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LOZORAITIS TVIRTU ŠKIRPOS KELIU
Roma. — Beveik tris sa

vaites buvo stengiamasi iš
gelbėt nuo bolševikų Lietu
vos pasiuntinybės prie Kvi- 
rinalo (Italijos vyriausy
bės) namus, priklausančius 
Lietuvos valstybei. Bet ga
lop, italų valdžiai pasisakius 
už namų perdavimą, tolimes
nis priešinimasis pasidarė 
nebegalimas ir rugpiūčio 26 
d. apie 8 vai. vakaro Lietu
vos ministeris Stasys Lozo
raitis Romoje turėjo palikti 
pasiuntinybės namus. Prieš 
tai pasiuntinybėje susirinko 
visa lietuvių kolonija su Lie-

ne- 
vėl 
ne-
lie- 
ko-

Tautos Duobkasiai Seniai Dirbo
SOVIETŲ SĄJUNGOJE NE
BĖRA UŽSIENIO KORES

PONDENTŲ

LĖKTUVŲ GAMYBA NUO
LAT DIDINAMA

kybos, bū- 
irotestantai 
urėjo susi- 
si apie pa- 
įpijų klebo- 
pijų ribose 
y klos, irgi 
ikai nepra
šyti tikybos

Ji yra sulai- 
li gausingas minias dar- 

fei nkų nuo komunistų ap- 
ių. Jos darbo ir kovos 
1 va nesutepta jokia dė- 

Linkime, kad šios nuši
lusios organizacijos vė- 
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gausingesnės lietuvių 
jininkų minios.
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mą materife
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zidento
maldos už tį Sąjunga, jos vadai ir 
diena yra sizi leidžiamas 
kad tai yų;
Dievo Mot®
na.

Darbinin-

ŽINIOS

dikų vysku- 
per vasarą 

į dieną 14,-

iigpiūčio 22 d. komisarų 
— įpiamoje Lietuvoje pasi- 

profesorius Vincas Če
kas, vienas įžymiausių 
yių mokslininkų, buvęs

raneša, kad 
tolas Goma, 
a buvo Is- 
nuo Mask- 

žplūdimo.

New Yoifc) 
dūkų apgyni 
ly, mirėjudnlĮ f I 

nutė, žinomai netis Lietuvos universi- 
Buvo labai e 
ris.

rektorius, daug dirbęs 
uvos ir jos žmonių sava
iskumui užtikrinti. Ilgą 

prof. Čepinskis buvo

Visi šie vaikai gimę ir augę 
laisvoje Lietuvoje. Dabar 
jiems turės būti dėstomas 
Lietuvos laisvo gyvenimo 
šmeižimo, niekinimo, purvais 
drabstymo „mokslas”.

Venclova aiškiai pasakė, 
kad mokyklų vaikai turės 
būti mokomi mylėti ir gerb
ti „mūsų tėvynę — Sovietų 
Sąjungą”. Kad reikia mylė
ti ir gerbti Lietuvą, kad rei
kia pažinti jos istoriją, jos 
garbingą praeitį, Venclova 
nė žodeliu neužsiminė. Pa
gal komisarų ukazus, Lietu
vos jaunuomenė turės moky
tis mylėti savo krašto paver
gėją, pasmaugusį nepriklau
somybę, pavertusį 
stybę didžiausiu ir 
siu kalėjimu.

visą val-
tamsiau-

sk. 10 metų 
įjos tikybos 
turi 2,432

!04,301 išpa-

Dies M- 
kiečių infer £s su socialdemokratais, 

New Yėiš 
Manoma, b! 
surasta w 
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ae kartą teikė jam neti- 
fo mokslininko vardą, 

ikro ve j e buvo visai ki- 
Jis buvo tikintis žmo-

d. komu-

ro veteranai 
J.A.V. atsta- 
T.A.V. Darbo 
ns, ir išde- 

komunistą 
lių valstybių 
ią.

‘of. Čepinskis buvo nepa- 
tai nuoširdus, geraširdis 
io. Jo paramos ir įvai- 
pagalbos patyrė didelis 

Sius studentų, kai jis 
) universiteto rektorium.
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jstis sumažė- 
įgas oras su- 
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, " ų spaudoje. Prieš dve- 
Pereitą sk neįus katalikų žurnalas 
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vi " psnį apie mokslo krizę. 
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ko „Gute NU tįs nurodė, kad mokslo 
logna”. Mat
lankant Bdp nimo nelaimė tame, kad 
mis, nuo šiol 
kia linkėjimą 
bombų puolis

so dabartinio civilizuoto

šio kūrėjai liko vienaša- 
, kad jie užmiršo žmo- 

prigimties turinį, ku- 
e yra ir dvasinis pradas.

ancūzijos ke- 
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mirš keturių 
ivo buvusios 
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Inglijos, kuri 
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nai) retenybė asiniais mokslais, 
mokama 25c-

Komunistinis 1 a i k r aštis 
„Darbo Lietuva” praneša, 
kad sovietiškoji Lietuva tu
rinti savo „Staliną”. Lietu
vos Stalinas esąs ne kas ki
tas, kaip „draugas” Justas 
Paleckis.

Ukmergės apskrityje, atsi
radus laisvai vietai į „liau
dies seimą”, rugpiūčio 22 d. 
buvo papildomi „rinkimai”. 
Vieninteliu kandidatu buvo 
pastatytas J. Paleckis. Ta 
proga sovietiškoji lietuvių 
spauda ėmė dar kartą kelti 
viešumon Paleckio asmenį ir 
garbinti jo nuopelnus. Ko
kie šio vyro nuopelnai Lie
tuvos valstybės nepriklauso
mybės pardavime Maskvai, 
lietuvių tauta gerai žino ir 
be šios reklamos. Bet iš nau
jai „rinkimų” proga paskelb
tos Paleckio biografijos suži
nome kai kurių bruožų apie 
jo išdavikišką veikimą. Da
bar jau atvirai skelbiama, 
kad Paleckis pradėjęs ben
dradarbiauti k o m u n istinėj 
spaudoj dar 1919 metais, o 
nuo 1935 m., pasak „Darbo 
Lietuvos,” „sueita kontaktan 
su komunistų partijos veikė
jais, o vėliau Paleckio saitai 
su kompartijos pavieniais 
nariais metas iš meto stip
rėjo.”

Dėl šio prisipažinimo ten
ka pastebėti, kad Paleckis 
tokiu atveju lietuvių visuo
menėje vaidino provokato
riaus vaidmenį. Jis pasku

Buffalo. — Tautinės gyni
mo komisijos narys William 
S. Knudsen, baigęs ginklų 
gaminimo dirbtuvių lankymo 
kelionę, didžiu pasitenkini
mu pareiškė, kad per atei
nančius 19 mėnesių Jungti
nių Amerikos Valstybių ka
riuomenė turės 11,000 ge
riausių lėktuvų. Drauge jis 
pareiškė, kad ši valstybė da
bar gamnia geriausius lėktu
vus ir daugiau nei bet kuri 
šalis.

Manoma, kad 1942 m. ba
landžio pradžioje Ameriko
je bus pagaminta 33,000 lėk
tuvų, kurių 14,000 skiriama 
Anglijai. Šiuo metu kas mė
nuo Amerikoje pagaminama 
900 naujų lėktuvų, bet netru
kus ši gamyba bus padvigu
binta.

Maskva. — Sovietų Sąjun
goje anksčiau amerikiečių 
laikraščiai turėdavo Maskvo
je savo nuolatinius kores
pondentus, kurie pranešdavo 
apie komunistinės valstybės 
gyvenimą, apie įvairius pa
sikeitimus. Bet nuo šių me
tų pradžios Sovietų Sąjun
gos komisarai užsienio ko
respondentų pranešimams į- 
vedė visiškai griežtą cenzū
rą, taip kad bet koks teisin
gas žinių pranešinėjimas li
ko visai neįmanomas. „New 
York Times” dienraštis per 
daugelį metų palaikė savo 
nuolatinį skyrių, kuris dabar 
uždarytas.

Per 5 metus to laikraščio 
atstovu buvo Harold Denny, 
bet pernai jis turėjo pasi
traukti, nes nebegalėjo atlik
ti savo pareigų. Jo sekreto
rė buvo Sovietų pilietė. Vie
ną naktį ją suėmė Sovietų 
slaptoji policija ir jos liki
mas nuo tol nežinomas.

tuvos ministeriu prie Vati
kano S. Girdvainiu ir vysk. 
Būčių priešakyje. Lozorai
tis kreipėsi į susirinkusius 
sakydamas, kad Lietuva 
mirė ir negali mirti. Ji 
bus atstatyta, laisva ir 
priklausoma. Tam visi 
tuviai vieningai dirbs ir 
vos.

Susirinkusių lietuvių var
du tarė žodį J. E. Vysk. Bū- 
čys, pažymėdamas, jog bol
ševikų okupacija yra vienas 
sunkiausių Lietuvos istorijo
je bandymų, tačiau reikia 
tvirtai tikėti, kad teisingu
mas laimės, lietuvių tauta iš
silaisvins iš žiauraus sveti
mo jungo ir pasiuntinybės 
namuose vėl bus atstovauja
ma laisva Lietuva.

Dideliu susijaudinimu susi
rinkusieji sugiedojo Tautos 
Himną. Tuo metu ant pa
siuntinybės rūmų plevėsavo 
Lietuvos vėliava su gedulo 
šydu. Jau buvo prieblanda, 
kai Romos lietuviai skirsty
damiesi ėjo gėlynų takais, 
kur gulėjo dalgiu nupiautos 
lietuviškos gėlės. Lietuviai 
paliko savo valstybės namus 
susikaupę, bet tvirtai pasi
ryžę į juos sugrįžti.

Išvažiavęs iš pasiuntiny
bės, Lozoraitis nusiuntė ita
lų užsienių reikalų ministeri
jai ir diplomatinio korpuso 
dekanui Popiežiaus Nuncijui 
raštus, kuriuose pareiškė, 
kad nors ir buvo priverstas 
palikti pasiuntinybę, vis dėl
to nepripažįsta sovietams 
nei teisės ją užimti, nei 
Lietuvai atstovauti.

Jokio namų perdavimo ar 
raktų įteikimo akto nebuvo 
padaryta.

Kitą rytą 9 vai. du Sovie
tų ambasados atstovai atvy
ko prie Lietuvos pasiuntiny
bės. Juos įleido tarnas. Bol
ševikai iš karto puolėsi prie 
garažo paimti automobilį. 
Garažas buvo tuščias, auto
mobilis išvežtas. Eidami prie 
namų, pamatė nukirstas gė
les. Įėjo į I-mą aukštą—tuš
čia, tik sienos: į II aukštą— 
tas pats, nei vieno daikto, 
nei vienos kėdės. Teko iš
eiti iš namų ir atsisėsti ant 
laiptelių. Taip besėdėdami 
pamatė pagaliau vienintelį 
paliktą jiems inventorių— 
šunį. Sužinoję pas tarną, 
kad tai pasiuntinybės šuo, 
bolševikai liepė išvaryti jį 
lauk į gatvę. Tarnas atsisa
kė. Tada jie patys ėmė šunį 
gaudyti, bet šuo nesidavė ir 
rodė dantis. Tik dabar, šu
nį bevaikydami, Rusijos am
basados atstovai pastebėjo 
trispalvę vėliavą ant rūmų. 
Ji buvo taip pakabinta, kad 
kelių valandų bolševikiškos 
pastangos ėjo niekais—vė
liava vis dar plevėsavo sau
lėje. Reikėjo nupiauti visą 
stiebą. Visiškai įniršę, bol 
ševikai, kurių atvyko dar 
keturi, nežinodami kam ker
šyti, įsakė trims pasiuntiny
bės tarnams per kelias va
landas išsikraustyti su šei
mom ir visa manta iš pa
siuntinybės, tuo būdu išmes
dami i gatvę žmones, kurie 
nenkiolika metų dirbo Lietu
vos pasiuntinybėje.

Visą dieną bolševikai slan
kiojo po tuščią pasiuntinybe. 
Du paliko ir naktį, bet turė
jo nakvoti ant grindų ir be 
elektros.

ITALIJOJE SUIMAMI 
KUNIGAIKŠČIAI

Roma. — Italijos policija 
suėmė du įžymių kunigaikš
čių šeimų narius, kurie ap
kaltinti nepalankumu fašiz
mui. Abu suimtieji kuni
gaikščiai išgabenti į sunkių 
darbų stovyklą. Manoma, 
kad panašių suėmimų bus ir 
daugiau.

Pernai nauju „New York 
Times” korespondentu pa
skirtas G. E. R. Gedye, kurs 
neseniai irgi turėjo išvykti 
iš Rusijos. Jam nebuvo net 
leista pranešti savo laikraš
čiui, kad jo vedamas žinių 
skyrius Maskvc^e uždaro
mas. Nuo dabar iš Rusijos 
gaunami pranešimai yra 
grynai Maskvos kūrinai, ku
riuose tiek tiesos, kiek tei
singumo visame komunisti
niame režime.

Iki rugpiūčio 14 
nistiniai komisarai Lietuvo
je suardė ir apiplėšė 30,852 
ūkius, iš kurių paimta 599,- 
616 hektarų žemės. Kaip 
komunistų spauda skelbia, 
norinčiųjų gauti žemės atsi
rado 185,819 asmenų. Pagal 
lygybės dėsnį, kiekvienam 
prašančiųjų turėtų tekti tru
putį daugiau nei 3 hektarai. 
Kas pažįsta ūkininko gyve
nimą, gal greit ir tiesiai at
sakyti, ar galima vienai šei
mai pragyventi iš trijų hek
tarų ūkio. Visai kitaip bū
tų, jei tokio sklypo laikyto
jas turėtų nuosavybės teises, 
bet dabar Lietuvoje visi 
žemdirbiai—tiktai komuniz
mo komisarų bernai ir ver
gai.

Žemės dalinimas komisa
rams nekaip sekasi. Jų pa
čių spauda pažymi, kad da
lintojai daug kur pasirodo 
labai šališki. Yra paskelbtos 
pavardės asmenų, kurie pir
miausia žemę paskyrė savo 
giminėms arba tiems, kurie 
„užfundina” gerai išsigerti 
ar kitokių gerybių. Komu
nistai rinko pačius „geriau
sius darbininkus” žemei da
linti, bet pačioje pradžioje 
pasirodė daug suktybių. Ro
jų sukurti ne taip lengva, 
kai ir patys kūrėjai ne an
gelai.

Lisbonas. — Portugalijos 
vykfausybė pranešė, kad ji 
nepripažįsta Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos užgrobimų ir 
šių valstybių reikalu ji netu
rės jokių santykių su Sovie
tų Sąjunga.

RUMUNIJOJ KARINĖ 
DIKTATŪRA

Petrova;

Londonas, Berlynas Liepsnose

tiniuosius 14 metų buvo lat
vių buržuazinio laikraščio 
„Jaunakas Zinas” korespon
dentas Kaune. Dabar šis Ry
gos laikraštis yra uždarytas. 
O „Jaunakas Zinas” buvo vie
nas aktingiausių latvių val
stybės prezidento K. Ulma- 
nio režimo rėmėjų, tuo tar
pu, gi J. Paleckis, kaipo to 
laikraščio k or e s p ondentas 
Kaune, gaudavo iš šio „fa
šistinio” laikraščio atlygini
mą.

J. Paleckis bendradarbia
vo ir kai kuriuose Kauno 
laikraščiuose. Jis nuolat ra
šydavo bulvariniam dienraš
ty „Laikas”, kurį to paties 
Paleckio vadovaujama vy
riausybė uždarė. Kaipo už
darymo priežastis buvo nuro
dyta, kad „Laikas” buvęs 
remiamas tautininkų režimo. 
Tad išeina, kad J. Paleckis 
dirbo laikraštyje, kurį rėmė 
„fašistai”. O tuo pat me
tu, kaip dabar viešai skel
biama, Paleckis palaikęs ry
šius su komunistais. Ku
riems ponams Paleckis dau
giau buvo parsidavęs, gal 
parodys ateitis.

Dabar šis Lietuvos nepri
klausomybės duobkasis 
„Darbo Lietuvos” vadinamas 
Lietuvos Stalinu .. .

Zarasuose buvusiam mi
tinge Paleckio kandidatūrai 
pareklamuoti kalbėjo šie 
žmonės: Zarasų apskrities 
komunistų partijos komiteto 
pirmininkas
kažkoks A. šikailovas, o pa
galiau Archipovas. Tenka 
prisiminti, kad Zarasų aps
krityje gyvena daug rusų, 
kurie caro valdžios buvo at
keldinti Lietuvon kaipo ,po- 
selencai” lietuvių tautai ru
sinti. Dabar šie patys bur
liokai kalba lietuvių tautos 
vardu! Ukmergėje Paleckio 
garbei buvusiam mitinge 
kalbėjo taip pat raudonosios 
armijos atstovas.

Traukia jaunimą
Komunistų partija ir ko

munistinio jaunimo organi
zacija deda didelių, bet re
zultatų neduodančių, pa
stangų įtraukti į savo eiles 
lietuviškąjį jaunimą. Tuo 
tikslu Kaune, sporto salėje, 
buvo sušauktas jaunimui 
skirtas mitingas, kuriame 
kalbėjo J. Paleckis. Kaip ir 
kitais atvejais, Paleckis pa
skaitė sovietų pasiuntinybės 
parengtą kalbą, kurioje jam 
buvo įsakyta kelti į padan
ges sovietiškąjį „rojų”.

Pasak Paleckio, birželio 
15-17 d. datos, kuomet so
vietų kariuomenė okupavo 
Lietuvą, esančios istorinės 
datos. Tai esanti „Mūsų re
voliucijos” data.

Verta pastebėti, kad pats 
Paleckis apie „mūsų revoliu
ciją” patyrė tiktai po to, kai 
raudonoji armija jam buvo 
Lietuvoje. Kokį nuopelną 
šioje „mūsų revoliucijoje” 
turi Paleckis, tur būt, neaiš
ku ir jam. Toliau didžiausia 
data buvusi ta, kuomet Pa
leckis, raudonųjų įsakymu, 
nuvyko į Maskvą parduoti 
Lietuvos ir pamatė Staliną. 
Po Paleckio į jaunimą kal
bėjo „Tiesos” dienraščio re
daktorius, kurio pavardė Zi
manas. Vėliau apie Sovietų 
Sąjungos užsienių politiką 
kalbėjo raudonosios armijos 
politinis vadovas (pačioje 
Rusijoje tokie vadovai jau 
panaikinti!) „draugas” Šin- 
karenko. Jis kalbėjo rusiš
kai, tad lietuviškas jaunimas 
jo visai nesuprato.

J

Bukareštas. — Rumunijos 
naujas ministeris pirminin
kas generolas Antonescu, 
privertęs karalių Karolių pa
sitraukti nuo sosto, pasiėmė 
visą valdžią į savo rankas ir 
pradėjo vykdyti grynai kari
nę diktatūrą. Jaunasis ka
ralius Mikalojus, 18 metų 
jaunuolis, turi tik karaliaus 
titulą, o jėgos jokios. Kara
liaus Karoliaus turtai paim
ti valdžios žinion, o pats Ka
rolius apsigyvens Portugali
joje, kur jau ir išvyko. Jis 
keliaująs drauge su savo il
gamete meiluže Magda Lu- 
pescu, žyde.

Rumunų spauda buvo pra
dėjusi labai smarkiai pulti 
buvusį karalių, bet jaunasis 
karalius kreipėsi į spaudą, 
prašydamas susilaikyti nuo 
jo tėvo garbės žeminimo. 
Laikraščiai tuojau pakeitė 
toną.

Artimi buvusio karaliaus 
pataikūnai ir šalininkai pra
šalinti bei suimti. Visoje val
stybėje varomas didelis va
lymas. Rumunai kviečiami 
vienybėje su nauja vyriau
sybe dirbti, kad būtų išlaiky
ta bent tai, kas liko iš val
stybės, kai nemaža teritori
jos dalis atiduota Sovietų 
Sąjungai, Bulgarijai ir Ven
grijai.

kentėjo kelios ligoninės. Sek
madienį bombos užmušė per 
600 asmenų. Sužalotas van
dens, elektros ir gaso tieki
mas.

Vokietijos nacių spauda 
labai kaltina anglų lėktuvus, 
kurie, girdi, lyg piratai puo
la atvirus miestus nakties 
metu, visai neturinčius milį- 
tarinės reikšmės ir jų bom
bos užmušą moteris ir vai
kus. Už visa tai vokiečiai 
turėsią atkeršyti. Dabarti
niame kare laikomasi dės
nio: akis už akį, dantis už 
dantį. Nacių spauda rašo, 
kad Anglijos sunaikinimas 
esąs tik savaičių klausimas, 
kad vokiečių lėktuvai be at
vangos lankysią Anglijos 
miestus, naikinsią viską, kol 
Anglijoje susidarys tokia 
vyriausybė, kuri priims vi
sus Vokietijos reikalavimus.

Anglijos lėktuvai 
pasiekia Vokietijos, 
zijos ir Olandijos 
kur vokiečiai turi
karines vietas ir jas bombar
duoja. Pačioje Anglijoje jau
čiamas lakūnų trūkumas. Iki 
šiol lakūnais buvo priimami 
jaunuoliai iki 32 metų, o da
bar skelbiama, kad šaukiami 
savanoriai lakūnai iki 37 m. 
amžiaus. Lėktuvų, atrodo, 
anglai dar turi pakankamai. 
Jų lėktuvai yra išmėtyti po 
įvairias vietas, kur jie laiko
mi labai mažomis grupėmis; 
tai daroma, pasimokius įš 
Lenkijos, kurios lėktuvai bu 
vo sunaikinti pirmą karo 
dieną, kadangi buvo didelė
mis grupėmis aerodromuose, 
kuriuos vokiečių lėktuvai 
tuojau sunaikino.

Praeitos savaitės gale ir 
šios pradžioje Vokietijos ir 
Anglijos lėktuvai padidino 
savo mirties darbą. Londo
nas kasdien bombarduoja
mas. Skaudžiausiai Londo
nas, tas didžiausias pasauly
je miestas, nukentėjo rugsė
jo 8 d., kai vokiečių lėktuvai 
metė bombas į pačius miesto 
centrus. Tą dieną būta ir 
daugiausia aukų. Labai nu
kentėjo Doverio uostas, kurs 
jau esąs nebetinkamas lai
vams naudotis.

Anglų lakūnai ir neatsilie
ka. Paskutiniu metu jie la
bai išvystė savo veiklą ir 
dažnai pasiekia Berlyną. 
Rugsėjo 11 d. Berlynas pa
juto smarkiausią bombarda
vimą. Anglų lėktuvai atskri
do vidurnaktį ir puolė patį 
miesto vidurį. Nukentėjo 
gražieji, iškilmingi Branden
burgo vartai, dailės akade
mija, šv. Jadvygos ligoninė, 
įspūdingoji Liepų alėja, už
sienio atstovybių apylinkė. 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių pasiuntinybės namams 
irgi teko viena bomba, bet 
didelių nuostolių ji nepada
rė. Daugelis Berlyno namų 
skendo dūmuose ir liepsnose. 
Vokiečiai gavo paragauti 
bombardavimo vaisių.

Londonas jau žymiai ap
naikintas. Gyventojai, ku
rie tik gali, bėga iš jo, ypač 
moterys ir vaikai. Iki šiol 
Londono gyventojai dar lan
kydavo kavines, teatrus, pa
silinksminimo vietas, bet pa
didėjęs vokiečių bombarda
vimas miesto gyvenimo vaiz
dą visiškai pakeitė. Patys 
svarbiausi miesto centrai ap
naikinti. Pranešama, kad nu-

ituvos žmonėms tamsy- 
laikyti leidžiami komu
nai laikraščiai įžūliai 

General past . kunigus misijonierius, 
---- " d šie sako bažnyčiose pa
tas, įžymus t dus vasarą, kai didelis 
Rooseveltofo Zmetis. Girdi, tai tuš- 
-------------- z laiko eikvojimas, ken- 

darbingumui ir tam tu- 
dūti padarytas galas, 
lt tie patys laikraščiai 
o nesako prieš nuolati- 

£ masinių mitingų šauki- 
privalomą juose darbi

oj dalyvavimą. Nuo lie- 
nėnesio iki rugsėjo pra- 
1 beveik nebuvo dienos, 
Į, Lietuvos darbininkai 

! tų buvę varomi į mitin- 
11 Jie atitraukiami nuo 
Ipginio darbo ir verčiami 
Rti „valio” savo pavergė- 
jgĮtalinui. Tokių daugvei- 
ggmelagių Lietuvos žmo- 
||ar nebuvo, matę.

narnos įir komunisti- 
Lietuvosh švietimo ko

la Ant. ^Venclova susi- 
Lietuvos į mokytojus ir 
į jiems, NpiP ateityje 
| auklėti jaunuomenę, 
os mokykl$K vaikučius.

Nauju H 
to viršinint

Walker, Ne* 
tas, įžymus

JAUSTOS RŪŠIES 
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au kaitros už jwq pūu* 
'ūsų ’kaimynai naudoja 
Imber Coal Co. anglis ir 
sand. Kodą jums nepa- 
jtj pavyzdžiu.

EMBER COAL CO
(LIETUVIŲ KOMPANIJA) 

d Street, Br o< 
BVergreen 7-1661
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Daugelį klaidina bolševikų 
vykdoma žemės reforma Lie
tuvoje. Girdi, Lietuvoje bū
sianti pagerbtos šiokios to
kios nuosavybės teises. Bū
tu daugiau nei naivu, jei ti
kėtume tokiems ramini
mams.

Lietuva dabar tapo papra
sta Sovietų Sąjungos provin
cija. Joje negali būti kito
kios tvarkos, nei visoje Ru
sijoje. Pradžioje dar leidžia
ma žaisti įvairiausiais „pasi- 
tiešijimais.” Juk greitai ir 
visi darbininkai pamatys, 
kad maži ūkeliai pavirs tik
riausiais elgetynais. Tada 
Maskvos ponai pasakys:

Matot, draugai, kad pasi
rinkote ne tiesų kelią. Jūs 
dar nebuvot priaugę prie so- 

(tęsinys 2-ram pslp.)

Rugsėjo 8 d. šv. Augusti
no, Florida, kolonija šventė 
375 metų sukakti. Pamaldos 
buvo tautiniame parke. Da
lyvavo apaštališkas delega
tas iš Washingtono.

tgji.

kasdien 
Prancū- 
miestus, 
svarbias

ARGENTINOS VYRIAUSY
BĖ UŽ DEMOKRATIJA

Buenos Aires. — Nauja 
Argentinos vyriausybė pir
mame savo pareiškime nuro
dė, kad ji gerbs demokrati
nius dėsnius, kad vykdys ša- 
Jvje demokratinę santvarką. 
Vyriausybė sudaryta po to, 
kai valstybės tautos atstovų 
rūmai pareiškė savo visišką 
pasitikėjimą prezidentui Or
tiz, kai šis mėgino atsistaty
dinti.
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KAM ŠIRDĮ DAVEI?

Karžygių Krašte
(Korespondencija iš Suomijos)

Dirbti, Kovoti, Laimėti

išlaikytų, 
nepriklau- 

Lietuvių 
ir net pa-

Išplėšk man širdį kruvinai, 
Kad jos negundintų ta žemė, 
Kur vienos kovos, kur sapnai 
Galų gale tik kančią lemia.

Kam man Tu, Viešpatie, davei 
Tą karštą širdį vien kentėti? 
Kodėl aš negaliu blaiviai 
Šaltai, kaip dauguma, žiūrėti?$2.00
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Prispaust prie degančios krūtinės, 
O balsas sąžinės grasus 
Man sielą griaužia bekankinęs!
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Klaidinanti reforma. 
Nori medalio?
Kaip greit keičiasi. .. 
Vidurys be vienybės. 
Kas iš ko mokysis?

cializmo, tai mes palikom 
jus mažais savininkais, bet 
dabar ir patys suprasit, kad 
kapitalizmo santvarkos liku
čiai negeri, kad nuosavybė 
nereikalinga, todėl urmu bė
kite į kolchozus, į bendrus 
ūkius, kur bendrai visi dirb
site, kur srėbsite iš to pa
ties katilo, kur visi bus vie
nodi—ir darbštieji, ir tingi
niai, kur visi būsite lygūs, 
nes komisaro bizūnas visų 
nugaras vienodai čaižys . . .

dabar gali labai nusivilti, su
žinoję, kad Chicagoje jie ne
turi sau jokios pastogės (į- 
vairūs tautininkai „Sanda
ros” kratosi). Ir tai sakome 
dėl šios priežasties:

„Margutis” labai džiaugia
si komunistinio laikraščio 
paskelbimu jo pikniko ir už 
tai reiškia padėką, vadinda
mas komunistinį laikraštį 
lietuvišku ir minėdamas jo 
vardą šalia tikrai lietuviškų 
laikraščių. Be to, minėtame 
piknike tyčiotasi iš įžymių 
buvusių Lietuvos pareigūnų, 
kurie tą patį štukorių buvo 
stambiu medaliu apdovanoję. 
Well, gal tas ponulis dabar 
tikisi Paleckio medalio?

ŠVEICARŲ LAIKRAŠTI 
APIE LIETUVĄ udringah

Svetimšaliui, atvykusiam į 
Suomiją, iš pirmo žvilgsnio 
gali pasirodyt, kad gilios ka
ro žaizdos ten yra jau užgy
dytos. Tik arčiau prisižiū
rėjus tikrai padėčiai, galima 
pastebėti, kad sunkaus karo 
su didžiuliu rytų kaimynu 
pasėkos toli gražu nėra dar 
pašalintos. Dėka suomių 
tautos darbštumui, jų vy
riausybės išmintingai ekono
minei politikai ir turtinges
niųjų kaimynų pašalpai, 
kraštas galėjo atsistatyt 
tiek, kad bent paviršutiniš
kai viskas atrodo, lyg ir su
tvarkyta. Visų tautos sluoks
nių bendradarbiavimu ten 
tikrai pasiekta stebuklų. Ta- 
čiaus, nepaisant geriausių 
norų, atsistatymas negalėjo 
būt užbaigtas pilnai. Trum
pa šiaurės vasara jau praė
jo, artinasi šlapias ruduo ir 
šalta žiema, o daugelis per

sikrausčiusių iš užleistų ru
sams sričių dar neturi žmo
niškų pastogių. Žinoma, jei 
suomiai dar kiek ilgiau galė
tų visas savo jėgas pašvęsti 
vien tik ekonominėm ir kolo
nizacijos problemom, tai jie, 
be abejo, greičiau už kitą jų 
vietoje tautą sugebėtų nu-

’gaIėWavo vargus.
Reikia stebėtis, kaip maža 

tautelė, vos 3 milijonų gy
ventojų, galėjo atremt pa
dūkusį rusų milžiną ir po to 
taip trumpu laiku pusėtinai 
apsitvarkyti viduje. Jų atei
tis vis tik nėra skaisti. Iš 
istorijos žinome, kad Rusi
jos imperialistai tol nenusi
ramina, kol jiems aplaužo 
ragus. Prarijusi 3 Pabalti
jo valstybes, raudonoji meš
ka vėl pradeda rodyt savo 
dantis taikingiausiai ir ra
miausiai suomių tautai. Ma
skoliams negana kraujo, 
kančių ir prakeikimo milijo
nų ir milijonų piliečių, smur
tu ir durtuvais suvarytų į 
bolševikišką rojų; Kremlius 
būtinai norėtų pavergti ir 
Suomiją. Maskvos valdovai 
puikiai mato, kad suomių 
tauta dar niekuomet nebuvo 
taip vieninga, kaip po pasku
tinio karo su rusais ir kad 
suomių darbininkai dabar 
pasidarė didžiausiais rusiško 
komunizmo piešais. 
Nenugalėjęs suomių ginklu 
atvirame kare, kominternas 
bando sukelt darbininkus 
prieš vyriausybę, neva už 
tai, kad dabartinis kabinetas 
nenorįs sudaryt glaudesnių 
santykių su Sovietais. Sau
jelė suomių parsidavėlių iš 
jaunesniųjų tarpo bando ne
legaliai suruošt mitingus 
prieš vyriausybę Helsinkyje, 
Tamerforse, Abo ir kitur. 
Policija lengvai išsklaidė 
jauniklius, bet Maskvai tai 
nepatinka. Molotovas pa
skelbė, kad suomių-rusų san
tykiai priklausysią nuo to, 
kaip suomių vyriausybė 
„traktuos savo darbininkus”. 
Molotovas, žinoma, neužsi
minė apie tai, kad jokis dar
bininkas Suomijoj niekuo
met nesutiktų įgalioti Molo
tova kalbėt darbo žmonių 
vardu, ar rūpintis jų reika
lais, tačiau kominternas pats 
pasirenka, ką užtarti ir ne
prašant. Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos okupacija ypatin
gai padrąsino suomių parsi-

davėlius už rusiškus červon
cus ardyt krašte tvarką ir 
tikėtis už tai didesnių Mask
vos malonių. Juk puikiausios 
karjeros, kurias padarė lie
tuvių, estų ir latvių „prem
jerai”, „seimų” nariai ir ki
ti kompartijos klapčiukai 
tikrai galėjo apsvaigyt gal
vą ne vienam išdavikui ir 
svieto perėjūnui, nebrangi- 
ninčiam tėvynės laisvės, są
žinės ar paprasto padoru
mo.

Matydami, kas įvyko ki
tose Pabaltijo valstybėse ir 
stebėdama priešvalstybinio 
elemento akciją savo krašte, 
suomių visuomenė aiškiai 
suprato naują pavojų ir ma
skolių užsimojimus, 
šimtametinė kova 
imperializmu daug 
pamokė. Neveltui
nai vartoja patarlę, 
„kepk maskolių net svieste, o 
jis vis dvoks maskolių,” ki
taip tariant, rusas vistiek 
pasiliks rusas, ar valdys ca
rai, ar raudonieji budeliai; 
vieni ir kiti suomių tautai 
ruošia tik vergijos pančius.

Pradėt vėl karą su Rusija 
suomiai, aišku, nenorėtų, bet 
yra neužginčyjamas faktas, 
kad suomiai jokiu būdu ne
siduotų paimt jų be mirtinos 
kovos ir neleistų savęs ap- 
mulkyt „nepuolimo, pagel- 
bos”, ar kitokiais paktais, 
kaip tai įvyko su kitomis 
Pabaltijo valstybėmis. Suo
miai lojaliai pildo taikos su
tartį su Maskva, ką neseniai 
paliudijo ir pats komisaras 
Molotovas sovietų aukščiau
sioje taryboje, kurioj, tarp 
kita ko, buvo paskelbta trijų 
Pabaltijo valstybių mirties 
dekretas, oficialiai pavadin
tas „susijungimu su Sovie
tais.”

Papirktieji Maskvos judo- 
šiukai Suomijoj tarp kitokių 
gudrybių pavartojo sekantį 
triuką: savo laikraštukyje 
paskelbė, kad jų tikslas esąs 
tik arčiau bendradarbiaut su 
Sovietais, iš kurių suomių 
kraštas galįs tikėtis labai 
daug naudos. Kas, girdi, 
priešintus tai srovei, tas bū
tų laikomas darbininkų in
teresų priešu, nes iš bendra
darbiavimo su Maskva kas 
gi, kaip ne darbininkų klasė 
gali tikėtis daugiausia nau
dos. Kovai prieš šitokią 
propagandą suomių social
demokratai pavartojo tokią 
pat priemonę: jie išspausdi
no šimtais tūkstančių ir pla
čiausiai paskleidė po kraštą 
savo trumpą ir labai aiškų 
atsišaukimą, kuriuo darbi
ninkai raginami nedalyvaut 
parsidavėlių susirinkimuose, 
pasitikėt savimi ir nuolatos 
atsimint, kad pati suomių 
tauta aprūpins savo pilie
čius darbu ir duona. Kas 
dirbs padoriai, užsidirbs sau 
pragyvenimą garbingai. Atsi
šaukimas užbaigiamas ©bal
siais: Šalin tvarkos ardyto
jai ! Lai gyvuoja Suomijos 
darbo žmonės!

Kiti gyventojų sluoksniai, 
paakinti socialdemokratų pa
vyzdžiu, pradėjo kitokią ak
ciją: jie sutvėrė nepolitinę 
draugiją studijuot bendrus 
suomiu-rusų ekonominius ir 
kultūrinius ir kultūrinius 
klausimus. Tos draugijos 
oriešakyje atsistojo moksle, 
mene, prekyboje ir pramonė-

Nė viena pasauly tauta be 
sunkaus darbo, be nuolatinio 
budėjimo negali išsilaikyti 
laisva ir nepriklausoma. 
Vargu surasime tautą, kuri 
praradusi savo nepriklauso-’ 
mybę galėtų ją atgauti be 
intensyvios kovos, be ypa
tingo ryžtingumo ir stipraus 
vieningumo.

Jei kam tai yra gerai ži
noma ir suprantama, tai 
mums, lietuviams.

Per šimtmečius pavergta 
ir skaudžiai persekiojama 
tauta kovojo už savo teises, 
už tautinės kultūros, tradi
cijų ir kalbos išlaikymą, di
deliu uolumu turėjo dirbti, 
kad savo gyvybę 
ir, pagaliau, kad 
somybę iškovotų, 
tauta išliko gyva
jėgė iškovoti sau teises gy
venti laisvu ir nepriklauso
mu gyvenimu. Tuo gyveni
mu gyvendama, ji darė di
delę pažangą, nes tikrai sun
kiai dirbo. Tiesa, pastaruo
ju laiku ji prarado savo ne
priklausomybę, bet tai ne iš 
savo kaltės. Ją prismaugė 
godūs kaimynai, pasinaudo
dami šių laikų tarptautine 
krize.

Lietuvių tauta į savo atei
tį nežiūrėjo beviltiškai sun
kiausiais savo gyvenimo lai
kotarpiais, nėra beviltiška ji 
ir dabar. Visi gerai nusima
nome, kad sunki ir skaudi 
yra jos šiandieninė padėtis. 
Bet juk ne vien Lietuva ken
čia. Visa eilė tautų laikinai 
prismaugta ir visos yra per
sekiojamos. Jos visos lau
kia patogaus momento išsi
laisvinimui ir, be abejonės, 
tos tautos, kurios vieningai 
dirbs ir ryžtingai kovos, tik
rai laimės.

Kaip greit Lietuva buvo 
okupuota, taip greit visa jos 
išeivija, visuose pasaulio 
kraštuose išblaškyta, pa
reiškė savo pasipiktinimą 
okupanto smurtiškais žy
giais ir griežtai protestavo. 
Žiaurūs okupantai turėjo pa
naudoti fizišką jėgą Lietu
vos pasiuntinybėms kai ku
riose Europos sostinėse per
imti. Pačioje Lietuvoje tu
rėjo panaudoti pusę milijono 
ginkluotų kareivių, visokias

j e pasižymėję visuomenės 
veikėjai, turį bendrą tautos 
pasitikėjimą. Manoma, kad 
šitokiomis priemonėmis iš 
niekšų rankų bus išmuštas 
ginklas ir kad bus padarytas 
galas piktai propagandai, 
kurios tikslas yra visai aiš
kus : sukiršyt darbininkus 
prieš vyriausybę ir po to pa
kviest Staliną su raudonai
siais budeliais ateit įvest 
krašte komunistinę tvarką. 
Iš šitos kovos su priešvalsty
bine agitacija Suomijoj tiki
masi daug. Tuo tarpu ati
tinkamai valdžios organai 
budi, o piliečiai neužmiršta, 
kad kariuomenės vadui iki 
šiol nėra atšaukti įgalioji
mai, kurie jam buvo suteik
ti respublikos prezidento 
praeitais metais, karui su 
rusais prasidėjus.

Vytinis.

suktybes ir šlykščiausią 
smurtą, kad uždėtų jos žmo
nėms vergijos retežius. Bet, • 
kol tauta tik fiziškai tėra I 
pavergta, kol jos dvasia te
bėra laisva ir gyva, ji nežus. . 
Kad tautos dvasia nėra ir 
nebus pavergta, matome iš 
visų reiškinių.

Sąmoningieji lietuviai, 
gyvenantieji laisvuose kraš
tuose, organizuojasi ir jau 
dirba, kad padėtų Lietuvai 
išsilaisvinti iš žiauraus oku
panto nagų. Lietuviai kata
likai visu rimtumu pradėjo 
auginti Lietuvai Gelbėti • 
Fondą, kuris bus labai rei
kalingas sėkmingai dirbti ir 
kovoti dėl atstatymo Lietu- ; 
vos nepriklausomybės.

Praėjusią savaitę buvo pa
skelbta, kad pirmieji stojo 
auginti Lietuvai Gelbėti 
Fondą Brooklyn, N. Y., ir 
Worcester, Mass., lietuviai 
katalikai. Juos pasekė Cice
ros ir Chicagos lietuviai. 
Prakalbose Šv. Antano par. : 
salėj (Cicero) suaukota per 
$50. Prakalbomis rūpinosi 
Federacijos įkyrius, A. Va
lančiui vadovaujant. Rugsė
jo 4 d. įvykusiose prakalbose 
Aušros Vartų par. salėj, Chi- 
cagoj, kur kalbėjo šiomis 
dienomis iš Lietuvos atvyku
sieji: Dr. A. Račkus, p. K. 
Račkienė, dr. P. Vileišis ir 
kiti, surinkta Lietuvai Gel
bėti Fondui $78.73. Prakal
bas rengė Federacijos sky
rius, Ig. Sakalui vadovau
jant. Labai svarbu, kad čia 
ir Fondo skyrius įsteigtas. 
Panašūs darbai pradedama 
dirbti ir kitose Chicagos lie
tuvių parapijose. Kas ypa
tingai džiugina, kad prie šių 
darbų dedasi ir tolimuose 
kraštuose gyveną lietuviai 
katalikai. Štai, kun. prel. J. 
Maciejausko rūpesčiu ir pa
sidarbavimu, Los Angeles, 
Cal., lietuviai Lietuvai Gel
bėti Fondui suaukojo ir pri
siuntė $20.00. Jie pasižada 
ir toliau šiam kilniam tautos 
tikslui darbuotis.

Čia suminėtųjų kolonijų 
gražus pavyzdys turėtų pa
raginti ir kitų kolonijų vei
kėjus rengti prakalbas, or
ganizuoti Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyrius, kviesti tau
tiečius apsidėti nuolatiniais 
Lietuvai išlaisvinti mokes
čiais. Čekius reikia rašyti 
Fondo iždininko kun. Pr. Ju
ro vardu, o siųsti ir visokių 
reikalingų informacijų klau
sti pas sekretorių: 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

Šia proga pranešama vi
suomenei, kad kun. M. Urbo
navičiui, M.I.C., kalbų marš
ruto, kaip buvo paskelbta, 
negalėsime rengti, nes jis 
pakviestas mokyti Mariana- 
polio Kolegijon. Bet netoli 
Marianapolio esančios kolo
nijos galėtų jį pasikviesti 
padaryti pranešimą apie Lie
tuvos dabartinį gyvenimą, 
nes yra vėliausiai iš Lietu
vos sugrįžęs. Chicagoj ir 
apylinkėse tokius praneši
mus daro dr. A. Račkus ir jo 
žmona, kurie labai daug ži
nių yra atsivežę iš Lietuvos.

Jau laikas visoms Ameri
kos lietuvių kolonijoms su-

Chicagoje leidžiamas juo
kų ir muzikos „Margučio” 
laikraštis buvo laikomas tau
tišku laikraščiu, o į jo leidėją 
-redaktorių žiūrėta, kaip į 
atitinkamą tautininkų veikė- 
ją-vadą. Deja, tautininkai

brusti ir visomis savo jėgo
mis stoti į vieningą darbą ir 
ryžtingą kovą, kad greičiau 
Lietuvą išlaisvintume.

Prakalbų Maršrutas
Šiomis dienomis Federaci

jos centras planuoja prakal
bų maršrutą. Šiame reikale 
Federacijos, apskritys ir 
skyriai yra kviečiami į tal
ką. Kalbėtojais yra kviečia
mi rugpiūčio 28 d. grįžę iš 
Lietuvos „American Legion” 
laivu žinomi mūsų veikėjai: 
Račkus, Kotrina Račkienė ir 
kun. M. Urbonavičius, dr. Al. 
kiti. Neabejojam, kad jie 
daug ką turi pasakyti iš bol
ševikų pavergtosios Lietu
vos, šiandieninio gyvenimo.

Kokie kalbėtojai važinės 
su prakalbomis, kur ir kada 
— netrukus bus pranešta 
spaudoj ir kolonijų veikė
jams.

Kalbant apie tautininkų 
srovę, tenka tik apgailestau
ti, kad joje nei kiek nepa- 
sistūmėta s u s i b endrinimo 
kryptimi. Neseniai Philadel- 
phijoje vietoj manyto vieno 
centro susidarė keli nauji. 
Dabar tautininkų „vidurio” 
srovėje skaitomi tokie viene
tai: Sandaros centras, tauti
nė taryba, lietuvių amerikie
čių tautininkų sąjunga, lie
tuvių tautos fondas, Lietu
vos nepriklausomybės fon
das, lietuvių vienybės orga
nizacija. O į krūvą šie visi 
vienetai sueiti negali, tad 
kur ta skelbiama vidurinės 
srovės galybė?

---- A-----
Raudonieji komisarai Lie

tuvoje neseniai išleido iš ka
ro mokyklos naują karinin
kų laidą, kurios likimas vi
siškai neaiškus, bet tai pada
ryta, duodant progos buvu
siems auklėtiniams - kariū
nams tapti karininkais ir ta 
garbe pasidžiaugti nors vie
ną akimirką.

Išleidžiant naujuosius ka
rininkus, komisarai pažymė
jo, kad lietuviai karininkai 
turi ruoštis ginti ne tik tas 
sienas, kurios yra prie Tau
ragės, bet ir tas, kurios yra 
prie ramiojo vandenyno . . .

Aišku, ką tie komisarų žo
džiai reiškia. Kaip prie caro 
lietuviai turėdavo mirti ne 
už savo kraštą tolimuose pa
kraščiuose, taip dabar reiks 
vėl mirti už naują carą, ne
žinomuose laukuose.

įvyko abiejų 
veikiančių Fe- 
ir 13) skyrių 
kuriame nu- 
mieste „Tag

Šauni Darbo Pradžia
Neseniai buvo paskelbta, 

kad New Yorko Federacijos 
apskrities prakalbose Lietu
vos gelbėjimui buvo surink
ta ir į centrą prisiųsta $103. 
Šiuo skelbiama kita džiugi
nanti žinia :WORCESTER, 
MASS., LIETUVIAI KATA
LIKAI PER GERB. KUN. 
A. PETRAITĮ IR GERB. 
KUN. K. VASĮ prisiuntė į 
centrą didelę pinigų sumą, 
būtent $1,112.84. Tai Šv. 
Kazimiero ir Aušros Vartų 
parapijų pastangomis su
rinktos Lietuvos reikalams, 
ypatingai pabėgėliams šelpti 
aukos.

Ši graži pinigų suma su
rinkta tokiu būdu: kun. K. 
Vasiui ir kun. A. Petraičiui 
vadovaujant 
Worcesteryje 
deracijos (33 
susirinkimas, 
tarta rengti
Day”. Sudarytas komitetas: 
Konstantas Akstinas, pir
mininkas; Matilda Pauliuko- 
nienė, sekretorė; kun. K. A. 
Vasys, iždininkas. Suorga
nizuotas aukų rinkimas gat
vėse ir per lietuvių namus. 
To viso pasekmėje, apmokė
jus visas išlaidas, Lietuvos 
reikalams į Federacijos cen
trą prisiųsta $1,112.84.

Taigi, kaip anais kovų lai
kais dėl Lietuvos nepriklau
somybės išgavimo, taip ir 
dabar, Worcesterio lietuviai 
katalikai stoja į pirmas ko
votojų ir aukotojų eiles ir 
visiems visų kolonijų lietu
viams rodo tikrai šaunų pa
vyzdį.

Ir kitų miestų lietuviai 
„Tag Day” turėtų įtraukti į 
savo veikimo programą, nes 
tai viena iš geresniųjų prie- 

i monių surinkti didesnes pi
nigų sumas pabėgėliams iš 
Lietuvos šelpti.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF sekr.

Ženeva. — Žymus laikra 
tis „Journal de Geneve” įs 
dėjo tokį savo korespondei 
tės, buvusios bolševikų an į motinos kapo, noi 
plūdžio metu Kaune, straip ^jOsi čia pat augai 
nį: j įr žydinčiomis pr:

„Šią tragingą valandą, k jįo, kurios gyvais rai 
trys laisvos ir laimingos š 
lys: Lietuva, Latvija ir E 
tija įjungtos prieš jų norą 
Sovietų sąjungą, pasirėm 
šią jėgos pagrindu, bolševi 
kareiviai atrodo yra nuste1
matyti sočiai valgančius [panašaus į Eugenijai

— i- stilių, bei jo mi
centravimą.

jme ir karpė saldži 
Kaunas atrodo niūrūs. . fllin^l niinčių daigus, 

sekiau gyventojus, kai ė ai vėl prie vieno nes 
sovietų kariuomenė: miest kamieno, dėlkur 
lėnai, smulkūs pirkliai, ds [tėjo, ir kurs turės b 
bininkai, visi atrodė baisia s viso gyvenimo keri

(Tęsinys) 
p ir taisė rožes vain

j karminais siekė ai 
rankų ir skverbėsi ži 
užgulti baltąją knyg 
Kleopatros širdį nugu 
racijos posmai drum 

' verpetais, nes kažki

normalinėse sąlygose 
nančius žmones. Ką gi jie 
pasakojo?

sekiau gyventojus

Šių metų pavasarį, kai So
vietų Rusijos aukštieji pa
reigūnai įvairiai saldžiažo- 
džiavo Lietuvos žmonėms, 
Kaune buvo suruošta vadi
nama Sovietų Sąjungos mo
tinos ir kūdikio globos pa
roda, kurioje komunistų 
agentai skaitlinėmis ir pa
veikslais bandė parodyti, 
kaip komunistiniame „roju
je” rūpinamasi motinomis ir 
kūdikiais.

Įsiveržę į Lietuvą komu
nistų komisarai ir jų sukur
styti agentai pradėjo šū
kauti, kad laisvoje Lietuvoje 
mažai rūpintasi žmonių svei
katingumu, kad Lietuvoje 
buvęs labai didelis naujagi
mių kūdikių mirtingumas. 
Bet ką parodė minėta komu
nistų paroda ? Patys komu
nistai patiektais daviniais 
prisipažino, kad Sovietų Są
jungoje iš 1,000 naujagimių 
kūdikių miršta 173, kai tuo 
tarpu laisvoje Lietuvoje iš 
1,000 naujagimių mirdavo 
154. Vadinasi, laisvoje Lie
tuvoje kūdikių sveikatingu
mas žymiai aukštesnis, nei 
komunistin ėję Rusijoje. 
Taigi, rusai gali pasimokyti 
sveikatingumo iš lietuvių, o 
ne atvirkščiai.

šiai nusiminę. Jokio aplod ikmuo, kaip nesugria 
mento, išskyrus tai ten, į s šventovės fundame 
šen jaunų, 15-16 metų, žy<
lių balsą, kurie šaukė „uri i,ir tik dabar, nes gyA 
Kovodami prieš slegiant 
tylą, bolševikai paleido 
gatves sunkvežimius su n 
donomis vėliavomis ir g( gnyse. 
siakalbiais, kurie translii 
davo ar tai „Internacionak 
ar tai „Tristano” preliudi;
O .. . iš sunkvežimių bu 
šūkaujama: 
donoj i armija!”. Lietuv 
praeidavo, nusigręžę. Tači 
ryt dieną vis <____ ___
čiuose buvo rašoma: „Mū 
armija sutinka entuziaztin 
minią” Be abejojimo, ku 
būtų pasakę priešingai, 
tų buvę tuojau 
„Mes nesiskaitom su atsk 
žmogum,” man pareiškė ri 
donieji.

Vargšas Kaunas! Bolše 
kai savo atėjimo proga 
rėjo dekoruoti miestą, 
visur iškabino milžiniš' 
raudonas vėliavas; lijo 
tus, vėliavos sušlapo, ga| £ ; y _ -
se tekėjo vanduo, paraiu į^jaulc, ir keliauk. ’ 
kaip nuo kraujo. Ar tai pelėse bus dang 
vo simbolis? riai įaip jūrų sign-

Nežiūrint savo bukui Mau be šviesų. T 
sovietų kareiviai gerai iūnuoti. 
prato tą visuotinį sustin opatra sujudo 
mą, kurį iššaukė jų atvy 
mas. Jie nedrįso mums ž 
rėti į akis, jie mus stebė 
nepakeldami žvilgsnio, 
su tam tikra simpatija.

Vieną liepos mėn. vaka 
kai žygiavo kariuomenė, 
išgirdau balsus, entuzia 
balsus, „valio” šauksm 
Labai nustebusi, aš išėja 
gatvę. Aukšto ūgio ir 
kingai nusiteikę vyrai, 
džių kirtėjų ir žemdirbių 
desiais, ėjo pro šalį: tai 
vo lietuvių kariuomenė. I 
klaustos moterys man at 
kė:

„Mūsų kareiviai pal 
Kauną; jiems nebeliko vigtis. Buvus švari 
tos, rusai užėmė visas kar 
vines ...”

Kai aš tylėjau prislėg 
viena jų pridėjo: „I 
sta tikra, mūsų kareiviai 
grįš...”

prieš kurį dabar nu:

bangos vėliau gali n 
į neatsparius sūkurii 

žemėj daugiau, r

dkaupė Kleopatros v 
aukštoje, tiesioje ka 
įskilo mažutė, vos žy 

Tegyvuoja rt * ^.PakjM

iš puikios mels-' 
dato iaikr>i“,!'!,t01ių. PraraJ

m nulinko akių sken 
įaprožiuotą kapą, g 
valandėlę įsmigę, mir 
įsiveržė į šventas i 

pašalk iklto Pasa“Uo tvir
i amžinas pilis. Pei 
ją neribota platybe, 
ligiančių b e t y s a n 
ilių tolybe, kuriais ] 
bekviens žemę pali 

1 is eiti ir eiti...
iiai, jau bus beg 
Iš žemės takų į j 
is—amžiais neb<

3 Kokį vieškelį pasi

T 
tarytum, akmenin 
šals priartėjo prie 
laikančio knygą, ir 
i, ar ji galės suprs 
s motina į amžius i 
įrašė, kokiais vieš 

ji pasuko? Gal ir K 
galės ją pasekti? 
t čia, kas žin? 

šlės mintys?—suab 
o. —Gal tik d; 

brėžtuvas, palikęs 
pi visai prieš mirų 

! Tėvelis dažnai 
motinėlės buvusį bi 
ji buvus kuklutė ir 
imiršus. Dažnai veri 
si kitų, kad jie ga

siela, bet nepraban 
) čia aukso raidės j 
tėvelius it upeliukais 

Būk ta į Bet tai ne jos t 
1 s >valia, tik tėvelis, b: 

anas jos žodžius, si 
i auksą. Jis visuo 
M, kad šias mintis 
prie mirties patalo

Pesimistas liūdi, kad nė
ri kuo džiaugtis; o optim prie mirties patalo 
tas džiaugiasi, kad neti kurias jis užr 
dėl ko liūdėti. Į į akmenį įamžino, 

ftpatra skaito, jaud 
r virpa, bet gilinai 

to. Brangina šias i 
J krauna į sielos 1

I širdį įsirašo 1 
šiam akmeny.

važinėja drauge 
Matusevičium ir 

šiam nelietuviui 
niekinti lietuvių

Chicagoje gyvenąs dr. A. 
Graičiūnas 
su Rubinu 
pagelbsti 
šmeižti ir
tautą, laisvą, nepriklausomą 
Lietuvą. Tas pats daktaras 
komunistinėje spaudoje skel
bia savo giminaičiu laiškus 
iš Lietuvos, kuriuose giria
ma Lietuvos vergija. Jis dar 
pažymi vieną didelę neteisy- 
bę-girdi, jo brolio sūnus. Jo
nas Graičiūnas, tautininkų

buvęs atleistas iš mokyto; 
o dabar komunistų paskirt 
radijo redaktorium. "

Teisybės vardan reikia 
sakyti, kad Jonas Graičiūn' šiam akmeny, 
buvo aršus tautininkas; ka sakinėliu susi 
jau kam, bet jam labai til 
dabar komunistų visur vi totą pievą, vis skin 
klojamas smetonininko vi 5žodžius ir mintis, 
das. Jis ir prie tautinin genime pasinauc 
režimo buvo radijo redakt ^ntų. 0 jos sprau< 

; ‘ širdies lyg dievme 
keikia Smetoną ir laisvą L: gyvos, kilnios ir j 
tuvą lygiai taip uoliai, kz prie, kurių sus 

^tis, krištolu bliz 
bet

rium. Dabar, žinoma,

Pajėgia bristi lyg

ir kiti išverstaskūriai.
Dr. Graičiūnas niekina i 

priklausomos Lietuvos v 
džią, tačiau jis įvairiais 
liais dar taip neseniai m 
daute maldavo jos pensij( 
Dabar už savo burnojim 
gal ir susilauks tos malonu 
iš komisarų.

tikantis jos 
usijęs su ; 
irdies stygc 
)S naujos a 
zisais jausi 
tik be bals
sukrėstų ; 
ato tą, ku
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vilti, su- 
e jie ne- 
ogės. (į- 
„Sanda- 
sakome

ŠVEICABŲ 
apie ų

Ženeva. — 
tis „Journal (į
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dėjo tokį savo

Marija Aukštaite

Audringais Vieškeliais
Ižiaugia- tės, buvusios J (Tęsinys) 
rikraščio plūdžio metu Nors ir taisė rožes vaini
ko ir už 
vadinda- 
laikraštį 
amas jo 
etuviškų 
ainėtame 
š įžymių 
ireigūnų, 
rių buvo 
iovanoję. 
lis dabar 
dio?

■*. . i
trys laisvos ir ' i°m^s *r žydinčiomis prie 
lys: Lietuva, L 1-minklo> kurios gyvais rau- 
tija įjungtos ii ona^s karminais siekė an-

u ant motinos kapo, nors 
■ grožėjosi čia pat augan-

Sovietų sąjįi^ 
jėgos pagiį 

kareiviai aį 
matyti sočiai 
normalinėse į- 
nančius žmong 
pasakojo?

elo rankų ir skverbėsi žie- 
lis užgulti baltąją knygą, 
et Kleopatros širdį nugulę 
raviracijos posmai drums- 
isi verpetais, nes kažkas 
uvo panašaus į Eugenijaus 
Eišybos stilių, bei jo min
ių koncentravimą.

lutininkų 
jailestau- 
ek nepa- 
mdrinimo 
Philadel- 

yto vieno 
eli nauji, 
„vidurio” 
kie viene
tas, tauti- 
amerikie- 
unga, lie- 
is, Lietu
vės fon- 
bės orga
ną šie visi 
igali, tad 
vidurinės

Kaunas 
sekiau gyvėsy 
sovietų kam-:|aupėsi vėl prie vieno nesu- 
lėnai, smulkį 
bininkai, visi a; 
šiai nusiminę. '

Į Stūmė ir karpė saldžių, 
vaitulingų minčių daigus, o

Maldonio kamieno, dėl kurio 
įia atėjo, ir kurs turės bū- 
J jos viso gyvenimo kerti- 

mento, išskyr^ltis akmuo, kaip nesugriau- 
šen jaunų lyjamos šventovės fundamen- 
lių balsą, kurie fes, prieš kurį dabar nusi- 
Kovodami pfeBnks, ir tik dabar, nes gyve- 
tylą, bolšeįl 
gatves sunko 
donomis vfel 
siakalbiais, bl 
davo artaijJ 
ar tai „Triški 
0... iš stel 
šūkaujama: M 
donoji anuo 
praeidavo, o 
ryt dieną visa 
čiuose buvorj 
armija sutinsi 
minią” Beiki 
būtų pasakę J 
tų buvę te! 
„Mes nesiskiįl 
žmogum," nud 
donieji, i

Vargšas fcl 
kai savo atėjisl 
rėjo dekorai I 
visur iškabini 
raudonas vėhl 
tus, vėliavos d 

kurios yra se tekėjo vd 
kaip nuo krd 
vo simbolis?

Nežiūrint J 
sovietų kate 
prato tą vid 
mą, kurį i®Lis, tarytum, 
mas. Jie neri 
rėti į akis, H 
nepakeldami 1 
su tam tikrai

Vieną liepei 
kai žygiavom 
išgirdau bate 
balsus, „vali 
Labai nusieto 
gatvę. Alfe 
kingai nusito 
džių kirtėjai 
desiais, ėjo [r: - 
vo lietuvių kt t(j jį buvus kuklutė ir sa
kiausio j Dažnai verkda-
kė:

„Mūsų te 
Kauną; jiems 
tos, rusai ife 
vines..."

Kai aš ty'i 
viena jų pri$ 
sta tikra, 
grįš...”

sarai Lie- 
rido iš ka- 
ą karinin- 
ikimas vi
lt tai pada
igos buvu- 
ms - kariū- 
ikais ir ta 
i nors vie-

uosius ka
li pažymė- 
karininkai 
ne tik tas 

. prie Tau-

lenyno... 
>misarų žo- 
? prie caro
> mirti ne 
imuose pa- 
labar reiks 
ą carą, ne- 
se.

sarį, kai So- 
kštieji pa- 

saldžiažo- 
žmonėms, 

lošta vadi- 
jungos mo- 
globos pa- 
komunistų 

mis ir pa- 
parodyti, 

ame „r o ju
stinomis ir

imo bangos vėliau gali nu
sėti į neatsparius sūkurius, 
lirių žemėj daugiau, nei 
mdenyse.
Susikaupė Kleopatros vei

ls, aukštoje, tiesioje kak- 
>je įskilo mažutė, vos žymi 
lukšlelė, akys pakilo į erd- 
ę, kažko sėmėsi iš beribių 
lotų, iš puikios melsvai 
inguojančių tolių prarajos, 
stskum nulinko akių skendi- 
iai į aprožiuotą kapą, glū- 
ėjo valandėlę įsmigę, minti- 
lis įsiveržė į šventas an
as, į kito pasaulio tvirto
ms, į amžinas pilis. Persi- 
nė jų neribota platybe, ir 
esibaigiančių b e t y s a nčių 
ieškelių tolybe, kuriais pri- 
alės kiekviens žemę palikęs 
eleivis eiti ir eiti... šie 
ieškeliai, jau bus begali
mai. Iš žemės takų į juos 
asukus — amžiais nebesu- 
Hžti. Kokį vieškelį pasirin
ki—keliauk, ir keliauk. Vie
lų kryžkelėse bus dangiški 
vyturiai kaip jūrų signalai, 
lantri jau be šviesų. Tarn
as, liūnuoti.
^Kleopatra sujudo. Tvir- 

akmeniniais 
hgsniais priartėjo prie an- 
mlo, laikančio knygą, ir pa
neigė, ar ji galės suprasti, 
ų jos motina į amžius išei
sima įrašė, kokiais vieške- 
ais ji pasuko? Gal ir Kleo- 
|tra galės ją pasekti?
Į—Bet čia, kas žin? Ar 
motinėlės mintys?—suabejo- 
, prilinko. —Gal tik daili
nk© brėžtuvas, palikęs žy- 
es, gal visai prieš mirusios 

_ ’ Tėvelis dažnai nu- 
mko motinėlės buvusį būdą,

;uvą komu- 
r jų sukur- 
iradėjo šu
le Lietuvoje 
monių svei-

Lietuvoje 
lis naujagi- 
lirtingumas. 
inėta komu- 
*atys komu- 
3 daviniais 
Sovietų Są- 
naujagimių 

.73, kai tuo 
sietuvoje iš 
ų mirdavo 
aisvoje Lie- 
sveikatingu- 
:štesnis, nei 
je Rusijoje, 
pasimokyti 

5 lietuvių, o

Pesimistas] 
ri kuo džiau
tas džiaugias] 
dėl ko liūdėti

enąs dr. A. 
rėja drauge 
įsevičium ir 

nelietuviui 
nti lietuvių 
priklausomą 
its daktaras 
audoje skel- 
ičiu laiškus 
•iuose giria- 
giia. Jis dar 
lėlę neteisy- 
o sūnus, Jo-

-’H n inkų

buvęs atleiste® 
o dabar kotot 
radijo rėdai. L

Teisybes te® 
sakyti, kadll 
buvo aršus ' L 
jau kam, te| 
dabar komui 
klojamas su I 
das. Jis iri 
režimo buvot 
rium. Dabai 
keikia Smeto 
tuvą lygiai t 
ir kiti išvers

Dr. Graičii 
priklausomos] 
džią, tačiau 
liais dar tai 
daute maldai 
Dabar už d 
?al ir susild 
iš komisarė

) del kitų, kad jie galėtų 
iiaugtis. Buvus švari kū- 
1 ir siela, bet neprabangin- 
i. O čia aukso raidės į gi
ls revelius it upeliukais iš
lieję. Bet tai ne jos troš- 
mo valia, tik tėvelis, bran- 
ndamas jos žodžius, sulie- 
| į auksą. Jis visuomet 
artina, kad šias mintis mo- 
įlė prie mirties patalo iš- 
albėjo, kurias jis užrašė, 
I čia į akmenį įamžino.
įKleopatra skaito, jaudina- 
, visa virpa, bet gilinasi ir 
kaito. Brangina šias 
is ir krauna į sielos 

Į širdį įsirašo

atpirktų, pati atsigultų po 
šia velėna, kad tik čia pra
skambėtų jos gyvas žodis, 
motiniškas, mielas ir šven
tas. Bet žiūri tik raidės į 
atsidavusias akis, į susijau
dinimu nurožijusį veidą. 
Kleopatra seka:

„ ... Išėjau ... ir jau nie
kuomet nesesugrįšiu ... Bet, 
žinau, kad už kančias— 
džiaugsmas, už sopulius— 
vainikai ir amžinas gyveni
mas. Gyvenk taip, kad am
žiais nemirtum”.

Toliau, ir toliau, Kleopat
ra lydi mažutes blizgančias 
vingeles, kurios, tarytum, 
gyvos skrieja atvožtos ak
meninės knygos lapais, tuo 
labiau jausmais ir protu, su 
kuriomis jinai vis labiau ir 
labiau susigyvena, net pra
linksmėja, nes tai tikras ke
lias, kuriuo eidama jo augs 
dvasioje, stiprės kaip ąžuolo 
tvirčiausia šaka.

Perskaičius, valandėlę sto
vėjo prie kapo susimasčius 
ir susikaupus. Paskum ty
lūs, bet ryžtingi jos žodžiai, 
pravėrė lūpas, iš širdies iš
klydo.

Motinėle, tik to ir atėjau, 
kad daugiau suprasčiau ta
vąją dvasią, atėjau sutvirtė
ti, pasisemti ištvermės ir jė
gų .. . Palaimink ir savo 
dvasios taurumu palydėk 
mane gyvenime.

Viršui suošė linguodamos 
medžių šakos, atsiduso aly
vų kerai, sušnarėjo kapo ro
žės, atklydo varpų gaude
sys.

Kleopatrą apsėmė švento 
kilnumo banga, ji persiėmė 
medžių ūžesio imponuojančia 
simfonija ir varpų gaudesio 
aimana, nulenkė galvą prieš 
motinos kapą su pagarba ir 
santūriu jausmu; supynus 
širdy „Sudie, Motinėlė ... ”, 
nuėjo nutolo.

Klostėsi prievakarys. Me
džių šešėliai, pailgėję ir su
silieję į vieną tamsią paūks
mių skarą, tysojo visu ka
pinynu. Saulė į kruvinai pur
purinius horizontus jau 
skendo ir ilgų, tamsiai or
anžinių spindulių pynėmis, 
nuauksavo visų medžių šakų 
protarpius, kurie ažūriniais 
blizgesiais pavertė visą ka
pinyną į gražiausią vaizdą, 
puikų ir gyvą, sutartina har
monija bešlamantį, beošian- 
tį-

Kryžiai ir paminklai su
žiuro vis labiau tamsėjan
čiais siluetais, tarp jų mo
savo beržų naštos vėją koš- 
damos, skurdžia aimana su- 
šniokšdamos.

(Bus daugiau)

kad kai kurie sutuoktiniai 
bendrai gyvena jau eilę me
tų, pav., Kundrotas su Šilei- 
kaite-Noreikiene apie 13 me
tų. Mozelis su Beselaite apie 
7 metus ir t.t.

Paskui buvo įmetrikuoti 
šeši nekrikštyti vaikai. Žur
nalisto J. Kauneckio sūnus į- 
metrikuotas pirmas. Jis ei
na jau dešimtus metus. Į- 
metrikuoti dar šie vaikai: E. 
Prespaliauskas 4 metų amž., 
M. Mozelis 5 metų, D. Inčiū- 
raitė 2 metų, A. Gučas 6 mė
nesių ir Ž. Givanaitė 2 metų. 
Pavardės rodo, kad kai ku
rių įmetrikuotų vaikų tėvai 
tą pačią dieną vedė.

MOKYTOJŲ UŽDAVINIAI

Nepiliečių Registr. Klausimai
Kodėl Jungt Valstybių val

džia registruoja ateivius ir 
daro jų rankų-pirštų ant
spaudavimą?

Kad galėtų suskaityti vi
sus ateivius šioje šalyje, kad 
sužinotų koki tie ateiviai, 
kur jie randasi ir pan.

Ar kitos šalys reikalauja 
ateivius registruotis?

Taip. Ateivių registravi
mai yra paprastas dalykas 
daugumoj Europos šalių per 
daugelį metų.

m. gruodžio 26 d., jis privalo 
registruotis prieš paskutinę 
dieną. Jeigu ateivis atvažia
vo į Jung. Valstybes po 1940 
m. rugp. 27 d. ir ketina pasi
likti ilgiaus 30 dienų, jis tu
ri registruotis. To nereik da
ryti, jeigu jis užsiregistravęs 
ir jei jam nuimtos pirštų 
antspaudos Amerikos kon
sulate duodant vizą.

gais, kad galėtų tinkamai at
sakyti į registravimo klau
simus?

Taip. Jis gali tartis su 
kuom tik nori.

CIVILINES METRIKACI
JOS PIRMOS KREGŽDES

min- 
loby- 
taip, 
Ties

fs.
tip šiam akmeny.
ękvienu sakinėliu sustoja, 
>s pajėgia bristi lyg per 
eduotą pievą, vis skina it 
bdus žodžius ir mintis, kad 
is gyvenime pasinaudotų, 
Įsiremtų. O jos spraudžia- 
|už širdies lyg dievmedžių 
ikos, gyvos, kilnios ir jaus- 
tųgos, prie kurių sustoja 
giriantis, krištolu blizgan- 
Sbet susilaikantis jos žvil- 

I kuris susijęs su jaut
riomis šerdies stygomis, 
P valdomi >s naujos arfos, 
i verkia i.zisais jausmais, 
I širdimi, Įtik be balso, ir 
ašarų. ProK sukrėstų jaus- 
įsrovę ji my&to kurią į 
Bi suptiaH-,Auksavo gyvybe

Kaunas. — Rugpiūčio 16 
d. sovietiškoje Lietuvoje pra
dėjo veikti civilinė metrika
cija. Pirmas civiliškai susi
tuokė teisingumo komisaras 
P. Pakarklis su „drauge” Ni
jole Renigeryte. Po Pakark- 
lio sutuoktos šios poros: įdė
lis Givanas su Feige Koba- 
kovskaite, Antanas Inčiūra 
su Feige Jalovičiūte, Ruvi- 
nas Tokeris su Chana Roib- 
šteinaite, Juozas Mozelis su 
Civija Beselaite, Adolfas 
Kundrotas su Leontina Šilei- 
kaite-Norkiene ir Stasys 
Palčinskas su Sonia Šulgase- 
ryte.

Savo laiku kai kurie lietu
viai mėgdavo vesti lenkaites 
ar maskoles, nes taip atrodė 
„poniškiau”. Dabar lietuviai 
Antanas Inčiūra ir Stasys 
Palčinskas veda Feigę Jalo- 
vičiūtę ir Sonią Šulgaserytę. 
nes, matyti, tai jiems atrodo 
arčiau naujos dvasios, vieš- 
patauančios ,laisvojoj” Lie
tuvoj . . .

Komunistų spauda rašyda
ma apie pirmuosius civiliš
kai susituokusius, pastebi,

Kaunas. — Rugpiūčio 14 
d. Kaune įvyko mokytoju 
suvažiavimas, kuriame daly
vavo apie 10,000 mokytojų. 
Visi jie turėjo atvykti pagal 
komisarų įsakymą, švietimo 
komisaras A. Venclova, iš
dergęs nepriklausomos Lie
tuvos mokyklas, kuriose ir 
jis pats ragavo mokslo, nu
švietė mokytojo uždavinius 
Sovietų vergijoje. Pažodžiui 
jis pasakė:

„Taurus patriotizmas So
vietų Sąjungoje ne tik nėra 
smerkiamas, bet, priešingai, 
jis visomis priemonėmis ug
domas. Mūsų jaunuomenė iš 
pat mažų dienų turi būti 
mokoma mylėti savo tėvynę 
—didžiąją Sovietų Sąjungą 
ir garbingąją Raudonąją ar
miją išvaduotoją, kuri sau
go dirbančiųjų tėvynės sienų 
neliečiamybę. Mūsų jaunuo
menė turi išmokti draugiš
kumo ir pagarbos ne tik sa
vo, bet ir kitų tautų žmo
nėms, ji turi įsisąmoninti, 
kad darbas visų gerovei yra 
garbė, kad ne mažesnė gar
bė yra būti Raudonosios ar
mijos, didžiosios dirbančių
jų tėvynės gynėjos, kariu.”

„Draugas” Venclova, su
grįžęs iš Maskvos, jau at
virai pasisakė, kokį uždavinį 
jam pavedė Maskvos bude
liai. Būtent, Lietuvos jauni
mą ruošti Raudonosios armi
jos kariais! Tenka pastebė
ti, kad ir kiti pavergtosios 
Lietuvos pareigūnai stropiai 
vykdo jiems Maskvos paves
tą darbą — skiepyti mint’, 
kad Lietuvių tauta turės 
ginti Maskvos internaciona
listų valstybės sienas.

J. Paleckis neseniai pasa
kė: „Būdami tokioje atsako- 
mingoje vietoje, mes visuo
met turime būti pasiryžę 
ginti ir mūsų didžiosios tė
vynės sienas”. O „Liaudies 
seimo” atstovas Šumauskas 
atvirai pasako, kad „negali 
būti nė vieno doro darbinin
ko, doro valstiečio, doro in
teligento mūsų tarpe, kuris 
nesirūpintų didžiosios Sovie 
tų Sąjungos sienų saugumu.” 
Girdi, Lietuva turįnti būti 
paversta tvirtove, į kurią at
kustu dantis bet koks prie
šas . ..

Švietimo komisaras A. 
Venclova dar pareiškė, kad 
iš Maskvos atvyksią instruk
toriai, kurie padėsią Lietu
vos švietimo ministeriją per
organizuoti į švietimo komi
sariatą. Taip pat atvyksian
ti ištisa komisija, kuri padė
sianti pertvarkyti Lietuvos 
universitetus ir aukštąsias 
mokyklas pagal sovietų pa
vyzdžius. Taip pat uolus 
Stalino garbintojas rašyto
jas Petras Cvirka pareiškė, 
kad į Kauną atvyksianti 
SSSR rašytojų brigada, ku- 
ri padėsianti „mūsų rašyto
jams gerai susiorganizuoti.” 
žodžiu, užgrobtoje Lietuvoje 
viską tvarko Maskvos in
struktoriai, komisijos ir 
brigados!

Anglijos žvdai organizuo- 
ia žvdišką kariuomenę kovai 
nr’eš Hitlerį. Viso pasaulio 
žydai mano suorganizuoti 
apie 100,000 karių.

Kas yra ateivis?
Ateiviais laikomi visi sve

timšaliai, kurie nesinaturali- 
zavę, kitais žodžiais, visi, 
kurie neturi pilietybės cer- 
tifikatų.

Kas privalo registruotis?
Visi ateiviai, nepaisant 

amžiaus. Visi nepiliečiai, tu
rį 14 m. amžiaus ar daugiau, 
privalo patys užsiregistruoti 
ir palikti jų rankų-pirštų 
nuospaudas. Tėvai ir globė
jai privalo įregistruoti atei
vius iki 14 m. amžiaus, jų 
pirštų nuospaudos nedaro
mos. Nekompetentiškus atei
vius privalo įregistruoti le- 
galis globėjas ar asmuo, ku
ris juos prižiūri.

Ar ateiviai, sulaukę 14 m. 
amžiaus, privalo drauge eiti 
su tėvais ar globėjais, kai jie 
registruojami?

Ne.

Ar ateiviai vaikai, sulaukę 
14 m. amžiaus, privalo regis
truotis patys?

Taip, ateiviai vaikai, su
laukę 14 metų amžiaus, pa
tys asmeniškai turi įsiregis
truoti ir palikti jų rankų- 
pirštų nuospaudas.

Ar ilgas apsigyvenimas 
Amerikoje reiškia pilietybę?

Ne. Svetimšalis pasilieka 
svetimšaliu, iki jis bus for
maliai priimtas kaipo pilie
tis ar įgyja pilietybę per ki
tus.

Ar ateiviai, kurie turi pir
mus popierius, turi regis
truotis ir pasiduoti pirštų 
nuospaudavimui ?

Turi registruotis. Toki as
menys nėra piliečiai.

Ar ateiviai šioje šalyje su 
laikina viza privalo regis
truotis ?

Taip, turi registruotis.

Jeigu asmuo tampa piliečiu 
per registravimo laiką, ar 
jis privalo registruotis?

Ne.

Ar pabėgėliai ir pabėgėlių 
vaikai turi registruotis?

Taip. Visi nepiliečiai pri
valo registruotis.

Ar svetimšalis vaikas na- 
turalizuotų svetimšalių tėvų, 
kurie tapo piliečiais vaikui 
būnant nepilnamečiu, turi re
gistruotis?

Apskritai kalbant Ne. Bet 
patartina jiems paskaityti 
oficialius patvarkymus apie 
tai savo pašte.

Kokia yra padėtis buvusio 
Amerikos piliečio, kuris pri
siekė ištikimumą kitai val
džiai?

Jis neskaitomas Amerikos 
piliečiu ir privalo registruo
tis.

Jeigu ateivis serga, namie 
ar ligoninėje, kaip jis gali 
registruotis ?

Jeien tas faktas praneštas 
vietiniam pašto viršininkui, 
jis sutvarkys tokio asmens 
registravimą namie ar ligo
ninėje.

Kada ateivis privalo regis
truotis ir pasiduoti pirštų 
nuosnaudavimui ?

Jeigu ateivis randasi J. V. 
ir jis tiki pasilikti po 1940

Kur ateivis privalo regis
truotis ? (

Bet kuriame antros ar pir
mos klasės pašte (ar skyriu
je). Kai kur kitos viešos 
vietos paskirtos registravi
mui. Jeigu ateivis negali at
vykti į oficiališkai paskirtą 
vietą registravimui, jis gali 
kreiptis į savo apylinkės 
paštą.

Ar ateivis privalo regis 
truotis pašte, kuris arčiau 
sias jo namų?

Ne. Jis gali registruotis 
bet kurioje registravimo vie
toje.

Kokia yra bausmė už ne- 
siregistravimą?

Už nesiregistravimą baus
mė yra $1,000, ar šešių mė
nesių kalėjimas, arba abi 
bausmės.

Kokia yra bausmė ūž su
teikimą neteisingų informa
cijų?

Pinigiška bausmė iš $1,- 
000, ar 6 mėn. kalėjimo, ar 
abi bausmės ir galimas iš- 
deportavimas.

Ar ateivis iš anksto gali 
gauti kopiją registravimo 
klausimų, kuriuos jis būtinai 
turės atsakyti?

Taip. Iš anksto galima 
gauti iš pašto įstaigos blan
ką, kuri vadinama „speci
men form”. Ta blanka turi 
visus klausimus. Parsineški
te namon, gerai perskaityki
te.

Ar ateivio suteiktos infor
macijos bus laikomos konfi- 
denciališkai (paslaptyje) ?

Ateivių Registravimo Į- 
statymas parūpina, jog visi 
registravimo ir pirštų nuo 
spaudavimo rekordai bus 
laikomi slaptai ir bus priei
nami tik Jung. Valstybių 
Generalinio Prokuroro suti
kimu.

Ar registruotas ateivis ga- 
’ės įrodinti, kad jis yra už
siregistravęs ?

Taip. Kortelė bus pasiųs
ta kiekvienam ateiviui, ku
ris užsiregistruoja. Ši kor
telė įrodys jo užsiregistravi
mą.

Ko reikalaujama nuo atei
to, ar nuo svetimšalio vaiko 

ar globėjo po užsiregistravi
mo?

Ateivių Registravimo Į- 
statymas reikalauja visų ap
sigyvenusių .svetimšalių pra 
nešti kiekvieną pakeitimą 
gyvenamos vietos per 5 die
nas po pakeitimo. Kiti atei 
viai — svečiai, studentai ir 
kiti neįleisti pastoviai apsi
gyventi Jungt. Valstybėse— 
turi pranešti jų adresą kas 
3 mėnesiai. Atspausdintas 
formas adreso permainoms 
galima gauti iš bet kurio 
pašto.

Kokia bausmė už neprane- 
šimą pakeitimo gyvenimo 
vietos Immigration and Na
turalization įstaigai?

Bausmė iš $100 ir 30 die
nų kalėjimo, ar abi bausmės

Ar ateivis privalo pranešti 
Immigration and Naturali
zation Service biznio adreso 
pakeitimą ?

Ne.

Ar tos „specimen form” 
blankos duodamos dykai?

Taip, žmonėms nereikia 
mokėti jokių pinigų už po- 
nierius ar patarnavimus ry
šium su registravimu.

Ar reikia mokėti už regis
travimą?

Ne. Registravimas daro
mas dvkai. Mokėti niekam 
nereikia.

Kai ateivis nutaria regis
truotis, ką jis privalo dary
ti?

1. Gauti klausimu blanka 
(specimen formą) iš bet ku
rio pašto.

2. Išpildyt tą blanka at
sargiai, namie ar kur kitur.

3. Nusinešti išnildvtą blan
ka i bet kurią registravimo 
vietą.

Ar Ateiviu Registravimo 
Tstatvmas liečia naturalizuo- 
his piliečius?

Ne. Tik nepiliečiai privalo 
registruotis.

Jei$ru Jung. Valstybėse ap- 
sigvvenes erwentoias abejo
ja anie savo nilietvbe, ar jis 
nrivpio registruotis?

Taip, j ei pu abejojimo ne
galima pašalinti per regis
travimo periodą. Registra
vimas jokiu būdu neliečia pi- 
i;etvbės padėties.

Ar ateiviui pulima pasiim
ki nerkalbetoją, kai eina re
gistruotis ?

Taip. Jeimi ateivis nesu
sikalba anpjiškai. iis gali pa
siimti narkalbėtoia. Patar
tina. kad perkalhetoias būtu 
savo šeimos narvs ar drau
gas. Paštai kreins atida i 
dideles pTiipeq ateimu ir. kur 
salima, paštuose bus laiko- 
rni perkaIbėtojai tiems, kurie 
npo-ali p-prai susikalbėti anp1- 
liškai. Ar ateivis guli pasi
tarti su giminėms ar drau

Kodėl ateivis, nelegaliai į 
Ameriką įvažiavęs, privalo 
registruotis? Ar apsimoka 
tokiam ateiviui „to take a 
chance?”

Yra visokių priežasčių, ko
dėl tokis ateivis turi regis
truotis—

1. Jeigu jis nesiregistruo- 
ja, jis bus įstatymo persekio
jamas.

2. Jo atsitikime Generali
nis Prokuroras, pagal Immi- 
gracijos Įstatymą, negalės 
sulaikyti jo išdeportavimą.

3. pavojun stato jo galimą 
naturalizavimą ir

4. Jo pozicija kaslink kitų 
Jung. Valst. įstatymų nėr 
aiški. Daug svetimšalių, ku
rie atvažiavo į Jung Valst. 
nelegaliai prieš 1924 m. lie
pos 1 d., gali legalizuoti jų 
ivažiavimą pagal 1939 m. 
rugp. 7 d., įstatymą.

Jeigu svetimšalis negali 
atsakyti klausimų ar dalies 
klausimų, ką jis turi daryti?

Jeigu jis visais būdais 
stengėsi atsakyti tą klausi
mą, ir vis negali, tai turi pa
žymėti „don’t know” („Ne
žinau”).

Geras būdas krakmolui 
padaryti: reikalingą kiekį 
krakmolo praskiesti, ir pil
ti į krakmolą. Tas iššaukia 
įvairius nelygumus. Įbertas 
šaukštukas druskos apsau
gos iškrakmolintus skalbi 
nius nuo lipimo prie ligintu- 
vo—proso. Padaryta krak
molą reikia pridengti rank
šluosčiu, nes kitaip paviršius 
apsitrauks plėvele.

Kad lėkštė neslinktų nuo 
ledo, patartina tarp lėkštės 
ir ledo padėt’i guminį ritinė
lį. Jis prilipęs prie lėkštės 
ir ledo neleis jai slinkti.

Brooklyn© vėliavų gamin
tojai dirba pilną laiką. Pa
siuva 3,300 J.A.V. vėliavų 
per savaitę.

$

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

. Eleonora Bartkevičiūte

Niekas nežino, kas tikroji 
vienuma yra. Nei vienas gy
vas žmogus nepakęstų nuo
latinės moralės vienumos ne
išėjęs iš proto.

—Conrad
— 4.—

Dviem daiktams turiu pa
garbos: žvaigždėtam dangui 
virš mano galvos ir manyje 
glūdinčiai sąžinei.

—Lautas 
---- *-----

Iš tikrųjų mūsų gyslose 
niaukia visas žmonijos krau
jas. Mes nesame vieni—mes 
negalime atsiskirti nuo žmo
nijos, ji yra mūsų bendroji 
motina. Atsiminkime tai vi
sada, sutikę vieną jos sūnų 
—mūsų brolį.

—Foersteris 
---- *-----

Kiekvienas einąs po vie
nas kito rytas atneša naujų 
dovanų, bet jei nepasirūpin
sime priimti tų, kuriu mums 
atnešė vakarykštis rytas, da
romės vis silpnesni toms do
vanoms sunaudoti savo nau
dai, o galėjimas apsvarstyti 
ir sunaudoti jas, visai išnyk
sta. —O. S. Marden

------- •J.--------

Menkas ir silpnas erelis, 
kai stovi lizde, mirksi, bet 
kaip toli siekia jo akvs, koki 
taisyklingi jo ratai, kuriuos 
iis užsuka skraidydamas 
blaiviose padangėse.

Moteris, kuri iškelia save 
savo siela, inteligencija, bet 
ne grožiu, yra daugiau negu 
moteris. Moteris, kuri iške
lia save savo tiktai grožiu, 
yra tik moteris. Moteris, ku
ri iškelia save tik gimimu ir 
kilme, yra mažiau negu mo
teris. —Chamfort

---- 4------
Kiek geradarės -Ailinakrw- 

dvelkia iš meilaus pasisvei
kinimo iš greito, rūpestingo 
patarnavimo, iš pagarbos 
pilno užleidimo vietos, net iš 
tylėjimo tinkamu laiku.

—M. Pečkauskaite
---- -------

Gamta niekad neatsikarto- 
ja. Ji naikina pirmą pavida
lą, antrajam gimstant

TAIP PALECKIS DAINA
VO 1926 M.

Užgrobtos Lietuvos vy
riausias pardavikas J. Palec
kis yra daug rašęs, net ir ei
lėraščius kūręs. 1932 m. jis 
išleido eilėraščių knygelę 
„Dienų nelaisvėje”, kurioje 
randame ir tokį eilėraštį; 
kurs parašytas 1926 m. ge
gužės mėnesį, kai buvo rin
kimai į trečią seimą:

Mitinguojam:
Paskendo mūsų Lietuva 
Nūn mitingų tvane.
Visur tik girdis: „Rinkite!
Tik rinkite mane!”

Ledų jau tiltai Nemuno 
Lyg braukte nubraukti! 
Tarp partijų lietuviškų 
Jau ryšiai nutraukti.

Maskoliai, žydai ir lenkai 
Sau frontą sudarys, 
O bus frontų lietuviškų 
Gal trys šimtai ir trys!

Visi viską tik žada nūn
Tai yr’ ko paklausyt 
Ar pildant pažadus nereiks 
Tik galvą pakasyt?

Kalbėk, žadėk, o pats vistiek 
Tiki ar netiki:
Malšina minią pažadai, 
Kaip čiulptas kūdikį.

Dabar šis eilėraštis labai 
tinka pačiam Paleckiui. Jis 
sudarė frontą su maskoliais, 
žydais, lenkais ir savo ben
draminčiais išgamomis lietu
vių tautai pasmaugti. Jis 
žada aibes gėrybių, bet savo 
pažadus vėjais siunčia.
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f Iš TOLIAU IR IŠ TOLI
BALTIMORE, MD.

MARTYNAS VEIVERIS

Karts nuo karto tekdavo 
gauti po pora dolerių aukų 
su keliais žodžiais—„skiriu 
tokiam tai reikalui; tik pa
vardės neskelbkite”. Buvo 
tokių, kurie atsiųsdavo regu
liariai, ar tai Vasario 16 ar 
tai kita kokia proga. Tai 
kuklūs patriotai, nenorintie- 
ji savo gero darbo kelti vie
šumon.

Prieš pora metų kalbėjau 
Worcester, Mass. Po kalbos 
už kulisų girdžiu negarsiai 
šaukiant mane. Dairaus. Prie 
laiptų pagyvenęs žmogus ir 
šluosto ašaras. Prieinu, žmo
gus duoda man dvidešimt 
dolerių. „Pasiųsk Lietuvon: 
10—Ginklų Fondui, 5—šau
liams ir 5—Šventosios uos
tui. Štai dar 50 centų per
siuntimui ...” „Ačiū, nuošir
džiai. Bet persiuntimui ne
reikia.” „Vistiek, tai pridėk 
kad ir šauliams.” „Ačiū dar 
kartą, Nuo ko užrašyti?” 
„Nesvarbu, pasiųsk ir tiek.”

„Mielas žmogau, taip man 
nejauku. Mes išsiskirsime— 
nei man, nei Tau nebus ra
mu ant širdies. Jei jau ne 
spaudai, tai bent man pasa
kyk pavardę ir adresą, kad 
galėčiau bent kvitą atsiųs
ti.”

Dar kiek svyruodamas, at
sakė: „Veiveris, Martynas, 
N. Grafton, Mass.”

Pavardę atsiminiau — vie
nas iš tų nežinomų, bet duos- 
nių aukotojų. Su malonumu 
paspaudžiau to taurios sielos 
žmogaus ranką.

Šiandien gi, peržiūrinėda- 
mas spaudą, „Amerikos Lie
tuvyje” randu kelias eilutes 

rųajio kuklaus draugo 
Martyno Veiverio mirtį. Vis
kas toje žinutėje yra: ir kiek 
metų čia gyveno, kada ir 
kur palaidotas; bet nėra iš
girta velionies didelė siela. 
Gyvas būdamas velionis 
slapstėsi su savo gerais dar
bais ir nesibrovė į priekį. O 
siela nematoma. Žinodamas 
jo sielos jautrumą, spėju, 
kad ir paskutinieji įvykiai 
Lietuvoje priartino jo mirtį.

N. Graftono lietuvi! Lan
kydamasis Šv. Pilypo kapi
nėse, sustok ties a.a. Mar
tyno Veiverio kapu ir prisi
mink šiuos mano žodžius: 
čia ilsisi tikras ir iki mirties 
ištikimas Lietuvos sūnus!

* Jonas Budrys

klubas. Visi waterburieciai 
kviečiami gausiai atsilankyti 
ir pasinaudoti šia nepapras
ta proga išgirsti labai svar
bių žinių iš Lietuvos.

Visiems įėjimas laisvas. 
Kas tik lietuvis, kas tik turi 
laiko, pasistenkite atsilanky
ti.

AMSTERDAM, N. Y.

Rugsėjo 15 d. šv. Kazimie
ro par. Choras rengia pikni
ką, kuris bus šv. Kazimiero 
parke, Widow Susan Road. 
Šia proga kviečia visus lie
tuvius dalyvauti ir pasisve
čiuoti. Bus daug įvairumų. 
Bufete skanių valgių, kaip 
kumpis su krienais, dešrelės 
su kupūstais ir visokių sal
dainių.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
iš Amsterdamo ir apylinkės, 
kaip Schenectady, Albany, 
Troy, Fort Plain, Herkimer, 
Little Falls, Utica ir Roches
ter. Norėtume susitikti, su
sipažinti, pažaisti, pasivaikš
čioti po parką bei pasidalin
ti mintimis.

Šokiams gros Stasio Rau- 
lėno orkestras.

Rengėjai.

Rugsėjo 8 d. buvo šv. Var
do vyrų dr-jos bendra Ko
munija. Visi vyrai raginti 
melstis už taiką pasaulyje, 
už taiką Amerikoje, už Lie
tuvos išlaisvinimą. Nuo su
mos iki vakaro buvo išstaty
tas Švenčiausis.

Per 10 vai. mišias susituo
kė Nelė Makarauskaitė su 
Pranu Piečiukaičiu. Maka- 
rauskai turi valgomų daiktų 
krautuvę. Vestuvių pokylis 
įvyko par. salėje, kuri buvo 
pilna svečių. Visi svečiai la
bai vaišingai priimti, tik 
gaila, kad viešai neprisimin
ta Lietuvos nelaimė.

J. K.

KNYGOS APIE LIETUVĄ 
ANGLŲ KALBA IŠLEIDI

MO REIKALAI
Marija Aukštaite ATEIVIŲ REGISTRAVIMO 15 KLAUSIMŲ r

LINDEN, N. J.

NEWARK, N. J.

Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos metinis piknikas įvy
ko rugsėjo 8 d. Cranforde, 
N. J. Pramoga gražiai pa
vyko, turėta svečių ir iš toli
mesnių apylinkių. Kleb. kun. 
Kelmelis turėjo gražios pa
ramos ir talkos iš savo para
pijiečių. Pasidžiaugta, kad 
jaunimas gausiai atsilankė.

WATERBURY, CONN

Šį sekmadienį, rugsėjo 15 
dieną, 7 vai. vak., šv. Juoza
po par. salėje rengiamos la 
bai įdomios prakalbos, ku
rias pasakys neseniai iš Lie
tuvos atvykę asmens. Kal
bėtojų tarpe bus kun. M. Ur
bonavičius, atvykęs iš Lietu
vos „American Legion” lai
vu.

Prakalbas ruošia K. Fede
racijos skyrius ir politinis

PRANEŠIMAS
Nuo Rugsėjo (Sept.) 16, 
1940 m. su sveikatos arba 
kitais reikalais kreipkitės 

po nauju antrašu.
Dr. M. J. COLNE Y

(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

i Tel.: 3-47«

BRIDGEPORT, CONN.

—M.V.M. draugija turėjo 
savo kortų žaidimo vakarą, 
kurs gražiai pavyko.

—A. Stanišauskas buvo iš
vykęs vargi ninku sąjungos 
seiman, iš kur grįžo, taipgi iš 
Chorų sąjungos seimo grįžo 
p.p. Kaminskiutė ir šums- 
kiutė.

—Muz. Jonas Jankus Ir 
žmona, brooklyniečiai, grįž
dami iš vargonininkų seimo, 
sustojo Bridgeporte, kur at
lankė A. Stanišauską ir kleb. 
kun. J. V. Kazlauską. J. 
Jankus apžiūrėjo gražią pa
rapijos nuosavybę, sales, 
bažnyčią, gražius vargonus, 
kuriais pagrojęs pasidžiaugė 
puikiais vargonų balsais, 
gražiu chorui vietos sutvar
kymu. P. Jankienė visu tuo 
pasigrožėjo, aplankė miesto 
apylinkes, pajūrį.

—Ateinančią savaitę mū
sų bažnyčioj įvyksta 40 vai. 
atlaidai, kuriems choras jau 
pasirengęs. Solistais bus 
Dulbiūtė, Mačiukaitis, Rad
vilaitė ir Duginaitė. Psalmes 
pildys choras ir solistai Ma
čiukaitis, Barnotas, Tamu- 
šiūnas, Minalga ir Zikaras.

—Parapijos bazaras šįmet 
bus spalių viduryje.

—Choras savo pramogą 
nukėlė iš spalių mėnesio į 
lapkritį. O.

ELIZABETH, N. J.

Lietuvių salės „Laisvės” 
bendrovės vadovybė, matyti, 
per neapsižiūrėjimą buvo iš- 
nuomuojusi salę komunis
tams, kurie rugsėjo 5 d. no
rėjo čia suruošti iš Lietuvos 
nelaisvės pasityčiojimo va
karą. Bet komunistų agen
tų darbą greit sužinojo išti
kimi lietuviai ir jų rūpesčiu 
„Laisvės” salė tą vakarą bu
vo uždaryta. Visi patriotin- 
gi Elizabetho lietuviai džiau
giasi, kad lietuvių pinigais 
pastatyta salė nepanaudota 
išgamų reikalams. Taip rei
kia ir ateityje elgtis. Lietu
vių namai tenebūnie min
džiojami Lietuvos plėšikų 
agentų!

Rugsėjo 11 d. kun. J. Si
monaičio rūpesčiu, par. salė
je įvyko draugijų atstovų 
susirinkimas, kuriame suda
ryti planai Lietuvai Gelbėti 
Fondui įsteigti. Apie svar
bius nutarimus teks praneš
ti kitą kartą.

Rugsėjo 8 d. Casino parke 
įvyko Lindeno ir Elizabetho 
lietuvių piliečių klubų ben
dras piknikas, kuriame daly
vavo per 300 asmenų. Buvo 
ir įvairi programa. Kalbas 
pasakė Elizabetho mayoras 
James T. Kirk, Lindeno mie
sto mayoras Myles J. McMa
nus, tarybos narys Wheeler, 
kandidatas į „freeholder” 
vietą Croucher, advokatas 
K. R. Jurgėla, neseniai iš 
Lietuvos atvykęs Kazys Bal- 
tramaitis, „Amerikos” re
daktorius J. B. Laučka, Eli
zabetho piliečių klubo pirm. 
Bernotą. Vyrų choro grupė 
sudainavo kelias lietuviškas 
dainas. Programai sėkmin
gai vadovavo nenuilstantis 
Lindeno lietuvių veikėjas J. 
J. Liudvinaitis. Dalyvių bu
vo ir iš kitų vietų.

LOS ANGELES, CAL.

Lietuviai katalikai/turėjo 
savo susirinkimą, kuriam 
vadovavo prel. J. Maciejaus- 
kas. Atjaustas Lietuvos in
teligentų pabėgėlių šelpimo 
reikalas ir tam tikslui suau
kota 20 dol., kurie pasiųsti 
per Lietuvai Gelbėti Fondą.

Prel. Maciejausko adresas 
dabar yra: 1726 So. Bron
son Ave., Los Angeles, Cal.

„Amerikos” skaitytojai 
prašomi atsiųsti prel. Ma- 
ciejauskui adresus savo pa
žįstamų, kurie gyvena Kali
fornijos ir Washington© val
stybėse.

PHILADELPHIA, PA.

Vietiniai ir apylinkės lie
tuviai pasiruošę šį sekmadie
nį, rugsėjo 15 d., važiuoti į 
Newtown, Pa., į seselių kazi- 
mieriečių akademiją, kur į- 
vyks smagiausias, turtin
giausias piknikas (Holland 
Rd.). Bus ir didelis pinigi
nis laimėjimas, kurio bilietų 
dar galima gauti.

Nuo visų trijų bažnyčių 
iki 12 vai. dieną eis autobu
sai. Seselės visus sutiks ir 
maloniausiai priims. Seselės 
kazimierietės moko, lavina 
mūsų jaunuomenę, tad ver
tos visų mūsų paramos. At
silankydami paremsime se
selių vedamą akademiją. Pa
laikykime lietuvybę, kurią 
lietuvių tautos priešai pasi
ryžę išnaikinti.

K. Dryža

Rug. 8 d., šv. Andriejaus 
bažnyčioje pakrikštytas Juo
zo ir Bronislavos Staniškių 
naujagimis sūnelis. Duotas 
vardas Juozapas. Krikšto tė
vais buvo Mikolas Adomai
tis ir Amilija Staniškytė. 
Krikštynų pokylis įvyko pas 
Staniškių motiną, Petronėlę 
Staniškienę.

Giminių ir svečių skaitlin
gas būrys linkėjo, kad Juo
zukas gražiai sveikas užaug
tų lietuviškoje dvasioje.

/ F. P.

AMERIKA yra Tamstos 
laikraštis, todėl drąsiai 
reikšk savo nuomonę dėl tu
rinio ir kitų dalykų.

Prieš atiduodant leidyklai 
„Economic R e c o nstruction 
of Lithuania after the World 
War” knygos spausdinimą 
atėjo liūdnos žinios, kad Lie
tuva prijungiama prie Sovie
tų Rusijos. Knygos spaus
dinimas buvo atidėtas.

Įvairios Lietuvos ekonomi
nės organizacijos buvo pasi
žadėjusios knygos užsisakyti 
už 600 dolerių, o iš Ameri
kos lietuvių prenumerato
mis buvo gauta 240 dolerių. 
Dabar jau galutinai paaiš
kėjo, kad Lietuvos ekonomi
nės organizacijos dėl įvyku
sios okupacijos savo pasiža
dėjimų negalės tęsėti, todėl, 
iš kitur paramos negaunant, 
tektų nuo knygos išleidimo 
atsisakyti.

Šiuo metu svetimoji ran
ka stengiasi naikinti viską, 
kas tik primena nepriklauso
mą Lietuvos valstybę — už
draustas giedoti Lietuvos 
himnas, uždrausta iškabinti 
Lietuvos trispalvė vėliava ir 
dar šimtai panašių uždrau
dimų. Tad čia, Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse, apie 
Lietuvą išleista knyga būtų 
lyg ir dokumentas—liudinin
kas, ką nepriklausomoji Lie
tuva sukūrė ekonominėj sri- 
tyj ir ką svetimi užgrobė.

Todėl kreipiuosi į geros 
valios lietuvių veikėjus ir 
draugijas, prašydamas tos 
knygos išleidimą paremti 
prenumeratomis ir aukomis. 
Jei atsirastų bent dešimts 
kolonijų Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse, kurios tam 
reikalui galėtų skirti po šim
tą dolerių, tai knyga visai 
greit būtų išleista. Jos par
davimo kaina tada būtų ne 
du doleriai, o gal per pusę 
mažesnė, kas duotų galimy
bę ją plačiai paskleisti ang
liškai kalbančioj visuomenė
je.

Išleidus knygą iš gautų 
pajamų bus duota visiška at
skaitomybė. Bet jei para
mos nebūtų gauta ir knygos 
nebūtų galima išleisti, tai vi
siems prenumeratoriams ir 
aukotojams įmokėtos sumos 
bus grąžintos iki cento. Ma
nantieji knygos išleidimą 
paremti, prašomi tuojau at
siliepti.

Anicetas Simutis,
Liet. Gen. Konsulato 

New Yorke Attache.
16 W. 75 St., N. Y. C.

LIETUVOS PASIENYJE 
DRAUDŽIAMAS 

JUDĖJIMAS

Kaunas. —Pasienio su Vo
kietija 10 kilometrų zonoje 
smarkiai suvaržyta judėjimo 
laisvė. Prie pasienio varžo
mojo ruožo priskirti šie mie
stai ir miesteliai: Palanga, 
Kretinga, Kvietiniai, Gargž
dai, Vėžaičiai, Vėviržėnai, 
Švėkšna, Vainutas, Sartinin
kai, Tauragė, Jurbarkas, 
Kalvarija, K. Naumiestis, 
Kybartai, Virbalis, Vištytis, 
Liubavas, Karužai, Strumba- 
galvė, Karužai, Lazdijai ir 
Kapčiamiestis. Jude jimas 
šioje zonoje yra galimas tik 
su ypatingais leidimais. Kas 
nusižengs šioms taisyklėms, 
leisdamas apsigyventi pas 
save žmonėms be leidimo, 
baudžiamas iki 1,000 litų pa
bauda arba ištrėmimu iki 
vienerių metų į priverčiamus 
darbus. '

Pasienio kariuomenei ir 
milicijai suteikta teisė bet 
kuriuo laiku tikrinti doku
mentus visų asmenų 30 kilo- 
metų pasienio ruože, o taip 
pat 10 kilometrų pasienio 
ruože sulaikyti asmenis „ne 
ilgiau kaip 24 valandoms”, 
tais atvejais, kai reikia iš
aiškinti sulaikytojo asmeny
bę. Gyvulius girdyti ir plau
kioti pasienio upėse, ežeruo
se, o taip pat išplaukti į Bal
tijos jūrą bet kuria plaukio
jimo priemone pasienio so
dybų gyventojai gali tįk pa
sienio apsaugos įstaigų lei-

O, kokie gražūs rytai, 
Varsų krištolinių! 
Žėri, žiba spinduliai, 
Iš erdvių auksinių.
Stiepiasi puiki žolė, 
Gležnutė, šilkinė. 
Žalia, graži gelumbė 
Rasomis užtvinus.
Čia žiedelis, čia žibuoklė— 
Kalvose, ant pievų, 
Pirmą ūgį nemirštuoklė 
Kelia pačiam Dievui.
Moja pumpurai iš sodų, 
Tarpsta vaisiais šakos. 
Čia bervinkų melsvi klodai, 
Ulba paukščių šnekos.
Tyvuliuoja vandenėlis, 
Čiurlena, svaigina ... 
Klevai moja, gražumėlis! 
Į laukus masina.

dimais. Visi žvejybos, me
džioklės, mokslinio tyrimo, 
sporto ir kitokie laivai, ne
priklausomai nuo talpos, di
dumo ir pajėgumo, plaukioją 
10 kilometrų pasienio ruožo 
ežeruose ir upėse ir Baltijos 
jūros pakraščiuose, turi bū
ti specialiai įregistruoti. Bi
lietai geležinkeliais ir gar
laiviais į 10 km. pasienio zo
ną duodami tik tiems, kurie 
turi leidimus. 800 metrų ir 
10 metrų pasienio zonose ju
dėjimas yra taip suvaržytas, 
kad jis faktiškai negalimas.

LICENSES
Wholesale, Retail

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1728 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3515 
Quentin Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1692 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2976 
Quentin Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1932 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 333 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2927 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2766 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

IDA RUBENSTEIN
D-B-A Crescent Kosher Delicatessen & Rest. 
2766 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11449 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage 
Smith St., Borough of 
Kings, to be consumed 

MARGARET 
176 Smith St.,

Control Law at 176 
Brooklyn, County 
off the premises. 
BARBIERI

Brooklyn, N.

or

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10604 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 560 
Morgan Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.
JOHN BEHNKEN & WILLI WINKLER 

560 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2492 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
206 DeKalb Ave., Borough of B’klyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANDREW SANTORO 
Adelphi Delicatessen

206 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11304 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1838 
Nostrand Ave., Borough ’of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the premises. 

MAX CHINOWSKY
1838 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2918 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2882 
Gerrittsen Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN H. MURPHY
2882 Gerrittsen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6908 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 161 
Meserole Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS BRODSKY
161 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2624 has ’ 
to sell beer 
the Alcoholic 
Pitkin Ave., 
of Kings, to

been issued to the undersigned 
at retail under Section 107 of 
Beverage Control Law at 1792 
Borough of Brooklyn, County 

be consumed on the premises. 
CARL SHAPIRO

1792 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2039 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverge Control Law at 214 
Bainbridge St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

DAVID ABER
214 Bainbridge St., Brooklyn, N. Y.
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Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

Mano vardas ......................................................................................................
(pirmas arba krikšto vardas) (vidurinis) (Pavardė

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

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

stai
diei

,-sėjo 1 d. Liet. Ka- 
jivienymas pradėjoAš gyvenu .......................................................................................................... ,

(gatvės adresas ar kaimas) (miestas) (Apskritis) (Valstybė j|| Vajų, kuriame
Mano pašto

Aš gimiau

Aš gimiau,

Esu

(a)

(c)

adresas
(Paštas) (valstybė)

(Mėnesis) (Diena) (Metai)
(arba netoli)

(Miestas) (Apskritis)

pilietis ar valdinys

Esu (pažymėk vieną):
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Gimties ...... Gimties...

(šalis)
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Pavienis (ė) .... Vedęs (usi) .......

Našlys (ė) ....... Persiskyr. (usi)....
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Japoniška ....... Kiniška ....... Kita

......... pasiekti gražių da-
Susivienijimą įstoti 

......... jiinga įvairiais at-
Apsisaugoma ligos 

(galis !>Des užtikrinama 
jjpa. Mirties atsi- 
įlionio šeima aprū
pima. Organiza- 
įjnga, tai lietuvių 
pažiba. Gyvuoja jau

pas 
čiui 
sta 
Ne1 
Ha
ape
tuv
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(spalva)

Paskutini syki atvykau j Jung. Valstybes ...........................................
(uostas, ar įvažiavimo vieta) (mėnesis, diena ir meta

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

Aš atvykau kaip (pažymėk vieną): Keleivis ....... Laivo įgulo
narys ....... Pasislėpėlis laive ....... Kitas ......................
Aš atvykau į Jung. Valst. kaip: Pastovus Gyventojas .........

Svečias ......... Studentas

(Pažymėk viena)
Sutarties
Jūreivis

Svetimos
Svetimos
Kitas

pirklys

valdž. valdininkas
valdž. vald. darb.

metų rugpiūčio 1 d. 
jas pomirtinėms 
įėjęs beveik du mi- 

aki! )|erių, o pašalpoms 
o dol. Susivienymo 
ekia per pusantro 
jolerių, o jo saugu- 
j 109 nuošimčių.
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{stojimo mokesčio 
Gydytojo egzamina- 
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is, Ypatingai leng
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apylinkėje Susivie-
ii kuopas kiekvie-
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šių
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stj 
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Ru
sir
šie

Aš pirmą sykį atvykau į Jung. Valstybes ...... ...... —. ,.. . , , , •
(Menesis) (Diena) (Meta gijoje, tad labai

Išgyvenau Jung. Valstybėse ..............
Aš ketinu apsilikti Jung. Valstybėse

Mano
Mano
Mano
kurio

Esu

paprastas
dabartinis
dabartinis

!t inti reikalingų ži- 
.  ........ . .... hi patarnaus ir 

(pastoviai apsigyventi ar kaip ilgai ketini but įgįaįga tiems

i katalikams, kurie 
ti į šią reikalingą 
ji-

užsiėmimas yra., 
užsiėmimas yra
darbdavis yra

mei

Jie 
da 
kit 
ka

adresas yra ................................................................. .................f-
(gatvės adresas ar kaimo kelias) (Miestas) (Valstybė RABINĄ VIČIENfi

ir kurio biznis yra

užsiėmęs, ar per pastaruosius penkeris metus užsiėmiau, ar ketin 
užsiimti sekančia veikla.................................................................................. \
Apart kitų informacijų, pranešk priklausymą, 
organizacijose, draugystėse ...................................

Mano kariška ar jūreiviška tarnyba buvo

.......................................... Nuo
(Kokiame skyriuje) (laiko)

ar veiklą klubuos

(šalis)
iki

(laiko)

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

dienomis per Lis- 
yko New Yorkan 
pasiuntinybės Lon- 
■rejo žmona, p. Ra- 
:ė su dukrele 
pasiuntinybės per- 
et ir tarnaitės, ne- 
įžti į pagrobtą Lie- 
irnaitėms parūpin- 
s pas pažįstamus

Nei

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

Pirmi pilietybės popieriai gauti .................. ........
(Laikas) (Numeris) (Miestas) (Valstybė ĮĮJggAJJg DAT

Padaviau prašymą natūralizacijai (Laikas) (Miestas) (Valstybė ■ SPALIŲ 6-TĄ

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

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

Aš buvau suareštuotas ar apskųstas ar nubaustas už kol 
[prasikaltimą (mus). Tie prasikaltimai buvf 

ką Suareštavimo Diena Suareštavimo Vieta Kaip dalykas užl
nebuvau

Per pastaruosius penkeris metus buvau (have been) ............... nariu i
nebuvau (have not been) .... ...  |

veikiau (narys jų, pareigūnas jų, ar darbininkas) organizacijose, atsidi 
vusiose pilnai iš dalies santykius, savo įtekme pastūmėti ar remti svf 
timos valdžios politišką veiklą, viešus santykius ar viešą nusistatym 
(policy) .............................................................................. ..........................................

NOTICE is hereby Riven that License No. NOTICE is hereby given that License No.
GB 1462 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 760 
Macon St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and Ikruor 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,2142 N. Y.

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 
County of 
premises.

Island Ave.. Borough of B’klyn, 
Kings, to be consumed on the

1638 Coney
WALTER RUDEN
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—WIILIAM BEHRENS 
301 Pearl Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 866 ............................................ ' ‘
to sell 
of the . 
881-883 
County i 
premises.

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

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

of Kings, to be consumed on

GB 2409 has been issued to the undersign^ 
to sell beer, at retail under Section 1( 
of the Alcoholic Beverage control Law 1

olitan operos artis- 
itkauskaitė-Kaskas 
sutiko dalyvauti 
Latvijos ir Estijos 

s dienos Pasaulinėj 
programos išpildy- 
iainos meno žvaigž- 
ii) pasididžiavimas, 
dainuos atskirai so- 
drauge su jungtiniu 

■•’boru. Džiugu pra- 
' i Pasaulinėje Paro- 
įfiai skambės Sas- 

-Karvelėli mėlyna-
216 Ridgewood Ave.. Borough of Brooklyi nn . . .. .
County of Kings, to be consumed off tl ■ aitK<illSl£aitei pri-
premises.

JESSE GINSBERG 
Ridgewood Food Market 

216 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y

)lo. Tai bus spalių 
ftdienį.

NOTICE is hereby given that License N< ft LietUVOS, Iifl-t-Vl- 
GB 11387 has been issued to the undersigne3 
to sell beer, " ' 2 _____ __
of the Alcoholic Beverage control Law a ;• , , . .
840 DeKalb Ave., Borough of Brookl vnlftrytą, kai Lietu- 
County of Kings, to be consumed off th ’ 
premises. 

STEPHEN LOPES
340 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

at retail under Section " 10 tijflS Valstybių die-

has been 
beer, at 
Alcoholic 
Flatbush

the

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

ALBERT WECHSLER and 
JACOB RAPPAPORT

1620 Kings Highway Brooklyn, N.

107 
Law at 

B’klyn, 
on the

Y.

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 the 
premises.

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

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

BODO THIELE
24 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.
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)i S oficialiai sutikti 
hereby given that License No log didžiųjų gUrbėS 
s been issued to the undersigns , *4 &

iti programa bus
■ vai. popiet. Bus
< chorai, solistai.

Y Jizikos artistai. Vi
etos parodys sa- 

Visų 
'žŽ°^o7XedBroHk'^ grupės tvirtai 

bendrą pasiryžimą 
kovoti ir laimėti 

hereby given that License No TJpfnvna 1T7-
been issued to the undersigne< LieiUVOS UZ-

NOTICE is 1_____ .. _ _____  .
GB 11101 has been issued to, the undersign< 
to sell beer, 
of the Alcoholic Beverage control Law 
1705—65th 
County of 
premises.

at retail under Section 10

Borough of Brooklyn 
> be consumed off th

Street, 1
Kings, to

1705 65th
ANTONIO 
Street,

PATERNA
Brooklyn, N.

g 
n
I

NOTICE is hereby given that License No 
GB 11189 has been issued to the undersigne< 
to sell beer, at retail under Section 10' > nflipproq 
of the Alcoholic Beverage control Law afl/ raJc5ao' 
114 Newel 
County of 
premises.

Street. 1
Kings, to be consumed

114 Newel
FRANK KIELBINSKI 
Street, Brooklyn, N. Y

NOTICE is 1 . „
GB 69 21 has been issued .... ___. —__
to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage control Law al 
1440 86th 
County of 
premises.

B^°UcKonsumedBof°fk,thi turėtų gaUSiai
Girdėti,, kad estai 
ruošiasi ir iš toliau

NOTICE is hereby given that License Nojk i ; i-„Vo manxr 
GB10731 has been issued to the undersignet ' Uli lenKa Hiaiiy- 

? lietuvių susilauk- 
ftiriy, kad ir toli-

Street, 
Kings, to

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

to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage control Law a< 
126 Albany Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.

JACOB TAM KIN
126 Albany Ave., Brooklyn, N .Y

\ ™ ntXVA XX

Wjy;, Spalių šeš-
___________ feme atkreipti

NOTICE is hereby priven that License
GB 11370 has been issued to the undersignef taiesĮ į nepaju-

Mj pasiryžimą
■’birfiais ir estais

to sell beer, at retail under Section 10 
of the Alcoholic Beverage control Law a 
470 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off th 
premises.

ANNA SMITH
470 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
GB 21 33 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10' 
of the Alcoholic Beverage control Law a 
435 Wilson Ave., Bjrough of Brooklyn] 
County of Kings, to be consumed off thį 
premises.

CHRIST
435 Wilson Ave., <

MAIER
Brooklyn, N.
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Irmas arba krikšto’ vardasHvfc■ 

. Amer. Valst šiuo vardu Į\j 
nomas sekančiais vardais 
30 tėvais, jeigu ištekėjusi 
ftus vardus, ir kitokius vardus™1

.... ...........................(SVARBUS VAJUS

ETOS ŽINIOS
f

Iresas ar kaimas) (mlestasHA^ 10 rugsėjo 1 d. Liet. Ka-
ų Susivienymas pradėjo 
į narių vajų, kuriame 
ksi pasiekti gražių da

lį. Į Susivienijimą įstoti 
| naudinga įvairiais at- 

ais. Apsisaugoma ligos 
kime, nes užtikrinama 
pašalpa. Mirties atsi- 

(b) Mano vedybinė Į^fe velionio šeima aprū- 
Pavlenis (ė) „ 

Našlys (ė)..

as .......................................... ...........
(Paštas)

(Mėnesis) (Diena)

netoli) ...
(Miestas) (į

Ys .................

vieną)

jūreiviška tarnyba buvo

atvykau | Jung. Valstybes 
stas, ar įvažiavimo vieta)

jas laivo, Laivo Komp. ar kito 

ip (pažymėk vieną): Keleivis 

Paslslėpėlis laive — Kita 

ung. Valst. kaip: Pastovus 

Svečias

Sutarties pirb, 

Jūreivis __ 

Svetimos ralį

Svetimos vaHį 

Kitas _ 

atvykau į Jung. Valstybes

»ną):

oriškos
mties...

pažymėk vieną): Balta___

Kiniška ....... Kita________

........................... Nuo  ........ 8 
skyriuje)........................... (laiko)

....... colių ūgio, sveriu

........................ plaukus, ir  
palva)...............................................(jį^

is užsiėmimas yra........... —

.is užsiėmimas yra ......... ..

is darbdavis yra .................

yra ...................................... ..
I gatvės adresas ar kaimo kelta) 

; yra

staigos tarnautojas, šiomis 
dienomis viešėjo Brooklyne 
pas Dumblius ir Krapukai- 
čius ir lankėsi „Amerikos” į- 
staigoje. Jis dabar gyvena 
New Britain, Conn., o dirba 
Hartforde, vienoje didelėje 
apdraudos bendrovės spaus
tuvėje.

VOKIEČIAI RAGINAMI
LAIKYTIS „GRYNUMO”

AMERIKA

Berlynas. — Nacių laik
raščiai kreipiasi į vokiečius, 
ypač į karius, į vyrus ir mo
teris, kviesdami laikytis vo
kiško kraujo „grynumo” ir 
nesimaišyti su užkariauto
mis tautomis, ypač su sla
vais. Laikraščiai apgailes
tauja jaunų vyrų žuvimą, ta
čiau pažymi, kad vokiečių 
gimimų skaičius nemažėja.

LIETUVOS ATSTOVŲ 
VEIKLAPINIGAI LIETUVON

NEBESIUNČIAMIa parama. Organiza- 
garbinga, tai lietuvių 
ikų pažiba. Gyvuoja jau 

metų.
šių metų rugpiūčio 1 d. 
ienymas pomirtinėms 
mokėjęs beveik du mi- 
s dolerių, o pašalpoms 
1,455 dol. Susivienymo 

siekia per pusantro 
no dolerių, o jo saugu- 
iekia 109 nuošimčių.
ti į organizaciją labai 
i. Įstojimo mokesčio 
a. Gydytojo egzamina- 
apmokama organizaci
jomis. Ypatingai leng- 
sąlygos jaunamečiams. 
keli skyriai, tad pasi- 

as didelis.
je apylinkėje Susivie- 
s turi kuopas kiekvie- 
parapijoje, tad labai 

a gauti reikalingų ži- 
Mielai patarnaus ir 
rikos” įstaiga tiems 
iams katalikams, kurie

Lietuvos pasiuntinybės 
užsienyje veikia Londone, 
Berne, Buenos Airėse, Vati
kane ir Vichy. Lietuvos gar
bės konsulas Mexico City 
Thomas Vilchis šiomis die
nomis atsiuntė Lietuvos pa
siuntiniui Washingtone laiš
ką, kuriame pareiškė pilną 
supratimą įvykių Lietuvoje; 
giliai atjaučia tautos trage
diją ir skaitys sau už garbę 
ir toliau likti konsulu ir 
klausyti tik Lietuvos minis- 
terio instrukcijų.

Valstybės Iždo vadovybė 
paskelbė naujas pašto tai
sykles,pagal kurias nuo lie
pos 15 d. sustabdomas pini
ginių perlaidų persiuntimas 
į Lietuvą, Latviją ir Estiją, 
kurios pateko į Sovietų ver
giją. Prieš liepos 15 d. iš
siųstos perlaidos yra sulai
kytos paštuose, kur galima 
atsiimti pinigus.

Iš Jungt. Amerikos Val
stybių negalima pinigų siųs
ti į visą Sovietų Sąjungą, 
kur nepripažįstama privati
nė nuosavybė. Taigi, laiki
nai, iki Lietuva bus Sovietų 
Rusijos valdžioje, nebegalė
sime padėti savo artimie
siems, nebegalėsime nusiųsti 
jiems vieną kitą centą. Jie 
dabar atskirti nuo bet ko
kios paramos ir palikti visiš
kai komisarų nuožiūrai.
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400 Brooklyn© Graboriai

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

VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
■+

+‘—■

Pakeistos valandos EVergreen 8-9770

irJOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

Y.

pa-

Lic. No. L-886Tel. EVergreen 7-1645

Tel. Stagg 2-4409

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn®

Kampas Roebling Street 402

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
the PIRKTI SAVO GĖRIMUS

U®®®®®®®®®®

m
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BEDARBIŲ SKAIČIUS BUS 
PUSIAU SUMAŽINTAS?

PILIETYBES IR ANGLŲ 
KALBOS PAMOKOS

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

ŠVEDIJOJE IŠDALINTOS
DUONOS KORTELĖS

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

pirmu pilietybės pa
Aplikacijos

B’klyn, 
on

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

ŠVENČIŲ METU ŽUVO 
ASMENŲ

l ir drauge su jungtiniu 
ių choru. Džiugu pra- 
kad Pasaulinėje Paro- 
gražiai skambės Sas- 
o „Karvelėli mėlyna-

WALKER GAVO SVARBŲ
DARBĄ

PRANCŪZIJOJE LEIDŽIA
MOS KATALIKŲ 

MOKYKLOS

NAUJŲ PATALPŲ 
FONDUI

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

Brooklyn© Apreiškimo parapijos šv. Pranciškaus tretininkų draugija, mininti savo gyvavimo 25 metų sukaktį. Drau
gijos valdybą sudaro: pirm. Teresė Palubinskienė, ižd. Ona šarkaitė ir sekr. Julijona Skarulienė. Tretininkų dr-ja 
drauge su Gyv. Rožančiaus dr-ja minės 25 metų sukaktį iškilminga vakariene, kuri įvyks Apreiškimo par. salėje 
spalių 6 dieną, 7:30 vai. vakare.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

tu-
Į-

Če-

STEPHEN AROMISKIS 
(Armakauskas)

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

įstoti į šią reikalingą 
izaciją.

GB10731 has be®

SI žAli NIERAITIS

■** -*»**•, j

g. Valstybėse*..................

likti Jung. Valstybėse ...
(pastoviai apsigyventi ar tel

per pastaruosius penkeris meta ta 
įčia veikla.

tformacijų. pranešk priklausys r
, draugystėse ................... .............

is dienomis per Lis- 
atvyko New Yorkan 
os pasiuntinybės Lon- 
atarėjo žmona, p. Ra- 

ičienė su dukrele. Nei 
iš pasiuntinybės per- 
net ir tarnaitės, ne

grįžti į pagrobtą Lie- 
Tarnaitėms parūpin- 

ietos pas pažįstamus 
ne.

Nepiliečių regis travimo 
pavyzdinių blankų išpildymo 
reikalu „Amerikos” skaity
tojai ir jų pažįstami gali 
drąsiai kreiptis į „Ameri
kos” įstaigą, 423 Grand St., 
Brooklyne, kur bus maloniai 
pagelbėta. Nepiliečių regis
travimo klausimu suteikia
ma daug žinių trečiame 
numerio puslapyje.

ve not) ............

jopienai Sau« tfTKAUSKAITĖ DAI-
ą natūralizacijai

is gimines Jungt Valstybėse:

.............. Vyrą ar žmoną  —h 
i ar abu) (taip ar s

...... JOS SPALIŲ 6-TĄ 
(Laikas) Ofc ___________

iropolitan operos artis- 
a Katkauskaitė-Kaskas 
liai sutiko dalyvauti

suareštuotas ar apskųstas arc ZOS, Latvijos ir Estijos 
inės dienos Pasaulinėj 
oje programos išpildy
si dainos meno žvaigž- 
Jtuvių pasididžiavimas, 

riebuvau“ta«Et' padainuos atskirai so- 
ir darbininkas)a? > . j_______ _  •---------

............ [prasikaltimą (mus), ft P 

■no Diena Suareštavimo Vieta l

penkeris metus buvau (have b®.
j— *1. i r*,

4, pareigūnas jų, ar darbininkas’ 
dalies santykius, savo įtekme ps~ 

lolitiška veiklą, viešus santykius t

■n that License No. NOTICE D 
i to the undersigned 
nder Section 107 of 
Control Law at 760 
Brooklyn, County of 
off the premises.
•NELLI

Brooklyn, N. Y.

>n that License No. 
d to the undersigned 
i<iuor at retail under 
oholic Beverage con- 
i Street. Borough of 
ngs, to be consumed

MASSARO 
T ZULLI 

Brooklyn.

Darbo dienos šventės pro
ga visame krašte buvo dide
lis judėjimas automobiliais, 
traukiniais, autobusais, lėk
tuvais, laivais ir kitomis su
sisiekimo priemonėmis. Dau
giausia to judėjimo būta 
New Yorko mieste, į kurį su
plaukė per pustrečio milijo
no lankytojų. New Yorke 
viskas praėjo ramiai, sau
giai, tačiau visame krašte 
per šias šventes žuvo per 
400 asmenų, kurių dauguma 
neteko gyvybės automobilių 
nelaimėse. Daugiausia žuvo 
Kalifornijoje.

„Amerikos” skaitytojas K. 
Razmintas, b r o o k 1 ynietis, 
„Amerikos” Naujų Patalpų 
Fondui paaukojo vieną dole
rį. Už auką nuoširdžiai dė
kojame.

Parapijos bazaras praėjo; 
liko gražaus pelno, bet ma
žiau nei pernai. Vyčiai pri
sidėjo savo darbu; jie turėjo 
valgių skyrių, kuris anks
čiau neduodavo pelno. Vy
čiai parapijai uždirbo 475 
dol. Bazaras parapijai davė 
9,100 dolerių pelno. Vyčiij 
skyriaus bazare vedėjas A. 
Vasiliauskas labai dėkingas 
visiems vyčiams darbinin
kams ir visiems prisidėju- 
siems darbu ir aukomis.

Vyčių šokiai pasisekė. Pel
nas bus pavartotas rugsėjo 
22 d. pramogai, metiniam 
piknikui, kuriame Elizabetho 
vyčių sportininkai susitiks 
su mūsiškiais. Užkviesti ir 
kiti.

Dukterų ir sūnų dr-ja 
rėjo savo metinį pikniką, 
vairias dovanas laimėjo
pinskienė, Titėnienė, Bart
kienė. Radijo aparatas teko 
Čeglikui. Vietinis

Vichy. — Maršalo Petain 
vyriausybė panaikino 1904 
metų prieštikybinį įstatymą, 
kurs draudė katalikams tu
rėti savo mokyklas. Pagal tą 
įstatymą jėzuitai ir kiti vie
nuoliai buvo ištremti, jų mo
kyklos atimtos. Po didžiojo 
karo įstatymo vykdymas su
švelnintas, katalikai turėjo 
aukštesnes mokyklas, bet jos 
buvo be valstybinių teisių. 
Dabar prancūzai katalikai 
vėl galės siųsti savo jaunuo
menę į savo mokyklas. Vie
šose valstybinėse mokyklose 
iki šiol vesta 'prieštikybinė 
propaganda.

Washington. — Vyriausy
bės sluoksniams artimi eko
nomistai Darbo šventės pro
ga pareiškė savo spėliojimą, 
kad, ryšium su karinės prie
volės pravedimu ir karinių į- 
rankių gamybos padidinimu,

iki 1941 m. liepos mėnesio 
Amerikoje bedarbių skaičius 
turės sumažėti pusiau. Va
dinasi, per ateinančius 10 
mėnesių turėtų gauti darbus 
apie puspenkto milijono be
darbių, nes dabar bedarbių 
priskaitoma per devyni mili
jonai.

Washington.— Tautinė 
gynimo patariamoji komisi
ja pranešė, kad šiuo metu 
Amerikoje kas mėnuo paga
minama 1,000 naujų karinių 
lėktuvų, o nuo 1941 metų 
pradžios ši gamyba bus pa
dvigubinta ir nuo 1942 m. 
jau bus galima pagaminti 
3,000 lėktuvų kas mėnuo.

Paskutinio gyventojų sura
šinėjimo žiniomis, New Yor- 
ko valstybėje gyventojų per 
paskutinius 10 metų padau
gėjo 782,493 arba 6 nuoš. 
Dabar gyventojų yra 13,370,- 
559.

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI
Vladas Mučinskas praneša New Yor
ko, Brooklyno ir apielinkės šeiminin
kėms, kad yra pasirengęs priimti už
sakymus, suteikti demonstraciją pa
sauly pagarsėjusio naujo “ELECTRO
LUX” kambarių valytojo-siurblio ir 

oro švarintojo.
Telefonuokite ar rašykite prašydamos 
nemokamos demonstracijos ar pla
tesnių žinių:

VI. Mučinskas
105 Etna, St., Brooklyn, N. Y.

Tel. APplegate 6-7717

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR & GRILL

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

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEID AT

Savininkas «■
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis

LISAUSKO ANGLIŲ 
KOMPANIJOJ

(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-7550

GB 2409 hu b®

t“e Atohc^1 )nai Katkauskaitei pri- 
t solo. Tai bus spalių 

jFS.ę iekmadienį.
•endra Lietuvos, Latvi- 
| Estijos valstybių die- 
asidės rytą, kai Lietu- 
uatvijos ir Estijos at

bus oficialiai sutikti 
arodos didžiųjų garbės 
| Pati programa bus 
:a 2 vai. popiet. Bus 
ojai, chorai, solistai. 
,i, muzikos artistai. Vi- 
ys tautos parodys sa- 
|nines pajėgas. Visų 
tautų grupės tvirtai 

of th" ės bendrą pasiryžimą 
:i, kovoti ir laimėti 
dabartinį Lietuvos už- 
ą.
uviai turėtų gausiai 
ųti. Girdėti,, kad estai 
iai ruošiasi ir iš toliau 
įloti, tai tenka many- 
1 ir lietuvių susilauk- 

įvairių, kad ir toli- 
s ę.»e^koloni)'>- Spalių šeš’ 
County“7f'Kii^ 
premises.

126 Albany A«- 

NOTICE is bH*W 
GB 11370 has b<® 
to sell beer. » 
of the Ako* 
470 Nostranį į0 
County of Ku'S5, 
premises.

470 Nostrand

N.

en that License No. 
d to the undersigned 

I under Section 107 
age control Law at 
. Borough of B'klyn, 
be consumed on the

RUDEN
B’klyn, N. Y.

en that License No. 
•d to the undersigned 
1 under Section 107 
•age control Law at 
>rough of Brooklyn, 
be consumed on the

'IILIAM BEHRENS
Brooklyn, N. Y. 

en that License No. 
d to the undersigned
I under Section 107 
rage control Law at

Borough of B'klyn. 
be consumed on the 

ETERIA, INC.
Brooklyn, N. Y. 

ren that License No. 
r-d to the undersigned 
il under Section 107 
rage control Law at 

Borough of 
be consumed 

'HSLER and 
PPAPORT

Brooklyn, N. Y.

.•en that License No. 
ed to the undersigned
II under Section 107 
rage control Law at 
lorough of Brooklyn, 
be consumed off the

VIRTZ. INC.
Brooklyn, N. Y. 

ven that License No. 
ied to the undersigned 
il under Section 107 
rage control Law at 
torough of Brooklyn, 
be consumed off the

THIELE
Brooklyn, N. Y.

premises.
Rfe^ 

216 Ridgewcoi A«- 

NOTICE is ha* C 
GB 11387 haste^ 
to sell bea. “ g. 
of the AtaAobe Bef 
340 DeKalb * 
County of Kits' 
premises.

340 DeKalb

NOTICE is her*i 
GB 11101 has hajj 
to sell beer, * 
of the Akobobe \ 
1705- 65th Street - 
County of * 
premisel

1705 65th StreA^ 

NOTICE is her* ( 
GB 11189 has bee > 
t<> sell beer.
01 uie I
114 Newel . 
County of 1 
premiseS- FR.esc 

114 Newel Street^ 

NOTICE is hereU' 
GB 6021 has be® 
to sell beer. » ‘ • of the Alcobobr/. 
14 4 0 86th 
County of Kiss1 
premises. jogfj 

1440 86th
NOTICE is Ifį’J 
GdXVIOI « 

to sell beer. »

turėsime atkreipti 
JAC0B)|ečių dėmesį į nepaju- 

lietuviuj pasiryžimą 
su latviais ir estais 
savo tiivų kraštams 

enimii-

— -t &
NOTICE Is A
£B£n3U’ »‘$fcas žali&eraitis, bu- 

 

of the Alcohols B 
435 Wilson A’'" 
County of Kin!4’ 
premises.

435 Wilson

aetis ,,A^erikos” i’

New Yorko miesto švieti
mo taryba pranešė, kad rug
sėjo 16 d. bus pradėtos ang
lų kalbos ir pilietybės pamo
kos 43 mokyklų namuose. 
Šiemet mokytojų paimta tri- 
gumai daugiau nei pernai, o 
mokyklų dvigubai daugiau. 
Pamokos bus vakarais. Ma
noma, kad j-as lankys per 
20,000 mokinių, svetimšalių. 
Visos tikslios žinios sutei
kiamos tel.: MAin 4-2800.

Buvęs New Yorko miesto 
mayoras Walker šiomis die
nomis paskirtas moteriškų 
drabužių industrijos tarpi
ninku, kurio pareigos bus 
tartis su darbdaviais ir dar
bininkais visais bendradar
biavimo klausimais. Jo me
tinė alga bus 20,000 dol. Pa
skyrimas padarytas trejiems 
metams.

LaGuardios draugai labai 
nepatenkinti šiuo paskyri
mu, nes jie ilgai kovojo prieš 
Walkerio administraciją, iki 
Walker buvo priverstas pa
sitraukti iš pareigų 1932 m.

Dr. Werner Maria Phillipp 
priėmimo valandos 6 Gate
way Dr., Great Neck, N. Y., 
susitarus, yra šios: 9-10 vai. 
rytais, 1-2 popiet ir 7-8 vai. 
vak. Priėmimo valandos 1 
Nevins St., Brooklyne tik 
trečiadieniais ir šeštadie
niais, taip pat susitarus, yra 
sekančios: 3-4 ir nuo 5-6 vai. 
popiet.

Stockholmas. — Rugsėjo 3 
d. Švedijos gyventojai labai 
nustebo, kai jiems paskelb
tas naujas nuostatas, pagal 
kurį krašte įvedamos maisto 
kortelės duonai. Nustatyta, 
kad duona bus galima pirkti 
tik pagal išduodamas korte
les, kuriose sužymėta, kiek 
gyventojas gali gauti duo
nos.

Nuo dabar Švedijoje užsie
niniai garsiniai judomi pa
veikslai rodyti draudžiami.

Williamsburg© gyventojai 
reikalauja, kad miestas pa
naikintų iš Williamsburgo 
aikštės visus gatvekarius ir 
jų vieton leistų važinėti au
tobusams.

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

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(Šulinskas)

Laisniuotas Graborius

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

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

Tel. NEwtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.



Maspeth, N. Y.Betts ir Maspeth Avenues,

NEW YORK, N. Y.

— DAINŲ PROGRAMA — BENAS — ŠOKIAI —
MIRĖ

Visus maloniai kviečiame dalyvauti šiame piknike.

MARGUMYNŲ VAKARAS

NUOŠIRDI PADĖKA

DALYVAVO SEIME

uz
sv.

MASPETHO ŽINIOS

JIE DAR SKELBIASI

SVEČIAS IŠ LIETUVOS

KOMUNISTŲ VARGAI 
ŪKIŲ TVARKYME

Sodalietčs ši sekmadieni 9 
vai. mišių metu eis bendrai 
nrie šv. Komunijos.

Kostantas Kazlauskis, Ap
reiškimo par. choro narys, 
rugsėjo 5 d. išrinktas cho
rų sąjungos pirmininku.

Praeitą sekmadienį mūsų 
bažnyčioje po kiekvienų mi
šių buvo kalbamos maldos 
taiką pasaulyje.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

sekti jų pavyzdžiu.

---- r—c-—

Apreiškimo Parapijos

Sekmadienį, Rugsėjo - Sept. 15 d., 1940

KARALIAUS, KARALIENES, KARALAIČIO IR KARALAITĖS RINKIMAI

Anelė Ragelytė ir Pat 
Keršulytė išrinktos kuopos 
atstovėmis į apskrities su
važiavimą, kurs įvyks rugsė
jo 22 d. Bayonne, N. J. Iš 
mūsų kuopos jame dar daly
vaus Juozas Augustinas— 
apskr. vicepirm. ir Marytė 
Augustinaitė—apskr. sekr.

Susirinkime aptarti galu
tini planai kuopos metiniams 
rudens šokiams, kurie bus 
rugsėjo 28 d. Klasčiaus sa
lėje. Bus svečių net ir iš 
Philadelphijos.

Vyčių metiniame seime 
dalyvavę J. Augustinas, J. 
Kleiza ir A. Laurinaitis pra
nešė apie jo darbus. Mas- 
pethiečiai seime buvę malo
niai priimti.

Po susirinkimo vakaras 
praleistas bendru dainavimu 
ir lengvais užkandžiais.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Tretininkų sukaktis
Šv. Pranciškaus tretinin

kai ir tretininkės šio mėne
sio 17 dieną švęs savo gyva
vimo 25 metų sukaktį užpra
šytomis tą dieną mišiomis, 9 
vai. ryto. Visi prašomi da
lyvauti tretininkų kukliose 
pamaldose. Tuojaus po pa
maldų visiems atsilankiu
siems bus dalinami tam tik
ri šventi paveikslėliai.

Gyv. Rožančiaus dr-jos 
sukaktis

Spalių 6 d., sekmadienį, 
7:30 vai. vak. Gyvojo Ro
žančiaus draugija drauge su 
Šv. Pranciškaus tretininkų 
draugija rengia pokylį Ap
reiškimo mokyklos audito- 
riume. Šis pokylis rengiamas 
atžymėti abiejų garbingų 
draugijų sidabrinę sukaktį. 
Be to, Gyv. Rožančiaus dr-ja 
spalių 7 d., 9 vai. ryto, turės 
iškilmingas su asista mišias, 
po kurių visiems atsilankiu
siems bus taipgi duodami 
tam tikri paveikslėliai.

Šios abi draugijos yra 
vertos pagarbos, nes per 25 
savo gyvavimo metus daug 
yra pasidarbavusios parap. 
naudai, daug yra aukojusios 
reikalingiems bažnyčios pa
puošimams bei bažnytiniams 
daiktams įsigyti. Per 25 me
tus šios kilniosios bažnyti
nės draugijos pasižymėjo 
taikingu, kukliu, tikrai pa- 
vvzdingu savo tarpe sugyve
nimu.

Pastaba: Vakarienės bilie
tuose yra pažymėta 6 vai. 

„ Kadangi tą dieną įvyksta 
Pasaulinėje Parodoje Lietu
vių, Latviu ir Estų progra
ma nuo 2 iki 5 vai. po pietų, 
todėl minėtas pokylis yra 
atidėtas 7:30 vai. vak. Po 
vakarienės bus trumpa pro
grama. Programoj dalvvaus 
pasižymėjusi solistė Aldona 
Liutkiūte. Be to, bus suvai
dintas trumpas, bet labai į- 
domus veikaliukas.

Metinis Piknikas
Sekmadienį, rugsėjo 15 d., 

Apreiškimo parapija turės 
didžiulį metinį pikniką. Pa
prastai, į šį parengimą su
važiuoja ne tik parapijos na
riai, bet ir iš kitų kolonijų 
svečiai, nes būna daug įvai- 

’ rūmų. Programoje dalyvau
ja parapijos galingas choras, 
vaikinų ir mergaičių benai; 
bus ir kiti įdomūs pamargi- 
nimai. Svarbiausia, įvyks 
tradiciniai parapijos kara
liškos šeimos rinkimai. Daug 
balsų yra jau iš anksto pri
duota, bet galutinai rinkimai 
įvyks šiame piknike. Išrink
tai karališkai šeimai bus su
teiktos dovanos.

Slavynas, tik ką atvykęs iš 
Lietuvos. Jis yra Amerikos 
pilietis. Lietuvoje paskuti
niu laiku jis buvo Kaišiado
rių gimnazijos mokytojas. 
Daug yra parėmęs ateitinin
kus.

Smagias ir įdomias pra
mogas mėgstančiai visuome- 
niai malonu pranešti, kad 
lapkričio 10 d., sekmadienį, 
L. K. Federacijos New Yor- 
ko apskritis ruošia didžiulį 
MARGUMYNŲ VAKARĄ, 
kurio programoje juokingas 
vaidinimas, turtingas kon
certas ir kitoki margumynai. 
Koncerto programai praves
ti pakviestas muz. J. Jankus. 
Vaidinimu rūpinasi EI. Bart
kevičiūtė. Po programos bus 
ir šokiai.

Šis didžiulis margumynų 
vakaras įvyks Apreiškimo 
par. salėje. Federacijos ap
skrities valdyba ir rengimo 
komisija kviečia visas drau
gijas lapkričio 10 d. netu
rėti jokių savo pramogų, bet 
vieningai paremti šią pra
mogą, kuri skiriama labai 
svarbiam tikslui.

Lapkričio 10 d., sekmadie
nį, visi susitikime margumy
nų vakare!

pereitą sekmadienį 
Vardo draugijos susirinkime 
buvo svarstoma, ką reikės 
daryti ateinantį žiemos sezo
ną. Apkalbėjus naujų narių 
prikalbinimo svarbą ir bū
dus, nutarta turėti nepapras
tą parengimą spalių men’, 
antroje dalyje. Bus stengia
masi sudaryti nepaprastą 
programą, kurioje bus vode
vilius ir kitoki pamargini- 
mai. Komisija šią savaitę 
žada atspausdinti bilietus ir 
juos jau pradėti platinti. Pa
rengimas bus parapijos salė
je. įžangos bilietai bus 25c. 
Sekančiam „Amerikos” nu
meryje bus paskelbta baliaus 
diena. >

Šią savaitę „Amerikos” re
dakcijoje lankėsi kun. A.

Ruers. 17 d. mūsų parapi- 
ioie prasidės žiemos meto 
mokvkla vaikučiams. Mokv- 
kla bus antradieni ir ketvir
tadieni nuo 4 iki 6 vai. po 
nietu ir šeštadieni nuo 9 iki 
12 vai.. Antradieni ir ket
virtadieni. sesutės pranciš- 
kietės mokvs vaikučius lietu
viu kalbos, tikvbos ir kitu 
naudingi! dalvkėliu. Ypatin
gai bus kreipiamas demesvs. 
lietuviu kalbos pamokai. Vai
kai turės išmokti lietuviškai 
kalbėti, dainuoti, žaisti, šeš
tadienio rvta nuo 9 vai. iki 
12 d. bus mokoma dainuoti 
ir šventas giesmes giedoti.

Muz. Jonas Jankus, Brook
lyn© Apreiškimo par. cho
ro vadas, rugsėjo 4 d. iš
rinktas vargonininkų sąj- 
gos iždininku. Muz. J. Jan
kaus vadovybėje lapkričio 
10 d. bus išpildyta Margu
mynų Vakaro koncertinė 
programa.

Čia vaikučiai turės progos 
pasilavinti giedojime. Tėvai 
turėtų nepamiršti pasiųsti 
savo vaikus į minimas pa
mokas; čia jie bus apsaugoti 
nuo visokių gatvėse galimų 
nelaimingų atsitikimų ir 
pramoks reikalingiausių da
lykų.

—Rugs. 14 d. CYA turės 
pirmą šokių vakarą parapi
jos salėje ir tuo pradės ru
dens sezoną.

—Al. Navickas jau išvyk
sta į Aviacijos mokyklą, 
Greenville, Ill.

—Alice Stasilionytė baigė 
St. Mary’s slaugių mokyklą. 
Ji kilusi iš Waterbury, Conn.

—Elžbieta Kučinskienė la
bai sunkiai serga ir guli 
Queens General ligoninėje.

—Kun. Morkūnas, M.I.C. 
su giminėmis lankėsi Mas- 
pethe ir pasaulinėj parodoj.

—Kitą savaitę rekolekcijų 
išvyks kun. Pijus Lekešis.

—Par. mokykla pradeda
ma rugsėjo 17 d. Pamokos 
pirmadieniais, trečiadieniais 
ir penktadieniais.

—Sekmadienį pakrikštyta 
Uršulės (kun. Simonaičio se
sers) ir Juozo Stankaičių 
dukrelė Barbora Ona; krikš
to tėvais buvo p. Sudžienė- 
Suder ir J. Sviderskis. Lai
mingi tėvai iškėlė gražias 
krikštynas, praėjusias ma
lonioje, jaukioje nuotaikoje.

Maspetho vyčių veikla
L. Vyčių kuopos mėnesi

nis susirinkimas įvyko rug
sėjo 9 d. Jame pasveikinti ką 
tik iš „medaus mėnesio” su-

Rugsėjo 9 d. mirė Juozas 
Brusokas, gyv. 174 No. 6 St., 
Brooklyne. Palaidotas rug
sėjo 12 d. iš Apreiškimo par. 
bažnyčios. Patarnavo grab. 
J. Garšva.

Rugsėjo 8 d. mirė Jonas 
Antanavičius, 51 metų, gyv. 
380 Grand St., Brooklyne. 
Palaidotas rugsėjo 11 d. iš 
Apreiškimo par. bažnyčios. 
Patarnavo grab. Shalins-Ša- 
linskas.

Pinkų šeimos vardu noriu 
išreikšti nuoširdžiausią pa
dėką visiems geros širdies 
žmonėms, dalyvavusiems ir 
kaip nors patarnavusiems 
per mūsų mylimiausios Ma
mytės, amžino atminimo Ag
nietės Pinkuvienės, laidotu
ves. Dėkoju visų pirma kleb. 
kun. N. Pakalniui už tvar
kingą gedulo apeigų vedimą 
ir broliams kunigams už šir
dingą užuojautą. Taip pat 
esame dėkingi visiems auko
jusiems šv. mišias už mūsų 
Mamytės vėlę ir šiaip sukal
bėjusiems maldelę jos kūno 
atlankymo metu.

Kun. V. Pinkus.

Pereitą savaitę Hartforde 
įvykusiuose vargonininkų ir 
chorų sąjungų seimuose gau
siai atstovauta ir šiai apy
linkei. Vargonininkų seime 
dalyvavo visi vietiniai var
gonininkai, muzikai Jonas 
Jankus, Pranas Dulkė, Anta
nas Visminas ir Jonas Brun- 
dza. Naują vargonininkų s- 
gos valdybą sudaro pirm, 
komp. A. Pocius, vicepirm. J. 
Balsys, sekr. N. Kulys ir ižd. 
Jonas Jankus.

Chorų s-gos valdybon iš
rinkta: pirm. Košt. Kazlaus
kis, Brooklyn© Apreiškimo 
par. choro narys; vicepirm. 
Albertas Vieraitis, Worces
ter, Mass.; sekr. Izabelė Mo- 
cejūnaitė, Rochester, N. Y. 
ir ižd. Mar. Laukaitytė, 
Maspeth. N. Y.

Svarbios prakalbos
Šv. Kryžiaus dr-ja drauge 

su L. K. Federacijos New 
Yorko apskritimi spalių-Oct. 
14 d., pirmadienį, ruošia 
svarbias Lietuvos klausimais 
prakalbas, kurios įvyks 
Chester Palace salėje, Bos
ton Post Rd., Bronxe. Vėliau 
bus pranešta apie kalbėto
jus. Prakalbos bus paįvai
rintos Aušros Vartų par. 
choro dainomis. Manhattan©, 
Bronx© ir artimų apylinkių 
lietuviai kviečiami pasiruoš
ti spalių 14 d. dalyvauti šio
se svarbiose prakalbose.

Redakcija gauna pageida
vimų ir net paraginimų pa
skelbti lietuvių žiniai vardus 
tų asmenų bei įstaigų, kurių 
vedėjai vis dar laiko savo 
skelbimus k o m u n i s t inėje 
spaudoje. Pilnai suprasdami 
sąmoningų lietuvių pageida
vimus, mes prašome jų dar 
kiek kantrybės. Gal tie as
menys, kurie savo skelbi
mais ir toliau palaiko išda
vikišką spaudą, veikiai susi
pras ir atitinkamai pasielgs. 
Žinoma, perdaug laiko lauki
mui neverta skirti.

L. Vyčių 12 kuopa šešta
dienį, rugsėjo 21 d., Chester 
Palace salėje, Boston Post 
Road, Bronxe, ruošia 24-tus 
metinius šokius, kuriuose 
gros Joe Garbo orkestras. 
Bilietai tik po 50 centų.

Vyčiai kviečia visus savo 
draugus gausiai atsilankyti.

Amerikos spaudoje buvo 
pranešta, kad Vokietijos 
vyskupai pritarė Hitlerio po
litikai. Pasirodo, kad tas ne- 

_ _ „______ _ _____ ___ tiesa. Vyskupai turėjo slap-
grįžę Jonas ir Ona Wezwick; Į tą posėdį ir niekas nežino jų 
abu puikiai atrodo. tarimų.

Rugsėjo- September 13, 18 KAIP
^iai Urale, 
(vežė saulę... 
jorina Paleckio. 
ioėr pašaro, 
giros piliečiai. 
(jo nuopelnai?

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

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

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETCS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. YJ

ji susitikti su viena Ii 
biri gavo laišką iš t 
Uralo. Rašo jai sesi 
su visa šeima iš Li 
žemės komisarai išg 
įtolimą Rusijos p 
•.kur liejamos lietuvi 
žaros, kur svetima 2 
jstoma lietuvišku pr 
Dejuoja išgabenta li 
atskirta nuo savųj 
ta nuo prigimtos žem 
Jos šeima dideliai 
i Sūnus inteligent 

prie geležinkel
Į dieną uždirba j 

tublius, už kuriuos g 
Įpirkti šešis kiaus 
kiaušinių Urale j 
matę...

šeima baigianti išd 
aro suskubtus pasiir 
bužius uraliečiams 1 
j vieną kitą kąsnį. B:

Komunistinio „Ūkininko 
Patarėjo” vyriausioji redak
torė M. Meškauskienė šio 
laikraščio 35-tam nr. rašo:

„Valstybinė žemės ūkio 
komisija ir laikraščio redak
cija gauna žinių, kad Vilka
viškio apskrit., Simanėliškio 
dvare darbininkai vilkina 
derliaus nuėmimo darbus, 
vasarojus dar nė nepradėtas 
valyti, dvaras, kuris kaip 
kultūrinis nedalinamas, dėl 
darbo drausmės stokos eina 
prie bankroto. Iš Šiaulių 
apskr. praneša, kad Gilvy- 
čių dvare (Padubysio valse.) 
taip pat vėluojama su javų 
ir pašarų valymu. Pav., mo
tiejukai laiku nebuvo nu
pjauti, rugių kirtimas pavė
luotas, vėluoja vasarojaus 
valymas ir žemės paruoši
mas žiemkenčiams. — Neiš
vežtas mėšlas ir dar nesuar
tas pūdymas. Visi laikraščiai 
rašė, koks nedovanotinas ap
sileidimas buvo padarytas 
pabėgusio Karvelio (Norei
kiškių) dvare, kur geriau
sios veislinės karvės per 
naktis mirko mėšle. Iš dau
gelio vietų—dvarų ir stam
besnių ūkių, pranešama, kad 
dėl darbo disciplinos stokos 
sumažėjo pieno pristatymas 
i pienines, tinkamai nepri
žiūrimas bekonų auginimas 
ir t.t. Jau visai liūdnos ži
nios iš Žemaitijos—ten ap
sileidimas pasiekė net nusi
kaltimą. Ištisose vietose dar 
ir šiandien juoduoja gubos 
nesuvežtų rugių ir kviečių. 
O tokių pranešimų nemaža.”

Meškauskienė skundžiasi, 
kad laukų darbininkai dar 
tinkamai neįvertinę dabarti
nės padėties ir nesijaučia 
šeimininkais. Toliau redak
torė rašo: „Daugelis lauku 
darbininkų gali pasakyti: 
kaip gyvenome purve, taip ir 
tebegyvename, kaip dirbome 
juodais jaučiais, taip ir te
bedirbame”. Nors Meškaus
kienė ramina, kad viskas 
greit pasikeisią geroj on pu
sėn, bet vargu ar laukų dar
bininkas ji įtikino, sakyda-

ma, kad jie turį savo komite
tus, turį komunistinę parti
ją ir komunistinį jaunimą, 
kurie visi darbininkais „rū
pinasi”.

Dvi dienas prieš „Ūkinin
ko Patarėjo” straipsnį „Dar
bo Lietuva” įsidėjo straipsnį 
iš Maskvos vyriausiojo ko
munistų partijos laikraščio 
„Pravda” apie gaminių ko
kybės pagerinimą. Tas 
straipsnis, kurio ištraukas 
žemiau pateikiame, ir aklam 
parodo, kaip skandalingai 
blogai veikia sovietiškais pa
grindais dirbanti pramonė 
Sovietų Rusijoje. Tuo pat 
metu Lietuvos „darbo liau
džiai” sovietiškasis gyveni
mas piešiamas kaipo rojus 
žemėje!

Paklausykit šių „Pravdos” 
žodžių:

„Šių metų liepos 10 d. vy
riausios Sovietų Sąjungos 
Tarybos prezidiumas priėmė 
įsakymą, nustatantį atsako
mybę, tenkančią pramonės į- 
monėms, už prastos kokybės 
arba nepakankamo kiekio 
garriinių gaminimą ir už ne
silaikymą privalomųjų stan
dartų.” Bet nežiūrint šio į- 
sakymo, pasak „Pravdos,” 
nedaug kas tepasikeitė. „Šio
mis dienomis Maskvoje buvo 
pašauktas teisman pramoni
nės koopęratyvės „Avtopri- 
bor” artelės pirmininkas Ma- 
karyčevas, techninis vado
vas Sukovas ir techninės 
kontrolės skyriaus viršinin
kas Sokolovas. Jie teikė var
totojams tūkstančius netiku
sių, sugadintų, neveikiančių 
kondensatorių.” Toliau: „Jau 
paskelbus Vyriausiosios So
vietų Sąjungos Tarybos pre
zidiumo įsakymą. Gorkio 

I miesto įmonės „Krasnaja 
Etna” direktorius Makaro
vas ir techninės kontrolės 
viršininkas Alperovičius ne

igsnyje. O mūsiški 
nustojo siuntę į automob s komunistai išsiju 
fabrikus netinkamus š: U tą Stalino rojų, ki 
bus, stiebukus, spyruoį imi badu, 
ir kitas mažas automob ami Lietuvos sūnū
dalis, nors ir negalėjo n i šiuos sąžinės ir g 
noti, kad net menkiausia 
gadinta spyruoklė gali 
automobilio sudužimo biznieriai, profesi

nelaisi

tekusius išdavikus v 
br remia savo centą

žastimi. šiomis dieno eilinįai liet,
taip pat buvo pranešta 4„ nrnm,
netikusių gaminių gamii 
jus stambiausiame šios 
šies Sovietų Sąjungos fa 
ke, kuriame dirbamos m 
riškos kurpės — ’

iria jie pamatys švi

■ Leningr ”odamas j Mask" 
fabrike „Proletarskaja Pc ® Stalinui, Lietuve 
da”. Iš centralinio Uniį ^vikų vadas Pale 
mago Maskvoje gautų 11 ® spaudos atst 
porų šio fabriko gam 1 Maskvą pa 
kurpių 2,240 neatitiko s štuvai saulės. O s 
darto, o 616 porų visi’ pasakė jau parvežt 
netinkamų. Galima būtų (saulę.
rodyti nemaža ir kitų fa šiai komunistai t 
parodančių, jog netinki reikšti Stalinui ir ' 
gaminių gamintojai nenU mai Rusijai gilit 
ja darę žalos.

Taip antai, Penzos lail 
džių fabrikas atsiuntė į 1 
tralinį Maskvos Univerm IĮ vakarus. Irdabi 
(universalinį magaziną) i 
rankinių laikrodėlių, iš ki 
94 tuč tuojau buvo pripa sukti patekant saulė 
ti netinkami. Kolomnos j se. Na, ar ne pažai 
mofonų fabrikas atsii 
750 patefonų, iš kurių , 
buvo pripažinti netinki
Maskvos fabrikas „Kra TOs žmonėms teisi) 
štampovščik” pasiuntė e į neduodanti komi 
liuotų indų partiją, bet’ " ■ ................
veik trečdalį tų indų t vedėjams vis

tos, nes visa Soviet 
i paliko tamsybėj 
.saulė pargabenta

i rusų, jei tikėti P: 
išminties žodžiam

ne liaudies laimėj

,Darbo -Lietuva” te

pripažinti netinkamais.”
Tokius skandalingus 

tus skelbdama „Pravda’ 
riasi, kad paminėtas įs 
mas įvesiąs visose įmo 
„bolševikišką tvarką.” J 
per 22 metus ta „bolševi 
ka tvarka” duoda to 
„gražių rezultatų,” tai 
duos naujas ukazas? TaČ 
šie pastovaus, savaranki 
tvarkingo gyvenimo gri

lodymų, kaip reiki 
išpuošti. Krautuvi 
giriami už pastangs 
i „naujų laikų” dvi 
sasirūpinimą Lenin 
Molotovų ir kit 
plėšikų paveikslai 
ma, kad dar tur 

i mažai politinės ii

is kaltina lang 
Denu s i m anymi 

jai eina į Lietuvą naujo PtT-x^S\US- 
jaus” kurti. įlangus. Įdėtas lail 

paveikslas vieno lai 
ame išstatyti tik L< 
Stalino paveiksią 
pavyzdingiausias i:

Šalia to — pi 
lango, kuriame įdi 

ir Paleckio p: 
Šis išpuošimas ese 
nepavyzdingas, m 
niekada negalįs bi 
.didžiojo Stalino”, 
n- baramas viens 

,į kuris lan^ 
išstatė Paleckio p: 
o jam iš šalių—St:

r-

Į:e negali bi

j*

GERIAUSIOS RŪŠIES
ANGLYS

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

IRU-EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA) /•

485 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Telefonas: EVergreen 7-1661

s liaudie;s laimėj ims 
lai uj et jos išdav 

D/egali būti š 
dovo Stalin 

bejosi ir kniui 
Staliną, b<

‘/fepslp.).
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