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e turį savo komite- nustojo £ žingsnyje, 
iomunistinę parti- fabrikus 
mnistinį jaunimą, 
darbininkais „ru-

peko susitikti su viena lie- 
Įe, kuri gavo laišką iš to- 
|o Uralo. Rašo jai sesuo, 
rią su visa šeima iš Lie
tos žemės komisarai išga- 
io į tą tolimą Rusijos pa- 
įštį, kur liejamos lietuviš- 
j ašaros, kur svetima že- 
I laistoma lietuvišku pra
stu. Dejuoja išgabenta lie
to, atskirta nuo savųjų, 
lėšta nuo prigimtos žeme- 

Jos šeima dideliame 
įrde. Sūnus inteligentas 
Statytas prie geležinkelio 
po. Į dieną uždirba jis 
Įs rublius, už kuriuos ga
ni nusipirkti šešis kiauši- 
|, bet kiaušinių Urale jie 
Inėra matę . . .
įisa šeima baigianti išda- 
I savo suskubtus pasiim- 
|rabužius uraliečiams už 
mos vieną kitą kąsnį. Ba- 

skurdas ten kiekviena-
O mūsiškiai 

įjos komunistai išsijuo- 
Jrša tą Stalino rojų, kur 
narni badu, nelaisve 
įnami Lietuvos sūnūs, 
■os. Šiuos sąžinės ir gė-

"Amerika77 Bus Naujoje Vietoje

So. Ninth 
buvo lei- 
„Garsas”. 
patogiau.

Komisarai Išnaudoja Darbiu įkus
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------♦ __________

MOTINĖLĖS” SEIMAS

aas prieš „Ūkiniu- 
jo” straipsnį „Dar- 
i” įsidėjo straipsnį 
)s vyriausiojo ko- 
partijos laikraščio 
apie gaminių ko- 
gerinimą. Tas 
, kurio ištraukas 
įteikiame, ir aklam 
kaip skandalingai 
kia sovietiškais pa
dirbanti pramonė 

Rusijoje. Tuo pat 
tuvos „darbo liau- 
vietiškasis gyveni- 
iamas kaipo rojus

bus, sfe
ir kitas:
dalis, n®
noti, kai:
gadinta ą netekusius išdavikus vis
automotp
žastimi
taippabfi, remia ir eiliniai lietu- 
netikushį 1 lankydami jų pramo
jus stati Kada jie pamatys švie
sias Soti J

► dar remia savo centais 
Viai biznieriai, profesio-

VYRŲ REGISTRAVIMAS 
PRADEDAMA SPALIŲ 16

gyventi, tai tariamais sta- 
chanoviškais metodais Lie
tuvos darbininkai raginami 
įtempti jėgas ir kareivines 
greičiausiai statyti. Pirmie
ji Lietuvos stachanoviečiai 
yra rusų mūrininkai ir tin
koriai. Prienų statybos (ka
reivinėms) vadovauja šie 
asmens: darbo vedėjas Joffe, 
technikas Joesas, inž. Dul- 
manas, rusų Itn. Kirkorovas 
ir Merkinas. „Darbo Lietu
va” nusiskundžia, kad val
stiečiai nesą dar parėmę sta- 
chanovięčių metodų.

Lietuvos darbininkai į ta
riamus stachanoviečių meto
dus žiūri kaipo į paprastą 
darbininkų išnaudojimą. Pri- 
s i d e n g ę stachanoviškais 
obalsiais, okupantai stengia
si iš darbininkų kuo dau
giausia išspausti darbo ir 
jėgų. Daugelyje vietų dir
bama net po 10 valandų į 
dieną, kad tiktai pakeltų 
darbo našumą. Komunistų 
partijos laikraštis „Tiesa” 
nusiskundžia, kad jokiose ki
tose statybose, kur dirba 
vietiniai lietuviai inžinieriai 
dar nesugeba taip darbinin
kų išnaudoti, kaip visokie 
Joffės, Dulmanai ir Joesai, 
atvykę iš Sovietų Sąjungos.

Kaunas — Rugsėjo 30 d. 
visoje sovietų Lietuvoje ren
giamasi minėti Stachanovo 
sąjūdžio penkerių metų su
kaktuves. Ta proga jau da
bar vedama smarki agitaci
ja už šio judėjimo išpopulia
rinimą Lietuvoje. Ypač iš
keliamas tas faktas, kad 
mūrininkai ir tinkoriai, ku
rie dirba prie kareivinių 
statybų raudonajai armijai, 
esančiai Lietuvoje, pradėję 
darbus pagal stachaniviečiu 
metodus. Turint galvoje, kad 
šimtai tūkstančių raudonar
miečių atgrūstų Lietuvoje, 
neturi tikamų patalpų apsi-

Lietuvių R. K. Apšvietos 
Dr-jos „Motinėlės” Seimas 
kviečiamas rugsėjo 26 d., 2 
vai. (D.S.T.), Šv. Andriejaus 
lietuvių par. salėje, 1120 
Wallace St., Philadelphija, 
Pa. Visi nariai ir dr-jų at
stovai malonėkite atvykti į 
Seimą.

„Motinėlės ‘ Dr-ja”, šiais 
sunkiais mūsų tautai laikais 
privalo išplėsti savo veiki
mą, nes daug pabėgusių ne
turtingų studentų maldauja 
pagalbos, kad galėtų tęsti 
mokslus užsieny j.

Valdyba.

Washington. —Rugsėjo 16 
d. prezidentas Roosevelt pa
sirašė Kongreso priimtą ka
rinės prievolės įstatymą ir 
tuojau paskelbė, kad spalių 
16 d. visi vyrai, nuo 21 iki 
35 metų amžiaus, privalo įsi
registruoti. Lapkričio mėne
sį į kariuomenę bus pašaukti 
pirmieji padidintos kariuo
menės kariai, kuriuos iš už
siregistravusių skaičiaus pa
rinks vyriausia naujokų ėmi
mo komisija.

Įstatymas nurodo, kad 
taikos metu Jungtinių Ame
rikos Valstybių kariuomenė
je negali būti daugiau paim
tų karių kaip 900,000. Tar
nauti kariuomenėje reikės 
vieneri metai. Galima ir sa
vanoriams stoti. Iki sausio 
1 d. tikimasi į kariuomenę 
paimti 400,000. Registruo
tis privalo visi piliečiai ir ne- 
piliečiai, kurie yra pareiškę 
norą tapti 
čiais.

Manoma, 
truosiančių
giau kaip 16 milijonų. Nuo 
tarnybos kariuomenėje bus 
atleidžiami dvasininkai, ne
pakankamo s v e-i katingumo 
asmenys, užimą labai svar
bias darbo vietas, kurioms 
nebūtų galima surasti pava
duojančių darbininkų; ^mą-

WILLKIE KVIEČIA IŠLAI
KYTI DEMOKRATIJA

PARAKO DIRBTUVĖJE
ŽUVO 48 ŽMONĖS

Kenvl, N. J. — Hercules 
parako dirbtuvėje įvykęs 
sprogimas sunaikino visą 
dirbtuvę ir palaidojo 48 dar
bininkus. Aštuoni sunkiai 
sužeisti, per 100 lengviau su
žeisti. Sprogimo priežastis 
tiriama.

Respublikonų kandidatas 
prezidento vietai Wendell L. 
Willkie pradėjo rinkiminės 
propagandos kelionę, kurios 
metu jis visur labai nuošir
džiai sutinkamas. Šios sa
vaitės pradžioje jis nuvyko į 
pietines valstybes, kur visa
da tik demokratai laimi. Jis 
ten nuvyko, tikėdamasis lai
mėti palankumą tų demokra
tų, kurie labai priešingi pre
zidentui Roosevelt vien tik 
todėl, kad jis nori būti pre
zidentu ir trečią terminą, ko 
Amerikos istorijoje nėra bu
vę.

Willkie savo kalbose nuro
do, kad yra pi

Amerikos pilie-

kad užsiregis- 
vyrų bus dau-

LATVIJOS KAPITONAS 
SUIMTAS

I^gsėjo pradžioje į New 
Yorką atplaukė Latvijos 
prekybinis laivas „Regent”, 
6,000 tonų talpos. Laivo ka
pitonas Villis Bezmers atsi
sakė klausyti Latvijos kon
sulo Dinbergo nurodymų ir 
norėjo perduoti laivą Sovie-

ražiuodamas į Maskvą 
ėnkti Stalinui, Lietuvos 
. išdavikų vadas Palec- 
įareiškė spaudos atsto- 
I vykstąs į Maskvą par- 
^Lietuvai saulės. O su- 
B pasakė jau parvežęs 
kai saulę.
kiškiai komunistai tu- 
foareikšti Stalinui ir jo 
piamai Rusijai gilios 

ja džiautos, nes visa Sovietų 
ga paliko tamsybėje. 
;ų saulė pargabenta į 
rą, į vakarus. Ir dabar 
[ai rusų, jei tikėti Pa- 

išminties žodžiams, 
laukti patekant saulės 
uose. Na, ar ne pažan- 
r ne liaudies laimėj i-

riškos H 
fabrike,? 
da”. E d 
mago fe 
porų si 
kurpiu 
darto, oi

sykit šių „Pravdos”
rodytiid 
parodai:"

etų liepos 10 d. vy- ■ 
Sovietų Sąjungos 

prezidiumas priėmė 
nustatantį atsako- 

rikančią pramonės į- 
už prastos kokybės 

^pakankamo kiekio 
gaminimą ir už ne- 
ą privalomųjų stan- 
Bet nežiūrint šio į- 
pasak „Pravdos,” 

ras tepasikeitė. „Šio- 
omis Maskvoje buvo 
is teisman pramoni- 
pęratyvės „Avtopri- 
elės pirmininkas Ma
is, techninis vado- 
kovas ir techninės 
s skyriaus viršinin- 
olovas. Jie teikė var- 
s tūkstančius netiku- 
;adintų, neveikiančių 
atorių.” Toliau: „Jau 
is Vyriausiosios So- 
į, jungos Tarybos pre-

įsakymą. Gorkio 
įmonės „Krasnaja 

direktorius Makaro-
techninės kontrolės 

kas Alperovičius ne-

Taip

tralini lid

94 tučt.f • 
ti ūetfcf 
mofoną F 
750 pa-1 
buvo p: | 
Maskva f 
Štampai 
liuoti) fcl 
veik b Į 
pripažfcl

tuvos žmonėms teisin
siu neduodanti komu- 
e ,,Darbo Lietuva” tei- 
Įautuvių vedėjams visą 
pirodymų, kaip reikia 
B išpuošti. Krautuvių 
ii giriami už pastangas 
|ti „naujų laikų” dva-tus skf

riasi, pasirūpinimą Lenino, 
masįrcp, Molotovų ir kitų 

)s plėšikų paveikslais, 
rodoma, kad dar tūri
ai mažai politinės iš-

„bolševih 
per 22 d 
ka tvaitl

duos na-.-| 
šie pa&J 
tvarkiu?' I 
jai eina i- 
jaus” K-|

GERIAUSIOS RŪŠIES | 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini' 
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 

Tru-Ember Coal Co. anglis ii 
patenkinti. Kodėl jums ne
sekti jų pavyzdžiu.

pa- 
įdė- 
pa- 

esąs 
nes

LIETUVOS PREKYBA
SVETIMOSE RANKOSE

ViIllll

Kaunas. — Sovietų Sąjun
gos užsienių prekybos . Įja^u-^ 
dies komisariato
Lietuvoje, į kurio rankas 
perėjo visa Sovietų Lietuvos 
prekyba su užsieniu, paskel
bė taisykles, kaip toji pre
kyba bus leidžiama. Pagal 
šias taisykles, tos prekės, 
kurios jau yra arba apmokė
tos arba užsakytos, galės bū
ti įsileistos į Lietuvą arba iš
leistos iš Lietuvos, tiktai su 
šio įgaliojimo leidimu. Kaip 
galės būti gauti leidimai 
naujai užsakomoms pre
kėms, dar nepaskelbta.

Įgaliotiniu paskirtas ne 
lietuvis, bet buvęs Sovietų 
pasiuntinybės prekybos at
stovas Efonov, o prašvmus 
jam reikia duoti parašytus 
lietuvių ir rusų kalba . . .

—Laikraščiai skelbia ilgus 
sąrašus žmonių, kuriuos ap
skričių viršininkai nubaudė 
piniginėmis baudomis arba 
ištrėmimu į priverčiamo dar
bo stovyklą. Daugiausia nu
bausta už ginklo laikymą, 
chuliganizmą ir už neigiamą 
atsiliepimą apie dabartinę 
sovietiškąją santvarką Lie
tuvoje.

ojus netekti 
ant varkos, 

jei , s pats uo būtų iš
rinktas prezidentu tris kar
tus, kad gresia demokratijai 
didelis pavojus, jei laužomi 
gražūs, nusistovėję demokra
tiniai papročiai. Jis taip pat 
nažymi, kad prezidentas ne
pakankamai rūpinosi šalies 
gvnimo reikalais, kad nepa
siruošta galimiems pavo
jams. Willkie taip pat kalti
na Rooseveltą, kad jis prieš 
kiek laiko pataikavo Euro- 
nos diktatoriams ir tuo ne
tiesioginiai prisidėjo prie 
dabartinių Europos nelai
mių.

- - - . . j . HULCIU UUiUUVLl 10,1 V O, V1U“

noma kad vedę v^ąnr turi tų RusijQS prekybinei atsto-

Šių metų pradžioje „Amerikos” artimi bičiuliai nuo
širdžiai pritarė iškeltai minčiai, kad „Amerikos” įstaiga 
turi būti perkelta į patogesnes patalpas. Atskiri asme
nys ir draugijos šią mintį rėmė ir šiandie galime visai 
skaitytojų šeimai, visiems savo Bičiuliams pranešti, kad 
„AMERIKA” NUO SPALIŲ MĖNESIO IŠSIKELIA Į NAU
JAS, ERDVIAS, PATOGIAS PATALPAS, 222 
St., kampas Havemeyer St., Brooklyne, kur 
džiamas Am. Liet. Kat. Susivienymo organas 
Naujose patalpose bus galima įsirengti daug
Viename aukšte tilps visa įstaiga—redakcija, administra
cija ir spaustuvė.

Kas lankėsi mūsų įstaigoje, gerai žino, kokiose nepa
lankiose sąlygose teko dirbti. Ypatingai teko vargti vie
nam spaustuvininkui, kuriam laikraščio ir kitų stambes
nių leidinių spausdinimo darbus reikėjo dirbti rūsyje, be 
šviežio oro, be saulės šviesos, dideliame tvankume. Turė
jo vargti ir redaktorius, kurio kambarys neturėjo nei 
vieno lango.

Persikėlimas į naujas patalpas tačiau ir apsunkina į- 
staigos iždą, bet šį žygį darome, matydami prieš akis dide
lius darbus ir pasitikėdami savo draugais, kurių skaičius 
nuolat auga.

Taip pat pranešame, kad buvome priversti pirkti nau
ją renkamąją mašiną—Intertypą. Paskutiniu laiku se
noji mašina visai išsidėvėjo, dažnai jai taisyti reikdavo 
praleisti ištisas valandas ir net dienas. Darbas dažnai 
trukdydavosi. Ne kartą spaustuvė turėjo atsisakyti nuo 
vieno kito spaudos darbo tik todėl, kad nežinia, ar bus 
galima jį atlikti laiku, kaip darbo užsakytojas pageidau
ja. Ir pats laikraštis dažnai nukentėdavo, pasenusi, silp
nai veikianti mašina trukdydavo visiems brangų laiką.

Pirkdama naują Intertypą, „Amerikos” vadovybe pa
siėmė labai Sunkią finansinę atsakomybę. Teko užtraukti 
didžiulę paskolą, kurią reikės kiekvieną mėnesį atitinka
mai išmokėti, žinome, kad laikai sunkūs, kad darbai ne
daugėja, kad daug geriausių „Amerikos” skaitytojų ir rė
mėjų yra be darbo, tačiau vietoje stovėti negalime. Gy
venimas nepakenčia bailių ir abejotojų. Gyvename laiku, 
kai lietuviškas judėjimas turi būti *p^^as aukštyn,
lietuvių katalikų vieningumas turi būti dar labiau sutvir
tintas, nes Lietuvos okupantų slapti ir vieši tarnai nerim
sta ir savo nuodingą darbą varo visu įniršimųjų tam
siems darbams atremti LAIKRAŠTIS labai svarbus ir sva
rus ginklas. Todėl turime stiprinti savo spaudą.

„Aunerika” vienas jauniausių laikraščių išeivijoje. Ji 
išleista labai atsargiai, kukliai. Per septyneris metus 
ją daugiausia rėmė New Yorko ir New Jersey apylin
kės lietuviai katalikai. Šiandie ji plačiai skaitoma, tad 
tikime, kad ir tolimų vietų lietuviai neatsisakys paramos 
„Amerikai” ypač šiuo metu, kai ji buvo priversta sustip
rinti savo spaustuvę, pirkdama naują Intertypą. Mes 
kreipsimės į visus savo Bičiulius atskirai, bet ir šioje vie
toje drįstame kreiptis į visus skaitytojus ir į jų artimuo
sius, prašydami paramos. Jei kiekvienas skaitytojas pa
aukotų naujo Intertypo Fondui bent vieną dolerį, visas 
klausimas labai greitai būtų išspręstas teigiama prasme, 
tad šis pranešimas tebūna prašymu, kuris, tikime, susi
lauks gražaus atbalsio.

Dėkodami visiems Bičiuliams už pirmykštę paramą, 
kviečiame į dar didesnę talką. „Amerikos” štabas pasiry
žęs atiduoti savo geriausias ir visas jėgas, kad lietuvių 
katalikų visuomeninis gyvenimas turėtų jam priklausomą 
vietą, kad didžiausiame Jungtinių Amerikos Valstybių 
mieste, New Yorko metropolyje, lietuvių katalikų leidžia
mas „AMERIKOS” laikraštis būtų šviesaus lietuvių visuo
meninio gyvenimo atspindys ir vadovas.

Stipriau pasiduokime rankas. Prieš 
darbas, apsuptas sunkiomis pareigomis 
komybe, tad tik žymiau pasijudinkime.

„AMERIKOS”

išlaikyti šeimas taip' pat bus 
atleidžiami nuo tarnybos.

MIRĖ ATSTOVŲ RŪMŲ 
PIRMININKAS

Washington. —Rugsėjo 17 
d. Jasper, Alabamoje, palai
dotas Kongreso atstovų rū
mų pirmininkas William B. 
Bankhead. Laidotuvėse da
lyvavo prezidentas, vyriau- 
svbės nariai, kongreso na
riai. Nauju atstovų rūmų 
nirmininku išrinktas Sam 
Rayburn iš Texas, išbuvęs 
'kongrese 28 metus.

yybei. Kapitonui atsisakius 
pildyti konsulo nurodymus, 
laivo kapitonas buvo suim
tas ir atiduotas teismui. Ka
pitonas teisme sutiko pasi
šalinti iš laivo vadovybės, 
iki laivo priklausomumas 
atitinkamų įstaigų bus iš
spręstas.

PADEREVSKIS NEGALI 
ATVAŽIUOTI

visus garbingas 
ir stambia atsa-

VADOVYBĖ.

ŠVEDIJOJE SUSILPNĖJO
KOMUNISTAI

ITALIJA SKVERBIASI 
EGIPTAN

Londonas Tvirtai Laikosi

Lozana. —Šveicarijoje gy
venąs įžymus lenkų veikėjas, 
pianistas Ignacas Paderevski 
norėjo šį rudenį atvažiuoti į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir čia praleisti likusias 
savo gyvenimo dienas. Lap
kričio 6 d. jam sukaks 80 
metų, kurių sukaktį jis no
rėjo švęsti jau Amerikoje, 
Kalifornijoje, kur jis turi 
savo nuosavybę, tačiau jo 
norams pastojo kelią Ispani
jos vyriausybė, kuri atsisa
kė duoti pravažiavime^ vizą.

Prancūzai praleidžia, bet 
ispanai, matyti, ištikimesni 
Vokietijai. Kadangi Pade
revski yra lenkų tautos at
stovų rūmų užsienyje pirmi
ninkas, tad vokiečiams svar
bu, kad jis negalėtų veikti. 
Šveicarijoje jis turi susilai
kyti nuo bet kurios politinės 
veiklos.
JAPONIJOJE Į V E DAMA 

VISIŠKA DIKTATŪRA

zijos pakraščiuose ir pasi
ruošusiam pulti Angliją.

Labai didelė lėktuvų kova 
buvo virš Londono rugsėjo 
18 d., kurioje .dalyvavę šim
tai anglų ir vokiečių lėktuvų. 
Anglų lėktuvai dažnai aplan
ko Prancūzijos ir Vokietijos 
pakraščius, kur bombarduo
ja svarbius uostus, ginklų 
sandėlius ir kitas karines 
vietas. Berlynas šią savai
tę nebombarduotas.

Londone du kartu bombar
duoti karaliaus rūmai, bet 
niekas iš karaliaus šeimos 
nesužeistas. Po kiekvieno 
bombardavimo, kai lėktuvai 
pasišalina ir išvejami, ang
lų karalius Jurgis vyksta ap
žiūrėti padarytų nuostolių.

Londonas. — Nuo pat šio 
mėnesio pradžios Londonas 
bombarduojamas v o k i e čių 
lėktuvų kiekvieną dieną, o 
kartais ir po kelis kartus 
per dieną. Ministeris pirmi
ninkas Churchill rugsėjo 17 
d. tautos atstovų rūmuose 
pareiškė, kad per pirmą rug
sėjo mėnesio pusę Londone 
užmušta 2,000 asmenų, o su
žeistų skaičius siekiąs per 8,- 
000. Vis tai aukos vokiečių 
lėktuvų bombardavimų. 
Churchill užtikrino, kad gy
ventojų atsparumas nepa
laužtas, kad anglų pasiryži
mas ginti savo žemę vis di
dėja. Jis taip pat nurodė, 
kad Anglijoje orinės gink
luotos pajėgos nuolat didėja, 
kad lėktuvų skaičius nema
žėja.

Vokiečių laikraščiai 
savaitę buvo paskelbę 
jus straipsnius, kuriais 
dinama, kad Londonas
lauks Varšuvos likimo, jei 
nepasiduos. Į šiuos gąsdini
mus anglų laikraščiai atsakė 
labai šaltai, nurodydami, kad 
anglai yra viskam pasiruošę.

Rugsėjo 17 d. anglams 
daug pagelbėjo Anglijos pa
kraščiuose siautusi didžiulė 
audra, kuri gerokai nuosto
lių padariusi Vokietijos karo 
laivynui, išstatytam Prancū-

—Valstybinė žemės ūkio 
komisija, kuri dabar vykdo 
žemės reformą, paskelbė jau 
trečią vietos komisijų narių 
sudėtį. Pagal naujus sąra
šus, apskričių ir valsčių ko
misijų sudėtyje padaryta vi
sa eilė pakeitimų. Beveik nė
ra nei vienos komisijos, iš 
kurios nebūtų atleisti jų na
riai. Daugiausia atleista už 
netinkamą pareigų ėjimą ir 
girtuokliavimą.

—Likvidavus žemės Ūkio 
Rūmus, sustabdytas ir la
biausia Lietuvoje išsiplati
nęs ūkininkų laikraštis „Ūki
ninko Patarėjas”. Jo vieton 
eina „Valstiečių Laikraštis”, 
kuris leidžiamas du kartus 
per savaitę. Uždarius liaudi
ninkų „Lietuvos Ūkininką” 
ir katalikų „Mūsų Laikraš
ti”, naujasis „Valst. Laikraš
tis’ siunčiamas ir šių dviejų 
leidinių skaito jams.

Roma. —Praeitos savaitės 
gale Italijos kariuomenė pra
dėjo žygį į Egiptą iš savo 
turimos Libijos kolonijos. 
Pradžioje sutiktas labai 
menkas anglų pasipriešini
mas ir italų kariuomenei 
pavyko įsibrauti per kelias
dešimt mylių į Egipto žemę.

Egipto kariuomenė dar ne
pradėjo pasipriešin imo 
veiksmų. Čia leidžiami gan
dai, kad Egipto vyriausybė 
yra nutarusi nesipriešinti 
italams. Jei italams pasi
sektų užimti Egiptą, jie tada 
valdytų Suezo kanalą, kurs 
yra nepaprastai svarbus ka
riniu ir prekybiniu atžvil
giu.

Stockholmas. — Švedijos 
gyventojai rinko naujus at
stovus į savo valstybės at
stovybę. Iki šiol atstovų rū
muose daugumą turėjo so- 
cial-demokratai, kurie griež
tai nusiteikę prieš komunis
tus. Kadangi Švedijai gre
sia dideli pavojai iš Vokieti
jos ir Sovietų Rusijos, tad 
manyta, kad komunistų par
tija rinkimuose turės daug 
pasisekimo. Bet atsitiko vi
sai kitaip. Socialdemokratai 
dar žymiau sustiprėjo, o ko
munistai neteko dviejų at
stovu. Švedijos gyventojai 
gerai žino, kas jų valstybės 
draugai ir priešai.

Tokio. — Japonijos naujo- 
vyriausybė nutarė įvesti 

visišką diktatūrą Italijos fa
šizmo pagrindais. Bus su
daryta viena politinė partija. 
Valstybės vyriausybės pata
riamaisiais organais bus 
ekonominė ir kultūrinė tary
bos. Kariuomenė partijoje 
nedalyvaus, bet artimai ben
dradarbiaus.

—Sovietų Sąjungos susi
siekimo komisaras „drau
gas” Kaganovič perėmė Lie
tuvos geležinkelius. Lietuvos 
teritorijoje esančių geležin
kelių viršininku paskirtas 
„draugas” Lochmatov.

ji

raštis kaltina langų 
is n e n u s i m anymu, 
Įidvyrių” paveikslus į- 
h langus. Įdėtas laik- 
| paveikslas vieno lan- 
riame išstatyti tik Le- 
r Stalino paveikslai. 
|s pavyzdingiausias iš
lįs. Šalia to — 
B lango, kuriame 
fino ir Paleckio 
L Šis išpuošimas 
I nepavyzdingas,
E niekada negalįs bū- 

didžiojo Stalino”. O 
j|iau baramas vienas 
mninkas, | kuris lango 

išstatė Paleckio pa- 
> jam iš šalių—Sta
lino . j.
liaudies laimėjimas 
i, kai n et jos išdavi
ąsias n egali būti ša- 
|s validovo Stalino. 
|lonio^iosi ir kniup- 
ge prieą? Staliną, bet 
į.nemaAčijo”—jo pa- 
petuvojje negali bū- 
Blino. \ 
tnys 2 Ų^P-)
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DUNOJŲ KONTROLIUOS 
VOKIEČIAI

Belgradas.—R u m u n i j ą 
apkarpius, Dunojaus upės 
tvarkymas ir kontroliavimas 
perėjo į Vokietijos rankas. 
Kontrolės priešakyje yra 
Vokietijos vyriausybės pa
skirtas pareigūnas. Italijos, 
Slovakijos, Rumunijos, Ven
grijos, Jugoslavijos ir Bul
garijos atstovai Dunojaus 
kontrolės komisijoje nebetu
rės jokios reikšmės. Jie su
sirinks tik tada, kai Vokieti
jos atstovas pašauks.
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L. Šilelis
TĖVYNEI KENČIANT
Tėvyne, motina mieloji, 
Ir vėl nelaisvėn patekai!
Kraujuos paplūdusi vaitoji. .
Ir klausi, ar nušvis laikai— 
Kada trispalvė vėliava
Vėl puoš tave — būsi laisva?

Dirbkime Lietuvai Gelbėti
Rašytojai, kalbėtojai, veikė- 

z

jai į darbą!

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

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Kardu pervėrė tau krūtinę . . .
Malšina troškulį tulžim ...
Nor’ kraujo lašą paskutinį 
Išliet ir tyčiojas tavim— 
Kad tu bejėgė kankinies, 
Blaškais skausmuose be vilties ...

Kai Barbarai Siunta
„Ekstra telegrama! Eks

tra telegrama! Rusai užėmė 
Lietuvą.”—mus pasiekė ai
dai iš gatvės Vilniuje. Ne
galimas daiktas. Išbėgome į 
gatvę ... Iš tikrųjų, matome 
skaitlingus būrius rusų ka
reivių maršuojant per mies
tą. Žmonės susijaudinę bė
ga šen bei ten, nežinodami, 
ką daryti. Ir kiek tų karei
vių! Per valandų valandas, 
dienų dienas ėjo be pertrau
kos. Ir visokiausių—ne tik 
rusų, bet mongolų, kinų, ir 
atrodė, kad visa Azija mus 
užplūdo. Ir kaip baisiai jie 
atrodė: apdriskę, apdulkėję, 
išbadėję. Kareiviai, tai kaip 
kareiviai. Bet kas baisiau
sia, kad paskui juos sekė 
tūkstančiai tankų, sunkveži
mių pragaro mašinų ir kitų 
karo baisenybių. O virš gal
vų lėktuvai burzgė dieną ir 
naktį, nedavė nei minutės 
poilsio. Kur jie visi trau
kia? Atsakymas buvo: Į vo
kiečių rubežių ...

Kitą dieną visokių žinių 
bei gandų plito po miestą. 
Didžiausia staigmena, kad 
Prezidentas Smetona pabėgo 
į Vokietiją. Kas čia darosi, 
ar jau pasaulio pabaiga mus 
užtiko, ar kas, klausiame 
viena kitos? Vieną dieną ru- 

^^^Sižėmė Lietuvą, o antra 
jau Prezidento neturim, val
džios nebėra. Kas bus to
liau? Neilgai laukiame. Po 
kelių dienų, jau turim naują 
valdžią su Paleckiu prieša
kyj,nauji ministerial—komu
nistų pakalikai. Be to, dar 
išlaisvinti visi politiniai kali
niai ir jiems vadovaujant 
pradėtos komunistinės de
monstracijos. Net šiurpas 
ėmė žiūrint į beprotiškai į- 
kaitusias minias, kurios pri
sidėjo, kurių daugumoj buvo 
žydai. Visi ėjo pasipuošę 
raudonais kaspinais ir nešė 
raudonas vėliavas, Stalino 
atvaizdas plakatus su įvai
riais šūkiais, kurie skambėjo 
šiaip: „Valio, Stalinas, mūsų 
išlaisvintojas, tegyvuoja 
Stalinas, mūsų tėvas!” Koks 
jis išlaisvintojas — galvojau 
sau! Jis paėmė iš mūsų, kas 
mums čia žemėje yra bran
giausia—mūsų Tėvynę.

Ir vėl 
slinko ir 
kimai į 
Dešimt

> mūsų apylinkėje į atstovus, 
daugumoj buvę kaliniai. Už 
tuos dešimt, be jokio pasi
rinkimo, visi turėjo balsuoti. 
Balsavimo punktuose kiek
viename pase užštampavo, 
kad rinkimuose dalyvavai. 
Visi tokiu būdu buvo priver
sti balsuti, nes vėliau be šio 
antspaudo negautų krautu
vėje nei drabužių, nei mais
to. Visi buvo tam paruošti, 
nes prieš tai buvo išleistas 
įsakymas nieko neparduoti 
tiems, kurie neatsineš paso. 
Kitą dieną paskelbta, kad 99 
nuoš. visos Lietuvos piliečių 
balsavo. (Tur būt, atlieka
mą procentą sudarė kandi
datai!) Kokia ironija! Ar 
galima susilaukti įžūlesnio 
muilinimo žmonėms akių?

Ir šis naujas išrinktas 
„Liaudies Seimas” ėmėsi 
darbo. Štai jo darbo vaisiai. 
Pirmiausia paskelbė, kad 
Lietuva prijungta prie So
cialistinių Sovietų Respubli
kų Sąjungos. Iš visų moky-

kelios dienos pra
buvo paskelbti rin- 
„Liaudies Seimą”, 
kandidatų pastatė

klų pašalinami kapelionai— 
religijos mokytojai; mokyk
lų santvarką pakeitė iš pa
grindų. Šalia lietuvių kal
bos, pagrindinė bus rusų kal
ba ; vietoj tikybos pamokų 
bus dėstomas komunistinės 
valstybės mokslas. Katali
kiškos įstaigos—vienuolynai 
seminarijos—pirmiausia pa
traukė komisarų akį, ir jie 
be pasigailėjimo, tiesiog į 
gatvę išvarė vienuolius ir 
vienuoles. Tėvai Marijonai 
be galo daug nukentėjo. Per 
dvi valandas turėjo palikti 
savo vienuolijos patalpas 
Mariampolyje. Tame pačia
me mieste Vargdienių Sese
lės buvo priverstos užleisti 
savo vienuolyną rusų karei
viams. Širdiečių Seselių keli 
namai taip pat buvo užgrobti. 
O Seselių Kazimieriečių vie
nuolynas Pažaislyje, kur Se
selės padėjo tiek daug vargo 
ir triūso, atrementuodamos 
ir tvarkydamos, paverstas į 
archyvą. Kažin kur gaus 
tiek daug dokumentų jam 
pripildyti? Ir kur tie vienuo
liai bei vienuolės dėsis? Jų 
likimas tikrai apgailėtinas. 
Vieni po savo tėvelių pasto
ge prisiglaudė, o tie, kurie 
neturėjo namų, stengėsi su
siieškoti namus mieste, ku
riuos dar pasisekė išnuomo
ti. Bet iš ko pragyventi? Iš 
banko sutaupų galima tik 
$34 per mėnesį išsiimti. O 
jeigu yra per 200 narių?. Tai 
kaip pragyventi? Kaip liūd
na buvo susitikti Kaune bei 
kitur pažįstamus veidus, ku
riuos pirmiau gaubdavo vie
nuoliškas nuometas — dabar 
paprasta kaimo skarytė liko 
jų vienuoliškumo pažymys. 
Ar toks atlyginimas mūsų 
tautos ugdytojams bei kultū
rintojams, kurie kėlė mūsų 
tėvynės n e p r i klausomybės 
pirmųjų metų kaitrą ir nuo
vargį auklėjimo ir labdary
bės srityse?

Prasidėjo tikras teroriz
mas. Katalikiškų organiza
cijų vadus bei mokslininkus 
ir šiaip tautiškai susipratu
sius vyrus, kaip laikraščių 
redaktorius, rašytojus ir žy
mesnius karininkus pradėjo 
suiminėti. Tai darė visuomet 
nakties metu, kad nesukir
šintų visuomenės, ir gabeno 
juos į Rusijos gilumas arba 
sodino į kalėjimus. Kai ku
riems pavyko perbėgti į Vo
kietiją. Kiti iš nevilties sau 
gyvybę atėmė . ..

Vieną rytą apie antrą va
landą ir mus iš miego pri
kėlė sunkvežimio bildesys, 
kuris sustojo prie pat mūsų 
vartų . . . Mūsų širdys iššoko 
iš vietos! Nejaugi atėjo ir 
mūsų eilė?—klausime tyliai 
viena į kitą žiūrėdamos. Mel
dėmės . . . Pusvalandį pasita
rė, vėl sulipo ir nuvažiavo 
savo keliais. Po to kiekvie
nas panašus trukšmas vertė 
iš lovų ir bėgdavom žiūrėti 
Drie lango.

Iš laikraščių liko vien jų 
pavadinimai, cenzūra bai
siausia. Visi buvo priversti 
dėti tik tokias žinias, kurias 
įteikė komunistinė valdžia.

; Laikraščių leidėjai nematė 
prasmės toliau leisti tokius 
laikraščius, nes jie tik klai
dino visuomenę. Pagaliau

• valdžia panaikino ir likusius. 
Pradėjo eiti tik komunisti
niai laikraščiai. Katalikiškų

Tėvyne, motina brangioji, 
Ak, skauda, skauda tau širdis, 
Liūdnai ir graudžiai ašaroji, 
Kad tokia tavo paskirtis:— 
Ir išdavė tave vaikai, 
Kuriuos pagimdei, auginai...

O, Dieve brangus, kam toj rykštė.
Užtraukta ant tautos pečių?
Kam kraujas iš žaizdų jos trykšta? ...
Ar bepakeis ji tiek kančių?
Ar besulauks laisvų dienų?
Ar begirdės savų dainų?

Mes gailimės už vakarykščias 
Klaidas ir nuodėmes piktas. 
Ištrauk iš priešų rankų rykštes ... 
O, Viešpatie, priimk maldas!
O, Dieve, trokštame laisvos 
Tėvynės mūsų, Lietuvos!

Tegrįžta Lietuvon gadynė 
Gerovės, laisvės ir veiksmų!
Tebūn laiminga mūs tėvynė, 

Lietuvis tegyven džiaugsmu! 
Giliai mes tikim—Lietuva 
Gyva išliks ir bus laisva!

organizacijų namai ir visas 
kitas turtas atimtas ir ati
duotas komunistinėms orga
nizacijoms. Kelias dienas 
prieš išvažiavimą užėjome į 
dar buvusį atdarą katalikiš
ką knygyną lauktuvių nusi
pirkti. Vedėja apsiverkusi 
šiaip su mumis atsisveikino: 
„Laimingos važiuokite į lais
vės šalį. .. Mes ir vėl būsime 
vergai. Dar šiandien yra ka
talikiškų knygų, o rytoj dar 
tas pačias sudegins. Jie vis
ką nuo mūsų atėmė . .. Vis
ką—kas mums buvo bran
giausia, švenčiausia.”

Paskutines dienas pralei
dome su viena giminaite Kau
ne. Ji ieškojosi kito buto, 
nes kaip ir šalia gyvenantie
ji tikėjosi būti iš savo namų 
išmesta ir viską perduoti ru
sų karininkams, jiems parei
kalavus. Jie labai skubiai su 
visais apsidirba, tik pasako: 
„Mums šitų namų reikia. Iš- 
sikraustykite per dvylika va
landų.” Negana to, komisa
rams net parūpo suskaityti, 
kiek gyventojas turi drabu
žių, batų ir baldų! Vienus 
palieka savininkams, o kitus 
susikrovė išsiveža. . . Mat, 
žiema artinasi ir Rusijoj šal
ta, tai bus kuom aprengti 
savuosius. Pasirodo, nori vi
sus sulyginti turto atžvilgiu. 
Bet į kokius turtus čia kėsi
namasi, negaliu suprasti. 
Milijonierių, rodos, Lietuvo
je dar nebuvo. Nuo vieno 
vargšo paima ir kitam ati
duoda. Tai koks čia sulygi
nimas?

Buvom atsisveikinti 
vienais pažįstamais, ir 
belaukė komisaro, nes ir
kaimynams teko kraustytis. 
Buvo mums patarta kalbėtis 
tyliu tonu, nes šeimininkas 
pareiškė: „Šiomis dienomis 
ir sienos turi ausis”.

1 Tai matot, kokią laisvę ko
munistai skelbia Lietuvai. 
Žmonės verkia, aimanuoja, 
ir vaikšto, kaip sąmonės ne
tekę. Klausiam: „Kodėl ne
sipriešinate, kodėl tylite 
prieš komisarų reikalavi
mus?” O jie atsako: „Vie
nas žodis pasipriešinimo—ir 
stovim prie sienos ... Tegul 
jie ima viską, ir namus ir 
ūkį, kad tik mūsų neišsklai- 
dytų...” Tokių atsitikimų 
yra buvę: vyrą į kalėjimą
pasodino, žmoną į Rusiją nu- švietimo komisariato.

su 
tie 
jų

gabeno, o vaikučius į prie
glaudos namus. Ar gali bū
ti, kas žiauresnio, baisesnio?

Pagaliau ir su komunisti
ne valdžia teko susidurti vi
zų ir kitų leidimų reikalais. 
Mus beveik iš proto išvarė; 
bėginėjom kaip be „dūko” 
nuo ryto ikj'11^^ 
per visą mefl€sį! 
nauji reikalavimai, 
formalumai. Kas vieną die
ną buvo gerai, kitą jau dieną 
pakeista. Iš to viso, galva 
net ėmė suktis, ir dieną iš 
dienos laukėm išvažiuoti iš 
to žmonių padaryto pragaro. 
Viską sutvarkiusios, sku
biausiai išvažiavom, nes bi
jojome, kad vėl ko nors ne
pakeistų, kad nesulaikytų.

Stotyje susirinko giminių, 
pažįstamų mus išlydėti, išlei
sti. Vargšai! Kaip jie ap
gailestavo, kad neturėjo mū
sų raudono amerikoniško pa
so ir kartu su mumis nega
lėjo važiuoti, kur žmonės ga
li kalbėti, rašyti ir skaityti 
ir verkti, ką jie nori, kas 
malonu ... Per ašaras prašė 
jų nepamiršti, jų reikalus 
kelti Amerikos .lietuvių tar
pe, jiems padėti. Gaila buvo 
juos ten palikti, kur juos 
skriaudžia, vargina. O, Lie
tuva! Kodėl Tau teko toks 
sunkus kryžius nešti? Gal 
per savo kančias, kaip yra 
išsireiškęs vienas lietuvis 
dvasiškis, Tu atvesi prie 
Dievo nubedievėjusią Rusi
ją? Tu būsi tas mažas lan
gelis, per kurį jie išvys Die
vo grožį ir meilę . . . Tikrai 
graži tavo misija.

Broliai lietuviai, pasigailė
kime vargo prispaustųjų mū
sų brolių ir kiekvienas savo 
išgale ištieskime savo pagal
bos ranką, ar tai maldomis 
ar aukomis. Ir kad mūsų 
Tėvynė visiškai nežlugtų, 
padarykime mažąją Lietuvą 
čia Amerikoje, kalbėdami sa
vo tarpe lietuviškai, moky
dami savo vaikučius gražio
sios kalbos ir mylėdami visa, 
kas lietuviška.

Ką tik grįžusi iš Lietuvos.

be
tai

! Kasdien
nauji

—Šv. Kazimiero draugija, 
veikusi Vilniaus krašte dar 
lenkų okupacijos laikais, da
bar panaikinama. Jos laiky
ti 18 vaiku darželiai Vilniu
je ir provincijoje perimami

Iš mūsų brangios senosios 
Tėvynės Lietuvos vis skau
desnių ir liūdnesnių žinių 
ateina. Paskutinieji Lietuvos 
laisvės žiburėliai užgesinami. 
Vis didesni mūsų tautos gar
bingų vadų būriai areštuoja
mi, išvežami Rusijos gilu- 
mon, kalėjimuose laikomi. 
Tik nedideliam, palyginti, jų 
skaičiui pavyko išbėgti nuo 
žiauraus bolševikų teroro. 
Baigiamas nusavinti lietuvių 
turtas ir jis pervedamas 
Maskvos komisaru kontro
lėm Užplūdę raudonarmie
čiai ir jų politiniai vadai 
daug Lietuvos turto ir net 
maisto produktų išgabeno 
Rusijon. Dėl to Lietuvoj 
visko jau trūksta, viskas ne
žmoniškai pabrango, žmo
nių būklė darosi sunki, nebe
pakeliama, tiesiog apverkti
na. Jei prie to dar pridėti 
neapsakomus vargus tų mū
sų brolių ir sesučių, kurie 
buvo priversti iš Lietuvos iš
bėgti ir dabar gyvena be tin
kamos pastogės, be tinkamo 
apdaro, menkai, pavalgę ir 
be jokio ateities užtikrinimo, 
turime tikrai baisu vaizdą. 
Šiuos žodžius rašantis tiesio
giniai ir per kitus gauna 
daugybę laiškų, net kable- 
gramų, kuriais su ašaromis 
prašoma pagalbos. Bet tuo 
tarpu nedaug pagalbos tega
lima suteikti, nes mūsų fon
dai beveik yra tušti.

Lietuvoje žmonės, kad ir 
vargą, pažeminimą, prie
spaudą kentėdami nelaisvėj 
gyvendami, vis tik nenustoja 
vilties iš bolševikiškosios 
vergijos išsilaisvinti. Išbė
gusieji nuo okupantų teroro 
lietuviai veikėjai Europoje, 
patys vargingai gyvendami 
ir nežinodami, kas su j^is at
sitiks už dienos, kitos, bet 
vis dėlto visa savo energija, 
kiek leidžia sąlygos, planuo
ja, dirba, steigia lietuvių in
formacijų biurus ir rengiasi 
prie didžiosios kovos atsta
tyti Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Jie ir mus 
šaukia į talką ir darbą. Vi
sur jaučiama, kad lietuvių 
tautos skaudus ir tragiškas 
perbloškimas yra tik laiki
nas, kad reikia tik akylai 
budėti, susijungti, dirbti ir 
Lietuvai laimėjimas bus už
tikrintas. Tautos dvasia nė
ra palaužta, ji yra gyva, ji 
išsilaikys gyva. Vienu žo
džiu tariant, po didžiojo su
krėtimo, pradedama atsipei
kėti ir pradedama mobilizuo
ti visos tautos jėgos darbui 
ir kovai gelbėti Lietuvai iš
silaisvinti.

Laikas ir mums, Amerikos 
lietuviams, šiam šventam 
tautos tikslui mobilizuoti 
visas savo pajėgas. Juk mes 
buvome vieni iš pirmųjų, ku
rie griežtai pasisakėme prieš 
Lietuvos okupaciją, protes
tavome prieš žiaurius oku
pantus, pasisakėme stovį už 
laisvą ir nepriklausomą Lie
tuvą. Dėl to dabar, tuojau, 
sukruskime į darbą. Šiuomi 
A.L.R.K. Federacijos Tary
ba skelbia mobilizaciją lie
tuvių rašytojų, kad jie savo 
raštais šauktų tautiečius pa
siaukoti Lietuvai gelbėti: 
kalbėtojus ir veikėjus, kad 
jie nušviestų savo broliams 
ir sesutėms didįjį šiandieninį 
tautos reikalą, kad tuoj or
ganizuotų Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyrius, kad tuoj 
rinktų aukas Lietuvos Ne
priklausomybės ir Lietuvių 
pabėgėlių šelpimo reika
lams. Sumobilizuotųjų tau- 

, tos darbui rašytojų, kalbėto
jų ir visų veikėjų sunki, bet 

, labai garbinga yra pareiga
■ mobilizuoti gausingąją armi-
■ ją lietuvių patrijotu, kurie
■ tuojau apsidėtu nuolatiniais 
. mokesčiais į Lietuvai Gel

bėti Fondą.
Sumobilizuotosios mūsų

jėgos per spalių menesį turės 
suorganizuoti Lietuvai Gel
bėti Fondo skyrius visose 
miestuose ir miesteliuose, 
kur tik bus surasta lietuvių.

Kitur dirbama, o kaip 
pas jus?

A.L.R.K. Federacijos Chi
cagos apskritis, centrui ko
operuojant, stiprina ir Fede
racijos skyrius ir prie jų 
steigia Lietuvai Gelbėti Fon
do skyrius Chicagoje. Šiame 
darbe daug padeda dr. A. 
Račkus ir p. Kotrina Račkie- 
nė, kurie sako prakalbas pa
rapijų salėse. Į prakalbas 
renkasi labai daug žmonių ir 
su didžiausiu susidomėjimu 
klausosi vėliausių iš Lietu
vos žinių apie Lietuvos oku
paciją, kurią jie matė ir per
gyveno. Jau suorganizuoti 
Lietuvai Gelbėti Fondo sky
riai šiose parapijose: šv. An
tano, Aušros Vartų, Dievo 
Apvaizdos (surinkta $67.00 
aukų), šv. Jurgio (surinkta 
$41.00 aukų ir įsteigtas Fe
deracijos skyrius). Šiuose 
darbuose padėjo: J. M. gerb. 
prel. M. Krušas, kun. Ig. Al- 
bavičius, Kun. H. Vaičiūnas, 
kun. dr. J. Vaškas ir visa ei
lė pasauliečių veikėjų Pa
gelbėjo ir dr. P. Vileišis sa
vo kalbomis. Yra organizuo
jamos p.p. Račkams prakal
bos ir kitose Chicagos ir 

’ apylinkių kolonijose bei pa-' 
rapijose ir neabejojama, kad 
ir ten įsisteigs Lietuvai Gel
bėti Fondo skyriai ir jie tuoj 
pradės veikti.

Didieji Lietuvai gelbėti 
darbai pradedami. Vedama 
visų tautos jėgų mobilizaci
ja. Nė vienas sąmoningas 

i lietuvis nuo tų darbų negali 
būti 

' visi!

dyti lietuvių jaunuomen 
lietuvišką sąmonę, taut 
susipratimą, kaip reikia 
tikinčiųjų širdžių išrauti 
kėjimo Dievu jausmus. MotiKarinės prievolės įsta 
mas pagaliau priimtas. F 
mą kartą, taikos metu, Jui 
tinėse Amerikos Valstybi 
jauni vyrai bus šaukiam 
kariuomenę atlikti patriot 
pareigą — pasiruošti šal 
gynimo tarnybai. Tenka 
pasidžiaugti, kad šis įsta 
mas priimtas. Jis bus n; 
dingas jaunuomenei, k 
turės progos pasilavi jOg nugalėjo pasaulį 
drausmėje, pas imankštii ^os savo vyrus, 

sėdamos savo vaik 
užteko būti žmonon

Spausdinami kas ant

Krikščior

užsigrūdinti sveikatoje, 
naudingas visai valstybei

Tik labai keista, kad j]10miS) kad tuo ta] 
munistinė spauda kari Apvaizdos bendrad 
prievolės įstatymą vad įnonių išauklėjime. Į 
fašistiniu. Girdi, kariuoi 8 Djev0 Karalystės I 
nės nereikia. Bet kodėl j didžia dalimi, 
munistai tyli, kai Sovi kantraus ir atsic 
Sąjungoje vykdoma mol šventimo.” _T?

■ iinikuoja motinų svar 
* as istorikas.

1 io pat pradžios, kril 
misarai ruošia jaunuom motinystę
svetimoms žemėms gro'į.........................
tai gerai ir demokrat<nfl Vain Tž<rflnvtn 
bet kai Amerika ruošiasi 
nimuisi, tai—fašistiška, 
ciška ir t.t. Bet tiems v 
mainiams ir daugiav 
džiams viskas leistina 
tik tarnauja jų 
siekiams.

zacija? Juk tik praeitą 
vaitę ten pašaukti 18, 1! 
20 metų jaunuoliai. Kai

laisvas. Tad, į darbą

Leonardas Šimutis,
2334 S. Oakley Ave., 

Chicago, Ill.

„ŠTAI KAIP” TĘSINYS

(Pradžia 1 pslp.)

Maskvos pakalikų spauda 
visomis keturiomis garsina 
iš Lietuvos komunistų at
siųstą Rubiną Matusevičių, 
kaip didelį Lietuvos liaudies 
kovotoją, rašytoją. Šis ne
lietuviškas paukštis važinėja 
po įvairius miestus ir nuodi- 
na lietuvius, skleisdamas 
gryniausią melą apie laisvą 
Lietuvą, apie lietuvių tautą. 
Su juo drauge važinėja visai 
suvaikėjęs vienas Chicagos 
daktaras ir padeda šiam ne
lietuviui niekinti savo tautą.

Pačių komunistų žiniai ga
lime pranešti, kad jų garsi
namas „rašytojas” Matuse- 
vič nėra parašęs nei vie
nos knygos, kad Lietuvoje jo 
vardas liaudžiai visiškai ne
žinomas, 
mulkinti 
lietuviai 
palams.

Tik komunistų su- 
tamsiausi išeiviai 

gali patikėti jo pie

įmonių išauklėjime. Į

io pat pradžios, kril

bendradar biavii 
liaus, kaip Išganyto, 
e, Motinystę, Švenčia 
Panelės Marijos, asu 

, iškėlė į aukščiau 
o sutvėrimui pasiekiar. 

tamsi * Per ‘ą ,m.oterys

Atėmę Lietuvos žmoni

ši atėjo Atpirkėjas, 
nebuvo garbė teikiau 
irai motinystei, bet t

viltį turėti nuosavybę, kc ® Pavyz(tys Pa^ 
. : visoms motinoms.

Laukų darbini, . sakram“ta 
... ... i yra virspngimtim

raudonarmiS »šėionišką mot 
; nušviečia Kristaus 
jčios mintį apife žmoni 
tiiios kilnumą. Ryšy 
ant vyrą ir moterį, yi 
:dys to paslaptingo r; 
up Kristaus ir Bažm 
kaip Jungtuvių Miši 
se, Švento Povilo ž<

. . -j tas visoms motinoms, sarai jau nusigando s 
darbų.
bėgo į miestelius mitingi 
drauge su i___________
šūkauti. Jie panoro t 
komisarais. Ūkininkai ir 
matė reikalo dirbti, pi 
laukuose, kad jų prak 
pasinaudotų komisarai, t 
laukai liko neapžiūrėti, p 
ras nenuimtas. Komunis 
spauda nurodo, kad šie y 
bus didelis gyvulių pai ■ išreikšta. Nuo pirmi 
trūkumas, o iš kitų „sės Ponybės amžių, Ba 
kų” sovietinių respublikii1 
są vilties pašaro gauti, 
būsią reikalinga nugalal Jinotma. 
apie 20,000 arklių ir 
100,000 senesnio amž 
karvių ir jaučių.

Komunistų, „sugebėjii 
ūki tvarkyti pirmiausia 
lietė vargšus gyvulius, 
trukus palies ir gyvulių j Mama tų pačių klau 
ninkus.

laikoma Kristaus si 
line, visų Kristau

vystės S a k r a ment 
1 nėra teikiamos ki 
bet pačių jaunavedžii 
viens kitam. Kunigą 
Mai Bažnyčios liud: 
i Apeigų žodžiais, mc

hip vyras; savo sut: 
išreiškia tais pačiai

Išeivijos komunis is kaip vyras; jos su 
spauda ragina lietuvius, 1 nemažiau reikalir 
turinčius Amerikos pili sip vyro. Vyro ir mc 
bės, eiti į Sovietų Rui 
konsulatus ir 
Sovietų piliečiais. Lieti 
turėtų Maskvos agentų 
klaidintuosius įspėti netA meilę, kuri pasiren 
jokių reikalų su komui rwbę atiduoti už my 
konsulatais. Šios salies,E vienos pusės, gar 
riausybė pripažįsta tik atsidavimas iki’pasi 
vos, nepriklausomos L io, iš kitos—atsidavu 
vos įstaigas, tad tik jos eiki mirties, 
ieškokite paramos. toniškos moterystė:

Kas Lietuvoje gimęs, pilnai neišreiškiamai 
dar nėra tapęs Amerikoj jįs es^s
liečiu, tebėra Lietuvos I i k auklėti vaikus 
čiu ir jokių registravii pridėti, kad tai yri 
Sovietų konsulatuose j i atsižvelgiant į žmo

ireigos abiems vienc 
registries. Žmona prival 

savo vyrui meilės pa 
3ią, o vyras savo žmo

esąs

nereikia. genimo antprigimtin 
, Tuomet tik moterys ATNAUJINS TVIRTO bus matoml,

•Us su Dievu ir Kris 
?nd r a d a rbiavima;

Rugpiūčio viduryje visi 
Lietuvos mokytojai buvo su
varyti Kaunan, kur komisa
ras Venclova išdėstė ištisą 
eilę įsakymų jaunuomenės 
mokymo ir auklėjimo reika
lu. Mokytojams dalyvavimas 
buvo privalomas. Mokyto
jai turėjo išklausyti Venclo
vos ir kitų komisarų nurody
mų, bet patys negalėjo pra
sitarti nė žodeliu. Visiems 
mokytojams įsakvta tuojau 
susipažinti su komunizmo 
teorijomis ir jomis nuodvti 
jaunuomenes protus ir šir
dis. Tikvbai mokyklose ne
gali būti jokios vietos.

Mokytojams taip pat įsa
kyta pažinti komunizmo is
toriją, Sovietų Sąjungos is
toriją ir tas žinias perduoti 
jaunuomenei. Patiems mo
kytojams pamokyti atgaben
ti iš Rnsiios komisarai, ku
rie ruoš dažnus kursus, nu
rodydami, kaip reikia užmig- menims pd vieną litrą

Kaunas. — Gaunams , • 
mų, kad sovietų okupį į’ ',‘mo
vėl stengiasi atnaujinti įį-- 
vusias cariškąsias Kįj — 
tvirtoves. Kaunui vėl vi r 
tvirtovės miestu, d“u«> • -• •
vnj inteligentų „karu 
sumetimais” išsiunčian 
Kauno ir gabenami So1 
Rusijos gilumom Taip « 
ypač lietuviai krauston r —J JT 
geresnių bųtų, kuriuose . 
gyvendinami raudonosio 
mijos karininkai.

tikslas turi būti m 
tymas ir auklėjimai 

Jip žemės gyventojų

®i Dangaus gyven 
Winos uždavinys

jomis 
Uloniškos motinoj 
yistaus karalystę.
toniškai motinai š 
fci nuo kūdikic 
Jiki išaugimo pilna 

—Dalinai pakeisdama k eib i am as
> isakvma dėl svaigalui T i k scioniskasisvo įsakymą dėl svaigalų 

davinėjimo, Vilniaus ap savo pradžia
VICL v JLIJLCJ JLJLllkJ, v IJLlAlU-iAk) j' j 

ties viršininkas skelbia, Jose. n a m u ose
kos įkvėpimu.
1 savo vaikus 

prieš šventes prie pusriAna VTa Dieve 
pietų ir vakarienės leida^Leisdama save 
pardavinėti valgantiemi Jautį prie krikš- 

“Oy jam progos 
malonės gy-

šeštadieniais, sekmadiei
šventadieniais ir dien



Rugsėjo-

■[■i dyti lietuvių 3 
lietuvišką 
susipratimą^! 

lesį turės tikinčiųjų šinį>| 
ivai Gel-lkėjimo Dievu J 
is visose —4 
oteliuose, Karinės pd 
i lietuvių, mas pagaliau J 

_ . mą kartą, Moka,P tinėselS

jauni vyrai J 
ei jos Chi- kariuomenę 
jntrui ko- pareigą-p^J 
a ir Fede-I gynimo tarnai 
• prie jų pasidžiaugti, J 
Jbėti Fon- mas priimtai | 
j j e. šiame dingas jaM 
la dr. A. purės progoj 
na Račkie-I drausmėje, pj 
kalbas pa-1 užsigrūdinti J 
prakalbas vių 

: žmonių ir 
idomėjimu i 
; iš Lietu- 
tuvos oku- 
latė ir per-

gugsejo-September, 20, 1940

GERAS GYDYTOJAS

Moterų Gyvenimo Aidai
Spausdinami kas antra savaitė Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte

Krikščioniška Motina
„Jos nugalėjo pasaulį at- 

įyersdamos savo vyrus, iš- 
.auklėdamos savo vaikus. 
[Joms užteko būti žmonomis, 
[motinomis, kad tuo taptų 
[Dievo Apvaizdos bendradar
bės žmonių išauklėjime. Įve
ikimas Dievo Karalystės Eu- 
Iropoje, didžia dalimi, tai 
[darbas jų kantraus ir atsida- 
jvusio pasišventimo.” ■ “ 
[apvainikuoja motinų svarbą 
[vienas istorikas.

Nuo pat pradžios, 
ličionybė pakėlė motinystę į 
Kilnų bendradar biavimą 
Kristaus, kaip Išganytojo, 
faarbe. Motinystę, Švenčiau
sios Panelės Marijos, asme- 
pyje, iškėlė į aukščiausį, 
pievo sutvėrimui pasiekiama 
laipsnį. Per tą moterystę 
Eemėn atėjo Atpirkėjas. Ir 
jtai nebuvo garbė teikiama 
"atskirai motinystei, bet tos 
garbės pavyzdys liko pado
vanotas visoms motinoms.

Moterystės sakramentas, 
turis yra viršprigimtiniai 
’artai į krikščionišką moti- 
lystę, nušviečia Kristaus ir 

Vedama I komisarais. "Bažnyčios mintį apie žmonos 
matė reikli|r motinos kilnumą. Ryšys, 
laukuose, t ingiant vyrą ir moterį, yra 
pasinaudoti tspindys to paslaptingo ry- 

I laukai liko i io tarp Kristaus ir Bažny- 
ras nenuimti: i°s, kaip Jungtuvių Mišių 
spauda d® Ridose, švento Povilo ža

ibus dideliu šiais, išreikšta. Nuo pirmų-

Tik labai įl 
munistinė 
prievolės į$| 
fašistiniu, (J 

i nes nereikia, j 
organizuoti niunistai to 
Fondo sky- Sąjungoje ijįl 
>se: šv. An-Izacija? fta 
irtų, Dievo |vait? 
ikta $67.00 20metUw| 
j (surinkta Imisarai ^1 
įteigtas Fe-1 svetimoms U 
s), Šiuose 8^*1 
J. M. gerb.l^ kai Am 

kun. Ig. Al- 
. Vaičiūnas, c^a “ -'Į 
is ir visa ei- maunama i.] 
eikėjų Pa- . ams 
Vileišis sa- i^arM5?j 

i organizuo- 
ams prakal-' 
Chicagos ir 
jose bei pa-

siekiams.

, Atėmę Id 
.4 viltį turėti d 

įjojama, kad sara* iau t 
sietuvai Gel- PalH M 
iai ir jie tuoj W° i “M 

drauge su rj 
ivai gelbėti Į šūkauti 
ni. '.____
ii mobilizaci- 

sąmoningas) 
darbų negali 
Tad, į darbą

is Šimutis, 
akley Avė., 

Chicago, Dl.
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:alikų spauda 
omis garsina ’ 
omunistų at- 

Matusevičių, 
tuvos liaudies 
toją. Šis ne- 
kštis važinėja 
istus ir nuodi- 

skleisdamas 
lą apie laisvą 
lietuvių tautą, 
važinėja visai 

mas Chicagos 
.deda šiam ne
iti savo tautą.
nistų žiniai ga- 
kad jų garsi- 

ojas” Matuse- 
•ašęs nei vie- 
id Lietuvoje jo 
iai visiškai ne- 
komunistų su- 

.siausi išeiviai 
patikėti jo ple-

—Taip

krikš-

bus didelis
tn'ikiiinM, krikščionybės amžių, Baž- 
kų” soviete
są vilties Jėduotinė, 
būsią reikte ’oliU motina.
apie V'i Moterystės S a k r a mento 
100,000 e )eigos nėra teikiamos ku
kamų ir jsT

KomutetĮ 
ūki tvarkyt 

, lietė vargšs 
, trukus pate 

įlinkus.

rčia laikoma Kristaus su- 
visų Kristaus

jos

igo, bet pačių jaunavedžių, 
'giai viens kitam. Kunigas 
pa tiktai Bažnyčios liudi- 
pkas. Apeigų žodžiais, mo
rris klausiama tų pačių kiau
lių kaip vyras; savo suti- 
rna išreiškia tais pačiais 
tižiais kaip vyras; jos su
simas nemažiau reikalin- 
įs kaip vyro. Vyro ir mo
rs nareigos abiems vieno
di būtinos. Žmona privalo 
Įkti savo vyrui meilės pa- 
psnumą, o vyras savo žmo- 
|i—tą meilę, kuri pasiren- 

3 gyvybę atiduoti už my- 
ląją. Iš vienos pusės, gar- 
įgas atsidavimas iki pasi
untimo, iš kitos—atsidavu- 
meilė iki mirties.
Krikščioniškos moterystės 
■Šias pilnai neišreiškiamas 
Sakymu, būk jis esąs: 
hdyti ir auklėti vaikus. 
Bkia pridėti, kad tai yra 
romą atsižvelgiant į žino
tis gyvenimo antprigimtinį 

ilą. Tuomet tik moterys- 
I tikslas bus matomas, 
p tikras su Dievu ir Kris- 

' d bendrada rbiavimas 
Kaunas. žemėje. Vadinasi, mo-

I šeivijil 
spauda ro 
turinčius k| 
bes, eiti įėj 
konsulate | 
Sovietų pifej 
turėtų iteį 
klaidintu®! 
jokių reiki, 
konsulatais, 
riausybė jr?

vos įstaigas! 
ieškokite

Kas Lieti 
dar nėra iii 
liečiu, tebte*! 
čiu ir jot 
Sovietų te 
nereikia.

viduryje visi atnaI$ 
ytojai buvo su- 
n, kur komisa- 
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venimui. Dievo ranka pasė
ta sėkla vaikučio sieloje ne- 
išdygs, jei nebus laistoma ir 
prižiūrima. Čia ir glūdi mo
tinos uždavinys. Jei motina 
nerodys'kelio savo vaikučiui 
prie Dievo, tai vėliau mo
kykla ar kitos įstaigos tik 
dalinai galės atitaisyti tą ža
lą, padarytą per motinos ap
sileidimą. Pirmiausia
pareiga yra įskiepyti į ne
kalto vaiko širdį ne vien kil
nias tiesas apie Dievą, Jo ge
rumą, bet taip pat tiesas 
apie Kristaus gyvenimą že
mėje. Jo pasilikimą Bažny
čioje, mūsų išganymo pa
slaptis, kasdien atidengia
mas Bažnyčios gyvenime.

Civilizacija, žmoniškumas 
smunka, nyksta, kai motina 
iš savo valios apleidžia savo 
pašaukimą. Mūsų laikai ga
lima prilyginti senovės Ro
mos gyvenimui. Pradžioje 
Romos motinos buvo prakil
nios, doros, išauklėtos, laiko
mos aukštoje pagarboje. 
Bet, po kiek laiko, Romos 
motinos pasikeitė. Jos pa
norėjo būti panašios į vy
rus. Jos pradėjo dažniau vie
šai rodytis, dalyvauti sporte, 
gladiatorių lenktynėse, kur 
vyrai su gyvais žvėrimis sto
davo į kovą, tapo vežėjomis. 
Toks moterų elgesys atsilie
pė į Romos šeimos gyveni
mą. Dora pradėjo nykti, per
skyros — divorsai ardė šei
mas. „Romos moterys pa
skendo nedorybėse per neiš
tikimybę savo pašaukimui, 
per smaguriavimu ieškoiima 
gyvenime. Motervs išardė 
Romą, o Roma išblaškė visa 
pasauli,” —sako vienas ra
šytojas. ■ i

Nelaimei, vietoj krikščio
niško idealo, mūsų laikų mo
terys kaip tik seka tą ne
lemtą ištvirkusios Romos 
pavyzdį. Mūsų laikais mote
rys pasiduoda naujo gyveni
mo pažiūrai, o tai yra ne kas 
kita, kaip ieškojimas savy- 
mylos, medžiaginiu smagu
riavimų. Jei jos ir įstoia i 
kokią profesiją, tai ne tam. 
kad pasiaukotų kitiems, kaip 
krikščionybės pirmuose am
žiuose darydavo, bet, vien 
tam. kad sau kuo daugiausia 
naudos išsemtų. Kitiems tar
nauti, reiškia savęs išsižadė
ti, pasiaukoti. Tas jau sve
tima šių dienu vadinamoms 
pažangioms moterims, štai 
kodėl taip daug perskvrų, 
kodėl asmeniški pasilinksmi
nimai, geiduliu patenkini
mas. griauna iš pamatu tuos 
aukštus idealus, kain: gv- 
venti vaiku gerovei, išlaikyti 
moterystės šventumą. šių 
dienu, motervs per dažnai 
nori įtikti vvrams. pataikau- 
damos žmogaus žemesnei 
prigimčiai. Jos. ta.rvtum. 
priešinasi, kam Dievas jas 
sutvėrė moterimis, kaip i- 
steno-ia darosi panašesnėmis 
i vvrus. Pav., matome mo
teris. kurios geria ir rūko 
nemažiau, jei ne daugiau, 
už vvrus.

Pasaulyje, krikščioniškoji 
moteris vra kaip Sakramen
tas, 
mas 
las. 
vra
malonės, 
visur.
ra pasaulvie. ios šventoji i- 
♦aka buvo reikalinga pasau
liui visais amžiais, ir nema
žiau reikalinga šiandien. Per

tą jos gerą įtaką, tik žemiau
sias ištvirkėlis liks nepaju
dintas. O toji įtaka tiek 
stipri, kiek ji sėmėsi tikro
sios dvasios iš Bažnyčios gy
venimo šaltinio. Prigijus 
Krikščioniškam idealui do
ros gyvenime, moters padė
tis gyvenime turėjo keistis. 
Jei Graikijos laikais moteris 
buvo vergė, bevertis vyro į- 
rankis, tai Krikščionybe mo
terį iškėlė į aukštumą, pa
state ją lygiomis su vyru, 
padarė ją didžiausia jojo pa
dėjėja.

Jei šiandien yra smerkia
ma moteris, tai daroma ne 
dėl to, kad ji išėjus iš na
mų dalyvauja pasaulio rei
kaluose, bet dėlto, kad ji iš
sižada viso, kas jos prigim
tyje yra motiniška.

Nežiūrint, koks yra mo
ters pašaukimas, jos uždavi
nys yra skleisti tikrą krikš
čionišką dvasią. Jau garsu
sis poetas Dantė, rašydamas 
apie Dangų, po aprašymo 
pragaro ir skaistyklos, jį nu-

vesti į Dangų surado ne ką 
kitą, kaip moterį. Katalikė 
moteris turi nepamiršti, kad 
josios uždavinys yra vesti 
vyrus prie aukštesnių ir kil
nesnių tikslų, kol nuves prie 
paties Dievo ir Dangaus.

Vyrams moters galia yra 
dvejopa: arba ji giliau ir 
giliau nustums jį į pragarą, 
negu pats vyras būtų nužen
gęs; arba, ji ves aukščiau ir 
aukščiau prie Dangaus, negu 
jis pats vienas būtų įstengęs. 
Šiandien mes stovime prie 
baisios katastrofos, kuri yra 
išdava krikščionybės idealų 
atsisakymo. Prieš du tūks
tančiu metų krikščioniškos 
moterys daug prisidėjo Kris
tui pasaulį laimėti.

Šiandien vėl laukiama iš 
moters panašaus laimėjimo. 
Ji turi savyje tos galios, jei 
liks ištikima krikščionybės 
idealams. Jei ji bus tikrai 
krikščioniška moteris, tai tą
ja dvasia ji uždegs vyrus ir 
taip—visą pasauli.

Kun. K. E. Paulonis

Aplankius nelaimei, mes 
dažnai sau kartojame: jau 
nematysiu aš šviesiųjų die
nų. To didžio skausmo pa
žeista širdis niekuomet neuž- 
gys. Gal aš ir nusišypsosiu 
kada, bet tai bus pro skaus
mo ašaras.

Taip. Rodos, kas dabar į- 
vyko — praeityje bus nebe
pakeičiama, visai nebepatai
soma. Kaip gi galima bus 
pamiršti tas visas klaidas, 
kurios tiek nemalonumo yra 
suteikę? Ne — niekuomet!

Dienos slenka, bėga. Kas
dien nauji pergyvenimai, 
nauji reikalavimai atsistoja 
prieš mus. Gyvenimo kova 
tęsiama toliau, be sustojimo. 
Nepastebimai atslenka mo
mentas, kada, prisiminus 
anos dienos nelaimes, pada
rytas klaidas, nemalonumus, 
darosi lengva, net ne sykį, 
šypsena papuošia mūsų vei. 
dą. Ir tada vėl galvoji: kaip

Marija Aukštaite

Audringais Vieškeliais
(Tęsinys)

Pro beržų nusvirusias naš
tas, pro kryžius bei pamink
lus, pasirodė ir vis artėjo 
moters siluetas, kurs išlėto 
slinko kapais, į juos visai dė
mesio nekreipdamas, jų žalia 
veja, nei spalvingais žiedais 
nesigrožėdamas. Šios moters 
juodo rūbo plačios klostės 
beveik vilkosi žeme, nuleisti 
gedulo šydai slėpė jos veidą, 
bet ji atmetė vualio kraštą, 
ir vis šluostėsi ašaras.

Kleopatra iš matymo pa
žino šią senyvą ponią, kuri 
visuomet gražiu pavažų ir 
keturiais arkliais atvažiuo
davo į bažnyčią su savo tar
nais,
žėjas sustodavo ties švento
rium, vos galėdamas suval
dyti išriestais kaklais kaš- 
taninius žirgus.

Puikiai išrėdytas ve-

aš galėjau viską priimti taip I ^4 ponią iškeldavo iš pa- 
tragiškai? Juk iš tikrųjų ™20 vyras' tlesus Ir z1’

Šeimininkėms
patinka viskas, kas
—kartoja ne viena

Grožį mes jaučia-

draugais prie alučio ar deg
tinės.

Motina turi duoti gerą šva
ros ir tvarkos pavyzdį savo 
vaikams. Nes į ką jie na
muose įpranta, dažniausiai, 
pasilieka visam jų gyveni
mui. Kaip gali motina tai 
padarytį?-^ ji pati yra apsi
leidusi, nesiekia to grožio, 
kuris kyla iš švariai ir tvar
kingai užlaikomų kambarių? 
Tokia moteris niekad nesusi
lauks tinkamos pagarbos nei 
iš savo šeimos, nei iš artimų
jų. L-

Sakramentas yra reeri- 
vidujinės malonės ženk- 
taip ir geroji moteris 
toks ženklas vidujinės 

kuri skleidžiama
Jos galia skleisti ge-

skoningo
daik-

gyve- 
nėra

„Man 
gražu,” 
moteris, 
me muzikoje, matome gėlė
mis nuklotose pievose, saulė
lydžio, saulėtekio valandėlė
se. Galime jausti ir ieškoti 
grožio visur ir visuomet. 
Kaip dažnai girdime šeimi
ninkę gražiuojantis žvdinčio- 
mis rožėmis, žvaigždėta pa
dange, tuo tarpu jos gyvena
muose namuose nematai jo
kio grožio. Nors jos turima 
ir brangūs baldai, puikūs 
kambariai, bet dėl stokos 
švaros, tvarkos,
sutvarkymo ir gražieji 
♦■ai pranyksta.

Šiais laikais, ir dar 
nant Amerikoje, jau
nieko lengvesnio, kaip palai
kyti švarą namuose. Van
duo nereikia nešti iš šulinio 
ar upelio, nereikia ji nešvarų 
nešioti kibirais laukan. Dau
gumoje, vietoje yra ne tik 
šaltas vanduo, bet ir karš
ias. Jau tik tas vienas pa
togumas kiek sutaupo laiko 
ir energijos šeimininkei, ne
kalbant apie visus kitus pa
togumus. Muilas čia visoms 
prieinamas, nereikia jo na
mie gamintis dėl aukštos 
kainos ir pan. Ir nežiūrint 
to, sutinkame visą eile šeimi
ninkių, kurios, tarytum, bijo 
pavartoti užtektinai vandens 
ir muilo.

Čia, be abejo, kaltas šeimi
ninkės apsileidimas, tingėji
mas, kuris ir užslopina bet 
kokį norą gražinti savo na
mus. Paprastai, tokia tin
ginio apimta šeimininkė sa
ko: kam čia valyti, vėl greit 
apdulkės; kam čia lyginti, 
kad vėl susiraukšlės, ir taip 
visa eilė pasiteisinimų, pro 
kuriuos kaip per tinklą ma
tai paprastą apsileidimą.

Nepratusi prie švaros šei
mininkė daro labai daug ža
los savo šeimai. Jau pati 
šeimininio gyvenimo harmo
nija lieka pažeista. Vyras, 
jei jis nepakenčia namuose 
netvarkos, iš mažens pripra
tęs prie švaros, bus nepaten
kintas. Nenorėdamas kelti 
barnių, pats kiek sugebės 
dirbs žmonos nepadarytą na- 
mij darbą. Bet ir tas lig lai
ko. Įkyrėjus, mes viską į 
šalį, ir geriau, savo laisvą 
laiką, po darbo praleis su
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Keptas Kumpis
rūkytas Virdžinijos kum
pis, 
puod. ananasų sunkos, 
šaukštai rudo cukraus.

Išvirti kumpį, tik neper
virti. Nulupti odą ir kumpį 
prismaigyti gvaizdikėliais. Į- 
dėti į kepamą skardą. 2 puo
dukai sunkos, kurioje virė 
kumpis, sumaišyti su cukru
mi ir ananasų (pineapple) 
sunka,užpilti kumpis ir kepti 
pečiuje vieną valandą, daž
nai aplaistant sunka, kurio
je kumpis yra kepamas.
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galėjo būti dar blogiau. Jei 
aš nebūčiau padariusi anų 
klaidų, kažin ar aš galėčiau 
žiūrėti į gyvenimą, taip kaip 
aš šiandien į jį žiūriu. Sto
vint pasisekimo uoste, tenka 
su malonumu dabar prisi
minti visas sutiktas sunke
nybes, kurios net su pasi
didžiavimu esti pasakoja
mos.
Įvykę nemalonumai, padary
tos klaidos gali sugriauti 
mūsų ateities planus, patį 
gyvenimą, arba likti atrama 
į galutinąjį pasisekimą. Tas 
priklauso nuo to, kaip mes 
mokame priimti. Įsimylėju
siems suardytos sužieduotu
vės gali likti karčiausiu pri
siminimu visam gyvenimui, 
arba būti neįkainuojama pa
moka geresniam sugyveni
mui, kovai prieš savimeilę, 
savanaudiškumą meilėje.

Sakoma, kad laikas yra 
geriausias gydytojas. Bet 
neturime laukti dvidešimts 
ar daugiau metų, kol praei
ties klaidas, padarytus ne
malonumus paversime į ką 
nors verta. Dėl įvykusios 
nelaimės nesisieloki diena iš 
dienos, laukdama, kada lai
kas išgydys mūsų sielos 
žaizdas. Kai išmoksi, ir po 
skaudžiausių momentų, nusi
šypsoti kitų džiaugsmui, ki
tų laimei, nereikės laukti gy
dytojo—Laiko.

Sesutė

APGALVOTAS PALIKIMAS

apmaudas susiaudė mintyse, 
bet, pajutus savo menkystę 
prieš suaugusią, išdidžią ir . 
aristokratišką damą, nulei
do dievinu akių blakstienas 
ir taikėsi į žingsnius.

—Eikš, mažute, arčiau . . . 
—išmėlusios damos lūpos 
pašaukė, ir kai Kleopatra 
priėjo, ponia paklausė:

—Ar galėčiau pasiremti 
ant tamstos peties, ir ar 
tamsta manęs nepalydėtum 
iki mano šeimos mauzolie
jaus? ...

—Esu pasiruošus poniai 
pasitarnauti. Nors jau artė
ja vakaras, lauks manęs tė
velis sugrįžtančios, bet pra
šau, kuo galiu būti naudin
ga? ...

Sunki ir išsikankinus naš
ta užsikabino Kleopatrai ant 
peties, atsirėmė visu kūnu 
prie jos kūno ir, paėmus į 
savo šaltą delną Kleopatros 
siaurą rankelę, suspaudė ir 
vedėsi kapais.

Priėjo visą senų kapų 
kvartalą, ir kai atsirado 
turtingesnių paminklų kvar
tale, kur daugiausia lai- 
dodavosi aplinkiniai dvari
ninkai ir miesčionijos tur
tingesnieji atstovai, tada ši 
ponia atsiduso, nuslinko nuo 
Kleopatros peties, bet nepa
leisdama jos rankos, vedėsi 
į kalnelį, kur tarp gausybės 
erškėtrožių, jaunučių žalių 
maumuso medelių ir baltai 
žydinčių vijoklių, gumšojo į 
kalną atsirėmus vienintelė 
šiuose kapuose plati, žema ir 
niūri niša, išvesta į požemio 
rūsį išgrįstą akmenimis ir 
plytų priemūriais, ant kurių 
stovėjo seni grabai ir kur 
ilsėjosi Maslickų bajoriškos 
šeimos mirusieji.

Pro kalną jau višaT^sken- 
do saulė. Pasislėpęs už ber
žų aukso kamuolys nudažė 
horizontą violetiniai raus
vais skliautais, ir paryškinęs 
žalių maumusų liūdesį, ra
kino juos tamsiais nakties 
raktais į vieną šešėlį.

Iš po žalių vijoklių besi- • 
merkiančių žiedų gaubtuvė
liais nusagstytų, matėsi že
mos juodų grotų durys, už 
kurių stovėjo senas juodas 
kryžius, parėmęs kitas, visai 
uždaras duris, kurių viršuje 
kabojo, žalvarinis tradicijų 
simbolis—šeimos herbas.

Priėjus prie mauzoliejaus 
ponia sukrito suolely, atsirė
mė Kleopatros glėby, išsiver
kė, išsikūkčiojo. Paskum 'nu
sišluostė ašaras, išdidžiai at
metė galvą, ir iš po juostos 
išsitraukė stambų raktą, pa
rištą kaspinėliu, kurio su
mezgime suposi balta, ma
žutė kaukuolėlė.

Dabar ši juodose rūbuose 
isivilkus dama atsistojo, iš
didžiai išsitiesė, ir kreipda
masi į Kleopatrą, pareiškė:

—Pasitikiu tamstos inteli
gencija, neabejoju, kad esate 
išauklėta, ir todėl neatsisa
kysite būti mano palydove li
gi galui?... Tad, aš Vanda 
Maslickienė, būdama mano 
vyro garbios giminės atsto
vė, kviečiu tamstą į amžinus 
salionus . . . Čia ilsisi mūsų 
giminių kartų kartos... Ir 
dabar turiu peržiūrėti vietą, 
skirtą mano vyro grabui, 
kurį rytoj atlydėsime.

(Bus daugiau)

las lenkų bajoras ir, nuglos- 
tęs savo ilgą patriarkišką 
barzdelę, išsitiesdavo kaip 
styga ir paėmęs žmoną už 
parankės, vesdavosi švento
rium mažų zakristijos durų 
link, pro kurias rinkdavosi į 
pamaldas tik žymesnioji 
aristokratija.

Pamatę šį stambų dvari
ninką bajorą, prasti kaimo 
mužikėliai susigūždavo, la
biau įnirdavo į savo prastas 
melsdamiesi, o kiekvieno min 
sermėgas ir, užleidė kelią jam 
ir jo tarnams, švarbšdėdavo- 
si tarp savęs pusiau mels
damiesi, o kiekvieno min
ty klostydavosi: kad šio po
no buvo peržiaurus tėvelis, 
kurs arė ir akėjo baudžiau
ninkais, kažkuriuos iki krau
jų išplakdamas, bei iki mir
ties užkankindamas. Bet kai 
viens kitam į ausį kužtelda- 
vo, kad dabar to mirusio po
no kabinete kabo tik jo por
tretas ir iš vielų susuktas 
bizūnas kaipo buvusios bau
džiavos suvenyras, ir kad šio 
gyvo pono žemę išdalino be
žemiams ir paliko tik centrą, 
tada mužikėliai nusijuokda
vo, ir keliaklupsčiais iš šven
toriaus nerdavo į bažnyčią 
maldauti Dievą, kad nepasi
kartotų buvusios priespaudos 
laikai, kad mirusio žiauraus 
pono vėlei būtų suteikta am
žina dangaus ramybė, o šiam 
gyvajam gera sveikata ir su 
liaudimi nuoširdus suartėji
mas.

Senyvą ponią kapais beei
nančią pasivijo išbalęs vyriš
kis, jos sūnus, kurs šalinai 
žingsniuodamas kažką ner- 
vuotai švaistė, garsiai kalbė
jo ir pyko, kad kažkokia tes
tamento procedūra atvėrus 
ne tiek palikimo, kiek skolų, 
ir šis vyriškis įkyriai rizgo 
verksmu kūkčiojančiai po
niai, kuri pro bloškiantį 
skausmą nekontroliavo savo 
žingsnių, tik svyravo į visas 
puses, kaip audrų laužoma 
pajūrio nendrė.

Kleopatra, nors bandė išsi
lenkti, pasuko į dešinę pro 
alyvas, vienog ponia pakėlė 
ranką su juodo šilko nosinė
le, pamojavo ir drebančiu 
balsu pašaukė:

—Mažute, sustok ... aš tik 
valandėlei... — ji aplenkė 
alyvų kerą, pasirėmė ant ap
tverto kapo medinių grote
lių, kurių kitoj pusėj stovėjo 
Kleopatra.

—Pasakyk, tamsta, ar ne
matei duobkasio ? . . — pra
bilo sunkiai alsuodama po
nia, išdidžiai pakeldama kal
bos toną, nuslėpdama ašarą.

—Taip, ponia, prieš valan
dėlę jį ten mačiau kasant 
duobę,— parodė žvilgsniu 
Kleopatra.

—Nueik, Zbiško, ten pasi
dairysi,— paliepė ponia jau
nam vyriškiui, o pati rymo
dama ant tvorelės vis la
biau mėlo ir blyško.

Kleopatra valandėlę žiūrė
jo. Neramumas, gailysta ir

Rašytoja C. Harris paliko 
tokį palikimą:

„20 dolerių šilko kojinėms, 
šiltoms šliurėms ... 25 dole
riai nusipirkti violetinei suk
nelei . . . 100 dolerių medici
nos instrumentams ir kny
goms ...” Šis palikimas bu
vo paliktas dvejoms pagyve
nusioms moteriškėms ir kai
mo daktarui. Šie asmenys 
seniai troško tų dalykėlių, 
tik niekad jų neišsigalėjo įsi
gyti. Rašytojos būta tikrai 
giliai jaučiančios moters. 
Nes iš tikrųjų, šioje žemėje 
slankioja milijonai žmonių, 
vyrų ir moterų, kuriems vi
sad trūksta cento įsigyti ko
kiam nors, jų trokštančiam, 
dalykėliui. Kartais tai tik 
menkniekis, bet taip trokšta
mas, seniai svajotas, seniai 
norėtas turėti, kurio įsigyji- 
mas suteikia jiems naujos 
iėgos, naujos energijos kas
dienybėse, dvasinio pakilimo. 
Bet, kaip mažai turime tokių 
žmonių, kurie suteikia pana
šias progas.

ridikėliais.

cuk-

—. Gerai d y

trokšta: 
sveikatos, 
dieną jie 
pinigų ir

Jauni žmonės 
meilės, pinigų ir 
Bet vieną ‘ gražią 
sakys: sveikatos, 
meilės.

Daržovių Patiekalas
puod. supiaust. kopūstų, 
agurkas,
pamidorai,
puod. virtų burokėlių, 
kietai išvirti kiaušiniai, 
puod. ,,French Dressing”, 
maži, balti svogūnėliai, 
raudonų ridikučių.

Sumaišyti agurkus, kopūs
tus, pamidorus, burokėlius 
su „French Dressing” ir įsta- 
tyk šalytuvan visai valandai. 
Vėliau šį mišinį išdek ant 
saloto lapų ir papuošk vir
tais kiaušiniais, svogūnėliais 
bei

Vanilos Musas
1 puod. šaldžios grietinėlės, 

V3 puod. cukraus pudros,
2 šaukštukai vanilos,
2 kiaušinių baltymas, 

truputis druskos.
Išplakti grietinėlę su

rumi, druska ir vanila. Į- 
maišyti gerai išplaktus kiau
šiniu baltymus. Galima įmai- 
švti vienas puodukas uogie
nės ar vaisių. įdėti kelioms 
valandoms į šaldytuvą.

S. Subatienė

Kiek blogų, kvailų darbų 
mes išvengtumėm, kad nors 
kiek įsigilintumėm į žmonių 
gyvenimą! Kad stengtumės 
geriau suprasti, kaip viskas 
rišasi su kits kitu, kain vie
nas daiktas išeina iš kito ir 
kaip kiekvienas žmogus yra 
savo artimo likimas ir ap
vaizda. —Foersteris

Ne vienas didis žmogus 
pagarsėjo, s u n a u dodamas 
laiko trupinius, kuriuos kiti, 
skųsdamiesi n e p asisekimu, 
dažnai paniekina.

—O. S. Marden
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
BAYONNE, N. J.

Pocivi sukaktis
Rugsėjo 8 d. Juozas ir Ve

ronika Pociai minėjo mote
rystės gyvenimo 25 metų su
kaktį. Draugai iškėlė par. 
salėje pagerbtuves. Atsilan
kė daug giminių bei draugų. 
Pasakyta daug kalbų ir pa
reikšta karštų linkėjimų. Po
kylyje drauge dalyvavo jų 
sūnelis klierikas Dominin
kas, sūnus Juozukas ir duk
relė Jozefina Andriuškevi- 
čienė. Linkime jubiliatams 
ilgiausių ir laimingiausių 
metų.

Novena
Novena prie šv. Mykolo 

pradedama rugsėjo 21 dieną, 
šeštadienį, 7:30 vai. vak. No
vena tęsiasi per 9 dienas ir 
užsibaigs šv. Mykolo dieną, 
rugsėjo 29 dieną.

Novenos metu pamaldos 
bus kas vakarą 7:30 ir ry
tais novenalės Mišios 8:30, 
išpažinčių klausoma rytais 
prieš mišias ir vakarais po 
pamaldų.

Kviečiame dalyvauti ne tik 
Bayonne lietuvius, bet lygiai 
ir kitų kolonijų.

Balius
Rugsėjo 29 d., šv. Mykolo 

dieną, tuojau po pamaldų, 
parapijos salėje įvyksta me
tinis parapijos balius-šokiai. 
Kviečiame atsilankyti.

Art. J. Žukauskaitės 
Koncertas

Spalių mėnesio 27 d., sek
madienį, art. J. Žukauskaitė 
turės didžiulį koncertą. Be 
artistės, programoje daly- 

< vaus vietinis choras, kuris 
^Sr-ik^^rnai susiorganizavo, 

■ 111177.’’ ‘ŽcrJakupčionis ir vieti
niai solistai bei duetai. Ma
noma koncertą suorganizuoti 
gana plačiai ir daug žymios 
publikos patraukti.

, JERSEY CITY, N. J.

Pereitą šeštadienį par. sa
lėje įvyko metinis sodaliečių 
balius. Žmonių atsilankė ne
mažas būrelis. Visi praleido 
vakarą smagiai.

Antradienio rytą įvyko 
mūsų bažnyčioje vienos mū
sų parapijos geradarės sve
timtautės, Mrs. Mary Bues, 
laidotuvės. Amžiną jai atil
sį.

Spalių 5 d. par salėje į- 
vyks balius, kurį rengia mo
terų demokratų klubas. Ši 
draugija susidedanti iš kita
taučių moterų mūsų parapi
jos apylinkėje, rengia balių 
mūsų parapijos naudai. La
bai malonu, kad atsiranda 
kitataučių, kurie taip užjau
čia ir įvertina mūsų parapi
ją.

40 valandų atlaidai įvyks 
spalių 6, 7 ir 8 d. Bus sve
timų kunigų pamokslininkų. 
Klebonas ragina visus prisi
ruošti šioms didelėms iškil
mėms.

Metinė šv. Vardo draugi
jos eisena mūsų vyskupijoje 
bus sekmadienį, spalių 13. Ir 
šiemet mūsų parapijos šv. 
Vardo draugija dalyvaus. 
Visi Jersey City lietuviai vy
rai raginami ruoštis. Visi 
vyrai raginami atsilankyti į 
specialu susirinkimą parapi
jos salėje sekmadienį, rugsė
jo 29 d., po sumos ir apsvar
styti parado reikalus.

Tel.: 3-4747

Dr. M. J. C O L N E Y 
(Aukštakalnis) /

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam Saulės Spindulius, 
Diathermy, ir kitus moderniš
kus išradimus nuo aukšto ir 
žemo kraujo spaudimo, vidurių 
ir širdies ligd- Reumatismo, 
Tonsils ir odos ligų, su gerom 

pasekmėm.

Metinė parapijos vakarie
nė įvyks lapkričio 17 d. par. 
salėje. Po vakarienės bus 
šokiai. Bilietų kaina suau
gusiems $1.25.

Nuolatinės Novenos pa
maldos prie šv. Onos antra
dienio vakarais, lietuviškai 
7:30, angliškai 8:15.

PITTSBURGH, PA.

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjų Centro Valdyba 
ruošiasi devintam rėmėjų 
dr-jos seimui, kuris įvyks 
rugsėjo mėn. 29 d. Šis Sei
mas bus nepaprastas, nes 
draugija taip pat švęs savo 
darbuotės 15 metų sukaktį. 
Seimą baigs iškilmingu ban- 
kietu, kurį paįvairins pro
grama. Tikimasi daug sve
čių ir iš įvairių kitų valsty
bių. Svarbu, kad Pittsbur- 
gas būtų skaitlingiausiai at
stovaujamas ne tik draugijų, 
bet ir šiaip asmenų. Kas bus, 
kas nebus, bet Pittsburgas 
turi stovėti visoj aukštumoj.

Patarėjas
BALTIMORE, MD.

—Parapijos mokykla pra
dėjo naujus mokslo metus. 
Šiemet mokinių mažiau nei 
pernai. Pranešta, kad įstei
giamas mažų vaikučių dar
želis, kuriame bus paruošti 
įdomūs žaidimai vaikams. 
Čia jie puikiai prisiruoš mo
kyklos darbui. Tėvai turėtų 
pasirūpinti mažyčius atvež
ti.

—Par. mokyklą baigusieji 
gražiai išsiskirstė į katali
kiškas aukštesnes mokyklas. 
Į šv. Karoliaus kolegiją įsto
jo J. Maskevičius ir Edv. 
Budelis. Būrys mergaičių 
pasižadėjo stoti į Seton High 
School. Al. Adomaitytė iš
vyko į seselių kazimieriečių 
vedamą akademiją, New
town, Pa. Tenka pasidžiaug
ti, kad mūsų jaunuolės sie
kia mokslo ir auklėjimo ka
talikiškose mokyklose.

—Rugsėjo 9 d. Hyginas 
Pečiulis, pasižymėjęs Calvert 
Hall aukštesnėje mokykloje, 
išvyko į Notre Dame univer
sitetą žurnalizmo mokytis. 
Telaimina Dievas jaunuolio 
pasiryžimus.

—Komunistinė „literatū
ros kuopa” rugsėjo 16 dieną 
rengė lietuvių salėje prakal
bas, kurioje niekinta laisva 
vergėjai. Gaila ir nuostabu, 
kad lietuvių salės bendrovės 
Lietuva, girti Lietuvos x pa- 
vadovybė duoda salę Lietu
vos pardavikų agentams.

J. K.
PHILADELPHIA, PA.

Rugsėjo 8 d., šv. Kazimie
ro par. bažnyčioje priėmė 
Moterystės Sakramentą St. 
Areškevičius su p-le Elž
bieta Agurkyte. šliūbą davė 
jaunosios dėdė, kun. St. Rai
la, atnašaudamas sumą ir 
suteikdamas palaiminimus.

Pabroliais ir pamergėmis 
buvo: Alb Normantas ir Ag. 
Agurkytė (jaunosios sesuo) ; 
Edm. Freitikas ir Br. Ares- 
kevičiūtė (jaunojo sesuo); 
Kaz. Margevičius ir Teklė 
Balčiūnaitė.

Žmonių buvo pilna bažny
čia. Vestuvininkai sudarė 
gražų reginį.

Po pamaldų įvyko puota 
nar. salėje. Skaitlingai su
sirinko giminių, draugų ir 
kaimynų. Keletas dvasiškių 
dalyvavo. Prie skanių val
gių, geros muzikos susirin
kusieji linksminosi, linkėda
mi gražiai lietuvių porelei 
linksmaus ir laimingo vedy
binio gyvenimo.

Reikia pažymėti, kad abu 
jaunuoliai yra darbštūs pa
rapijiečiai, visų mylimi ir 
oavyzdingi šimtaprocentiniai 
lietuviai. \ F. P.

Rugsėjo-September, 20, 1940
^September, 20,

AMERIKA **‘ r''

įIETO!ną kartą prieš valgant. To 
reikalauja tvarka, nes biau- 
ru valgyti nešvariomis ran
komis, ir tuo būdu apsaugo- 
jame vaikus nuo daugelio 
limpamųjų ligų. Eidamas flGŲ PROVINCIJC 
gulti taip pat jis turi nusi- (|UJA VALDYBA 
mazgoti rankas. Reikia kuo 
dažniausiai versti juos mau
dytis.

Pratinkite taip pat vaikus 
valyti dantis. Švariai laiko
mi dantys ilgiau išbūna svei- L' dalyvavo 15 ku 
ki. Mat, plaudami juos, ša- jyarstyta daug svari 
liname valgių liekanas, pasi- M Naujon valdyb

įsėjo 12 d. Elizabet 
į J. Simonaitį, įvy 
(g Vienybės Rytų P 
.metinis susirinkim

Amerikos Lietuvių Katalikų Studentų ir Profesionalų sąjungos šių metų seimo dalyviai (liepos 2-3 d.d.) prie 
Marianapolio kolegijos rūmų. Sąjunga gyvuoja nuo 1932 m. spalių mėnesio. Nuo 1933 m. sėkmingai leidžia
mas mėnesinis žurnalas—„Studentų Žodis”, kuris spausdinamas „Amerikos” spaustuvėje. Stipriausios s-gos 
kuopos yra Naujoje Anglijoje, Pittstone ir Chicagoje.

„STUDENTŲ ŽODŽIO”
NAUJAS NUMERIS

Šiomis dienomis išėjo nau
jas „Studentų žodžio” nume
ris. Tai poatostoginė laida, 
pasiekusi moksleivius, stu
dentus ir visą lietuvių švie
suomenę, pradėjusią naujus 
mokslo metus. Naujo nume
rio turinys toks:

Laimėjimai vainikuos dar
bus—Balys Laučka (naujo 
redak. įžanginis straipsnis) ; 
kun. Juozas Miliauskas—B. 
Narimantas; Darbo ir ryž
tingumo—J. K. (mitas); Jie 
mirė—Jonas V. Navickas 
(Dariui ir Girėnui paminė
ti) ; Dariui-Girėnui (eilėraš
tis)—J. Kmitas; Painūs re
težiai — Marija Aukštaitė; 
Tautinės sąmonės ugdymas 
—Ant. Skirius; Kuriuo ke
liu, jaunime—Jonas Savuky
nas; Prisiminimas — Ant. 
Dranginis; Asmenys ir nuo
tykiai ; Kronika ( Liet. Kat. 
Studentų ir Profesionalų S- 
gos metinio seimo protoko
las, pirmininko J. šakočiaus 
žodis, kuopų veiklos žinios) ; 
juokų skyrius — Gaudeamus 
ir Įvairumai. ,

Numeris gražiai išleistas. 
Jame dvelkia grynai lietuviš
ka dvasia. Straipsniai rim
ti, pilni šviesių idėjų. Kaip 
būtų gera, kad bent žymi 
mokslus einančio Amerikos 
lietuvių katalikų jaunimo 
dalis domėtųsi šiuo žurnalu, 
jį skaitytų, jį remtų, jame 
bendradarbiautų. Juk da
bar „Studentų Žodis” liko 
vienintelis mokslus einančio 
jaunimo lietuviškas žurnalas 
pasaulyje. Jis laukia para
mos, kurios jis labai vertas. 
Metams užsisakyti labai pi
gu, tik 2 dol. Jo adresas:

Marianapolis College, 
Thompson, Conn.

M IS r J O NI ERIŲ LA SA- 
LETTE KONGREGACIJA 

Švč. Panos Marijos La Sa- 
lette kongregacija savo kil
mę turi nuo Dievo Motinos 
apsireiškimo dviem piemenė
liams, Maksimui ir Melani
jai, 1846 m., rugsėjo 19 d., 
La Salette kalne, Prancūzi
joje.

Apsireiškimas įvyko tikė
jimo atšalimo laiku. Maso- 
nerija gyvai veikė prieš Baž
nyčią. Socializmas ir ko
munizmas kėlė savo nuodin
gą buožę. Marija, Dievo Mo
tina, įspėjo vaikučius, kad 
žmones, jei nepasitaisys, iš
tiks didelė bausmė. Netru
kus badas siautė visoje Eu
ropoje nuo 1847 m. iki 1852 
m. Maži vaikai mirė. Dau
gelis darė atgailą.

Dievo motina liepė vaiku
čiams pranešti visur tas 
naujienas. „Praneškite tai 
visa mano žmonėms.”

Vaikučiai atliko savo už
duotį. Kadangi jie negalėjo 
visur pasiekti, Gracionapolio 
vyskupas Fava subūrė krū-

M. -

von kunigų būrelį, kuriuos į- 
pareigojo skelbti Panos Ma
rijos misiją žmonėms. Vai
siai buvo gausūs. 1876 m. 
diocezinė kongregacija gavo 
pagyrimą iš Šv. Sosto. Tada 
kongregacija augo ir plėtėsi 
greitai; ji peržengė Prancū
zijos ribas. Jau XX amžiaus 
pradžioje ji įsikūrė Šveicari
joje, Lenkijoje, J. A. Valsty
bėse, Brazilijoje, Madagas
kare ir kitur. 1826 m. ga
vus paskutinį užtvirtinimą, 
lasaliečių kongregacija da
bar susideda iš šešių provin
cijų.

Kunigai lasaliečiai yra 
daug pasidarbavę misijose ir 
savo mokyklose, kuriose lan
kėsi ir daug lietuvių. LaSa- 
lette kolegija, Hartford, 
Conn., yra priglaudus juos 
skaitlingai 1904-1930 m. Ne 
visi pasiliko misijonieriais. 
Yra daug aluimpv kurie ki
tur darbuojasi.Sekantieji 
yra lasaliečių alumnai: kuni
gai Juozas Valantiejus, Jo
nas Skalandis, S. Kneižys, 
J. Vaitekūnas, Jonas Kinta 
ir kiti. Kun. dr. J. C. Na
vickas, M.I.C., Marijonų pro
vincijolas, kun. Ignotas irgi 
yra buvę pas lasaliečius. Lie
tuvoj yra apie dešimts ku
nigų ir kitų inteligentų, ku
rie lankėsi lasaliečių mokyk
loje, Italijoje, kaip J. E. 
Vysk. Vincas Podolskis, ku
ris yra jų alumnas. Lasalie
čiai jam linki viso gero ir 
Dievo palaimos Bažnyčios 
vadovybėje.

Lasaliečiai daug pasidar
bavo Lietuvos ir lietuvių 
naudai savo giliu pasišventi
mu. Lietuvių lasaliečių bū
relis kukliai darbuojasi, kad 
palaikytų Lietuvos dvasią 
tarp išsiblaškiusių išeivių ir 
supažindintų kitataučius su 
Lietuva ir lietuviais. Lie
tuvių lasalietų tarpe yra pa
sižymėjusiu dideliais dar
bais: kun. dr. A. Bružas, M.S. 
m,o k y t o j as, misijonierius, 
klebonas ir dabartinis semi
narijos sekretorius; kun. M. 
Cibulskis, M.S., anksčiau La- 
saletų kolegijos direktorius 
ir viršininkas; kun. P. Liut
kus, M.S., mokytojas ir kle
bonas; kun. Juozas Busevi- 
čius, M.S.; kun. K. Parėdna, 
M.S., misijonierius Burmoje, 
Indijoje; kun. I. A Abromai
tis, M.S., misijonierius, kle
bonas ir dabar dvasios vadas 
naujokyne. Yra aštuoni bro
liai, kurių vienas buvo 10 
metų tolimose misijose Afri
kos šalyje, Brolis Antanas, 
M.S. yra Lasalietis apie 33 
metus.

Lietuvių kunigų ir brolių 
įtaka yra gili. Per juos Ma
rijos, Dievo Motinos ašaros 
ir žodžiai paliko gyva įspūdį 
Lietuvos sūnų ir dukterų 
širdyse. Retas tegali priešin
tis Motinos ašaroms, kurios 
sutirpdo akmeninę širdį. 
Kad būtu daugiau širdžių, 
užjaučiančių Marijos pakvie-

(Tęsinys)
Kad vaikas neužtenkamai 

maitinamas negali augti 
sveikas ir stiprus, tai visi ži
no. Bet, kad jis lygiai tiek 
pat yra reikalingas gryno 
oro ir saulės, tai, rodos, dau
geliui motinų nėra aišku. 
Kiekvienas augalas, negau
damas oro ir saulės, skursta 
ir nyksta, taip ir žmogus. 
Todėl, turite labai rūpintis, 
kad vaikas kuo daugiausiai

timą skelbti jos naujienas 
žmonėms!

Dabar Lietuva prislėgta 
bedievybės vergijos. Reikės 
didvyrių jai išlaisvinti. Ma
rija sugrąžino Lietuvai gy
vybę, kai Ji apsireiškė Šilu
voje. Kalvinistai slėgė Lie
tuvos vaikus, bet Marija, pa
keldama jų drąsą, nugalėjo 
priešus. Marija vėl pakels 
Lietuvą ir atgaivins jos vai
kus tikėjimu ir viltimi. Bet, 
kad Lietuvos vaikai gautų 
dangiškojo maisto, reikia 
priruošti didvyrių tam dar
bui. Lietuviai turėtų nepa
miršti Lasaletų vienuolyno. 
Jam reikia daugiau pašauki
mų iš lietuvių. M. S.

LICENSES
Wholesale, Retai]

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2210 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 694 
New Lots Ave., Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

SALVATORE MANZIONE
694 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6524—17 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRANK GLADSTONE 
6524—17 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2785 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6420—17th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK BROWN 
6420—17 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2052 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1466—86th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH GARLO 
Service Food Store

1466—86 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11454 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Liberty Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CELESTINA UGOLINA
937 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. Harrison 6-1693

B, J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

M. Pečkauskaitė

Auklėjimas

likusius ant jų ir tarp jų, ku
rie pūdami, gadina dantis.

Vaiko Žaidimas
Vaikas yra begalo judrus 

padaras, lyg gyvasis sidab
ras. .
ti, ką veikti, prasimanyti.

[g: pirm. kun. J. i 
įtis, ižd. kun. J. Ale 
įsekr. kun. M. Kem

Jam nuolat reikia judė- ĮETOUSKCIJOSE

Tos pačios prigimties įdieg- ^V110 vyskupijos k 
tas palinkimas yra vaikui la- selekcijose šią sava 
bai naudingas. Bebėgioda- vietjniai ^U1; 
mas, bejudėdamas jis geriau F . 
auga, stiprėja, i_______
savo sąnarius ir raumenis.--------------
Juo vaikas yra sveikesnis, [TIŠKA PROGRAM 
juo jis yra veiklesnis ir jud
resnis. Jei vaikas sėdi ra-

■j Pakalnis, K. Pauloni 
mankština Laurynaiti

MIESTO RADIJO 
STOTIES

sėjo 11 d. 8 vai. vai 
forko miesto didžio; 
stotis WNYC perda v

būtų lauke, kad žaistų prieš 
saulę ir visą vasarą kuo ma
žiausiai sėdėtų troboje. Žie
mos metu kasdien teeinie pa
sivaikščioti, pabėgioti, pasi- 
čiužinėti, sniegais pažaisti.

Reikia rūpintis, kad ir 
kambariuose oras būtų nesu- 
gedęs, dažnai juos vėdinti, 
švariai laikyti. Ypač į mie
gamuosius turi įeiti kuo dau
giausia saulės ir gryno oro. 
Nesveika laikyti kambarius 
perdaug šiltus, nes sušilu
siam kūnui lengviau gali pa
kenkti šaltis. Pratinant vai
ką iš pat mažens prie oro, 
galima jį apsaugoti nuo vi
sokių peršalimų. Motina taip 
pat turi suprasti, kad ligūs
tas ir silpnas vaikas negali 
tiek pakelti, kiek sveikas ir 
tvirtas, ir todėl bus su juo 
atsargesnė.

Dar viena būtinoji sveika
tos sąlyga yra švarumas. Sa
koma, juo kokia tauta esanti 
šviesesnė, juo daugiau muilo 
ji suvartojanti, vadinasi, es
anti juo švaresnė. Jei moti
na iš pat mažens ims pratin
ti vaiką prie švaros, tai jis 
paaugės nebegalės gvventi 
apsileidęs. Vaikai dažniau
siai nemėgsta šalto vandens, 
bet išmintingai liepiami iš 
mažens pripranta. Be to, mo
tina griežtai tegu liepia vai
kui mazgotis rankas kiekvie-

NOTICE is hereby given that License No.NOTICE is hereby given that License N 
EB 2923 has been issued to the undersigned GB 11449 has been issued to the undersignt

to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beveragę Control Law- at 
2032 Coney Island Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

KINGSWAY BOWLING CENTER. INC.
2032 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2355 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
164 Park Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ADOLPH ROSENBERG 
d-b-a Navarre Dairy Co.

164 Park Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
420 New Jersey Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY SHIFFMAN
420 New Jersey Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11452 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
52 Reeve Place, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MICHAEL TROCHIMKO
52 Reeve Place, Brooklyn, N. Y.

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.

miai per dienas, tai jis tik
riausiai nėra sveikas. Todėl 
nereikalaukite iš vaiko, kad 
jis būtų, kaip senis ,ir nevar
žykite perdaug jo judrumo, asvalandžio lietuvišk 
Vaiką reikia leisti pabėgioti, Muz. J. Brundzo 
palaipioti, pašūkauti, pažais- Bjama choristų grup 
ti, kaip jis nori. Neišsigąs- 1VO lietuviškų daint 
kite dėl kiekvieno briežterė- 
jimo, dėl kiekvienos žaizde- 
lės ir mėlynės ir nebarkite 
už kiekvieną kelnių ar jupe- 
lės suplėšymą, už kiekviem 
kiaurynę bateliuose. Suau 
gę žmonės dažnai pamiršta 
patys buvę vaikai ir nebesu 
pranta, kad tai, kas jiems 
lengva ir savaime aišku, vai 
kui yra begalo sunku ir ne [Jyvenu 
suprantama.

Vaikai prasimano 
žaidimų ir įvairių darbų. Ne 
reikia jų kliudyti, nei bart 
už tai, nei perdaug kištis si 
savo patarimais ir pamoky 
mais. Užtenka iš tolo sekt 
ir jei būtinai reikės, jei vai 
ko veiklumas ima eiti nege 
ra linkme, įstatyti į tinka,,paJym5k vleną): 
mas vėžes. Kartais tie žai Įj 
dimai parodo vaiko gabumu , 
ir palinkimus ir iš jų galim: 
spręsti, koks palinkimas jau 
teks pasirinkti. Juo gabes 
nis vaikas, juo įvairesni ėst 
jo pramanomieji žaidimai i 
darbai. Motina ne tik teg 
nekliudo jo, tegu neniekin 
to jo darbavimosi, tegu ne 
drumsčia žaidimo džiaugs 
mo, bet tegu ragina, padeds ltvykau kaiP (pažymėk ' 
tiekdama, kiek begalėdama * 
jo prašomų daiktų ir domė 
damos tais žaidimais

ATEIVIŲ REGISTR
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. Glmtles........
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itvykau j Jung. Valst. kai

iPažymSk vieną)
to sell beer at retail under Section 107 i 
the Alcoholic Beverage Control Law at I1 
Smith St., Borough of Brooklyn. County i 
Kings, to be consumed off the premises.

MARGARET BARBIERI
176 Smith St., Brooklyn, N. 1

šnną syki atvykau į Jung.NOTICE is hereby given that License N 
GB 10604 has been issued to the undersignt 
to sell beer at retail under Section 107 < 
the Alcoholic Beverage Control Law at 51 
Morgan Ave., Borough of Brooklyn, Coun’ 
of Kings, to be consumed off the premises 
JOHN BEHNKEN & WILLI WINKLEI

560 Morgan Ave., Brooklyn, N. '

Mau Jung. Valstybėse ... 

etinu apsillkti Jung. Vals 
(pastoviai

NOTICE is hereby given that License N -
GB 2492 has been issued to the undersign! J Paprastas UŽSlėmimas y 
to sell beer at retail under Section 107 r 
the Alcoholic Beverage Control Law i 
206 DeKalb Ave., Borough of B’klyn, Coun'
of Kings, to be consumed off the premise 8 dabartinis darbdavio vr? AlsinPEW SAMTHnn uoiuuavn yicANDREW SANTORO 

Adelphi Delicatessen
206 DeKalb Ave., Brooklyn, N.

a 8 paprastas užsiėmimas y
5 dabartinis užsiėmimas y

, - adresas yra .........................
(gatvės adresas e

NOTICE is hereby given that License N . ■ 
GB 11304 has been issued to the undersign^™ Dlzms yra 
to sell beer at retail under Section 107 < 
the Alcoholic Beverage Control Law at 181 
Nostrnnd Ave., Borough of Brooklyn, Cout 
ty of Kings, to be consumed off the premii 

MAX CHINOWSKY
1838 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

out ;-S ar per pastaruosius 
ii sed-y sekančia veikla.............

1 įtitų Informacijų, prane 
^arijose, draugystėse ..NOTICE is hereby given that License N 

GB 2918 has been issued to the undersignt 
to sell beer at retail under Section 107 < ...................................
the Alcoholic Beverage Control Law at 281 
Gerrittsen Ave., Borough of Brooklyn. Couni 
of Kings, to be consumed off the premises) ST jūreiviška tamybl

JOHN H. MURPHY
2882 Gerrittsen Ave., Brooklyn, N. 1 

NOTICE is hereby given that License N
GB 6908 has been issued to the undersignt ^“Ule SKyriUjej

Nuo

to sell beer at retail under Section 107 <
the Alcoholic Beverage Control Law at M b. .
Meserole Ave.. Borough of Brooklyn, Count ' 'Mve) ..............
of Kings, to be consumed off the premise t,

louis brodsky *ta (have not) .,
Pi

161 Meserole Ave., Brooklyn, N. 1

NOTICE is hereby given that License N 
EB 2624 has been issued to the undersign! 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 171 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, Coun' 
of Kings, to be consumed on the premises 

CARL SHAPIRO
1792 Pitkin Ave., Brooklyn, N. ' j

NOTICE is hereby given that License N 
GB 2039 has been issued to the undersignr 
to sell beer at retail under Section 107 < 
the Alcoholic Beverge Control Law at 2 
Bainbridge St.. Borough of Brooklyn, Coun 
of Kings, to be consumed off the premisei h 

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

NOTICE is hereby given that License N 
GB 1462 has been issued to the undersign* , 
to sell beer at retail under Section 107' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 7W;.i 
Macon St., Borough of Brooklyn, County ,
Kings, to be consumed off the premises. ,I

LOUIS Į BONELLI
760 Macon St. / Brooklyn, N. MH

įplerlai gauti ......
(Lai!

natūralizacijai

i kL.WIas gimines Jungt.

... Vyrą ar žm
1 ar abu)

suareštuotas :

o Diena

[prasikali

Suar

Venkeris metus bi 
J r
* pareigūnas jų, ai 
,H]ies santykius, si 
l'Aišką veiklą, vie

i



REKOLEKCIJOSE

UNIGŲ PROVINCIJOS
NAUJA VALDYBA

ną kartą prieit 
reikalauja tvarki E 
ru valgyti nešvuj 
komis, ir tuo bį:| 

jame vaikus 3 
limpamųjų M 
gulti taip pat J 
mazgoti raukas. į 
dažniausiai verst. | 
dytis.

Pratinkite taip J 
valyti dantis, d 
mi dantys ilgiau! 
ki. Mat, pįj 
liname valgių fe 
likusius ant j^

.ugsėjo-September, 20, 1940
„r, ,<w,i ,r, /■ ^r, „t a

VIETOS ŽINIOS •:

Rugsėjo 12 d. Elizabethe, 
is kun. J. Simonaitį, įvyko 
unigų Vienybės Rytų Pro- 
njos metinis susirinkimas, 
iriame dalyvavo 15 kuni- 
jj. Svarstyta daug svarbių 
laušimu. Naujon valdybon 
rinkta: pirm. kun. J. Si
jonaitis, ižd. kun. J. Alek- 
finas, sekr. kun. M. Keme-

Vaiko m 

Vaikas yra|J 
padaras, lyg 4 
ras. Jam nuolį i 
ti, ką veikti, J 
Tos pačios pfJ 
tas palinkimąjį 
iii naudingn’l 

as, bejudėdami 

įga, stiprį |i N. Pakalnis, K. Paulonis, 
ivo sąnanos įgLekešis ir J. Laurynaitis. 

uo vaikas I -----------------------

io jisyraįfcrUVIŠKA PROGRAMA 
esnis. JeiiJlš MIESTO RADIJO 

niai per die^g STOTIES 
iausiai nėra 4 -----------

įereikalaukite^Rugsėjo 11 d. 8 vai. vak. 
jis būtų, kaip Jy 
zykite perdau t 
Vaiką reto I 

palaipioti,p^|

ti, kaip jis O--j-— -.........Kar

kite dėl kiehįlainavo -lietuviškų dainų, 
jimo, dėl žiobt’F— lėgirmėlyJ 

už kiekvieną J 
lės suplėšysią) 
kiaurynę tetįl

Brooklyne, kur bus maloniai 
pagelbėta. Nepiliečių regis
travimo klausimu suteikia
ma daug žinių trečiame šio 
numerio puslapyje.

DALYVAUJA SEIME

ku-

5

i.) prie 
leidžia-

>s s-gos

Brooklyno vyskupijos 
ų rekolekcijose šią savai- 
dalyvauja vietiniai kuni-

pv Yorko miesto didžioji 
Lijo stotis WNYC perdavė 
D pusvalandžio lietuvišką 
[gramą. Muz. J. Brundzos 
lovaujama choristų grupė

3 pažaisti.
is, kad ir 
s būtų nesu- 
ios vėdinti, 
Ypač į mie-'gę žmonės daj 
ūti kuo dau-l patys buvę vai! 
• gryno oro. pranta, kad k 
i kambarius lengva ir savė 
nes sušilu-kui yra begald 

ziau gali pa-Į suprantama. | 
ratinant vai-
ns prie oro, I žaidimų ir įvė| 
goti nuo vi- reikia jų klr|> 
Motina taip I už tai, nei jeil 

i, kad ligūs- Savo patari^g 
aikas negali maiSt Užteiki 
k sveikas ir hr jei būtinai iii 

bus su juo ko veiklumas ii 
ra linkme, įsf 

Anoji sveika-Imas vėžes. t| 
varumas. Sa- dimai parodorl 
tauta esanti ir palinkimas :| 

augiau muilo spręsti, koks;J 
vadinasi, es- teks pasirinki! 
lė. Jei moti-uis vaikas, 
s ims pratin- jo pramanė I 
žaros, tai jis darbai. Motei 
alės gvventi nekliudo jo, J 
ikai dažniau- to jo darted 
alto vandens, drumsčia a£ 
i liepiami iš mo, bet tegu j 
ta. Be to, mo- tiekdama, te 
gu liepia vai- jo prašomų dtj 
nkas kiekvie-■ damos tais a'

Vaikai jk

c)

)

>)

0

i)

!)

darbai. Motel

drumsčia

tiekdama, te

damos tais S

ven that License No.NOTCE is 
red to the undersigned GB 

under Section 107 t 
acre Control Law- at I 
. Borough of Brooklyn, , 
be consumed on the 

iG CENTER. INC. 
, Brooklyn, N. Y.

en that License No. 
d to the undersigned 
I under Section 107 
age Control Law at 
nugh of Brooklyn, 
oe consumed off the

)SENBERG 
Dairy Co.

Brooklyn, N. Y.

-en that License No. 
ed to the undersigned 
I under Section 107 
■age Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HIFFMAN
Brooklyn, N. Y.

zen that License No. 
led to the undersigned 
il under Section 107 
rage Control Law at 
rough of Brooklyn, 
be consumed off the

'ROCHIMKO
Brooklyn. N. Y.

ven that License No. 
led to the undersigned 
under Section 107 of 
Control Law at 3516 
of Brooklyn, County 

mod off the premises. 
\ RM ELIN G

Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
led to the undersigned 
under Section 107 of
Control Law at 2976 
of Brooklyn, County 

med off the premises.
DAVIDOFF

Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
led to the undersigned 

under Section 107 of 
3 Control Law at 333 
i of Brooklyn, County 
med off the premises.
7 BICKEL

Brooklyn, N. Y.

iven that License No. 
□ed to the undersigned 

under Section 107 of
> Control Law at 2766 

of Brooklyn, County 
mod on the premises. 
4ENSTETN
r Delicatessen & Rest. 

Brooklyn, N. Y,

ir pavedė 
lietuviškai 
progų bū- 
jas reikia 

Mano,

solistas Al. Vasiliauskas pa
sirodė su solo dainomis, o 
advokatas Konst. R. Jurgė- 
la paskaitė paskaitą angliš
kai, supažindindamas klau
sytojus su lietuvių įnašu į 
Amerikos gyvenimą.

Tenka tik pasidžiaugti, 
kad miesto radijo stotis pa
rodė tokio gražaus susido
mėjimo lietuviais 
visą pusvalandį 
programai. Tokių 
na labai retai ir
geriausiai išnaudoti.
kaip paprasto klausovo, nuo
mone, dainų programa ga
lėjo geriau pasisekti. Choras 
nelabai buvo darnus, per 
drąsus aukštose gaidose, 
švelnūs niuansai beveik nu
slėpti, o dainos pasirinktos 
gražios. Ir Vasiliauskui tą 
vakarą nepasisekė; jis per
daug gerklinį balsą naudojo, 
ir todėl nebuvo taip miela 
klausytis, kaip tais momen
tais, kai Vasiliauskas meis
triškai kūrinius pildo. Adv. 
Jurgėlos paskaita buvo 
trumpa, bet labai išsami. 
Per 5 min. jam teko reikš
mingus faktus paliesti ir vy
kusiai juos išryškinti. Svei-

Florencija Shalins - Šalins- 
kaite, nauja graborė, rug
sėjo 15 d. Klasčiaus par
ke, Maspethe, Apreiškimo 
parapijos piknike išrinkta 
„Parap. Karalaite”. (Pla
čiau apie ją straipsnyje 
„Nauja Profesionalė”).

Šią savaitę Bostone vyk
sta Liet. Katalikų Darbinin
kų sąjungos 25 metų jubilie
jinis seimas, į kurį išvyko 
„Amerikos” admin istrato- 
rius Danielius J. Averka. Jis 
yra LDS. centro valdybos 
narys, daug dirbęs LDS. or
ganizacijai ir „Darbininkui”, 
kai gyveno Bostone.

NAUJA PROFESIONALĖ

ATEIVIŲ REGISTRAVIMO 15 KLAUSIMŲ

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

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

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

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

Mano pašto adresas
(Paštas) (valstybė)

Aš gimiau
(Diena) (Metai)(Mėnesis)

Aš gimiau, (arba netoli) ...
(Miestas) (Apskritis) (šalis)

pilietis ar valdinys
(šalis)

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

(b) Mano vedybinė padėtis yra (paž. 1):
Pavienis (ė) ........ Vedes (usi) .......

Našlys (ė) ........ Persiskyr. (usi).....
Juoda .......

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

(spalva) (spalva)
akis.

Paskutinį sykį atvykau į Jung. Valstvbes ..............................................
(uostas, ar įvažiavimo vieta) (mėnesis, diena ir metai)

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

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

atvykau į Jung. Valst. kaip: Pastovus Gyventojas ...........
...... Studentas .........
pirklys ...............

Aš
Svečias .. 
Sutarties
Jūreivis 

Svetimos 
Svetimos 
Kitas ....

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

metų.

(Pažymėk vieną)

to sell beer itiw'W 
the Alcoholie DsW | 
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176 Smith Su
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the
tyof Kings. t>^^g>rganizaci jose, draugystėse .................
1838 NostranilJ^I ..................................................................................................

NOTICE is
GB 2918 his B kariška ar jūreiviška tarnyba buvo 
to '*? ‘^1 the Alcoholie B^.g 
Gerrittsen Arc, 
of Kings,
2882 GenittsfflJ^K

NOTICE i'
GB 6908 his beO -gr

the Alcoho|«B^B 
Meserole Art-- 
of Kings,
161 MeseroleJ*^®

NOTICE Ji
EB 2624 his*»j|| 
to W| 
the Alcoholie 
Pitkin Arc, 
of Kings, to SH 

1792 Pitkin Arc^^, 
NOTICE to be^’i^ 
GB 2039 hn t*Lį| 
to sell beer, ‘g^rge.i 
the Alcoholic ■ 
Bainbridge St.
of Kings, to jjąVIV |- 

214 BainbridWJ^^rJl 
NOTICE to |^ 

GB 1462 has 
to «« *>«[. “Re^™ 
the Aleohohe: *
Macon St, goJiCB 
Kings, to be į■ 

760 Macon St All

valdž. valdininkas .
valdž. vald. darb. .

įgyvenau Jung. Valstybėse ..............
5 ketinu apsilikti June. Valstybėse ....................................

(pastoviai apsigyventi ar kaip ilgai ketini būti)

tano 
[ano 
iano
:urio

paprastas užsiėmimas yra......................................................................
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kintina, kad kalbėtojas drą
siai priminė Lietuvos užgro
bimą ir pareiškė lietuvių 
tvirtą viltį, kad Lietuva vėl 
prisikels iš vergijos, kad lie
tuviai amerikiečiai padės sa
vo artimiesiems Lietuvoje 
atgauti politinį ir ekonominį 
nepriklausomumą, demokra
tinę santvarką ir laimę.

Visi programos dalyviai 
verti pasveikinimo. Palin
kėkime geresnio pasisekimo 
kitą kartą. M. M.

IŠTEKA PŪKENYTĖ

Aleksandrija Pūkenytė, bu
vusi Apreiškimo par. soda- 
liečių pirmininkė, vyčių kuo
pos veikli narė, artima 
„Amerikos” bičiulė, lapkri
čio 16 d., šeštadienį, išteka 
už Petro Montvilo, waterbu- 
riečio. Jungtuvių apeigos 
bus Apreiškimo par. bažny
čioje. Būsimiems jaunave
džiams linkime daug laimės 
ir gražiausio pasisekimo.

UNIJOS VADAS RASTAS 
KALTU

Įvairių įstaigų, bankų ir 
kitokių namų valytojų są
jungos vadas George Scalice, 
neaiškiu keliu patekęs į dar
bininkų reikalų „gynėjus”, 
New Yorko teisme prisieku
siųjų teisėjų rastas kaltu 
darbininkų pinigų pasisavi
nime, unijos turto išeikvoji
me.
nepaskelbtas. Scalice 
buvo anksčiau baustas 
vairius nusikaltimus.

Bausmes didumas dar 
jau 

už į-

Florencija Shalins - šalins- 
kaitė, neseniai sėkmingai 
baigus aukštesnius mokslus, 
su aukštu pažymėjimu, leng
vai išlaikė ir New Yorko 
valstybės skiriamus laidotu
vių vedėjams—graboriams 
sunkius kvotimus ir gavo 
leidimą legaliai praktikuoti 
graboriaus pareigose. Egza
minai dabar labai sunkūs ir 
juos išlaiko tik ribotas kan
didatų skaičius.

Jaunoji profesionalė yra 
sėkmingai baigusi Richmond 
Hill High School, Brooklyn 
Academy, po to lankė gra- 
borių mokyklą.

Fl. šalinskaitė yra duktė 
plačiai žinomų Pijaus ir Pra
nės Šalinskų. Ji yra gabi, 
simpatinga, linksmaus būdo, 
visuomet pilna gyvumo ir 
lietuviško nuoširdumo jau
nuolė. Nuo pat įsikūrimo 
Shalins - šalinsko laidotuvių 
biuro, ji atidžiai sekė ir stu
dijavo modernius šermenų 
aptarnavimo metodus, čia 
reikia pažymėti, kad Shalins- 
Šalinsko laidotuvių biuras 
turi visus moderniam patar
navimui įrengimus, kurie 
kaštavo daug tūkstančių do
leriu. Šios įtaigos patogu
mais ne tik gėrisi, bet ir pa
sinaudoja ir Įžymesni ameri
konai. O Woodhaveno lietu
viai tiesiog didžiuojasi, turė
dami savo tarpe tokią puoš
nią lietuvišką įstaigą.

Šią gražią įstaigą įrengė ir 
sėkmingai išugdė Pijus Šu
linskas ir jo sūnus Bronius 
Shalins. Jos patarnavimo 
metodais yra susižavėję ir 
New Jersey lietuviai, nes Šu
linskas ir ten buvo pakvies-

tas patarnauti. Tačiaus be
pasiekiant Šalinskų įstaigai 
garbingos ir pageidaujamo 
pasisekimo aukštumos, štai, 
netikėtai, ištiko baisi trage
dija—staiga automobilio ne
laimėje žuvo jaunasis grab. 
Bronius Šalinskas 1938 m. 
gruodžio 2 d. Ar galite įsi
vaizduoti, kaip skaudžiai šis 
smūgis palietė žuvusios, iš
mokslintos ir gabios pajė
gos tėvelius? Ar galite su
prasti, kiek nervų ir pajėgu
mo reikėjo turėti likusiam 
tėvui Pijui Šalinskui, kuriam 
po tokios žiaurios nelaimės 
teko tęsti gražiai pradėtą ir 
plačiai pagarsėjusį mirusių
jų aptarnavimo darbą?

Dabar, didžiosios nelaimės 
padarytą spragą užpildžius 
nauja, jauna ir energinga 
pajėga p-lės Šalinskaitės as
menyje, Shalins-Šalinsko lai
dotuvių biuras pradėda vėl 
veikti pilnu ir pasisekimą 
reiškiančiu tempu. Šalinskų 
laidotuvių biuras visiems pa
rodo pavyzdį, kad geriausia 
reklama ir kompeticijos iš
laikymo būdas, — tai gerai 
paruoštas ir sąžiningai atlie
kamas patarnavimas.

Geriausios kloties naujai 
profesionalei, graborei p-lei 
Florencijai Šalinskaitei, jos 
ir tėvelio gražiuose užsimo
jimuose vis geriau ir gražiau 
patarnauti visiems! Tegy
vuoja ilgiausius metus puoš
nus Šalinskų laidotuvių biu
ras, 84-02 Jamaica Avenue, 
Woodhaven, N. Y. J. P.

GREAT NECK, N. Y.

Pakeistos valandos
Werner Maria Philipp, M.D. 

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.

tas. Ši ligoninė, pabaigus 
tuos namus statyti, bus bene 
didžiausia ir geriausiai į- 
rengta visame pasauly.

Brooklyn© vyskupija turi 
213 parapinių pradžios mo
kyklų, kuriose įsirašė 114,904 
vaikai ir 14 aukštesnių mo
kyklų, kuriose įsirašė 14,724 
mokiniai.

LANKĖSI

ižsiėmes, ar per pastaruosius penkeris metus užsiėmiau, ar ketinu 
žsiimti sekančia veikla......................................................................................
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įnarys jų, vmareigūnas jų, ar darbininkas) organizacijose, atsida- 
įilnai iš d;\Xi°s santykius, savo įtekme pastūmėti ar remti sve- 
įdžios politiką veiklą, viešus santykius ar viešą nusistatymą

Iš Vatikano pranešama, 
kad šiuo metu visame pa
sauly yra 26,309 jėzuitai ku
nigai, turį 1531 bažnyčių— 
mokyklų ir 50 provincijų.

Šv. Jono Evangelisto baž
nyčia (Kapucinų) New Yor
ke švęs savo 100 metų su
kaktį. Pamaldos įvyks rug
sėjo 15 d., dalyvaus New 
Yorko arkivyskupas Spell
man.

Brooklyno vaikai labai nu
liūdo. Mat, šią savaitę pra
sidėjo mokyklų sezonas ir 
587,500 jų pradėjo lankyti 
viešas mokyklas.

Ateinančios žiemos sezo
nui planuojama Brooklyne 
statyti operas. Vadovaus 
Alfr. Salmaggi ir LaScala 
Operos dr-ja.

Ateinantį sekmadienį įvai
rios Brooklyn© organizacijos 
švęs J.A.V. Konstitucijos pa
sirašymo 153 metų sukaktį. 
Bus paradas ir kitokia pro
grama.

Brooklyne netrukus bus 
pradėta statyti naujos laivų 
dirbtuvės, kuriose bus sta
tomi ir taisomi didžiausi 
šauly karo ir keleiviniai 
vai.

pa- 
lai-

tu-Midtown N. Y.-Queens 
nelis jau baigiamas įrengti. 
Dabar mokomi darbininkai, 
kaip jį tvarkyti, prižiūrėti. 
Tunelis kaštavo 58 mil. dol.

Prospect parko, Brookly
ne ežerėly vienas mažo laive
lio vairuotojas, buvo įsikan
dęs „lollypop” saldumyną. 
Besiirdamas pamatė krante 
savo draugą. ir kažką jam 
pasakė—tuo tarpu jo dirbti
niai dantys birbt į vandenį 
ir dingo, 
ieškojimo 
rasta, ne 
daugiau 
daiktų.

Tik po trijų dienų 
prūdo dugne su

tik dantys, bet ir 
visokių pamestų

L. I. tautinėje gvardijoje, 
kuri šaukiama kariuomenėn, 
surinkta net 5,500 vyrų.

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

Prie Kings County ligoni
nes pradėtas naujas pasta-

r
HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.
J

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.

Brooklyn© Grab oriai
Pirkit Anglis

LISAUSKO ANGLIŲ 
KOMPANIJOJ

(Kleen Kol Coal Co.)
335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-7550

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

Liet. Katalikų Susivieny- 
mo vicepirm. P. Karašauks- 
kas ir sekretorius V. Kviet- 
kauskas praeitą savaitę lan
kėsi New Yorke ir ta proga 
turėjo pasitarimų su visuo
menės vadais Susivien. va
jaus reikalais. Svečiai lankė
si „Amerikos” įstaigoje ir 
čia galutinai susitarta dėl 
sąlygų, kuriomis Susivieny- 
mo namas pavedamas „Ame
rikos” vadovybės žinion.

Abu Susivienymo pareigū
nai labai patenkinti pradėtu 
vajumi, kurs žada daug gra
žaus pasisekimo. Jie tikisi, 
kad ir Brooklyno lietuviai 
katalikai parodys Susivieny- 
mu daugiau susidomėjimo.

FEDERACIJOS NARIAMS

Am. Liet. Katalikų Fede
racijos New Yorko apskri
ties svarbus meilesnis susi
rinkimas kviečiamas penkta
dienį, rugsėjo 27 d., 8 vai. 
vak., Apreiškimo par. salėje. 
Visi nariai ir draugijų vei
kėjai prašomi gausiai atsi
lankyti. Turime daug svar
stytinų klausimų išspręsti.

Apskr. Valdyba

MIELAI PATARNAUSIM

Nepiliečių regis travimo 
pavyzdinių blankų išpildymo 
reikalu „Amerikos” skaity
tojai ir ju pažįstami gali 
drąsiai kreiptis į „Ameri
kos” įstaigą, 423 Grand St.,

VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.

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

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451
mm!

MloioĮ®SXiX»>(«Xj)®@®<SXšXš)®(.Xs)®®<^^

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

Manhattan Liquor Store

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Grabo rius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius) 

Laidotuvių Direktorius

?!

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

ir

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius

■+

264 Grand St, Brooklyn
Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA

DIDŽIAUS1A, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 
a 

BROOKLYNE

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.
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DRAGŪNAS BUVO ARTI 
LAIMĖJIMO

Advokatas Wm. J. Drake- 
Dragūnas rugsėjo 17 d. tu
rėjo didelius politinius kvoti
mus, kuriuos jis vykusiai iš
laikė. Tiesa, respublikonų 
partijos nominacijos kon- 
gresmano vietai jis nelaimė
jo, bet puikiai pasirodė, išei
damas prieš politinės maši
nos organizaciją. Jo nerėmė 
nė vienas profesionalas poli
tikas. Aplink jį buvo susi- 
spietęs būrys asmenų, ku
riems rūpėjo suteikti progą 
jaunam, energingam, lietu
viui advokatui išeiti į politi
nio gyvenimo viršūnę, kuri 
žinojo adv. Dragūno privalu
mus, jo tinkamumą aukštai 
vietai.

Devinto kongresinio dis- 
trikto daviniai buvo tokie: 
Dragūnas gavo 2,000 balsų, 
o jo oponentas, Wm. J. M’Ga- 
hie—3,500 balsų. Politinė 
mašina tikėjosi laimėti prieš Į 
Dragūną 10:1 santykiu, bet 
išėjo visai kitaip—Dragūnas 
nepralaimėjo nei 2:1 santy
kiu.

Adv. V. Dragūnas parodė 
lietuviams a m e r i kiečiams 
kelią į svarbų ir reikšmingą 
politinį darbą. Aplink jį su
sibūrė rinktinės pajėgos. 
Žinoma, tų jėgų buvo per 
maža, tačiau tai tik pradžia. 
Trūko organizuotumo, trūko 
reikalingos paramos. Jam 
reikėjo mažiausia 400 darbi
ninkų, o jis neturėjo nei šim
to. Reikėjo, kad kiekviena 
iš 200 apylinkių būtų pasiek
ta, kad kiekvienas balsuoto
jas būtų aplankytas ir supa
žindintas su adv. Dragūno 
kandidatūra. Jaunimas pa
sirodė nepaslankus svar
bioms pilietinėms pareigoms 
atlikti ir iš jo susilaukta ma
žiau paramos nei tikėtasi, 
bet gražus jo būrelis suprato 

pareigas ir puikiai jas

Jonė Žukauskaitė
. lyrinis sopranas, baigusi aukštus mu

zikos ir dainavimo mokslus Lietuvoje 
ir Romoje, dabartiniu laiku atsižymė
jusi koncertuose Amerikoje. Jonė Žu
kauskaitė išpildys gražią dainų pro
gramą ir savo maloniu balsu sužavės 
visus Lietuvių Radijo Draugijos kon
certe spalių-October 20 d., 4:15 vai. 
popiet, Grand Paradise Salėje, 318 
Grand St., Brooklyne. Visi kviečiami 
dalyvauti. Rezervuotos vietos $1.00 ir 
75c. Bilietus galima įsigyti dabar pas 
Juozą Ginkų, 495 Grant St., B’klyn.

ART. JONĖ ŽUKAUSKAITĖ 
VĖL PRADEDA 
KONCERTUOTI

savo

Adv. Dragūnas įvarė daug 
baimės senesniems respubli
konų partijos nariams, dau
gelio metų vadams ir jie pa
skutines dienas įtempė visas 
savo pajėgas organizuotos 
mašinos įtakai ir garbei at
laikyti. Daugelyje rinkiminių 
apylinkių Dragūnas smar
kiai supliekė savo oponentą. 
Tose apylinkėse buvo gero
kai padirbėta. Pralaimėta 
ten, kur mažai ar visiškai 
nepadėta pastangų.

Žinoma, būtų buvę sma
giau, jei Dragūnas būtų lai
mėjęs, bet jis išėjo į politi
nio gyvenimo sceną. Iš vi
sos širdies linkime jam iš
tvermės, pasiryžimo ir toli
mesnės iniciatyvos pradėta
me politiniame darbe. Pir
mas mėginimas ir mažas 
pralaimėjimas tebūna paaks- 
tinimu tolimesniam darbui, 
artimai ateičiai.

Dragūno rinkimų komitete 
iš lietuvių jam daug pagel
bėjo Atkočaičių šeima, J. 
Garšva, adv. K. Jurgėla, A. 
Garšvaitė, dr. B. Vencius, 
EI. Budraitytė, K. Motuzas, 
V. Trainis, K. Vilniškis, J. 
Ginkus, J. Skarulis, Lillian 
Stitson ir visa eilė kitų as
menų. Apgailėtina, kad „Vie
nybė” savo puslapiuose ne
leido nei žodeliu pranešti 
skaitytojams apie Dragūno 
girtinas pastangas. Toks 
lietuviško laikraščio elgesys 
jokiomis priežastimis nepa
teisinamas.

Art. J. Žukauskaitė, aplin
kybėms susidėjus, buvo pri
versta kai kurį laiką sustab
dyti savo koncertus lietuvių 
tarpe. Tiesa, savo darbo ne
buvo užmetusi ir visą laiką 
tarp svetimtaučių darbavosi 
ir turėjo gerą pasisekimą. 
Bet tai buvo didelis smūgis 
art. J. Žukauskaitei, o lygiai 
ir lietuvių visuomenei netek
ti tokios didelės artistinės 
pajėgos, kokia yra art. J. 
Žukauskaitė.

Dabar, aplinkybėms pasi
keitus, art. J. Žukauskaitė 
vėl ketina pasirodyti lietuvių 
tarpe. Ir taip, spalių 20 d. 
ji dainuoja didžiuliame J. 
Ginkaus rengiamame kon
certe Brooklyne. Kitas di
delis koncertas numatomas 
spalių mėnesio 27 dieną 
Bayonne, N. J. Dėl visos ei
lės kitų koncertų taip pat 
yra tariamasi, tik dar nenu
statytos datos.

Art. J. Žukauskaitė turi 
labai gražų lyrinį soprano 
balsą ir yra daug kartų dai
navusi ir pasižymėjusi Itali
joje, Lietuvoje ir nei vienas 
nepamiršta jos koncertų, 
girdėtų Amerikoje. Tai yra 
asmuo su dideliais vokali
niais gabumais ir gilia inteli
gencija. Kaip tik šiais lai
kais mums tokių asmenų 
daugiausiai reikalinga. Ma
nome, kad ir kitos kolonijos 
pasinaudos šia proga ir art. 
P. Žukauskaitę pasikvies 
pas save su koncertu.

Muzikos mylėtojas.

MIRĖ DR. JURGĖLOS 
SŪNUS

MARGUMYNŲ VAKARO
VISI LAUKIA

Paskelbus, kad Federaci
jos apskritis lapkričio 10 d. 
rengia šaunų margumynų 
vakarą, susilaukta gražaus 
susidomėjimo. Komisijos na
riai M. Mikolaitis ir K. Bal- 

' trušaitis praneša jau parda
vę ir bilietu. Džiugu, kad fe- 
derantai dirba ir stengiasi 
Margumvnų Vakarą padary
ti sėkminga pramoga, šios 
pramogos programa bus ne
trukus paskelbta.

Rugsėjo 13 d. New Yorko 
Memorial ligoninėje, po ilgos 
ir retai vaikus ištinkančios 
ligos, pasimirė daktaro Ju
liaus Jurgėlos sūnus Julius 
Robertas, 2 metų 3 mėnesių 
amžiaus. Palaidotas rugsėjo 
16 d. iš Lindenhurst, L. I., 
katalikų bažnyčios. Šiame 
mieste dr. J. Jurgėla gyvena 
ir verčiasi gydytojo prakti
ka. Liūdintiems tėvams reiš
kiame gilios užuojautos.

SERGA MAČIULYTĖ

nuojama surengti vodevilių. 
Bilietai bus po 25c. Laukite 
pranešimų kada tas balius 
bus.

Amžinojo Rožančiaus d-jos 
bendroji komunija bus šį 
sekmadienį, 9 vai. mišių me
tu. Narės prašomos 
miršti.

nepa-

lietu-
pamo-

Parapijos vaikučių 
vių kalbos ir tikybos 
kos įvyksta antradieniais ir 
ketvirtadieniais nuo 4 iki 6 
vai., ir šeštadieniais nuo 9 
vai. iki 12 vai. dieną. Pamo
kose dėstoma lietuvių kalba 
ir tikyba, taip pat bus moko
ma lietuviškų giesmių ir 
dainų. Vaikučiai turėtų pa
sinaudoti, bet tėveliai turėtų 
savo vaikus puižiūrėti, kad 
jie lankytų tas pamokas. 
Moko sesutės pranciškietės.

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
juokų vakaras iš spalių 6 d. 
nukeliamas į sekmadienį, 
spalių 13 d. Programai vado
vauja muz. Pr. Dulkė. Šo
kiams gros puikus orkestras. 
Vakaras bus įdonąus visiems 
—jaunimui ir vyresniesiems.

greitai pasveiks. Tačiau šeš
tą dieną ligonė pradėjo eiti 
blogyn ir rugsėjo 11 d. vėl 
reikėjo daryti kitą operaciją, 
atidaryti žaizdą ir išvalyti 
naujai susimetusį geluonį 
(abscess). Jeigu neatsiras 
naujų komplikacijų, tikima
si, ligonė grįš namon 
šio mėnesio pabaigą.

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
pirm. A. Pažereckienė pra
neša narėms, kad dr-jos la
bai svarbus susirinkimas į- 
vyks pirmadienį, rugsėjo 23 
d., tuoj po vakarinių maldų. 
Visos narės prašomos daly
vauti. Sesuo Urboną, ką tik 
grįžusi iš Lietuvos, papasa
kos savo įspūdžius.

PAVYKĘS PIKNIKAS

apie

NAUJA VIETA 
REGISTRUOTIS

įsiregistravimo 
rugsėjo 16 d., 
svetimšaliams- 
galima regis-

Williamsburg© apylinkėje 
ir artimose vietose gyvenan
tiems nepiliečiams padary
tas vienas patogumas — pa
skirta nauja 
vieta. Nuo 
pirmadienio, 
nepiliečiams
truotis pašto skyriuje, prie 
Marcy Ave. ir So. Fourth St. 
Surašinėjimas ir pirštų nuo
spaudų ėmimas bus vykdo
mas pirmadieniais, antradie
niais, trečiadieniais, ketvir
tadieniais ir penktadieniais 
nuo 10 vai. ryto iki 10 vai. 
vakaro ir šeštadieniais nuo 
10 vai. ryto iki 6 vai. vakaro 

Visiems lietuviams „Ame
rikos” administracija pagel
bės užpildyti registravimo 
blankas.

SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS

Moterų Sąjungos '29 kp. 
rengia kugelio vakarą rugsė
jo 26 d., ketvirtadienį, 8 vai. 
vak. Visi esat kviečiami da
lyvauti nes sąjungietės pasi
rengusios gražiai svečius 
priimti. Girdėta, kad dau
gelis rengiasi ateiti į šį va
karą. Kviečiam visus. Bi
lietų galima gauti pas nares. 
Kaina tik 40 centų.

Narė

IŠ ANGELU KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Juozo ir Elzbietos Mačiulių 
vyresnioji dukrelė Virginija 
turėjo pasiduoti apendicito 
operacijai, kuri buvo nuda
ryta rugsėjo 4 d. Unity li
goninėje, Brooklyne. Pirmas 
5 dienas po operacijai atro
dė, kad operacija pavyko ir 
mergaitė (9 metų amžiaus)

Viktoras Čiepaitis, medici
nos studentas, Brooklyno 
Apreiškimo par. choro na
rys, rugsėjo 15 d. Apreiš
kimo par. piknike išrinktas 
„Parap. Karalaičiu”. Vik
toras yra veiklus jaunuo
lis, visų mėgiamas.

lietuviams katalikams, kurie 
norės įstoti į šią reikalingą 
organizaciją.

Apreiškimo parapija rug
sėjo 15 d. turėjo Klasčiaus 
parke savo metinį pikniką, 
kurs praėjo labai gražiu pa
sisekimu. Parapijiečiai ir jų 
draugai gausiai susirinko. 
Labai daug gyvumo sukėlė 
vadinamos karališkos šeimos 
rinkimas. Po „agitacijų” rin
kimai buvo uždaryti 8 vai. 
vak. ir pats parapijos klebo
nas, kun. N. Pakalnis, prane
šė laimėjusių asmenų sąsta
tą: K.,Dobrovolskis-karalius, 
M. Kazlauskienė - karalienė, 
grab. Fl. Shalins-Šalinskaitė- 
karalaitė ir Viktoras Čiepai
tis - karalaitis. Rinkimuose 
daugiausia pasidarbavo jau
nimas ir todėl karalaitės ir 
karalaičio vietoms surinkta 
daugiausia balsų. Laimėju
sieji labai nuoširdžiai sutikti 
gausios publikos. ,

Parapijos choras, muz. J. 
Jankaus vadovaujamas, pa
sirodė su gražia 
grama. Smagu, 
mas taip uoliai 
parapijos darbe.

dainų pro- 
kad jauni- 
dalyvauja

SVARBUS VAJUS

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

ŽMOGŽUDŽIŲ VADAS 
PRISIPAŽĮSTA

Brooklyno prokuroro O’
Dwyer pastangomis, ati
dengta ir išaiškinta Brookly- 
ne žmogžudžių organizacija, 
kuri už įvairius atlyginimus 
yra nužudžiusi keliasdešimt 
asmenų. Vienas žmogžudys, 
Abe Reles, prisipažino nužu
dęs 11 asmenų. Jis išdavė 
keliolika savo bendradarbių, 
kurių dalis jau pasmerkta 
mirčiai, o kiti laukia baus
mės teisme. Štai vardai as
menų, kurios Reles prisipaži
no nužudęs: Irving Shapiro, 
Rudnick, Greenblatt, Schu
man, Juggy, Paley, Fried
man ir t.t Kai kurių nužu
dytų asmenų kūnus žmogžu
džiai visiškai sudegino, bet 
nusikaltimo žymės vis dėlto 
surandamos.

PABALTIJO TAUTU DIE
NOS PROGRAMA ĮVAIRI

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)

jįeftia.

agentai lietuvių 
bando įtikinti, 

s pabėgėliai Ber- 
. ^kios amerikie- 
į kad jie dirba 
J, Girdi, pabė
gs priešai, nes 
■aringi žmonės 
jtt
bloga Lietuvos 
jjrė Dr. Juozas 
nonas pirmųjų 
įnorių, 70,000 

tikrų kaimo

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENĖ C ' ‘
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos,____
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPI

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y IĮ“™'“18 8f^‘

praneša, kad J.A.V. aluminui 
medžiagos yra visose valsty
bėse. Paprastas molis turi 
labai daug šio metalo.

Berlyno gyventojams pa
žadėta duoti po pustrečios 
unc. kavos kiekvienam, bet 
tas pažadėtas atidėtas toli
mesniam laikui. Dabar naziai 
tuština Belgijos gyventojus, 
atimdami bulves ir kitus val
gomus daiktus.

Amerikos Legijono New 
Yorko skyrius patraukė teis
man New Yorko miesto 
Manhattan dalies preziden
tą Isaacs, reikalaudamas at
statyti iš miesto darbo jo 
sekretorių, komunistą Ger
son.

Entered a
Office at

Wai 
Pasiun 
vo pra 
skolos 
kimas 
mo ta 
rusų 
Pasiun 
pinigų 
čiau r 
sumoje 
nai ir 
pas ži 
neapm

■ geriausio kata
mo ir turinin- 
0je mėnesinio 
gorius? Jis ir-

Geriausias pasirinkimą į 
Smetonos, ALUS iš ge 1

Ateitininkų

įįmestas kalėji- 
j šiltinai nukan-

ja, kurioje pasmerkiama 
munistų ir fašistų žygiai 
ropoję. Protestuojama

(irštaupas tauti-
■- ■ " • ’ ” , j šjtūros laikais,

užėmimą Baltijos valsty gfies teises, buvo 
išką kalinami ir 

:9 įjojami. Jie bu-New Yorko valstybei 
mobilistai raginami anks 2° sūnūs ir lia.u 
atnaujinti savo leidimus 
naujinimai 3 metams $

ikoję, tad už ką 
jiĮ vergai šiuos 

Metams 50c. Nauji leidi (liaudžiai?
gauti kaštuoja 3 metane šviesuomenė, ma- 
ir $1 vieneriems metam imu, upske- 

Bą, gali 
i laukti, kada jąSvetimšalių-nepiliečių 

gistravimasis vykdomas i Tik džiaugtis 
mažu. Daug žmonių kre 
si į klubus ir pas veil iq pareiga juos 
patarimų. Regi stravi 
pavyzdines blankas r “i1—

hm pasiseka pa

Lapkričio 9 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vak. Moterų S-gos 
24 kuopa rengia Čigonu 
(Gvpsy) balių, įvyksianti 
par. salėje. Įžanga tik 25 
centai. Visas pelnas para
pijai. Linksmas laikas ir 
skanūs užkandžiai lauks vi
sų atsilankiusių.

Mot. S-gos 24 kuopa prašo 
kitų draugijų tą dieną nieko 
nerengti, tik skaitlingai atsi
lankyti i šią pramogą. Bi
lietus galima įsigyti pas sa- 
jungietes. . Rast.

Šv. Vardo draugija nutarė 
spaliu mėn. pabaigoje rengti 
nepaprasta balių, kurs 
nenktadierii: svečiams 
kandžiai dykai. Be to,

bus 
už- 

pla-

Nuo rugsėjo 1 d. Liet. Ka
talikų Susivienymas pradėjo 
naujų narių vajų, kuriame 
tikimasi pasiekti gražių da
vinių. Į Susivienijimą įstoti 
labai naudinga įvairiais at
žvilgiais. Apsisaugoma ligos 
atsitikime, nes užtikrinama 
gera pašalpa. Mirties atsi
tikime velionio šeima aprū
pinama parama. Organiza
cija garbinga, tai lietuvių 
katalikų pažiba. Gyvuoja jau 
per 50 metų.

Iki šių metų rugpiūčio 1 d. 
Susivienymas pomirtinėms 
vra išmokėjęs beveik du mi
lijonus doleriu, o pašalpoms 
—1,381,455 dol. Susivienymo 
turtas siekia per pusantro 
milijono doleriu, o jo saugu
mas siekia 109 nuošimčiu.

Įstoti į organizacija labai 
lengva. įstojimo mokesčio 
nebėra. Gvdvtojo egzamina- 
cija apmokama organizaci
jos lėšomis. Ypatingai leng
vos salvgos jaunamačiams. 
Yra keli skyriai, tad pasi
rinkimas didelis.

Šioje apvlinkėie Susivie- 
nvmas turi kuopas kiekvie
noje parapijoje, 
lengva gauti 
nin. Mielaį 
„Amerikos”

Lietuvos, Latvijos ir Esti
jos tautinė diena Pasaulinėje 
Parodoje bus spalių 6 dieną 
sekmadienį. Visų trijų tau
tų bendrasis komitetas pa
ruošė idomią, įvairią progra
mą. Lietuviai programoje 
daugiausia laiko užims ir, ti
kime, gražiausiai pasižymės. 
Dalyvaujantiems jaunimo 
chorams labai džiugu, kad 
Metropolitan operos artistė, 
Ona Katkauskaitė - Kaskas 
dalyvaus programoje ne tik 
atskirai padainuodama solo, 
bet ir drauge su chorais.

Dainas sudainuos dvi cho
rų grupės: Apreiškimo ir 
Angelų Karalienės parapijų 
chorai, vadovaujant muzi
kams Jonui Jankui ir Pra
nui Dulkei ir šv. Jurgio ir 
V. J. Atsimainymo parapijų 
chorai, muzikams Jonui 
Brundzai ir Ant. Visminui 
vadovaujant. Tautiškų šokiu 
grupei vadovauja Lillian 
Stitson. Lietuvišku kūrinių 
pagros smuikininkė Marga- 
reta Digrytė. Kalbą pasa
kys Lietuvos ministeris P. 
Žadeikis. Latviai ir estai pa
sirodys savo dainomis, šo
kiais ir kitokiais įvairumais.

Ši diena laikoma oficialine 
visų trijų Pabaltijo valsty
bių diena. Parodos vadovy
bė rodo ja didelio susidomė
jimo. Tikimasi, kad lietu
viai gausiai iš visur atsilan
kys ir savo dalyvavimu už
tikrins šios dienos pasiseki
mą.

yra

lai-

Mėsos kaina New Yorko 
mieste pradėjo kilti ir vis 
dar auga. Priežasties net pa
ti valdžias nepasako. Spėja
ma, kad žmonės daug mėsos 
vartoja, o gyvulių p jo vyk los 
mažiau gyvulių piauna.

J.A.V. laivyno sudėtis 
tokia:

Didžiųjų (battleships)
vu: T5 senų, naujų statoma 
17; lėktuvų vežioto jai — 6 
seni, statoma nauju 12; Vi
dutinio sunkumo laivų — se
nų 37, naujai statoma 48; 
Lengvų laivu-greitųju—senu 
197, naujai statoma 175: Po
vandeninių—senu 103, stato
ma 82.

I ši saraša neįtraukta 50 
senų laivų, atiduotų Angli
jai.

Spaliu 27 diena Jamaica. 
Queens apskr., rengiama jū
rininku paradas. Dalyvaus 
«pie 100.0000 žmonių.

N. Y. valstvbės krautuvių 
tarnautoju C T O. unijos su
važiavime nriiTrda re^oliuci-

ĮVAIRIOS ŽINIOS

ta d labai 
reikalingu ži- 
natarnaus ir 
įstaiga tiems

Italas Palmero iš Flush
ing, N. Y., kaip jis pasakoja, 
nusipirko nuo nepažįstamo 
iš Hicksville vyro seno gele
žinkelio bėgius už 100 dol. 
Išardęs 1,000 pėdų ir geležį 
pardavęs buvo suareštuotas, 
kaip svetimo turto prisisa
vinto jas.

J. H. Walthall, išradėjas,

kurios 
puliari 
kokios 
nos n* 
šęs lie 
rusiški 
davę i 
mu ve

Nes* 
paragi 
laikau 
nes ti 
dainos 
spaust 
knygų 
rijam] 
gintos

gauti vietos pašto skyri h, kurs prie vi- 
parsinešti į namus, išp; Lietuvoje taikėsi 
ir ateiti į registravime įlabaiapeidžiau- 

ukvoje rugpiūčio 
įleista jo rusiškų 
knygutės 5,000Rugsėjo 13 d. sukak* 

metai, kai pradėtas vs į atsilyginant už 
Amerikos tautinis hi Rystę.
„The Star Spangled Ban

Carnegie Instituto j 
sorius Ernst Beri surad 
dus, kaip per vieną va 
galima iš žolės padaryt 
glį ar aliejų.

Milwaukee policijos 
ninkas uždraudė leisti 
radiją visokias garsin 
šelmystes ar žmogžud 
Sako, tokie radijo skel 
demoralizuoja jaunimą,

prieš pora metų 
žkvoje, komisarai 
ulbėjo: gaspadin 
ate genijus, jūsų 
įstabiai gražūs, 
to, kad Lietuvoje 
m jūsų knygų 
dūkstančius eg

lei būtumėt So- 
joje, jūsų knygų 
se po du ir dau- 

Įi ibį egzempliorių...
? Gira tokiais 
aižiais. Sugrįžęs 
toj užsidėjo Stali-

Liet 
besidž 
šiai s 
Neris, 
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ilga h 
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Prezidentas Rooseve pradėjo daž- 
Wendell Willkie, respul ^įjos atstovy- 
nų kandidatas prezi mėnesį jau vi- 
vietai, užkviesti į Cincil o Maskva 
Ohio, dalyvauti iškilmi 1 ištesėjo... Ru- 
pamaldose, minint jf išleido, >bet 
406 metų jubiliejų. Išk egzemplio- 
bus rugsėjo 29 d. ^penkis tūkstan-

tetui 
vards 
nams 
univt 
sitet* 
mari 
ros, 
skait 
stud* 
ta, 1 
žiūri 
turės 
mo„

prof 
tas, 
dent 
techri—

Homunistųjrurg
Šią savaitę New "5

Universitetas pradėjo ,. ..
mokslo metus su 32,00C ,^jPra® j 
dentų.

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

10180^

A. f. f . -

t

TRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

Brooklyn, N. 1485 Grand Street,
Telefonas: EVergreen 7-1661

žadėjęs komu- stuo 
Anuoti. Girdi, riau 
i meno pajėgos opei 
fe su pavergė- ne^* 
Į'iais, tad ko ge- pris 
R. Ir

komunistai jau van 
krinti, kad labai žod 
to gauti Kiprą put 
Anuoti, jei ne- 
rina šimtai ir 
litų. Lietuvos 

■norėdavo Kiprą 
■Jriausybė norė-
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