiai darbinin
kei numirus, nėra jokios mė
nesinės apdraudos jos vyrui 
pagal jos uždirbtas algas. 
Jos vyras gauna tik visos 
sumos (lump sum) išmokė
jimą, kurs yra lygus šešis 
kartus sumai jos mėnesinės 
apdraudos. Jeigu kaip žmo
na ar našlė ji numirtų, pa
likdama užlaikomųjų vaikų, 
kiekvienas vaikas gaus mė
nesinę apdraudą, ta vaikų 
apdrauda bus pusė jos mėne
sinės apdraudos.

Neištekėjusios mote?s ap
drauda eis jos tėvams, jeigu 
ji juos užlaikė, kai mirė. Iš
mokėjimai prasideda, kai tė
vai sulaukia 65 m. amžiaus,

svar

sias iš mūsų mylimo 
os, iš lūpų tų, kuri 

■ seniai ten buvo, pei 
i paskutiniausius įvn 
^versmus.

3 ti iš-atvykusiųjų lab; 
j norėjo kalbėti, yp; 
k rie dar turi palikę a 
(ius Lietuvoje, kuriu 

atsiimti. Kiekvien 
iųjų savaip reiš 
bet visų lūpose 
glūdėjo liūdesys, < 

nep

igu, klastingu ke 
risi Lietuvos gyvei

c ipkvaišinti.
(i šventai pasitikėjo 

žodžiu, kad šioji nes 
tavos vidaus gyveni 
staiga visus pritn

linkime pavyzdį. Naš 
yra jauna moteris, uždirbai 
ti 50 dol. per mėnesį. Ji u: 
laiko du vaiku. Kiekviena udringa
vaikas gaus pusę tėvo a] 
draudos; kol našlė uždirb (Tęsinys)
daugiaus kaip 15 dol. peJstūks0 daugybė 
mėnesį, ji negaus našlės aj* šo keletas 
draudos. Tokiame atsitik 5. a^aių, raud- 
me, jeigu vyro apdrauda bi wtas putina3 ar 
vo 25 dol. per mėnesį, kiek šermukšnis gi 
vienas vaikas gautų 12 do kekžmis apsikarie 
50c, kol sulaukia 16 m. am fcapaį įr ] 
žiaus, ar 18 m., jeigo lank 
mokyklą. Šita šeima gaut 
25 dol. per mėnesį, neska: 
tant našlės algos.

Jeigu našlė paliktų darb<’~"į. aptvertų 
ar nuo jo atsisakytų, arbiį^ „darželiais’ 
jeigu būtų priversta nepilni, skurdu pažvelgL 
laiką dirbti, ir uždirbti ma 
žiaus 15 dol. per mėnesį, arx , '*j4auiiA vjou m.u, c
ba jei dirbtų prie užsiėmimo užtverti nuo ki 
kuris įstatymo neapdengtas ūykiog tvorelės 
pavyzdžiui, prie naminit

Eretas putinas ar

kekėmis apsikarie

tai išdailinti, bet g 
■ bis apsodinti, J 
1 tai klesti ir žydi 1 

gausiai!

apsamanojusiu pa: 
kryžium tyso du, a

medžiai ošia ir ve
darbo- ji gautų našlės ap enovgs , 

.4. k“" “ vien as, kita
kapas. š;ie be t 
labai stai^mbiais r 

J ’esti, iš ,-įsenumo 
,1 apsai

me, yra $18.75; šita šeimi 
gautų iš viso $43.75 per mė 
nesį, kol seniausias vaikar 
sulauks 18 m. amžiaus. P< trypusiais! apsai 
to, gaus $31.25,iki jauniau ^DUflXntais pg

’’ "° n,apkerpėlję užraš
Tada visų apdrau į bet

j-. Našlė galime A
šii| vSsų kapi

sias vaikas pasiekia 18 m
amžiaus. — - -
da sustoja.
gauti apdraudą, jai sulaukus
65 m. amžiaus ir jeigu včhpaūWįjlj, tyso 
neištekės. į platesnį cį\ takas,

apkerpė! j ę užraš
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Šeimininkėms

Gražius tapyj 
Tį‘a|laikas padaru, 

nius, o menfe 
nius.

Jis 
su-

[>■ Iš Lietuvos
— 

j* ’rasidėjus neramumas
o (v Ku? omijoje, Norvegijoje, ru-
nii jokios p3310116?.’™0^ ns okupavus visas tris

Kūdikiui r™0 ,i*e >altės valstybes, kilo
isvai gulė- Prastieins t rusimas, kas dabar bus su 
Jei neįpra-l“ W ........................................
adžios, tai

dikių 
s save

ant 
ap-

valstybes, kilo

užsilikusiais amerikie- 
is, kaip jie begales pa-

lešiojamas. ir kiekvienas* J- A. Valstybes? Ame- 
supti: su- draudos, hį a savo piliečiais rūpinosi, 

ūdikį ir dėl dirbo mirtie^ ojau buvo išsiųstas karo
Kūdikiai, uždirbo alga fe r.as . ”American Legion” 
*.__ __________j. / •ink

a savo piliečiais rūpinosi.

at mažens, ; 
ega nejudi- ■ 
■is pats pa- 
omet tiktai 
:i.
gus, nema- 
los čia kalti 
ežastys daž- 
, rimtesnės, 
irtus nueiti 
didelio rei- 

rą kartą ne- 
am reikalui, 
kūdikiui, jo 
labai svar- 

io geriau jis 
, juo geriau 
jo kūnas, o 

s gyvenimas, 
ir augti kū- 

i tam tikro 
isto turi būti 
užtektų.
aažas, reikia 
ažiau mėsos, 
šia pieno ir 
tas ir daržo- 
is valgis. Da- 
>aturia ir su
menąs nevar-

Tiesa, mė- 
reikalingo 
bet vidu- 
yra daug 
valgius.

— 3 „American Legion” 
inkti visus tuose kraš- 
įse užsilikusius Amerikos 
ečius. Rugpiūčio 28 die- 
] „American Legion” lai- 
j laimingai pasiekė New

apdraudę S į 
sį, kiekviaį' 
kęs 65 maį 
dol. per masį

Jeigu i&fe, rko uostą. Skaitlingų ke- 
jos vyras jį pių būryje atkeliavo ir iš 
užsiėmimą, vergtos Lietuvos padan- 
dengtų, ir į 
sidirbo apdrik
kia 65 m. sį ,i džiaugėsi, pabėgę nuo 
gali gauti apį ’o ugnies, visų gresiančių 
pati užsidirbu rojų, 
apdraudę fe ' 
desnė. Abieįi 
Pavyzdžiui, r

’ yra 30 M fums, 
na gaut ssr.
$20 doįperį 
ma yra^jt

i Amerikos lietuviai. Ap- 
■itai, visi šie laivo kelei-

Ne vienas šaukė:— 
Įmingąs, kad pagaliau vėl 
listojau laisvoje Dėdės Sa- 
r žemelėje!

, lietuviams, svar- 
usia buvo išgirsti vėliau- 
s žinias iš mūsų mylimos 
tuvos, iš lūpų tų, kurie 

r neseniai ten buvo, per
drauda,ifer veno paskutiniausius įvy- 
apdrauife ls’ perversmus.
būtų ISii tfieni iš atvykusiųjų labai 
pačios fe žai norėjo kalbėti, ypač 
nė, didis s 
ma. JeijasĖ

3. 
g 
LO, 
jį 

:us
tenori valgyti 
neverskite jį 

;. Leisdamos 
sitikinkite, ar 
to, kad tikisi 
nesnio, ar del- 
s to valgio ne
ts antroji prie- 
vaikas nekal- 

) negalima.
gėralas vai- 

is ir vanduo, 
saugoti vaiką 
dkoholinių gė- 
oerdaug gerti, 

valgyti nėra 
>kių vaikų, ku- 
ni dar ko val- 
ęo, jei jaučiasi 
*a ir tokių, ku
do saiko. To- 
turi valdyti ir

, kurie dar turi palikę ar
tuosius Lietuvoje, kuriuos 
s atsiimti. Kiekvienas 
oančiųjų savaip reiškė 

Itis, bet visų lūpose ir 
Syse glūdėjo liūdesys, dėl 
fekimo Lietuvos nepri- 
-Usomybės.
[š visų kalbų, iš visų pa
mojimų, aiškiai jauti tą 
gišką nuotaiką, kuri gau- 

kiekvieno lietuvio sięlą

laugiau)

DARBININKE

ninkas, taip ir 
uri yra kvalifi- 
. mėnesinę ap- 
sulaukia 65 m.

jusiai darbinin- 
nėra jokios mė- 
mdos jos vyrui 
ždirbtas algas, 
auna tik visos 
) sum) išmokė- 
yra lygus šešis 
i jos mėnesinės 
Jeigu kaip žmo- 
ji numirtų, pa- 
likomųjų vaikų, 
aikas gaus mė- 
audą, ta vaikų 
s pusė jos mėne- 
idos.
sios moters ap- 
os tėvams, jeigi 
kė, kai mirė. Iš- 
rasideda, kai tė- 
65 m. amžiaus,

doL-perlB 
apdrauda fe. 
mėnesį, tai jf 
nes pusė vps#' 
didesnė swi. 
uždirbtą agr 

Dirbanti!
si 65 m. aiĖ
našlė minis.; tpUS vancĮenyno> Įr atva- 
bininko, gauy. vusiems labai sunku vis- 
uždirbtą apfe nupasakoti.
lės apdraudi: 
yra didesnė, i 
apdrauda ta 
pati užsidta 
20 dol. pers 
kad našlėsšventai pasitikėjo Ru- 
desnė, nes s_______;___ [___j________
yra trys fcciietuvos vidaus gyvenimą, 
30 dol arba-|p staiga visus pritrenkė 
ji gautų 
22 dol 50c.

Imkime f 
yra jauna ta 
ti 50 dol pta 
laiko du rail 
vaikas gausi 
draudos; fe 
daugiaus fe 
mėnesį, ji ta 
draudos. $ 
me, jeigu vyri 
vo 25 dol p 
vienas vaite-' 
50c, kol sob- 
žiaus, ar 18 
mokyklą. 
25 dol. per 
tant našlės^ ia yra ir aptvertų kapų,

Jeigu naS 
ar nuo jo i' 
jeigu būtų f 
laiką dirbti, 
žiaus 15 dol 
ba jei dirbti! 
kuris įstatyti 
pavyzdžiui, ®uo senU senovės čia yra 
darbo —ji vienas, kitas bajo- 
draudą, kuri^aPas. Šie be tvorelių, 
me yra $18^aba^ stambiais retežiais 
gautų iš visolsti- iš (senumo kreivai 
nesį, kol se 
sulauks 18 
to, gaus Il
sias vaikas 
amžiaus. Ta
da sustoja, 
gauti apdrau 
65 m. anaži 
neištekės.

Viskas vy- 
taip staigiai, tokiuo ap- 

ilingu, klastingu keliu, 
i visi Lietuvos gyvento

jų pareigūnai liko tary- 
apkvaišinti.

s žodžiu, kad šioji nesikiš

žinia, kad jau rusų kariuo
menė žygiuoja į Lietuvą, o 
vyriausybė sudaryta pagal 
Maskvos reikalavimą.

Viena iš atvykusiųjų pa
sakojo:—Apie šį pranešimą 
per radiją aš negirdėjau, nes 
buvau užmiestyje. Sugrįžu
si į namus radau tarnaitę, 
smarkiai verkiančią. Paklau
sus, kas jai atsitiko, šioji 
pro ašaras ištarė:—Jau ne
bėra mūsų laisvos Lietuvos.

Kaip būdinga! Valandą, 
kada maršavo per Lietuvos 
rubežių taip vadinami „dar
bininkų globėjai”, išlaisvin
tojai, sunkiai dirbanti lietu
vė tarnaitė liejo skaudžias 
ašaras, kad nebėra laisvos 
Lietuvos. Tokių ištikimų 
dukrų, sūnų širdys visoje 
Lietuvoje buvo perpildytos 
skausmų, jie visi tyliai lie
jo savo skausmo ašaras. Tuo 
pačiu staigumu, kaip ir pati 
okupacija, visi buvo privers
ti . „džiaugtis”, linksmintis. 
Niekas viešai negalėjo paro
dyti savo ašarų, tik, kaip 
pasakoja, ir savaime galima 
suprasti, visų veiduose galė
jai išskaityti giliausį skaus
mą.

Rusų kareiviams maršo- 
jant gatvėmis, lietuviai, 
kaip apsvaigę, bejausmiai 
žiūrėjo į juos. Ta skaudi ne
laimė paliko juos suakme
nėjusius. Trukšmavo, šūka
vo, kėlė ovacijas žydai, par
sidavėliai, kurie laisvoje Lie
tuvoje gyveno geriau, negu 
kitoje kurioje Europos val
stybėje.

—Dingo mūsų gražioji tri
spalvė vėliava. Visu smar
kumu iškelta raudonoji vė
liava, prievarta įsakyta iš
kabinti.
matėsi 
kabinta 
va, bet 
ta pati trispalvė, ant greitų
jų įkišta į raudonus dažus,— 
pasakoja parvažiavusieji. 
Bet, sako, vistik niekas tri
spalvės neįstengė nudažyti 
taip raudonai, kaip raudonų
jų norėta. Vistik joje matė-

baugina kalėjimais, 
visi tik ausis su- 

išsigandę tarytum 
nežemiškos pagalbos 

Bet tą maištą,

Kaip liūdna, kada 
prie kitų namų iš- 
neva raudona vėlia- 
tikrumoje tai buvo

Marija Aukštai t ė

ūdriniais Vieškeliais
(Tęsinys)

Šia stūkso daugybė liepų 
pušų, gumšo keletas vir
čių drebulėlių, raudonuo- 
neretas putinas ar kar- 
■lapis šermukšnis gausio- 

kekėmis apsikarieliavę, 
arp jų vis kapai ir kapai, 
tai išdailinti, bet gausiai 
ėmis apsodinti, kurios 
vai klesti ir žydi margų 
rgiausiai!

inamų „darželiais”, bet 
skurdu pažvelgus, kai 

apsamanojusiu paminklu 
kryžium tyso du, ar trys 
ai, užtverti nuo kitų, ant 
ių nykios tvorelės pasirė- 
inedžiai ošia ir verkia.

usiaisj apsamanoju- 
monum^ntais pažymėti, 

 

apkerpė]j? užrašai sun- 
skaitorlni, bet įdomūs,

rp šių vl^U kaPU ir me" 
‘ tik vie- 

kurs iš- 
smėliu,

paūksnhM- tvso 
latesnis tųĮakas> 

otųžvirgž^

turėjo, 
pamir- 
norėjo 

jie bu-

si trys, nors ir neaiškios, ki
tokios—trys spalvos.

—Tegul trispalvės mums 
neduos kabinti viešumoje, 
bet iš mūsų širdies niekas 
jos mums neišplėš, kol dar 
būsime gyvi,— kartojo ne 
vienas lietuvis.

—Kaip šlykšti ir kaip įky
ri jau visiems pasidarė ta 
raudonoji spalva. Visur ji 
plevėsuoja, visų krautuvių 
vitrinos langai išpuošti rau
donai, žinoma, būtinai su 
Stalino paveikslu viduryje. 
Visur šaukiantys garsiakal
biai, per kuriuos tik rusiš
kos meliodijos tesigirdi. Ka
da viskas taip gudriai buvo 
perimta, apie maištą nebėra 
ir kalbos. Areštuoja ramiuo
sius, žymius žmones, veža į 
Rusiją, 
aišku, 
glaudę, 
laukia
išsigelbėti.
nepasitenkinimą jauti kiek
viename žingsnyje. Kai, pa
vyzdžiui, kavinėse, restora
nuose griežia daugiausia ru
siškas daineles, šokius ir ki
tas meliodijas, niekas neplo- 
ja. Įkyrėjo jų klausytis 
aikštėse, parkuose, kinuose, 
nes filmos visos rusiškos. Ir 
štai kada tokiose vietose su
griežia vieną kitą lietuvišką 
meliodiją, lietuvišką liaudies 
dainelę, visų karštas ir ilgas 
plojimas tiesiog jaudinantis, 
—pasakoja atvykusieji.

—Rodos, tų lietuviškų me- 
liodijų visi nebūtų buvę gir
dėję per ištisus šimtmečius. 
Skaudu, kad jau niekur ne
begirdi Lietuvos himno. Pra
kalbose, visuose mitinguose, 
teatre ir visur tik lietuviui 
svetimas internacionalas. Po 

. kiekvieno Stalino vardo pa- 

. minėjimo, tuojau orkestras 

. griežia punktą internaciona- 

. lo, visi esantieji turi atsisto- 

. ti ir iškelti kumštį aukštyn. 
> Tas viskas be galo skaudina 
. lietuvio širdį. Visur jauti 

prievartą. Išėjai į gatvę su- 
prosytomis kelnėmis, sukne
le, jau į tave žiūrima kaip 
buržujų.

Net už tokį nekaltą daly-, 
kelį, kurį tuojau papasako-|

siu, irgi jau sekama. Vienas 
leitenantas su mergužėle ka
vinėje visai neplojo nei kar
to, kai buvo grojamos rusiš
kos meliodijos. Be su karš
čiausiu entuziazmu pritarė 
savo katučiais, kada buvo 
sugrota lietuviška dainelė. 
Jiems išėjus iš kavinės-res- 
torano, po kelių žingsnių 
juos sulaikė ten buvę du vy
rai, pareikalaudami parody
ti dokumentus. Jis 
bet mergužėlė buvo 
šusi pasiimti. Ją 
areštuoti, tik laimei
vo prie pat jos namų, ir lei
tenantas pareikalavo užeiti 
ir patikrinti, kas ji tokia es
anti. Jie nieko nekalbėję, 
tik už tokį nekaltą dalykėlį 
jie jau buvo sekimu pagrą- 
sinti.

Iš tokių kelių minčių jau 
galime lengvai suprasti ir 
išskaityti, kas mūsų bran
gioje tėvų žemėje tenka vi
siems broliams, sesėms per
gyventi. Visų padėtis liūd
na. Amerikos lietuviai džiau
gėsi vėl pasiekę laisvą Ame
rikos žemelę. Bet anų tūk- 

I stančių užjūrio pavergtų 
brolių, sesių joks „American 
Legion” neatplauks išgelbė
ti, perkelti juos ten, kur žo
džio, spaudos, religijos lais
vė gyva. Jie visi 
kentėti, smilgti, 
laukti nežinios.

Nebėr laisvos 
Laisvės žodis net 
išbraukiamas tenai, apie ki
tas laisves nebėra ir kalbos. 
Jie ten verčiami jausti ir 
mąstyti ne taip, kaip jų šir
dis ir sąžinė sako. Ameri
kiete lietuve, tu čia turi lais
vę, tad, kiek gali, 
ta brangia laisve 
išlaisvinimui.

ten turės 
bevilčiai

Lietuvos, 
iš gatvių

naudokis
Lietuvos

Atsiminkime istoriją, 
vo Lietuvos valstybė ir 
vo, paskui vėl atsirado, 
mūsų tauta nežuvo nei vieno 
karto, nes jeigu būtų žuvusi, 
nebūtų atgijusi per amžių 
amžius... niekada.

—Vladas Putvys

Bu- 
žu- 
Bet

—Kodėl tie mano kaimy
nai N. neatėjo pas mane į 
svečius, aš juos lygiai nuo
širdžiai prašiau, kaip ir vi
sus kitus. Mes buvojome pas 
juos, viskas buvo kuo ge
riausiai, kalbėjomės, juoka
vome. Tikrai buvo pažadėję 
pas mane ateiti, o dabar nė
ra, — paaimanuoja šeiminin
kė.

Tuo tarpu ji visai pamirš
ta, kad kartu su jais pakvie
tė ir kitus, kurie gyvena di
džiausioje nesantaikoje su 
kaimynais N. Kviečiant sve
čius į savo namus, reikia vi
suomet kreipti dėmesys, ar 
pakviestieji taikoje gyvena, 
nes dėlto pasitaiko daug ne
išvengiamo nemalonumo. Y- 
patingai tada, kai nesantai
koje gyvenantys pakviestieji 
nežino, kad šiems teks ne
tikėtai susitikti. Kaip pra
eitą kartą buvo minėta, 
svarbu svečių tarpe palaikyti 
linksmą, jaukią nuotaiką. O 
tokios nuotaikos nebesuda
rysi, kada svečių tarpe pasi
taiko tokių tarp savęs nesu
gyvenančių. Šeimininkė ku
ri iš anksto pagalvos apie 
tai, bus populiari savo drau
gų tarpe, nes nėra būtina 
kviesti visus vienu kartu.

Jei yra kviečiama tik va
karas praleisti kartu, nepa- 
brėžiant, kad vakarienei ar 
kitokiai šeiminiškai pramo
gai, nėra reikalo ruoštis di
delėms vaišėms. Tokiuo at
veju, mandagumas reikalau
ja kuo nors atsilankiusius 
pavaišinti. Gali tai būti vai
siai, saldumynai. Visai nesu
daro daug vargo šeimininkei 
pavaišinti svečius kava ar 
arbata. Prie to nereikia 
duoti sunkūs užkandžiai. 
Tinka pyragaičiai ar kokie 
sausainiai.

Nemandagu prie svečių 
dejuoti: „dabar aš nieko ne
turiu, kuo pavaišinti. Vakar 
turėjau, bet šiandien nieko 
neturiu”. Visų pirma, jei 
nieko namuose neturi, tai 
mieste gyvenančiai šeiminin
kei visuomet paranku nubėg
ti, ar pasiųsti ką nors į 
krautuvę. Jei to padaryti 
nenori, tai visai nėra reikalo 
dejuoti, kad nieko neturi.

Pasitaiko ir tokių, kurios 
visą vakarą žada: —Na, tai 
aš jus pavaišinsiu, aš eisiu 
ir išvirsiu kavos. Vieni ty
li, kiti ragina šeimininkę ne
sivarginti, o šioji po visų 
kalbų ir žadėjimų taip ir ne
išverda žadėtos kavos. Pa
žadais vaišės ir baigiasi. Ku-

kliausiai ir mandagiausiai 
pasielgia toji šeimininkė, 
kuri tyliai, nieko nesakiusi, 
nepastebimai viską paruo
šia, ir tada tik pakviečia 
visus prie užkandžių ar ka
vos puoduko.

Pieno Šaltasriubė

Išvirti 4 stiklai pieno 
šaukštuku vanilos ir trupu
čiu cinamono, druskos ir ke
liais migdolais. Iš trijų kiau
šinių baltymų suplakti stan
di putelė, sumaišyti su šauk
štu cukraus pudros ir iškart 
įmesti į karštą pieną. Trupu
tį palaukus, perpiauti kryž
mai aštriu peiliu, apversti 
ant kito šono, o kai visiškai 
sustings, dėti šaukštu gra
žiais gružuliais į lėkštes. Tu
rėti jau suplakta 3 tryniai 
su cukrumi (pagal skonį), 
kuriuos iš lėto maišant su
jungti su pienu. Ta mase 
užpilti paruošta putelė. Var
toti ataušinus ar šiltą.

Meksikos Ryžiai

1 
iy2

1

4

su

(iš

% puoduko supiaustyto 
bekono, 
puodukas ryžių, 
puoduko pamidorų 
dėžučių ar šviežių),
supiaustytas svogūnas, 
druskos ir chili pudros 
pagal skonį, 
puodukai vandens, 
pakepintą bekoną supil

ti ryžius, gerai nuplautus. 
Kai truputį paraus, sudėti 
pamidorus, svogūnus, drus
ką, chili pudrą, ir maišant 
pavirti 5 min. Vėliausiai su
pilti vandenį ir pridengus 
virti iki ryžiai suminkštės. 
Saugoti kad neprisviltų. Iš
virus ryžius papuošti įvai. 
riai supiaustytais virtais 
kiaušiniais.

1
1
3
1
1
1

Bananų Musas

kiaušinis, 
šaukštas miltų, 
šaukštai cukraus, 
puodukas pieno, 
šaukštukas vaniles, 
puodukas sutrintų bana
nų,
puoduokas gerai išplak-1

tos grietinėlės.
Išplakti gerai kiaušinį, su

dėti cukrų ir vėl plakti. Į- 
maišyti miltus, ir visą, gerai 
maišant, virinti ant vandens, 
kad neprisviltų, kol sutirš- 
tės. Po to, masę gerai at
aušinti, sudėti vanilą, bana-

nūs ir išplaktą grietinėlę. 
Išmaišius, sudėti į formą ir 
laikyti kelias valandas šal
dytuve. Duodant į stalą-pa- 
puošti virtais vaisiais.

Pipirnikai

kiaušiniai, 
svaro cukraus,

2 šaukštukai vaniles,
1 svaras miltų,
4 šaukštukai kep. miltelių, 

y2 puod. kapotų migdolų,
2 šaukštai cinamono,

y2 šaukštuko gvaizdikėlių,
1 pelio galiukas maltų bal

tų pipirų.
Kiaušinius, cukrų ištrinti 

į putas, pridėti vanilą, persi
jotus miltus su kep. milte
liais, migdolus ir visus kitus 
prieskonius. Viską sumin- 
kyti tešlon, kurią iškočioti 
piršto storumo; jeigu reika
linga pridėti dar kiek miltų. 
Likerio stikliuku išspaudinė- 
ti mažus ratelius. Sudėti į 
išteptas skardas ir kepti kol 
apraus. Iškepus nuliukruo- 
ti.

4

Pipimikų liukras: y4 sva
ro cukraus pudros ir 2 
šaukštai citrinos sunkos ant 
mažos ugnies maišyti, kol 
pasidarys tirštas skystimas, 
kuriuo aptepti pipirnikus ir 
duoti apdžiūti.

VAIKŲ KAMBARYS

Vaikų kambario apstaty
mas turi nepaprastai didelės 
auklėjimo ir moralės reikš
mės. Tai, ką vaikas diena iš 
dienos mato, jame giliai sie
loje pasilieka. Todėl nuo mo
tinos priklauso netik sielos 
auklėjimas, bet savo vaiku
čiui gražaus skonio įskiepiji- 
mas.

Vaikų kambaryje turi bū
ti mažai baldų, bet viskas 
parinkta su skoniu. Baldai 
ir žaislai turi būti paprasti. 
Svarbu, kad visas kambario 
apstatymas būtų parinktas 
specialiai vaikams.

Stalas, kėdės turi būti ma
ži, parinkti, pagal vaiko ūgį. 
Grindys ištiestos linolėjumu. 
Užuolaidos šviesios, gyvų 
spalvų, bet tik ne aštrios. 
Aštrios spalvos erzina vai
kus. Sienos turėtų, būti iš
kabintos skoningais paveiks
lais, kurie turi būti labai į- 
vairūs: vaizdai iš pasakų, 
gyvulių, žvėrių ir iš vaikų 
gyvenimo.

Jonė Žukauskaitė.

Kirvis smarkiai kerta miš
ką vien dėlto, kad miškas 
užaugino kirviui kotą.

—Panin

dažniausiai basų pėdų nu- 
antspauduotu. Šis takas, pa
bėgėjęs už senų kapų, susky
la į dvi juostas, kurių viena 
išnyra pro puošniuosius pa
minklus ir didžiuosius kapų 
vartus ir susilieja į atsiritu
sią miesto gatvę. O antroji 
juosta, gražia kilpa apsirai- 
čius pro beržus ir alyvas, su
mezga savo gelsvą giją su 
apžėlusių skurdžiųjų vartų 
aptvarą.

Pro šiuos vartus įžengė 
susikaupus Kleopatra. Juo
da, apitrumpė klostyta suk
nelė, susukus savy grakštutį 
standrų kūnelį, plevėsavo 
nuo lengvučių žingsnių, bet 
lėtų ir susilaikančių.

Balta apikaklaitė ir toki 
pat kieti balti mankietėliai, 
kurie, apjuosę jos siaurutes 
rankas, kyšojo iš po glėbio 
žožių, kurių žiedų 
rausvumas visai 
nuo švelnučių 
Kleopatros lūpų.

Balta skrybėlaitė su juodo 
ilgo vualio tinkleliu gaubė 
jos dievinai puikų veidą, ku
riame glūrėjo dangiško kolo
rito atspindys, šventas tau
rumas.

korališkas 
nesiskyrė 
kūdikiškų

Ji ėjo taku, paskum iškry
po į duobėtus kapus, kur su
stodama giliai įsižiūrėdavo į 
atsirėmusias kryželių ran
kutes, į be saiko įdubusias 
duobes ir, įmetus į jas po ro
želę, slinko toliau.

Prieš akis stūksojo kapų 
kapai. . . Žaliose vejose pa
kilusių, ir tokiuose pat žalu
mynuose įsmegusių. Tik vie
noj atkrantėlėj geltonavo 
auksinio, naujai išmesto 
smėlio krūva, kuri retais 
kastuvo mostais daugėjo ir 
augo.

Kleopatra ten pasuko. At
sistojus ant kasamos duobės 
kranto, suklupo dvasioje, 
nes prie smėlio krūvos gulė
jo dvi stambios kaukuolės ir 
didelėmis akių duobėmis žiū
rėjo į ją, lyg verkdamos, lyg 
besiskųsdamos, kad jų visi 
kaulų grobeliai geležinio 
kastuvo sumaišyti ir išmes
ti.

—Tfiu, kad tave, tu ką sa
kysi? Panelė! — prašneko 
duobėje prakaitą nusibrauk
damas susiraukęs senis, 
bandydamas neva juoktis, 
bet kalbant talaškavo prie
šakinis vienas ilgas geltonas 
dantis, kuris kliudė seniui 
liežuvį, ir jis, tai slėpda
mas, įsikišo pypkę.

—Ką gi čia laidosit?—pa

siteiravo Kleopatra. Senis 
nusijuokė, užtraukęs dūmą 
nusispjovė ir, pasirėmęs ant 
kastuvo, dėstė:

Šia laidosim tokį Vaišno
rą. Sako, buvęs kada plien- 
cikas, ir knygas iš prūsų ne
šiojęs. Tfiu, kad tave, ne 
pliencikas, tik knygnešys . . . 
Man vis maišosi, mat čia 
truputį kišeniui. . . Žinai 
stipriau ir drąsiau, kai 
gurgšnį užtrauki. Ty va, tas 
pliencikas, tfiu, knygnešys, 
nešė knygas iš tų prūsų, vi
siems dovanai dalindavo, tai 
ir nieko neturėjo. Ir, žiū
rėk, va. Paskui sugavo ru
so Mikės žandarai, aplupo 
kailį, įmetė į turmą, ten su
šalo ir aplipo visas ronomis. 
Tfiu, kad tave, kaip čia ... 
žaizdomis! Aš vis tos li-gen- 
tiškos kalbos nesustveriu. 
Toki svieto padaužos, ty. . .

Kleopatra suvirpėjo. Jos 
širdį pažeidė senio kalba, su
sivijo gailysta. Pilnu liūde
sio žvilgsniu apmetė duobę 
ir smėly išmestus kaulus, su
stojo akys prie dviejų kau- 
kuolių ir jos lūpose susidės
tė žodžiai:

—Jūs šventieji kaulo in
dai, kurie nešiojote žmogaus 
išmintį, būsite dar vienos 
žmoniškos, kilnios išminties 
kaimynai, 
mę aukso

te jo grabą, tikrai šventų re
likvijų ąžuolinį indą.

Valandėlę susimą sčiusi 
stovėjo, paskum nulenkė gal
vą prieš kaukuoles ir, pa
klojus dvi rožes, nuėjo.

Kapų tyla ir medžių oši
mas greitai išsklaidė niūrų 
ūpą, kažkas nugulė į sielą 
malonaus ir tenkinančio.

Žavėjosi tuo švelnučiu su
tartinos medžių harmonijos 
šnarėjimu, grožėjosi ta liū
desiu dvelkiančia aimana, 
tuo striksinčiu mažu paukš
telių čiauškėjimu, jaunučių 
berželių dūzgimu . . .

Taikė ir lėtino žingsnius, 
bijodama pažeisti kiekvieną 
žolelę, vengė užminti dobilė
lį ar kitokį žiedelį, nes kapų 
aplinkumoj jos dvasia jautė 
švenčiausią gamtos katedrą, 
kur visi kapai—altoriai, ir 
juose nežinomųjų, nesuskai
tomų šventųjų relikvijos. Ji 
net savo pėdas laikė perdaug 
žemiškomis ir mąstė, kad 
jos nevertos vaikščioti viršui 
tų, kurie grabuose.

Aukščiau, į vakarinį kal
nelį, kur ištisa medžių ūks
mė tysojo šešėliais, ten bal
tavo puikiai tašyto akmens 
papėdė, ant kurios stovėjo 
palinkęs baltas angelas, ku
rio rankos, atvožusios pla
čią knygą, rodė praeiviui.

Angelo veidas pilnas die
viško orumo, lyg truputį 
šypsojosi, ir ta šypsena pil
na dangiško nusiteikimo, ro
dės, kvieste kvietė kiekvieną, 
praeivį valandėlei stabtelti, 
ir pažvelgti į tą amžių kny
gą, kurią išgyveno a.a. Ag
nė Kanklienė, Kleopatros 
motina.

Iš tolo pamačius Kleopat
ra tą baltą stovylą, susikrė- 
tė gailesčiu ir nerimu, su
spaudė glėbyje rožes, blan
kūs liūdesio šešėliai suvirpi
no skruostus, kaupėsi širdis 
į vieną skausmą, greitėjo 
žingsniai.

Priėjus, paklojo rožes ant 
kapo, ištiesė savo siaurutį 
rankų glėbį, atsiklaupė ir 
apkabino iškilią žemę, pri
spaudė veidą ir lūpas prie 
patalo melsvų žiedelių, krū
tinėj praplyšo sopulys, išsi
liejo visu kūnu, visomis pla- 
stomis, visa būtybe.

Klūpojo ir sudėjus delnus 
meldėsi' be žodžių, svaigus 
meilės ir prisirišimo banga
vimas skverbėsi po stora ap
karpyta velėna, skundėsi ir 
guodėsi nematyto karsto 
pridengtoms dulkelėms, ku
rių kaulai niekuomet nebuvo 
lietę jos lopšio, bet buvo 
brangiausi jos sielai deiman
tai, kurie buvo čia pat, po 
žemių sluogsniu, vienog ne-

pasiekiami, kad juos grynus 
išbučiuotų už gyvasties da
vimą, už paliktą įkūnytą 
meilę.

Praplišus ir išsiliejus 
skausmui, paliko tuščia ir iš
semta krūtine, tik protas 
jungė ir dėstė mintis, nugie- 
drino sielą.

Atsistojo prie kapo, ap
žvelgė aplinkumą, pasigedo 
stambiausio, skaročiausio 
beržo, kurs stovėjo kadaise 
gražus kaip pasaka, čia pat 
motinos kapo kaiminystėj. 
Dabar dėbsojo tik naujas 
nulygintas kelmas, ir iš bal
to, kiek pailgai apskrito ova- 
lio, žiūrėjo į melsvą erdvę 
smulkutė graviracija:

„Tu mano širdies aukš
čiausioje pakopoje viena . ..

Myliu . .. Neleisk man nu
lūžti, kaip šiam beržui, be 
Tavo širdies atsparos. . . My
lėk, Mieloji, nebėk, ir nesi
slėpk, mano širdis Tave ras, 
nors ir tolimiausiuose pasau
lio kraštuose! ...”

Netaikė Kleopatra tų žo
džių sau, vienok buvo kaž
kas artima ir sava, įsisker- 
bė į sąmonę, vaidenosi ir 
beldėsi, išsiliejo nauja ban
ga, kuriai nei valties nei irk
lų, o tik vienas jutimas, sal
dus ir varginantis.

(Bus daugiau)

X

Jūs, kaulai, įri- 
smėly, apkabinki-
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Pramogos
Rugsėjo 1 ir 2 d.d. čia į- 

vyko kelios pramogos, kurių 
svarbiausios—šv. Jurgio pa
rapijos beno piknikas Vy
tauto parke ir šv. Kazimie
ro par. piknikas Birutės par
ke.

Rugsėjo 1 d., sekmadienį, 
labai lijo, tad sutrukdė žmo
nėms dalyvauti Vytauto 
parke, tačiau atsirado nema
žai savanorių ir vis dėlto 
piknikas įvyko. Birutės par
ke suvažiavo per 100 auto
mobilių. Benas savo naujo
se uniformose šį kartą ne
pasirodė dėl lietaus, tad pa
skelbta, kad šventės tęsinys 
bus rugsėjo 22 d.

Parko salėje „Amerikos” 
redaktorius J. B. Laučka pa
sakė kalbą apie Lietuvą. Vi
si dalyviai rodę didelio susi
domėjimo Lietuvos padėtimi. 
Tas pats kalbėtojas kalbėjo 
šv. Jurgio par. salėje tuoj po 
sumos. Pikniko dalyvių tar- 
savo vikaru kun. J. Bagdonu 
pe buvo kun. Ig. Zimblys su 
ir šv. Kazimiero par. kleb. 
kun. Ig. Valančiūnas su sve
čiu iš Lietuvos kun. S. Raila.

Rugsėjo 2 d. Birutės par
ke įvyko šv. Kazimiero par. 
piknikas. Oras buvo gražus, 
tad ir atsilankiusių nuotaika 
buvo graži, smagi. Darbi
ninkai išsijuosę dirbo, pra
kaitavo. Į pikniką buvo at
silankę kunigai J. Čepukai- 
tis, Zimblys, Valančiūnas, 
dr. Martusevičius, Raila ir 
Ažukas. Svečių tarpe buvo 
prof. Senn, „Amerikos” re
daktorius ir kiti.

Philadelphijos lietuviai la
bai sujaudinti dėl Lietuvos 
žmonių" skaudžių nelaimių. 
Jie žada prisidėti savo įvai
ria parama Lietuvos žmo
nėms pagelbėti. Muz. Ant. 
Dzikas savo radijo progra
moje rugpiūčio 31 d. turėjo 
svečią kalbėtoją „Amerikos” 
redaktorių, kurs pasakė kal
bą apie Lietuvą. Dziko pro
grama trečiadieniais ir šeš
tadieniais yra plačiai girdi
ma, noriai klausoma. Ji tik
rai lietuviška, neturinti 
munistiškų pagarsinimų.

Ph.

Staniukyno paaiškinimais). 
Manau, kad būtų galima 
gauti „Draugo” ar „Darbi
ninko” knygynuose, nors ir 
neskelbiama, Pas vieną as
menį Baltimorėje yra 10 eg
zempliorių, tad gal ir kitur 
yra nemažas rinkinys tų 
brangių Dievo žodžio perlų.

J.

NEWARK, N. J.

K.

pa-

ko-

K.

BALTIMORE, MD.

Rugpjūčio paskutinė 
vaite buvo lietinga, tad

sa- 
par- 

kuose žolės vėl sužaliavo. 
Per šventes buvo atvykusių 
svečių lietuvių iš Pennsylva- 
nijos. Lietuvos pardavikų 
agentai važiavo į komunisti
nį pikniką. Reiktų atsimin
ti: kas remia komunistus, 
skaudžiai nukentės savo są
žinėje. Bedieviams komunis
tams neskaudu, kad Tėvynė, 
neprašytų „svečių” vergijos 
pančiais surakinta, skaus
mus kenčia.

Seselės kazimierietės jau 
sugrįžo ir ruošiasi naujiems 
mokslo metams, kurie šv. 
Alfonso par. mokykloje bus 
pradėti rugsėjo 9 d. Visi lie
tuviai turėtų savo vaikelius 
siųsti į savo lietuvišką kata
likišką mokyklą.

Švč. Trejybės lietuvių 
rapijos piknikas rugsėjo 1 d. 
neįvyko, buvo labai didelis 
lietus. Piknikas atkeltas rug
sėjo 8 d. ir bus toje pačioje 
vietoje, tad visi, kas turit bi
lietus nusipirkę, nenumeskit, 
galėsit juos panauduoti se
kantį sekmadienį. Pikniko 
vieta labai graži, Meadow 
Grove, Cranford, N. J. Į šią 
vietą galima privažiuoti į- 
vairiais keliais: Iš Newarko 
automobiliais važiuoti reikia 
Route 29 į Union, pervažuo- 
ti „Flagship” iki pirmos 
traffic light, pasukti į kairę, 
ir važiuoti tiesiog Spring
field Ave. iki E. Broad St. 
Pasukti į dešinę ir važiuoti 
tiesiog apie pusė mylios iki 
Division Ave., pasukti į kai
rę ( Division Ave. ir važiuo
ti keli blokai į pikniko vietą. 
Iš Elizabeth ir Linden reikia 
važiuoti Route 28 į Cran
ford, N. J. ir paklausti apie 
Meadow Grove, tai kiekvie
nas žmogus parodys kelią. Iš 
Newarko autobusas eis nuo 
bažnyčios 11 vai. Kelionė ir 
į parką įėjimas 75 centai; į- 
žanga bus 35 c.

Nuoširdžiai kviečiu visus 
savo parapijiečius ir kaimy
nus atvykti į minėtą pikni
ką, nes šis išvažiavimas bus 
paskutinis užbaigimas vasa
ros linksmybių laukuose.
Klebonas kun. L Kelmelis.

Liepos mėnesį Jungtinių 
Amerikos Valstybių atstovai 
labai susirūpino savo pilie
čiais, gyvenančiais Baltijos 
jūros pakraščiuose.

Lietuviams amerikiečiams 
labai staigiai buvo pranešta, 
kad visi rengtųsi grįžti į 
Ameriką. Rugpiūčio 1 d. 
Kaunan suvažiavo iš visos 
Lietuvos Amerikos piliečiai. 
Kadangi rusai išrado visokių 
apsunkinimų, ilgai nesutiko 
duoti lietuvos vizų, tai tik 
rugpiūčio 8 d. tebuvo gali
ma palikti Lietuvą. Tomis 
laukimo dienomis visais 
amerikiečiais maloniai rūpi
nosi Amerikos konsulas Guf- 
fler. Konsulas aprūpino pi
nigais tuos, kurie jų visai 
neturėjo. Iki pat rugpiūčio
8 d. niekas nebuvo tikras, ar 
rusai išleis, tik prieš 2 vai. 
išeinant traukiniui gautas 
galutinis sutikimas. Kauną 
paliko šimtas penki (105) 
Amerikos piliečiai, kurių 
tarpe buvo keletas žydų ir 
lenkų tautybės žmonių. Ke
leivių tarpe buvo trys kuni
gai: Urbonavičius, Deksnys 
ir Slavynas, du klierikai bro
liai Lukšiai, abu pennsylva- 
niečiai. Konsulas keleivių 
vadovais paskyrė: K. Bal- 
tramaitį, dr. A. Račkų, M. 
Ruzgį ir A. Blaževičių. Ke
leiviai buvo suskirstyti at
skiromis grupėmis, kuriomis 
paskirtieji vadovai rūpinosi 
ir joms atstovavo.

Kauną palikom rugpiūčio
9 d. 10 vai. 30 min. Iki Vir
balio visur palydėjo konsu
las Guffler su žmona ir p. 
Gowan. Daug vargo turė
jom su muitine.

Berlyne pasitiko Amerikos 
pasiuntinybės nariai, kurie 
pasirūpino mūsų apsistojimo 
vieta. Berlyno įdomiausias 
vietas, kiek laikas leido, ap
lankė beveik visi dalyviai. Iš 
Berlyno išvykome į Švedijos

LOS ANGELES, CAL.
darbo, vieningai jį dirbti sa
vo pačių ir savo priaugan
čios kartos gerovei. J.

Įsigijusiems Šv. Raštą pa
tartina kasdien skaityti nors 
15 minučių. Popiežius Leo
nas XIII už šventraščio 
skaitymą yra suteikęs atlai
dus. Kiekvieną kartą jį skai
tant vis randi naujų ir gilių 
minčių, pasisemi ramybės.

Šiemet šv. Kazimiero dr-ja 
Kaune turėjo išleisti antrą 
Šventraščio dalį — Apaštalų 
Darbus ir šv. Jono Apreiški
mą, bet dabar užsisakymas 
nebeįmanomas. Kiek žinau, 
Amerikoje yra išleistas Nau
jasis Testamentas (kunigo 
Pautieniaus lėšomis, su kun.

Rugp. 31 d. Šv. Povilo sa
lėje įvyko lietuvių susirinki
mas, po kurio buvo rodomi 
krutamieji paveikslai. Prel. 
J. Maciejauskas pakvietė 
prof. K. Pakštą pasakyti 
kalbą.

Prof. K. Pakštas savo kal
boje palietė Lietuvos liūdną 
likimą, pranešė vėliausias ži
nias iš tėvų žemės. Pabrė
žė, kad Lietuva per nepri
klausomus 22 metus padarė 
gražią pažangą savo vidaus 
gyvenime, savo kultūra lenk
tyniavo su kitomis Vakarų 
Europos valstybėmis. Šian
dien ji yra pavergta tos tau
tos, kuri žengė atgal, savo 
kultūra nuo kitų valstybių 
atsilikusi mažiausiai 50 me
tų. Ragino visus: nenustoti 
vilties, nes tironui išmuš at
siskaitymo valanda; kiek 
galima dirbti Lietuvos nau
dai, nepamirštant išauklėti 
jaunimą lietuviškai susipra
tusį, aktyvų lietuvių reika
luose, kad šis liktų mūsų 
ateities pažiba. Skatino vi
sus skaityti už Lietuvos rei
kalus kovojančius laikraš
čius, patarė užsirašyti sa
vaitraštį „Ameriką”, kuris 
visuomet turi daug vertingų 
žinių, rimtų straipsnių. Ke
letas tuojau užsirašė „Ame
riką”.

Prel. J. Maciejauskas sa
vo kalboje ragino visus lie
tuvius imtis darbo naujos 
parapijos steigimui, nelau
kiant kol svetimieji pradės 
tą darbą Jei visur lietuviai 
būtų laukę pagalbos iš kitur, 
nepasitikėję savo jėgomis, 
pasišventimu ir darbu, tai ir 
kitos lietuvių kolonijos ne
būtų turėję tai, ką jos šian
dien turi. Šioje kolonijoje 
užtektinai yra pasiturinčių 
lietuvių, apskritai lietuvių 
skaičius yra nemažas, tik 
reikia burtis prie bendro

susigy- 
kad bi-

Senas

Čia lietuviai taip 
venę su bolševikais, 
jo nuo jų atsiskirti, 
priežodis sako: Su kuo su
tapsi, toks pats patapsi. Yra 
pasakyta: pasakyk man, su 
kuo draugauji, aš pasakysiu, 
kas tu esi. Jau laikas pa
žinti vilkus avių kailiuose, ir 
nelaukti iš jų malonės, bet 
saugotis, kad mūsų taip ne
parduotų, kaip jie pardavė 
visą Lietuvą.

Pas Stalino vergus širdies 
nėra, jie nėra mūsų broliai, 
nes yra išdavikai.

Nuo jų turime atsiskirti.
Nors pas mus nedaug yra 

tikrų lietuvių, bet ir tie 
klauso Lietuvos pardavikų. 
Jei jie priešingi organizuoja
mai parapijai, tai nereiškia, 
kad mes negalime veikti vie
ni.

Kur ir kada jie ką gero 
yra padarę Lietuvai ar lie
tuviams? Niekuomet. Jie 
kiek tik gali, tiek kenkia. 
Lietuviai, nieko bendro netu
rėkime su išdavikais. Ne- 
remkime jų spaudos, organi
zacijų, jų susirinkimuose ne
dalyvaukime. Būkime tikrais 
lietuviais. Ne vien vardu, bet 
darbais, pasiryžimu, ištver
me ir tvirta valia lietuviška
me darbe. J. K. Mikas

SHENANDOAH, PA.

Švento Jurgio bažnyčios 
šventinimas įvyko sekmadie
nį, rugsėjo 1 d. Šventinimo 
apeigas atliko monsinjoras 
Heir. Iškilmingas mišias at
laikė kleb. kun. J. A. Kara
lius. Dijakonu buvo kun. P. 
C. Česna, Mahanoy City šv. 
Juozapo par. klebonas; sub- 
dijakonu—kun. Albinas Ne- 
revauskas iš Girardville, Pa. 
Pamokslą pasakė kun. Kle- 
vinskas, Minersville, Pa., šv. 
Prariciškaus par. klebonas.

sostinę Stokholmą. Gaila, ' 
kad tik trumpai teko pabūti 
tame mieste, nes vykom to
liau į Sassnitz. Čia patikri
no mūsų bagažus. Iš čia ke
liavom toliau. Visa kelionė 
buvo gan įdomi, nes visi bu
vo gerai nusiteikę, dainos 
beveik be pertraukos skam
bėjo. Švedams labai patiko 
mūsų liaudies dainelės.

Rugpiūčio 13 d. palikom 
Švediją ir atsidūrėm ežerų 
krašte—Suomijoj. Pažymė
tinas miestelis Torno, iš ku
rio mūsų kelionė prasideda 
autobusu. Suomijos gamta 
nepaprastai žavi. Apsisto
jome viešbuty ir praleidome 
naktį. Autobusu teko va
žiuoti apie 500 kilometrų. 
Gražus, kalnuotas Suomijos 
kraštas visus jaukiai nutei
kė. Keliauninkai nepaprastai 
gėrėjosi suomių mandagu
mu. Aplankėme vietas, ku
riose vyko suomių-rusų ko
vos. Pagaliau, pasiekėme 
tikslą—Petsamo uostą, kuris 
yra natūralūs gamtos pada
rinys. Rugpiūčio 15 d. 6 vai. 
pamatėme ir mūsų laivą 
„American Legion”. Visi 
džiaugės, kad pasibaigė var
ginanti kelionė. Po keletos 
valandų buvome laivo de
nyje. Vakare lietuvių grupė, 
vadovaujama ponios Račkie- 
nės ir p. Baltramaičio, su
ruošė koncertą. Kita die
na prabėgo besitvarkant. 
Rugpiūčio 17 d. 4 vai. ryto 
palikom Petsamo uostą, gra
žiuosius snieguotomis viršū
nėmis Suomijos kalnus. 
Plaukėme vis į šiaurę. 19 d. 
prasidėjo plaukimas per už
minuotas vietas. Visų nuo
taika buvo įtempta. Rugpiū
čio 20 d. kilo audra, bet lai
mingai pasibaigė. Laivą ap
lankė mirtis. Viena sena mo
teriškė atsiskyrė su šiuo pa
sauliu. Kitą dieną anglų 
žvalgybinis lėktuvas apsuko 
ratą aplink mūsų laivą ir 
nuskrido.

Tolimesnė kelionė vyko 
paprastai. Buvo gana sun
ku važiuoti, nes laivas del 
tokio didelio skaičiaus kelei
vių buvo permažas. Bet ke
leiviai buvo patenkinti, kad 
gali pabėgti iš Europos sui
rutės.

Rugpiūčio 25 d. 9 vai. kun. 
Urbonavičius atlaikė pamal
das. Buvo perskaityta evan
gelija, litanija ir sugiedota 
keletas giesmių. Mišių ne
laikyta, nes nebuvo tinka
mos vietos. Tą pačią dieną 
surengtas lietuvių vakaras, 
pradėtas Lietuvos himnu, 
sudainuota keletas liaudies 
dainų, pašokta tautiški šo
kiai. Pavieniui programoj 
pasirodė: Piliponytė, Meli- 
nienė, Karnavičienė, Aurila, 
Martusevičienė ir solistė S. 
Aleksiūnaitė. Visiems labai 
patiko tas muzikos vakaras. 
Kitataučiai buvo maloniai 
nustebinti lietuvių aktyvu
mu. Tiesa, mūsų laive bu
vo daugiausia.

Rugpiūčio 26 d. mus pasi
tiko du Amerikos karo lai
vai, kurie iki pat New Yor
ko palydėjo. Mūsų laive bu
vo ypatingas svečias — Nor
vegijos princesė.

Rugpiūčio 27 d. jūra buvo 
nepaprastai rami. Visi pri
siminė Baltiją ir pavergtą 
Tėvynę Lietuvą. Daugelis iš 
lietuvių, matydami krantus, 
nenorėjo tikėti, kad paliko 
tą mažą mylimą šalį. Kai 
kur pasigirdo „Leiskit į tė
vynę” aidai. Paskutinės ke
lionės valandos buvo nera
mios nes visi troško grei
čiausiai pasiekti krantą, nes 
dvylikos dienų kelionė visus 
gerokai išvargino. Pagaliau, 
28 d. 1 vai. išlipome į lais
vos Amerikos žemę. Dauge
lį sutiko artimieji ir pažįsta
mi.

Kelionė pavyko laimingai. 
Visi dėkingi Amerikos vy
riausybei už rūpinimąsi, o 
ypatinga padėka konsului 
Guffler už tėvišką globą.

J J. Stasilionis.

LIETUVIŲ DIENA LABAI 
GRAŽIAI PAVYKO

Wyoming klonio „Dainos” 
draugija rugsėjo 2 d. Sans 
Scuci parke, netoli Wilkes- 
Barre, Pa., turėjo surengusi 
Wyoming klonio Lietuvių 
Dieną, kuri sutraukė apie 
10,000 žmonių. Erdviame pa- 
vilijone didžiulis choras vy
kusiai padainavo. Progra
mai vadovavo kun. J. K. Mi
liauskas, Wilkes-Barre par. 
klebonas. Kalbas pasakė ku
nigai I. Inčiūra, Kingstono 
klebonas ir M. Urbonavičius, 
M.I.C., ką tik atvažiavęs iš 
Lietuvos ir Lietuvos gen. 
konsulas pulk. J. Budrys. 
Gausiai susirinkusiai miniai 
labai patiko visa programa, 
ypač kalbos. Adv. Lopato 
perskaitė rezoliuciją, kuri 
pasmerkė grobikę Rusiją. 
Rezoliucija priimta visais 
balsais, miniai giedant Lie
tuvos himną, 
spalvė vėliava 
piisiau s'ieba.

Jungtiniam 
vavo muz.
Svečiai artistai buvo muz. J. 
Kudirka ir komp. A. Pocius 
iš Chicagos.

Lietuvos tri- 
buvo nuleista

c’orui vado-
J. Šiaučiūnas.

Anglai sako, kad vokiečių 
lėktuvuose, kurie puola An
gliją, be paprastų lakūnų 
yra siunčiamas „Gestapo” 
agentas, kuris žiūri, kad la
kūnai tinkamai atliktų savo 
pareigas.

LICENSES
Wholesale, Retai)

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage con
trol Law at 2142 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELINA MASSARO 
& VINCENT ZULLI

Fulton St., Brooklyn, N. Y.

1. (a)

(b)
(c>

2. (a)

(M

3. (a>

(b)

ATEIVIŲ REGISTRAVIMO 15 KLAUSIMŲ

Mano vardas __ ..........................................................................................
(pirmas arba krikšto vardas) (vidurinis) (Pavį 

Aš atvykau į Jung. Amer. Valst. šiuo vardu ................................ J
Aš taipgi buvau žinomas sekančiais vardais ..................................

(paduok vardą po tėvais, jeigu ištekėjusi moteris, profesional 
vardus, pramanytus vardus, ir kitokius vardus): .................

Aš gyvenu ................................................................................................ .
(gatvės adresas ar kaimas) (miestas) (Apskritis) (Vali

Mano pašto adresas ...... ........................................................................

Aš gimiau

4. Esu

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(a)

(c)

(Paštas) (valstybė)

(Metai)(Menesis) (Diena)
Aš gimiau, (arba netoli) .............................

(Miestas) (Apskritis)

pilietis ar valdinys
(šalis)

Esu (pažymėk vieną):
Vyriškos Moteriškos
Gimties ...... Gimties...
Mano rasė yra (pažymėk vieną): Balta
Japoniška ....... Kiniška ....... Kita .

(b) Mano vedybinė padėtis yra (pi
Pavienis (ė) ....... Vedęs (usi)

Našlys (ė) ....... Persiskyr. (i
Juoda .......

Ab 
rikos 
jo s: 

Lo par. katalikų I Taip 
[draugija (CYA) atvy 
b išleido savo inė- Kazį 
Lįraščio „Annun- Mači 
Lją numerį, kuria- gaiš 
Lasoma apie Lietu- 
L pavergimą, apielAžu) 
L terorą. Leidinys mėn 
Linus, turiningas, lank 
Lj jaunimas domi- turi 
įvų kraštu ir duoda men 
L apie jos padėtį. 
&s labai vertingas 
įtinąs.

0AS DOMISI 
[jjETUVA

tono

mėn

Esu

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(a)
(b)

.... pėdų
turiu ...

(spalva)

colių ūgio, sveriu ........ svarų,
plaukus, ir ........................

(spalva)

(AMO SVEČIAI

Paskutinį sykį atvykau
(uostas, ar

Aš atvykau ....................
(Vardas laivo, Laivo Komp. ar kito transportacijos h

Aš atvykau kaip (pažymėk vieną): Keleivis ....... Laivo j;
narys ....... Pasislėpėlis laive ....... Kitas ............................ .

Aš atvykau i Jung. Valst. kaip: Pastovus Gyventojas ..........
...... Studentas ....

pirklys ..............

i Jung. Valstybes .... ...........................
įvažiavimo vieta) (menesis, diena ir

Svečias ..
Sutarties

Jūreivis
Svetimos 
Svetimos 
Kitas ....

Aš pirmą sykį atvykau į Jung. Valstybes _
(Menesis) (Diena) (M

(Pažymėk vieną)
valdž. valdininkas .J 
valdž. vald. darb. J

h savaitę „Ameri- ■ 
[akcijoje lankėsi Am- 
I) lietuvių parapijos 
L kun. Juozas Žida- 
[žinomas rašytojas, 
Lis spaudos artimas 
lydimas tos parapi- 
L Juozo Olšausko.
| viešėjo BrooklyneJ 
■Pas. Parodoje.
J J. Židanavičius yra 
los" leidėjų organi- 
Į-Lietuvių Universa
lo- narys, artimas, 
fc,Amerikos” rėmė-

kad 
nuo 
kos 
už 
sur 
Br(

ir 
Au 
ači

E

nu

Išgyvenau Jung. Valstybėse .............................................................. n
Aš ketinu apsilikti Jung. Valstybėse ............... ........ ....... . . Į\ĮJ ATVYKUSIŲ

(pastoviai apsigyventi ar kaip ilgai ketini t V

te 
pr 
pi 
ir

2142

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2909 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
1638 Coney Island Ave.. Borough of B’klyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WALTER RUDEN
1638 Coney Island Ave., B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
301 Pearl Street, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN BEHRENS—WII LI AM BEHRENS 
301 Pearl Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 866 has been 
to sell 
of the 
881-883 
County _
premises.

GARFIELD CAFETERIA, INC.
881-883 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage control Law 
1620 Kings Highway, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ALBERT WECHSLER and 
JACOB RAPPAPORT

1620 Kings Highway Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1417 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
1154 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11172 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
24 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BODO THIELE
24 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2409 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage control Law_
216 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JESSE GINSBERG 
Ridgewood Food Market

216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11387 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
340 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

STEPHEN LOPES
340 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11101 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage control 
1705—65th 
County of 
premises.

1705 65th

beer, at
Alcoholic 
Flatbush 
of Kings,

at

&

11.

12.

13.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage control Law at 
Ave., Borough of B’klyn, 

to be consumed on the

Section 107 
at 

B’klyn, 
the

the

107 
at

the

14.

Street, 
Kings, to

ANTONIO
Street,

retail under Section 107 
Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

PATERNA
Brooklyn, N. Y.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

» 31 d. „Exochor- 
Tii iš Portugalijos 

. uosto grįžo trys lie- 
.. įmerikiečiai studen- 

; i seserys pranciškie- 
’■ dierikas Leonas Pe-

paprastas užsiėmimas yra., 
dabartinis užsiėmimas yra 
dabartinis darbdavis yra .. 
adresas yra .............................................. ...................................... ...

(gatvės adresas ar kaimo kelias) (Miestas) (Valst;
ir kurio biznis yra ................................................................................... .

Esu užsiėmęs, ar per pastaruosius penkeris metus užsiėmiau, ar ke mokęsis Vilka- 
užsiimti sekančia veikla...................................................................
Apart kitų informacijų, pranešk priklausymą, ar veiklą klub 
organizacijose, draugystėse ...................................................................

(a)
(b)
(c)

Mano
Mano
Mano
kurio

la 
jc

Mano kariška ar jūreiviška tarnyba buvo
(šalis) 

'.........................................  Nuo ...............................  iki .............
(Kokiame skyriuje) (laiko) 1(laik

pirmų pilietybės popierių Jung.
..... Aplikacijos laikas ..........

Už

15.

Aš prašiau (have) ......................
neprašiau (have not) ..........

Pirmi pilietybes popieriai gauti ................... ..................
(Laikas) (Numeris) (Miestas) (Valst

Padaviau prašymą natūralizacijai ...............................................................
(Laikas) (Miestas) (Valst

Aš turiu sekančias gimines Jungt. Valstybėse:
Tėvą (us) ....................... Vyrą ar žmoną .............. Vaikus

(nei vieną, vieną ar abu) (taip ar ne) (Škai

Aš buvau
nebuvau

ką Suareštavimo Diena

suareštuotas ar apskųstas ar nubaustas už 
[prasikaltimą (mus). Tie prasikaltimai b 

Suareštavimo Vieta Kaip dalykas

nmigų seminarijoje, 
ūso Philadelphijos 
pijai ir mokslą tęs 
pijos seminarijoje, 
išvyko iš Lietuvos 
d., taigi, viena sa- 
Čiau, nei 90 lietu

je atvyko „American 
laivu.

tės pranciškietės 
ytauto D. universite
tiniu laiku gyveno 
iš kur jos į Ameri-| 
ko per Kauną, Ber- 
icariją,' Prancūzi- 
iją ir Portugaliją, 
buvo apsistojusios 
, o šią savaitę išvy- 
burghą. Jos džiau- 
jusios progą studi- 
iajame tėvų kraš- 

voje ir drauge liū-metus buvau (have been) ............... nari
nebuvau (have not been) ..........

k 
d
I
2

Per pastaruosius penkeris

veikiau (narys jų, pareigūnas jų, ar darbininkas) organizacijose, atsilLietuva neteko nenri- 
vusiose pilnai iŠ dalies santykius, savo įtekme pastūmėti ar remti sivusiose pilnai iš dalies santykius, savo įtekme pastūmėti ±C111U a, _ 
timos valdžios politišką veiklą, viešus santykius ar viešą nusistatęlybės, 
(policy)

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
114 Newel 
County of 
premises.

114 Newel

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6921 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
1440 86th Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH BRUSCA
1440 86th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB10731 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
126 Albany Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB TAM KIN 
126 Albany Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11370 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
470 Nostrand Ave., 
County of Kings, to 
premises.

„ ANNA 
470 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 21 33 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Beverage control Law at 
435 Wilson Ave., 
County of Kings, to 
premises.

CHRIST 
435 Wilson Ave.,

at retail under Section 107 
~--Z_______________ _i

Street, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

FRANK KIELBINSKI
Street, Brooklyn, N. Y.

the

at retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SMITH
Brooklyn, N. Y.

under Section 107 
l_.. _t 

Borough of Brooklyn, 
i be consumed off the

MATER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2881 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 651 
Manhattan 
County of 
premises.

651 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 470 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 
of . the Alcoholic Beverage Control Law at 
131 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH GOODMAN
131 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 782 hns been issued to the undersigned 
to sell beer at retail, under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 459 
Stone Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

IKE CHESSIN and ABE LIFSHITZ
D. B. A. Chessin’s Delicatessen 

459 Stone Ave. Brooklyn, N. Y.

Avenue, Borough of Brooklyn. 
Kings, to be consumed on the

TILLIE SHAPIRO

Niekas Nenori
todėl visi n

įdomus, turitai 
kas „Ameriką” p 
nori skirtis,

NOTICE is hereby given that License 
RW 995 has been issued to the undersi 
to sell beer and wine at retail, under 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Co 
Law at 407 Court Street, Borough of B 
lyn. County of Kings, 
the premises.

CARMELO 
407 Court Street,

NOTICE is hereby given that License 
EB 753 has been issued to the undersi 
to sell beer at retail, under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
2414 Ralph Avenue, Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DAVID B. COSTELLO
2411 Ralph Ave. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 11389 has been issued to the undersi 
to sell beer at retail, under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1796 Flatbush Ave., Borough of Brook] 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

IRVING BRATSKIER 
d-b-a Better Dairy

1796 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2353 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail, under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 16 
Uth Avenue, Borough of Brooklyn, Coun 
of Kings, to be consumed off the premi 

ELFRIEDE SAVARESE
1648 11th Ave. Brooklyn, N. 1

NOTICE is hereby given that License N 
GB 11257 has been issued to the undersign* 
to sell beer at retail, under Section 107 < 
the Alcoholic Beverage Control Law at 178 
Coney Island Ave., Borough of Brooklyi 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.

ARTHUR RIVELES
1734 Coney Island Ave., Brooklyn, N. >

NOTICE is hereby given that License N( 
GB 11031 has been issued to the undersigne 
to sell beer at retail, under Section 107 o IVnrp 
the Alcoholic Beverage Control Law at 13 siUlIy 
Buffalo Ave., Borough of Brooklyn, Count 
of Kings, to be consumed off the premises 

MAX PILLINGER 
(Max’s Buffalo Food Center)

Buffalo Ave. Brooklyn, N. Y

to be consumed

NEMIA
Brooklyn, N.

jau 194

AMERIKA steng 
tojų pageidavimi 
Tėvų žemės — 
svarbiausius pas 
sviesdama kiekvi 
noti dalykus.

132

NOTICE is hereby given that License Nc 
GB 11061 has been issued to the undersigne 
to sell beer at retail,, under Section 107 oj 
the Alcoholic Beverage Control Law 
1009 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn! 
County of Kings, to be consumed off th< 
premises.

NATHAN SI’TNDELL & 
SAMUEL SPINDELL 

(Tilden Dairy)
Flatbush Ave. Brooklyn, N.1009

NOTICE is hereby gAven that License 
GB 1625 hns been issued to the undersignet 
to sell beer at reti/il, under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
2293 Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, t< 
premises.

SARAH 
2293 Bedford Ave.

> be consumed off

IRAUNSTEIN v
Brooklyn, N. U

nė vienas sąmon 
gero .lietuviško 
mo veidrodis ir

Ink ir remk

rand Stree

I’^kns tik 2 d 
ijp __ 60c. 
’L/________
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rmas arba

Amer. Valst šiuo variu 

lomas sekančiais vardan 
j tėvais jeigu ištekėjusi mJtž' 
Lūs vardus, ir kitokius vardai

1*1* I* I*' *~*

VIETOS ŽINIOS
į« A j» / f >* !****-■* /•>****/

f, *

JAUNIMAS DOMISI 
LIETUVA

esąs ar kaimas)"(mieSasruSi -v, • , ,
j-preiskimo par. katalikų 
pimo draugija (CYA) 
sėjo 3 d. išleido savo mė-

Tįnio laikraščio „Annun- 
tor” naują numerį, kuria- 
[daug rašoma apie Lietu- 
tapie jos pavergimą, apie 
hunistų terorą. Leidinys 
ai įdomus, turiningas, 
ugu, kad jaunimas domi
navo tėvų kraštu ir duoda 
ig žinių apie jos padėtį, 
jų darbas labai vertingas 
sveikintinas.

(Paštas)

Mėnesis) (Diena)

netoli) .............................
(Miestas)

"(Šailisj

ią):
iškos
ities...

įžymėk vieną): Balta__ _

Kiniška ........ Kita

(b) Mano vedybinį

Pavienis (?).....
Našlys (?)__

... colių ūgio, sveriu

.................. plaukus, ir 
aiva)

PILIEČIŲ PARADAS PAŠAUKTI KARO 
TARNYBON

nimo draugija (CYA)

HSTERDAMO SVEČIAI

Abi sesutės lankėsi „Ame
rikos” redakcijoje ir pasako
jo savo kelionės įspūdžius. 
Taip pat lankėsi ir daugiau 
atvykusių iš Lietuvos, kaip 
Kazys Baltramaitis. Petras 
Mačiulaitis ir kiti. Su drau
gais pasimatyti iš Washing
ton© buvo atvykęs Albinas 
Ažukas, grįžęs prieš kelis 
mėnesius iš Lietuvos, kur jis 
lankė universitetą. Ažukas 
turi tarnybą karo departa
mente.

AUKA „AMERIKAI”

Naturalizuotų piliečių są
junga rugsėjo 21 d., šešta
dienį, rengia New Yorke di
džiulį paradą, kurio daly
viais bus naturalizuoti pilie
čiai ir jų ainiai-vaikai. Pa
rade yra paskirta lietuviams 
vieta. Lietuvių dalyvavimu 
rūpintis pavesta adv. Alfred 
J. Wentz, kuris kviečia ir 
ragina lietuvius pasinaudoti 
šia proga ir gausiai dalyvau
ti. Paradas bus Fifth Ave. 
nuo 61 iki 72 gatvės, o iš ten 
į Central Park Mall. Lietu
viai žygiuos nuo 64 gatvės. 
Visos lietuvių organizacijos, 
norinčios parade dalyvauti, 
prašomos pranešti adv. Alf. 
Wentz, 219 So. 4th St., Broo
klyne; jo telefonas: STagg 
2-7177.

vie-

vykau į Jung. Valstybes 
eis, ar įvažiavimo vieta) (įįjįH

is laivo, Laivo Komp. arkįhjįj 

(pažymėk vieną): Kelenj I

įsislėpėlis laive ....... Kitas
ig. Valst. kaip: Pastovus Gy^J 

Svečias__ _ J

Sutarties Įįjjj,

Jūreivis __ 
Svetimos riį J 

Svetimos

Kitas _____

vykau i Jung. Valstybes.. .._
(MM

eną)

praeitą savaitę „Ameri- 
r redakcijoje lankėsi Am- 
rdamo lietuvių parapijos 
bonas, kun. Juozas žida- 
ričius, žinomas rašytojas, 
Aviškos spaudos artimas 
[ulis,lydimas tos parapi- 
| varg. Juozo Olšausko. 
ĮČiai viešėjo Brooklyne, 
kėši Pas. Parodoje.
pin. J. Židanavičius yra 
inerikos” leidėjų organi
kos — Lietuvių Universa- 
tBiuro— narys, artimas, 
iširdus „Amerikos” rėmė-

Labai malonu pranešti, 
kad „Amerikos” skaitytojai 
nuoširdžiai aukoja „Ameri
kos” reikalams, šį kartą $1 
už Lietuvių Dienos knygutę 
sumokėjo J. Mikolaitis, gyv. 
Brooklyn, N. Y. Ta proga 
J. Mikolaitis paaukojo $1.00 
ir Naujų Patalpų Fondui. 
Aukotojui tariame širdingą 
ačiū. Adm.

PABALTIJO TAUTŲ DIE
NA PARODOJE

BUVO KALIFORNIJOJE

Valstybėse ...........   .

Ui Jung. Valstybėse...... ........
(pastoviai apsigyventi ar h? AUGIAU ATVYKUSIŲ

užsiėmimas yra............. .......

užsiėmimas yra . ........ .......

darbdavis yra __

ra ................................. .....
atvės adresas ar kaimo kelias)

yra ................................... ...........

■r pastaruosius penkeris meta fe 
ia veikla.................... . ..... ............

irmacijų, pranešk priklausymą, e-, 
draugystėse ................... ,

reiviška tarnyba buvo

.....................Nuo_______ _—
vyriuje) (laiko)

tugpiūčio 31 d. „Exochor- 
laivu iš Portugalijos 

bono uosto grįžo trys lie
jai amerikiečiai studen- 
: dvi seserys pranciškie- 
ir klierikas Leonas Pe- 

Kevičius, mokęsis Vilka- 
|io kunigų seminarijoje, 
priklauso Philadelphijos 

^vyskupijai ir mokslą tęs 
Ivyskupijos seminarijoje. 
I trys išvyko iš Lietuvos 
)s 30 d., taigi, viena sa- 
e anksčiau, nei 90 lietu- 
į kurie atvyko „American

pirmų pilietybės [fe ion” laivu.
Aplikadjosta: .bi sesutės pranciškietės 

tė Vytauto D. universite- 
’paskutiniu laiku gyveno 

(LaitaHfc Rje> iš kur J’os i Ameri- 
ir išvyko per Kauną, Ber- 
į, Šveicariją, Prancūzi- 
flspaniją ir Portugaliją. 
Utės buvo apsistojusios 
ipethe, o šią savaitę išvy-

[prasikaltimą (mus), ftp . Pittsburghą. Jos džiau- 
Suareštavimo Vieto t ii turėjusios progą studi- 

..... ..... .... Įti gražiajame tėvų kraš-

Dr. Juozas Raymond-Ri- 
mavičius, Marianapolio ko
legijos ir Columbia universi
teto graikų ir lietuvių kalbų 
profesorius, praeitą vasarą 
praleido Los Angeles, Calif, 
ir apylinkėse. Šią savaitę 
grįžo iš tolimos kelionės ir 
lankėsi „Amerikos” redakci
joje.

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS

Šią savaitę Brooklyno vys
kupijos kunigų rekolekcijose 
dalyvauja kunigai Balkūnas, 
Paulonis, Aleksiūnas ir Kru
zas. Ateinančią savaitę vyks 
kiti kunigai.

LIETUVIŠKA PROGRAMA 
PER MIESTO RADIJU

Maskva praneša, kad ten 
jaunuoliai pulkais demon
struoja miesto gatvėmis 
prieš karą, reikalauja taikos. 
Jie nori ,.taikos”, kuri pa
vergia mažesnes tautas. Štai 
kokią laisvę žada komunis
tai!

pasisakė, kad būtų daug kar
tų laimingesnis, jei turėtų 
darbą ir pats savo rankomis 
užsidirbtų sau ir šeimai pra
gyvenimą.

New Yorko 
Pirmadienio 

savo kasdie-

Prezidentui pašaukus 
nų metų tikrojon tarnybon 
technikines Tautinės Sargy
bos dalis, pirmoje eilėje su
mobilizuoti 44 divizijos vy
rai: 6,000 iš New Yorko ir 
7,500 iš New Jersey. Šios 
divizijos nariai stos tarny
bon rugsėjo 16 d. už vieno 
mėnesio mobilizuojama ir 27 
divizija.

Am. Liet. Legijono Da
riaus ir Girėno posto narys, 
vyr. leitenantas Pranas J. 
Kaminskas (Comiskey), yra 
vienas pirmųjų tarnybon pa
šauktų vyrų. Jis tarnauja 
244-me pajūrio artilerijos 
(dabar priešlėktuvin.) pul
ke ir išvyksta į Virginią. Ci- 
viliame gyvenime jis buvo 
U. S. Fidelity and Guaranty 
Co. tarnautojas, tyrinėjęs į- 
vairias automobilių nelaimių 
bylas. Jo žmona, duktė ir 
sūnus irgi išvyksta į Vir
ginia Beach, kad gyventų 
arčiau.

Vyr. Įeit. Kaminskas tame 
pačiame pulke, baterijoje F, 
tarnauja nuo 1916 m. Pasau
liniame kare jisbuvo bateri
jos viršila ir gavo įvairių or
dinų ir medalių už pasižymė
jimus ir ištikimą tarnybą. 
Jis gana daug pagelbėjo kpt. 
Dariui ir lak. Girėnui, dirb
damas skridimo rėmėjų ko
mitete, lydėdamas lakūnus į 
įvairias įstaigas ir savo 
techniškais patarimais. Gi
męs Lietuvoje, Stakliškėse, 
Alytaus apskr., jis gyvai do
mėjosi Lietuvos kariuomene, 
siųsdavo per Dariaus-Girėno 
postą karišką literatūrą. Jis 
stengėsi susipažinti su kiek
vienu karininku iš Lietuvos; 
pulk. dr. Liasauskiui atsilan
kius, daug pagelbėjo savo 
patarimais ir pažintimis. Jis 
taipgi yra Dariaus-Girėno 
Aero Klubo rėmėjas ir vie
nas jo įsteigimo įkvėpėjų. 
Posto nariai rengiasi jį gar
bingai išlydėti.

Liet, legijonieriai planuoja 
sudaryti lietuviu kuopą stei
giamoje New York Guard 
daly.

mo veikėjo ir „Amerikos” 
skaitytojo, žmona. Lankėsi 
Pasaulinėje Parodoje ir kito
se įžymesnėse 
miesto vietose, 
vakarą grįžo į 
ninį darbą.

Darbo Dienos švenčių pro
ga New Yorke lankėsi G. 
Zovytė, ilgametė L. Vyčių 17 
kuopos nare ir veikėja. Vieš
nios buvo apsistojusios pas 
Averkas, Brooklyne.

Taip pat lankėsi A. Petru- 
šytė, K. Čekanauskaitė, 
Laukaitienė, A. Strazdas 
V. Giedraitis.

MAISTO ŽENKLAI 
DALINAMI

ir

APSIVEDĖ

Rugsėjo 1 d., sekmadienį, 
šv. Jurgio parapijos bažny
čioje apsivedė Stanley Rugi
nis su Olga Juodaityte. Lin
kime daug skaisčios laimės 
naujame gyvenime . Jauna
vedžio tėveliai yra 
kos” skaitytojai.

Pereitą sekmadienį Cooper 
Union salėje New Yorke len
kai minėjo metinę Lenkijos 
užgrobimo sukaktį.

Ameri-
Rep.

UNIVERSITETO 
SUKAKTIS

Australijoje saus metis. ■ 
Sako, jeigu nebus gausaus 
lietaus, ūkininkai daug nu
kentės.

Meksikos valdžia nutarė 
svetinių šalių aliejaus šuli
nių kompanijoms išmokėti 
34,000,000 dol. atlyginimo.

Jėzuitų vedamas ir išlai
komas Fordhamo universite
tas šį rudenį mini savo gy
vavimo 100 metų sukaktį. 
Šia proga suruošti įvairūs 
minėjimai, kuriuose iškelia
mi katalikybės nuopelnai 
mokslui ir auklėjimui.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos valstybių oficialinė diena 
Pasaulinėje Parodoje, Tai
kos aikštėje, ruošiama spa
lių 6 d., sekmadienį. Lietu
viai, latviai ir estai stropiai 
ruošiasi, kad ši diena praei
tų gražiausiu pasisekimu. 
Visų trijų valstybių atstovai 
yra sutikę globoti šią dieną, 
kuria labai susidomėję ir 
Parodos vedėjai.

Lietuvos įgaliotas atsto
vas, ministeris Povilas Ža- 
deikis yra atsiuntęs rengi
mo komitetui laišką, kuriam 
išreiškia sutikimą globoti 
Pabaltijo tautų dieną ir ža
da dalyvauti jos iškilmėse. 
Numatoma, kad iškilmės bus 
pradėtos rytą, kai parodos, 
krašto vyriausybės ir ka
riuomenės atstovai pasitiks 
prie parodos vartų Pabaltijo 
Valstybių atstovus. Įdomi 
programa bus Taikos aikštė
je: ji susidės iš kalbų, dainų 
ir tautiškų šokių.

Lietuviai jau dabar tu
rėtų pasižymėti spalių 6 die
ną savo kalendoriuje, kaip 
labai svarbią dieną; visi tu
rėtų dalyvauti ir parodyti 
lietuvišką ryžtingumą. Lie
tuvių,latvių ir estų tautų li
kimas šiuo metu vienodas, 
tad ir parodykime vienybę ir 
bendrą pasiryžimą kovoti 
prispaustiems žmonėms Lie
tuvoje, Latvijoje ir Estijoje 
pagelbėti ir išlaisvinti.

kad dabar galės

Šią savaitę Brooklyne pra
dėti dalinti maisto ženklai 
pašalpą gaunančioms šei
moms. Laiškanešiai atnešė į 
namus čekius ir maisto žen
klų knygutes - oranžines ir 
mėlynas. Visi pašalpgaviai 
išreiškė savo didelį pasiten
kinimą,
daugiau maisto nusipirkti, 
pasinaudodami maisto ženk
lų duodamais palengvini
mais. Tiesa, rūkantieji iš
reiškė nepasitenkinimo, kad 
už maisto ženklus negalės 
pirktis cigarečių.

Šią savaitę daug pašalpga- 
vių gavo trim doleriais ma
žesnį čekį, nei anksčiau. Vie
toj trijų dolerių atsiųsta or
anžinių ženklų už trijų do
lerių vertės ir dar mėlynų 
ženklų už pusantro dolerio 
vertės. Už oranžinius ženk
lus galima maisto krautuvė
se pirkti bet kokio maisto, o 
už mėlynus tik nurodytą, pa
vyzdžiui, sviestą, kiaušinius,, 
pupas, ryžius, kriaušes, apel
sinus, obuolius ir kitokius 
vaisius, prisilaikant žemės 
ūkio departamento nurody
mų.

Kaip maisto 
tvarka vykdoma, 
sime vienu gyvu 
Vieno darbininko 
sidedanti iš tėvų
vaikų, kas 15 dienų gaudavo 
32 dolerių pašalpos, šią sa
vaitę ši šeima pinigais gavo 
14 dolerių, oranžinių ženklų 
už 18 dolerių ir mėlynųjų už 
9 dol. Vadinasi, ši šeima vie
toj 32 dol., gauna 41 dol. 
vertės pašalpą. Nors ženk
lų tvarka gera ir darbinin
kui palengvinanti šeimos iš
laikymą, tačiau darbininkas

TAUTININKAI MĖGINA 
SUSIORGANIZUOTI

Vadinama tautininkų sro
vė kelintą kartą mėgina su
daryti vieningą sąjungą su 
vienu jungiančiu centru, 
kurs turėtų ir autoritetą ir 
galimumą veikti. Rugsėjo 
1-2 d.d. Philadelphijoje įvy
ko tautininkų veikėjų ir jų 
įvairių draugijų atstovų su
važiavimas, kuriame suorga
nizuota Lietuvių Amerikie
čių Tautininkų sąjunga. Ši 
draugija veiksianti atskirai 
nuo sandariečių ir sudary
sianti tautininkų dešinį spar
ną. Sąjungos pirmininku iš
rinktas dr. Bladas K. Ven
cius. Sąjunga turinti prita
rimo įvairiose kolonijose.

LIETUVIŠKAS

Į RESTORANAS i
BAR & GRILL

I I

į Gaminam valgius ameriko- ; 
į niško ir lietuviško stiliaus. ;

čia taip pat galima gauti I 
Amerikos išdirbimo ir im- ; 
portuotų degtinių, visokių 

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

j Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ženklelių 
pavaizduo- 
pavyzdžiu. 
šeima, su- 
ir keturių

Rugsėjo 2 d. mirė Lillian 
D. Wald, Henry Str. Settle
ment New Yorke Slaugių or
ganizatorė, varguolių globė
ja. New Yorko varguoliai il
gai jos nepamirš.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Av^ue 
Brooklyn, N. 'k.

Tel. EVergreen 7-7550 ' '
- ■ ... ■■ ■ ■■ ■ u

Brooklyn© Graboriai
not) ...........

šeriai gauti ............. -....—r »
(Laikas) (Numens) ils 

natūralizacijai

gimines Jungt Valstybėse:

........  Vyrą ar žmoną ......... Ii 
ar abu) (talpaus

.. suareštuotas ar apskųstas c

> Diena

enkeris metus buvau (have b® ^Lietuvoje ir drauge liū- 
:ad Lietuva neteko nepri- 
isomybės.

nebuvau (have ecto 
pareigūnas jų, ar darbininkas1 (rEr 
įlies santykius, savo įtekme pah-11 
itišką veiklą, viešus santykius

Rugsėjo 11 d. trečiadienį, 
miesto radijo WNYC stotis 
perduos iš Pasaulinės Paro
dos lietuvišką programą. 
Muz. J. Brundzos vedamas 
choras dainuos lietuviškas 
dainas, adv. K. Jurgėla pa
sakys kalbą apie lietuvių 
nuopelnus Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse. Kadangi 
stotis visame mieste labai 
gerai girdima, lietuviai turė
tų pasiklausyti. Programos 
perdavimas per radiją bus 
pradėtas 8 vai. vak.

ŠVENČIŲ SVEČIAI

ATOSTOGAVO 
NEW YORKE

Tel. EVergreen 7-4335 'Tel. STagg 2-5043

Praeitą savaitę atostogavo 
M. Valatkienė, southbosto- 
nietė, Vinco Valatkos, žino-

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

.0:0:0:0:0:0:0:010

Graborius—Balsamuotojas
Modemiška Koplyčia

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

that License No. 
to the undersigned 
inder Section 107 

control Law at 
igh of Brooklyn, 
consumed off the

IINSKI
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
mder Section 107 
: control Law at 
igh of Brooklyn, 
consumed off the

ISCA
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
:o the undersigned 
inder Section 107 
> control Law at 
gh of Brooklyn.
consumed off the

[KIN
Brooklyn, N .Y.

that License No. 
to the undersigned 
inder Section 107 
e control Law at 
>ugh of Brooklyn.
consumed off the

ITH
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 

under Section 107 
e control Law at 
ugh of Brooklyn, 

consumed off the

XTER
Brooklyn. N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
der Section 107 of 
ontrol Law at 651 
>ush of Brooklyn.

consumed on the

PIRO
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
under Section 107 
e Control Law at 
ough of Brooklyn.

consumed on the

JDMAN
Brooklyn. N. Y.

that License No. 
to the undersigned 
der Section 107 of 
ontrol Law at 459

Brooklyn, County 
I on the premises. 
BE LIFSHITZ
Delicatessen

'•M>. N. Y.

notice ii 
RW 995 his beessB 
to sell beer icd 

tion 107 of the iįf B 
Law at 407 Coart ■ 
lyn, County of B 
the premises. I 

CAW B 
407 Court Sues. I

NOTICE is hereby r ■ 
EB 753 his bs ' 
to sell beer it ■ 
of the Alcohol* 

2414 Rilph Av!tk. 1 
County of KiiR - B 
premises. _ . -B DAVID 11 

2411 Ralph Are I
NOTICE is her* 
GB 11389 hiihe»*B 
to sell beer 11 J“- . I- 
the Alcohol* 
1796 Flatbush Are ' ipj 
County of Kiort. - K 
premi,es'

1796 Flatbush Are^B 

NOTICE is hereby 
GB 2353 his bee . 
to sell beer it retu 
the Alcoholic Berev | 
11th Avenue, Bor-» 
of Kings, to be

ELBRUS | 

1648 11th Are____
NOTICE is h«*f*B 

GB 11257 hu be*. ■ 
to sell beer it ■ 
the Alcoholic 
Coney Island A*. 
County of Kins’*c k 
PremiSM' AKI^l 

1784 Coney

NOTICE Is 
GB 11031 has bee 
to sell beer it ■ 
the Alcoholic Beven>« 

Buffalo Ave., Botpkw 
of Kinge, to brW®

(Mu’s BuffaB 

182 Buffilo At*- JB 
NOTICE Is hereby 
GB 11061 his been 1*1 
to sell beer at retaij 
the Alcoholic Beverti 
1009 Flatbush Art . I 
County of Klugs, to I 
premises. __ J

NATHAN SJ 
SAMHEt į 

(Tilde» 
1009 Flatbush Ave.

NOTICE Is hereby.S® 
GB 1625 has been '-‘T , 
to sell beer at ve«K 
of the Alcoholic Bc TO1 
2293 Bedford Art-Jį| 
County of Kings, 'W 
premises.

SARAH K 
2298 Bedford Ave. IB

Niekas Nenori Būti Atsilikėlis,
todėl visi ruošiasi užsisakyti

Darbo Šventės proga atvy
kusios į New Yorką „Ameri
kos” redakcijoje lankėsi bos- 
tonietė Elena Podelytė, Kaz. 
Vilniškio sužadėtinė ir jos 
giminaitė p. Sribikaitė.

Pas Averkas svečiavosi vi
sa grupė bostoniečių: Valat
kienė, G. Zovytė, stud. Kup- 
raitis, J. Bernatonis ir A. 
Janušonis.

PERMAINOS „TĖVYNĖJE”

jau 1941 metams,

laikraštis;tai įdomus, turiningas, įvairus 
kas „Ameriką” pradėjo skaityti — su ja ne
nori skirtis,

AMERIKA stengiasi patenkinti savo skaity
tojų pageidavimus, duodama daug žinių iš 
Tėvų Žemės — Lietuvos, pranešdama apie 
svarbiausius pasaulyje įvykius, plačiai nu
šviesdama kiekvienam būtinai reikalingus ži
noti dalykus.

^flANDJE '
nė vienas sąmoningas lietuvis negali būti be 
gero lietuviško laikraščio, kurs yra gyveni
mo vieidrodis ir drauge švyturys, todėl

ITYK, i

platink ir remk savo laikraštį

CRIKĄ —
423 rand Street, Brooklyn, N. Y.

Metaims tik 2 do1- Pusmečiui $1.10, 3 mėne- 
siams\ 60c.

VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street’ 
Brooklyn, N. Y.

Susivienijimo Liet. Ameri
koje organo „Tėvynės” re
daktorius Kl. Jurgelionis at
leido redaktoriaus pagelbi- 
ninką Pr. Bajorą, ilgai dir
busį „Tėvynėje”, o jo vietoje 
paskyrė V. Vaivadaitę-Tys- 
liavienę.

Praeitame SLA seime Pr. 
Bajoras buvo kandidatu 
prieš Jurgelionį ir rinkimus 
pralaimėjo tik 7 balsais.

VIEŠNIA IŠ KANADOS

,.Amerikos” skaityto- 
artimus rėmėjus Ra- 
ir Zupkus Brooklyne

BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
COUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

OIOIO .010:0

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. EVergreen 7-1645 Lie. No. L-886
Tel. Stagg 2-4409

Manhattan Liquor Store
A. RODZEWICZ

(Radzevičius)
Laidotuvių Direktorius

F. W. SHALINS 
(Sallnskas)

Laisniuotas Graborius

Pas 
jus ir 
žiekus 
viešėjo jų giminaitė Mar. 
Šaltenienė, gyvenanti Kana
doje, arti Montrealio. Pra
leidusi savo atostogas Broo
klyno apylinkėse, viešnia iš
vyko į Kanadą.

M. Šaltenienė yra Ameri
kos pilietė, bet jos vyras Ka
nados pilietis, tad ir tenka 
ten gyventi, 
tuvių 
seka 
je.

Amerikos lie- 
gyvenimą jie atidžiai 
,Amerikos” laikrašty-

264 Grand St., Brooklyn
(Prieš pat Apreiškimo baž.) 

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA 

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

402 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.
o:o:o:o:o.o:o:o:o:o:o:o:oiq:o:oto:o:o:o:o:o:oio:o:o:o:o:o0:0:010 01010:0:0:0:010



AMERIKA

Apreiškimo Parapijos
»

METINIS PI
atvažiavo pradėti lietuvių 
kalbos mokyklą. Apsigyve
no dar senoj vietoj. Vėliau 
joms bus atiduota senoji kle
bonija.

—Naujos klebonijos staty
ba dėl blogo oro labai pama
žu vykdoma.

—Rengiasi susituokti: Ma
rijona Suckelytė su Phillip 
Hennenger ir Antonina Rin
kevičiūtė su John Novosed- 
lik.

Sekmadienį, Rugsėjo - Sept. 15 d., 1940

Betts ir Maspeth Avenues, Maspeth, N. Y.

KARALIAUS, KARALIENĖS, KARALAIČIO IR KARALAITĖS RINKIMAI

— DAINŲ PROGRAMA — BENAS — ŠOKIAI —

Parapijiečiams įėjimas dykai. Kitiems 40 centų

APREIŠKIMO PARAPIJA

B 
k' 
lį

Mokykla
Pirmadienį, rugsėjo 9 d., 

Apreiškimo mokykloje pra
dedamas mokslas. Apreiški
mo mokykla mokslo ir auk
lėjimo atžvilgiu yra aukšta
me laipsny. Tai nėra nuo
stabu, nes ji jau minėjo sa
vo gyvavimo sidabrinį jubi
liejų. Per daugiau 25 metus 
iš šios mokyklos išėjo daug 
lietuvių tėvų vaikų. Jųjų tar
pe šiandieną mes matome 
kunigų, seserų, advokatų, 
biznierių ir šiaip įvairių pro
fesijų jaunikaičių ir mergai
čių, kurie ir kurios su pasi
didžiavimu prisimena savo 
vaikystės mokyklą, nes jie 
visi buvo šioje mokykloj au
klėjami. Be to, įstoję į aukš
tesnes mokyklas gaudavo 
pagyrimų už tai, kad jie visi 
gerai buvo prisiruošę toli
mesniam mokslui. Tai yra 
didelis kreditas visų pirmą 
parapijai, kuri stengėsi šią 
mokyklą išlaikyti savo au
komis, nes, kaip visi žinome, 
nors ši mokykla turi valdiš
kas teises, tokias pačias tei
ses kaip viešos (public) mo
kyklos, bet ji iš valstybės 
jokios paramos negauna. 
Taigi, visa našta išlaikyti 
mokyklą krinta ant parapi
jos pečių. Kreditas tėvams, 
kurie yra net ir ne iš šios 
parapijos, vienok leidžia sa
vo vaikus į lietuvišką katali
kišką Apreiškimo mokyklą. 
Čia yra mokoma ir lietuvių 
kalbos tie vaikai, kurių tė
vai nori, kad išmoktų skai
tyti ir taisyklingai rašyti. 
Didžiausias kreditas priklau
so mokytojoms seserims Do- 
mininkietėms. Jos visos lie
tuvės, beveik visos baigusios 
šia mokyklą turinčios pagal 
valstvbės reikalavimus mo
kytojų visas kvalifikacijas, 
nuoširdžiai dirbančios savo 
profesijai.

Visi tėvai yra prašomi lei
sti savo vaikus į Apreiškimo 
mokyklą. Jie bus stropiai 
mokomi, gražiai auklėjami ir 
pramoks lietuvių kalbos, 
kuri ypatingai dabar ameri
kiečių lietuvių turėtų būti 
gerbiama ir palaikoma.

Metinis Piknikas
Naujos karališkos šeimos 

rinkimas ir šiaip įvairių gra
žių pasilinksminimų ir žaidi
mu diena jau artinasi. Rug
sėjo 15 dieną visi parapijie
čiai turės progos kartu sma
giai praleisti laiką ir, be to, 
padaryti šiokio tokio pelno, 
kuris paprastai eina Apreiš
kimo mokyklai palaikyti. 
Taigi, Apreiškimo parapijie
čiai, atsilankydami į šį gran- 
dijozini pikniką nušausite 
vienu šūviu du zuikiu: turė
site gerą laiką (good time) 
ir tuo pačiu paremsite mo
kyklą.
Bažnyčia Baigiama Dažyti
Nors Apreiškimo bažny

čios vidus yra gražiai išde-

koruotas, ir visi džiaugiasi 
bažnyčios apystovomis, ku
rios kiekvieną žadina prie 
pamaldumo, vienok netrukus 
bus reikalingas remontas 
bažnyčios viduje. Gi iš lau
ko pusės bažnyčia tikrai 
liūdnokai atrodė. Tiesiog 
prašėsi dažymo. Visokių 
siūlytasi kontraktorių, bet 
už prieinamiausią kainą pa
kviesti šį darbą atlikti Cer- 
mak ir Andreshun and Co. 
Reikia pasidžiaugti, kad pa
rapijiečiai Cermak ir Andre- 
šiūnas nepaprastai gražiai ir 
sąžiningai atlieka darbą. Šis 
jų darbas bus tvirtas ir gra
žus labai ilgam laikui. Kle
bonas kreipėsi į parapijie
čius, prašydamas kiekvienos 
šeimos paaukoti $3 bažny
čios dažymui. Yra daug pa
rapijiečių, kurie aukojo po 
$5 ir net $10. Aukos dar vis 
plaukia. Manoma, kad pa
rapijiečiai savo aukomis pil
nai padengs bažnyčios dažy
mo išlaidas.

Vyrų dėmesiui
Rugsėjo 8 d., sekmadienį, 

šv. Vardo dr-jos suaugę vy
rai eis bendrai prie Komu
nijos 8 vai. mišių metu.

Tuojau po mišių turės Ko
munijos pusryčius, po kurių 
įvyks draugijos susirinki
mas, turėjęs įvykti rugsėjo 
1 d., bet dėl įvairių priežas
čių neįvykęs.

Prašomi visi draugijos na
riai dalyvauti.

Draugijos valdyba,

SUSIVIENYMO NARIAMS

L.R.K.S.A. 135 kp. susirin
kimas įvyks rugsėjo 8 d., 
tuoj po sumos, Apreiškimo 
par. salėje, No. 5th ir Have- 
meyer St. Seime buvęs at
stovas praneš apie nutari
mus organizacijos gerovei.

Visi nariai kviečiami atsi
lankyti šiame susirinkime ir 
užsimokėti savo duokles.

135 kp. Valdyba.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Rudens pradžia šv. Vardo 
draugijos vyrai, nors ir nela
bai skaitlingi, bet drąsiai 
žengia pirmyn ir laukia nau
jų jėgų, ypač iš jaunimo tar
po. Tikisi, kad į susirinki
mą, kuris įvyks rugsėjo 8 d., 
tuojaus po 9 vai. mišių ben
dros Komunijos, parapijos 
salėje, Jaunuoliai nepatingės 
ateiti ir prisirašyti. Šiame 
susirinkime bus tartasi šio 
rudens parengimo klausimu. 
Taigi, nariams turi tas rūpė
ti ir todėl visi ateikite į su
sirinkimą.

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija įvyks šį sek
madienį, 9 vai. mišių metu. 
Nariai prašomi savo prieder
mės nepamiršti ir atsilanky
ti, o po pamaldų visi atei

kite į susirinkimą. Svarbu.

Amžinoji Novena Dievo 
Motinos Garbei Stebuklingo 
Medaliko įvyksta kiekvieną 
pirmadienį 7:30 vai. vakare.

ĮVAIRUMŲ VAKARAS

Angelų Karalienės par. 
Gyvojo Rožančiaus draugija 
ruošiasi prie rudens veikimo 
smagiu parengimu, kuris į- 
vyks sekmadienį, spalių 6 d. 
Tai bus įvairumų vakaras, 
kurį paruoš varg. Pr. Dulkė 
su savo grupe. Po vaidini
mo prasidės šokiai prie gero 
orkestro. Įžanga tik 35 cen
tai. Rengėjos prašo ir kvie
čia visus ruoštis prie šio pa
rengimo.

Maspethe šią savaitę lan
kėsi kun. P. Malinauskas, 
M.I.C. ir kun. Oželis iš Pitts- 
tono.

Užbaigtuvės
Rugpiūčio 27 d. par. salė

je kleb. kun. J. Balkūnas pa
kvietė visus laivo ekskursi
jos ir karnivalo darbininkus 
į posėdį ir pranešė smulkią 
atskaitą, išreikšdamas nuo
širdžią padėką visiems dar
buotojams ir rėmėjams. Vi
si maloniai pavaišinti. Visi 
dalyviai išreiškė savo norą 
suruošti dar vieną pramogą 
prieš Kalėdas parapijos nau
dai. Vyrų choras sudainavo 
keletą gražių dainelių, vado
vaujant varg. A. Visminui.

Mes džiaugiamės ir įverti
name kiekvieną klebono 
mums suteiktą malonumą, 
matydami, kad mūsų para
piją Dievas laimina. O. P.

PADĖKA

BRANGAIČIŲ ŠEIMOJE 
VESTUVĖS

Rugpiūčio 31 d., šeštadie
nį, Angelų Karalienės par. 
bažnyčioje, kun. J. Aleksiū- 
nas suteikė moterystės sa
kramentą Anastazijai Bran- 
gaitytei, ištekėjusiai už ki
tataučio kataliko. Jaunave
džių palydovais buvo J. Dai- 
naravičiūtė ir jaunosios bro
lis. Ant. Brangaitis.

Vestuvių pokylis įvyko 
jaunosios tėvelių namuose. 
Buvo atsilankę kun. J. Alek- 
siūnas, kun. K. Paulonis, 
kun. J. Laurynaitis, Sim. 
Aleksiūnas ir kiti. Muz. Pr. 
Dulkė svečius palinksmino 
dainomis ir piano skambini
mu. Svečių tarpe buvo jau
nosios tėvo sesuo A. Gervie- 
nė su dviem dukrelėmis ir 
žentu ir p. Pažerienė iš Bal- 
timorės.

Brangaičiai labai dėkingi 
visiems svečiams, ypač kuni
gams ir varg. Dulkei, vi
siems atsiuntusiems sveiki
nimus, ir dovanas, o jaunave
džiams, Juozui ir Anastazi
jai Cooke, linkime laimingo 
vedybinio gyvenimo.

Ten buvęs.

Noriu padėkoti gerb. kun. 
klebonui K. Paulonui už pa
kvietimą laikyti sekundicijas 
šv. Jurgio bažnyčioje. Ačiū 
kun. Pauloniui, kad asistavo 
arkidijakonu per šv. Mišias 
ir pasakė gražų ir turinin
gą pamokslą. Dėkoju: kun. 
J. Balkūnui, kuris asistavo 
dijakonu; kun. Raugalui, ku
ris gražiai vedė ceremonijas; 
klierikui Čižauskui, kurs bu
vo subdijakonu; seselėms 
pranciškietėms, gražiai iš- 
puošusioms altorių.

Noriu išreikšti savo padė
ką varg. Jonui Brundzai už 
gražų choro vedimą, solistei 
p. Brundzienei už gražų Avė 
Maria giedojimą; choris
tams, gražiai atgiedojusiems 
Šv. Mišias. Dėkoju visiems 
dalyvavusiems Mišiose. Vi
sus prisiminsiu savo maldo
se. Taip pat neužmirškit 
naujai įšventinto kunigėlio 
savo maldomis.

Kun. J. Baltrušaitis, M.I.C.

nepatinka, kad lietuvis gali 
patekti į kongresą. Jie gerai 
žino, kad kongrese jau ne 
kartą kongresmanai pasmer
kė bolševikišką Rusiją, už
grobusią mažas Pabaltijo 
valstybes. Amerikos val
džia, jie žino, nepripažino ir 
nepripažins Rusijos neteisė
tų žygių Pabaltijo valstybė
se ir todėl jie nenori, kad 
lietuvis būtų tokioje vietoje, 
kurioje gali iškelti lietuvių 
tautai bolševikų daromas 
skriaudas. Lorimer gatvės 
komunistai tikrai parodė, 
kad jiems niekas nepatinka, 
kas lietuviška. Tačiau jie 
nesustabdys liet uviškumo 
čia, kaip nepajėgs jų vien- 
vardžiai to padaryti Lietu
voje. Lietuviai kovojo ir ko
vos dėl savo laisvės ir nepri
klausomybės. Komunistėliai 
nepamokys tikrų lietuvių ir 
jų neišprovokuos. Lietuviai 
galvoja ne apie Stalinui tar
naujančią, tik apie laisvą 
Lietuvą.

Dėl tolimesnės rinkiminės 
kongreso kampanijos reikia 
pastebėti, kad šiandien jau 
paskutine diena mums prisi
dėti prie jos. Kampanija 
reikalauja daug darbo, daug 
talkininkų, todėl kas iki šiol 
dar neprisidėjote, tuoj pra
neškite savo adresą adv. K. 
Jurgėlai, 359 Union Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Lietuviai, parodykime su
siklausymą ir ryžtingumą. 
Pažiūrėkime, kaip kitos tau
tos iš savo tarpo turi dešim
tis kongresmanų, turi sena
torių, o mes neturime nei 
vieno. Yra didelė galimybė 
advokatui W. J. Drake-Dra- 
gūnui laimėti rinkimus; jis 
juos laimės, jei turės pakan
kamai talkininkų. Jei jis 
laimės, bus garbė visai lietu
vių tautai. Todėl mes turi
me jam padėti. Jaunimas ir 
vyresnieji, pasiskirkime tam 
darbui, kurs bus visai leng
vas. Jis prasidės tik rugsė
jo 17 d. po pietų, tą pačią 
dieną ir baigsis. Kaip rei
kės tas kelias valandas veik
ti, nurodys pats kandidatas 
William J. Drake-Dragūnas. 
Daug kas prie to darbo pri
sidėjo, prisidėkite ir jūs. 
Lengvai rinkimus laimėsime, 
jeigu visi dirbsime, tad į 
darbą. Tuoj praneškite sa
vo adresą adv. K. Jurgėlai.

J. E. S.

Rugsėjo - September 6, į——j, kaip
BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

MASPETHO ŽINIOS

—Varg. A. Visminas buvo 
išvykęs į vąrgonininkų sei
mą Hartforde. Choras pa
siuntė du delegatu į Chorų 
sąjungos seimą, taipgi įvy
kusį Hartforde.

—Kun. J. Balkūnas šią sa
vaitę buvo kunigų rekolekci
jose Huntingtone, o kitą sa
vaitę vyks kun. J. Kartavi- 
čius.

—L.R.K.S.A. mėnesinis su
sirinkimas bus rugs. 9 d., 
pirmadienio vakarą. Taipgi 
šv. Onos sodalicija susi
rinks pirmadienio vakarą.

—Lietuvių bažnyčioje 7 
vai. mišios sekmadieniais 
nebebus laikomos.

—Kun. Jonas Baltrušaitis, 
M.I.C., atsilaikęs primicijas 
ir sekundicijas ir praleidęs 
atostogas apylinkėje, išvyko 
Marianapolio kolegijon.

—Pranciškonės seselės jau

ADV. DRAKE-DRAGŪNAS 
TURI GERĄ PRADŽIĄ

Šių metų kongreso rinki
muose New Yorko lietuviai 
aktingai dalyvaus. Lietuvis 
kandidatas William J. Drake 
Dragūnas 9 distrikto respub
likonų sąraše gavo pirmą 
vietą ir balote bus pirmuo
ju. Pirminių balsavimų (pri
mary) sąraše jis pirmas. Ne
buvo lengva surinkti petici
jas, kurias gali pasirašyti 
registruoti rinkėjai, o res
publikonų partijoje lietuvių 
labai mažai. Parašai rinkti 
kitų tarpe, darbas atliktas 
sėkmingai. Dalis politikierių 
nenorėjo užleisti vietos lie
tuviui kandidatui. Prasidėjo 
kova rinkimų valdyboje. Al
pėm, Schwach ir kiti res
publikonai buvo įteikę pro
testus Board of Election rei
kalaudami, kad adv. William 
J. Drake-Dragūnas nebūtų 
kandidatu. Rinkimų valdy
ba, peržiūrėjusi peticijas, 
aiškiai rado, kad peticijos 
gerai sudarytos, kad jas pa
sirašė respublikonai ir tuo 
būdu adv. Drake tapo kandi
datu.

Čia pažymėtina, kad ir 
Lorimer gatvės komunis
tams nepatinka, kad lietuvis 
gali būti išrinktas į kongre
są. Jie savo laikraštyje rašė, 
kad lietuvis kongrese reika
lingas, esą, tam, kad „Ame
rika smetonininkam atgautų 
Lietuvą”. Keistas jų galvo
jimas, bet labai atviras pri
sipažinimas, kad jiems ir tai

TIKYBOS PAMOKOS VIEŠ. 
MOKYKLOSE

AMER.'
LIKŲ
TURIN

VALANDOS:
8—10 ryto
1—2 po pietų
6—8 vakare 
šventadieniais susitarus
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta 
TeL EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ
(Vencius)

ADVOKATAS
219 So. 4th Street, Brooklyn, N.

(Williamsburgh Bridge Plaza)
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Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETUS— VAKARIENĖ Geriausias pasirl

ppinskis.
kai melagiai.
pynė”.
L bėdos.

EINA

Entered a 
Office at

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš geJ 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y
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mokyti vaikus tikybos, bū
tent: katalikai, protestantai 
ir žydai, kurie turėjo susi
rinkimus ir 
mokų laiką.
nai, kurių
yra viešos
rūpinosi, kad vaikai nepra
leistų progos lankyti tikybos 
pamokas.

Į19-2O d.d. katali- 
Įtuvių Darbininkų 
Bone minės savo 
125 metų sukaktį. 
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ĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyno katalikų vysku
pijos mokyklose per vasarą 
lankėsi kiekvieną dieną 14,- 
000 vaikų.

Iš Madrido, praneša, kad 
ten mirė kardinolas Goma. 
Kardinolas Goma buvo Is
panijos gynėjas nuo Mask
vos komunistų užplūdimo.

J.A.V. per pask. 10 metų 
atsirado 57 naujos tikybos 
sektos, kurios turi 2,432 
maldnamius ir 204,301 išpa
žinėjų.

Pasaulinio karo veteranai 
reikalauja, kad J.A.V. atsta
tytų nuo darbo J.A.V. Darbo 
sekretorę Perkins, ir išde- 
portuotų įtartą komunistą 
Bridges, vakarinių valstybių 
C.I.O. unijos vadą.

rį; 3) J.A.V. už neprisii I
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Nuo šio rudens viešose 
mokyklose įvedamos ' tiky
bos pamokos. Kol kas vis 
dar vedami pasitarimai apie 
būdus, kokiais būtų galima 
geriausiai patenkinti ir mo
kyklos valdininkus ir moky
klų mokinius ir jų tėvus. 
Švietimo komisijonierius Dr. 
Campbell paskelbė sekančius 
nuostatus:

1. Atleisti vaikus tikybos 
pamokoms, kurios turi būti 
ne viešose mokyklose, bet 
gali būti duodamos vaikų tė
vams prašant.

2. Tikybos pamokos turi- 
būti vedamos tikybos dvasi
ninkų ir jų priežiūroje.

3. Vaikai turi registruotis 
tikybos pamokų vietose ir 
pranešimų - registracijos pa
žymėjimą atsinešti į mokyk
lą ir perduoti mokytojui.

4. Pranešimai apie vaikų 
lankymąsi tikybos pamo
koms turi būti įteikti moky
klų viršininkams kiekvienos 
savaitės gale.

5. Iš mokyklos tikybos pa
mokoms vaikų atleidimas 
negali būti ilgesnis, kaip 
vieną valandą ir vieną kartą 
savaitėje. Laiką paskirs mo
kyklos vadovybė.

Jeigu atsirastų, kur vaikai 
iš vienos mokyklos turėtų 
lankyti pamokas keliose vie
tose, tuomet visiems vai
kams skiriama ta pati va
landa.

Iki šiol atsirado tik trvs 
tikybų grupės, kurios žada

New Yorko jaunuoliai su
prato, kad vedybos negelbės 
jų nuo priverstino kareivia
vimo, jeigu tik bus reikalas 
šaukti kariuomenėn, tad 
skubinimasis vestis sumažė
jo. O gal lietingas oras su
laikė tą judėjimą?

Atvykę iš Prancūzijos ke
liauninkai pasakoja, kad 
prancūzai nepamirš keturių 
dalykų: 1) savo buvusios 
valdžios politikierių ypač žy
do Blumo; 2) Anglijos, kuri 
neprisirengusią karan Pran
cūziją įstūmė į karo sūku-

is katalikų žurnalas 
| buvo paskelbęs vė
tai įdomų ir išsamų 

Vokiečiai Berlyne jau nffaPle m°kslo krizę, 
ko „Gute Nacht”, bet „F^psnyje Pr°f- ^e" 
logna”. Mat, anglams a|nur0(^®’ ^a(l m°kslo 
lankant Berlyne su bomRrtinio. civilizuoto 
mis, nuo šiol „bolona” tame, ^a(^
kia linkėjimą praleisti įdėjai liko yienaša- 
bombų puolimo naktį. r užmiršo žmo- 

______ minties turinį, ku- 
Londone citrinos (lerb dvasinis pradas.

Šiuo ml10 daugiau domėtis 
ūais mokslais.

mipsnyje prof, če- 
jjnurodė, kad mokslo 

lankant Beriyne 'su 'bonJ*rttaio civilizuoto 

mis, nuo šiol „bolona” rf’1............... •

nai) retenybė, 
mokama 25c už vieną.

Nauju J. A. Valstybių pi 
to viršininku — Postmasi 
General paskirtas Frank 
Walker, New Yorko advol 
tas, įžymus katalikas, ser 
Roosevelto draugas.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų •kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa- 
sekti jtj pavyzdžiu.

TRIP EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA) Į

485 Grand Street, ]
Telefonas: EVergreen 7-1661 £_

Brooklyn, N. Y<

M žmonėms tamsy- , 
ikyti leidžiami komu- : 
ė laikraščiai įžūliai ’ 
Inuigus misijonierius, ‘ 
y sako bažnyčiose pa- 
b vasarą, kai didelis 
pis. Girdi, tai tuš- 

eikvojimas, ken- 
pingumui ir tam tu- 
į padarytas galas, 

tie patys laikraščiai 
pako prieš nuolati- 
psnių mitingų šauki- 
bivalomą juose darbi- Į 
plyvavimą. Nuo Re
pšio iki rugsėjo pra
keik nebuvo dienos, 
Lietuvos darbininkai 

I buvę varomi į mitin
io atitraukiami nuo 
po darbo ir verčiami 
.valio” navo pavergė- 

Rii. Tokių daugvei- 
pgiiĮ Ibietuvos žmo- 

matę.

Ros ;įir komunisti- 
švietimo ko- 

fkjWenclova susi- 
jMs| mokytojus ir 
ĮM’Mkaip ateityje 
M fe j aunuomenę 
fįfc’ų vaikučius.
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