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DAINIŲ PALO®
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Užkandžiai, Kava, Arbata, Hoįįv
STOS—VAKARIENE 
nintas namie iš gerlamloi 
Parengimams priimami

JUOZAS GINKUS | 
eet, h

L V. aluminui ja, kurioje^
zisose valsty- munistųiife
ls molis turi ropoję. Pmst
letalo. užėmimą Bib

mtojams pa- New York-
>o pustrečios mobilistairr
kvienam, bet atnaujinti sr
atidėtas toli- naujinimai 1
Dabar naziai Metams 50c,

s gyventojus, gauti kašte
s ir kitus vai- ir $1 view

įskvos agentai lietuvių 
ijmenę bando įtikinti, 
Lietuvos pabėgėliai Ber- 
'neverti jokios amerikie- 
paramos, kad jie dirba 
sriui ir 1.1. Girdi, pabe
nk liaudies priešai, nes 
iivoje teisingi žmonės 
imami ir t.t.
‘t ką bloga Lietuvos 
Ižiai padarė Dr. Juozas 
jonas, vienas pirmųjų 
iivos savanorių, 70,000 
sarininkų, tikrų kaimo 
I ir dukterų vadas? Jis 
Įlia kur išgabentas.
į bloga padarė Dr. Ig. 
įpskelis, geriausio kata- 
1 dienraščio ir turinin- 
Bio Lietuvoje mėnesinio 
alo redaktorius? Jis ir- 
Blaisvėje.
I bloga padarė Jonas 
pas, buvęs Ateitininkų 
Nacijos generalinis sek
lius? Jis įmestas kalėji- 
į ir ten mirtinai nukan

REGISTRUOKIT LIETUVOS BONUS
Washington. — Lietuvos 

Pasiuntinybė savo laiku bu
vo pranešusi, kad L. L. Pa
skolos bonų ir kuponų išpir
kimas nutrūko dėl nebegavi- 
mo tam tikslui kreditų iš 
rusų okupuotos Lietuvos. 
Pasiuntinybė tam reikalui 
pinigų ir dabar nesitiki, ta
čiau norėtų žinoti, kokioje 
sumoje, kokių numerių bo- 
nai ir kiek kuponų tebėra 
pas žmones Amerikoje dar 
neapmokėtų. Todėl šiuomi

<egijono New 
patraukė teis- 
rorko miesto 
lies preziden- 
alaudamas at- 
jsto darbo jo 
munistą Ger-

SvetimšaLyl 
gistravimašį 
mažu. Dm 
si į klubus i 
patarimų. E 
pavyzdines b 
gauti vietos ji 
parsinešti į n 
ir ateiti į tą 
tą.

imonas ir štaupas tauti- 
l diktatūros laikais, 
imi liaudies teises, buvo 
įmpą laiką kalinami ir 
p persekiojami. Jie bu- 
kri kaimo sūnūs ir liau- 
r pasiaukoję, tad už ką 
tai ir jų vergai šiuos 
s atėmė liaudžiai ?
Ptuvos šviesuomenė, ma
na Leimonų, Skrupske- 
jaupų likimą, negi gali 
rami ir laukti, kada ją 
ttšpiaus. Tik džiaugtis 
įe, jei kam pasiseka pa- 
j o mūsų pareiga juos 
liti.

a, New Yorko
o kilti ir vis Rugsėjo Si
žasties net pa- metai, kai w
įasako. Spėja- Amerikos ir
ės daug mėsos „The Starfcl

mlių pjovyklos
ų piauna. Carnegie ii

sorius End
no sudėtis yra dus, kaip [d

galima iš

attleships) lai- glį ar aliejų 1

naujų statoma
zežiotojai — 6 Milwaukee!

nauįu 12; Vi- ninkas nfc

mo laivų — se- radiją viffl

.i statoma 48; šelmystes s

-greitųjų—seny Sako, tokie»

atoma 175: Po- demorali®?

;enų 103, stato-
Prezidente

, neįtraukta 50 Wendell W

itiduotų Angli- nų kandi-
vietai, užkdi
Ohio, daljit

diena Jamaica pamaldose.

’.. rengiama iū- 406 metų

das. Dalyvaus bus rugsėjo

žmonių.
— Šią salt
vbės krautuvu University

! T.O. uniios su mokslo^
•įimta re^oliuci . dentų.

i
ER1AUS10S RŪŠIES |

ANGLYS
ugiau kaitros už jūsų pini- |

Jūsų ‘kaimynai naudoja i

u-Ember Coal Co. anglis ir j
tenkinti. Kodėl jums nepa- '

ti jų pavyzdžiu.

dąs Gira, kurs prie vi- 
fldžių Lietuvoje taikėsi 
įkstėsi, labai apsidžiau- 
ad Maskvoje rugpiūčio 
iioje išleista jo rusiškų 
ščių knygutės 5,000 
įpliorių, atsilyginant už 
ą išdavystę.
b Gira prieš pora metų 
si Maskvoje, komisarai 
taip čiulbėjo: gaspadin 
į jūs esate genijus, jūsų 
KČiai nuostabiai gražūs, 
as iš to, kad Lietuvoje 
usdinama jūsų knygų 
o kelis tūkstančius eg- 
Įiorių! Jei būtumėt So- 
Į Rusijoje, jūsų knygų 
faintume po du ir dau- 
inilijonų egzempliorių... 
nžavėjo Gira tokiais 
pis žodžiais. Sugrįžęs 
llvą tuoj užsidėjo Stali- 
Įiformą ir pradėjo daž- 
pkytis Rusijos atstovy- 
pirželio mėnesį jau vi- 
fcugiriavo”, o Maskva 
pažadą ištesėjo .. . Ru- 
I knygutę išleido, bet 
I milijonus egzemplio- 
Ivos tik penkis tūkstan-

so

mgiasi komunistų 
L kad ir Kipras Pet- 
is pasižadėjęs komu
nai dainuoti. Girdi, 
Rusios meno pajėgos 
iios drauge su pavergė- 
I išdavikais, tad ko ge- 
| bereikią.
augai” komunistai jau 
|ri atsiminti, kad labai 
t.būdavo gauti Kiprą 
|rs padainuoti, jei ne- 
Ipažadama šimtai ir 
įnčiai litų. Lietuvos 
I labai norėdavo Kiprą 
1, ir vyriausybė norė- 
Kad Kipras važiuotų į 
'Bus ir kaimus, bet jo 
fgųmai visada būdavo 
Heli. Dabar nauji ve
rgai netrukus užgir- 
“wanešimą, kad anks- 
įiprui Pe’trauskui val- 
į^fisdavo ipasirodyti su
I.. DabAir viskas ga-

- EMBER COM. C
(LIETUVIŲ KOMPA^H 

md Street B1?

auda skelpstinė s 
jas lietu^Ų dainas,

kurios vadinamos „mūsų po
puliariausiomis dainomis”. O 
kokios gi tos dainos? Nė vie
nos nėra, kurią būtų para
šęs lietuvis. Visos išimtinai 
rusiškos, kurias dabar parsi
davę iškrypėliai visu sušili
mu verčia į lietuvių kalbą.

Neseniai rašytojai buvo 
paraginti parašyti naujiems 
laikams pritaikintų dainų, 
nes tikros lietuvių liaudies 
dainos nebedainuojamos. At
spausdintos liaudies dainų 
knygutės kai kur, kaip Ma
rijampolėje, krūvomis sude
gintos. 

------- ----
Lietuvos žmonių nelaime 

besidžiaugią komunistai gar
siai šūkavo, kad Salomėja 
Neris, viena žymiausių Lie
tuvos poetų, parašė dainą 
Stalino garbei. Daina labai 
ilga ir savo turiniu ir forma 
prasčiausias Neries kūrinys. 
Dabar paaiškėjo, kokiose są
lygose Sal. Neris tą dainą 
parašė.

Sal. Neris buvo atgabenta 
į Sovietų Rusijos pasiuntiny
bę ir ten jai pasakyta para
šyti dainą apie Staliną. Jei 
tokia daina nebūsianti para
šyta, tai poetei gal jau nie
kada nebeteksią rašyti. Na, 
ir per naktį buvo parašyta 
nauja daina. Bet ar verta 
komunistams džiaugtis, kai 
tokiomis priemonėmis mėgi
nami laimėti žmonės?

---- -------
Vytauto Didžiojo universi

tetui Kaune atimtas Vytauto 
vardas. Dabar jis bus vadi
namas tik paprastu Kauno 
universiteto vardu. Univer
sitete įvedamos privalomos 
marksizmo-stalinizmo kated
ros, kurių „profesorių” pa
skaitas turės lankyti visi 
studentai. Spaudoje paskelb
ta, kad visi profesoriai, ne
žiūrint kokį dalyką dėstys, 
turės būti persiėmę marksiz
mo,, mokslo” dvasia.

Vadinasi, jei inžinierius 
profesorius nebus komunis
tas, jis negalės dėstyti stu
dentams statybos ar elektro
technikos mokslo. Jei chi
rurgijos profesorius nebus 
marksistas, negalės perduoti 
studentams žinių, kaip ge
riausiai padaryti ligoniams 
operacijas, žodžiu, kas tik 
nebus komunistas ar juo ne- 
prisimetęs, negalės gyventi. 
Ir visa tai vykdoma laisvės 
vardu! Vargu ar yra kitas 
žodis, kaip laisvė, iš kurio 
būtų tiek tyčiojamasi.

----A-----3

Komisarai Kauno univer
sitete iš technikos fakulteto 
nadarė du fakultetu: techno
logijos ir statybos. Paskelb
ta, kad statybos fakulteto 
dekanu paskirtas prof. S. 
Kolupaila. Komunistu spau
da tuoj „apznaimino”, kad 
S. Kolupaila bendradarbiavo 
katalikų spaudoje, kad veikė 
„sykiu su katalikais”, o vie
nas radijo programos vedė
jas Brooklyne paskelbė, kad 
Kolupaila buvo krikščionių 
demokratų lyderis.

Tiesa, kad Kolupaila ben
dradarbiavo katalikų spau-

L. L. P. bonų ir kuponų sa
vininkai yra prašomi pa
prastais laiškais ir atvirutė
mis pranešti:

1. kiek iš viso turi bonų;
2. bonų numeriai ir raidės 
(pav.: A12045, B17349); 3. 
bendroji visų bonų suma;
4. kurie bonai pratęsti ir iki 
kokių metų; 5. ar bonas turi 
paženklinimą, kad 1935 m. 
nuošimtis apmokėtas; 6. kiek 
prie kiekvieno bono turite 
senų (nuo 1921 iki 1934 m.) 
kuponų? 7. ar turite naujų 
(nuo 1936 metų) kuponų ir 
nuo kurių metų; 8. kokia vi
sų naujų kuponų suma iki 
1945 metų?

Žinios apie bonus ir kupo
nus siųstinos tokiu adresu:

Lithuanian Legation, 
2622—16 th St., N.W.

Washington, D. C.

NUSKANDINTAS
VAIKŲ LAIVAS

Londonas. — Neišaiškin
tam povandeniniam laivui 
paleidus torpedą, nuskan
dintas anglų laivas, vežęs 90 
anglų vaikų į Kanadą. Ne
laimė įvyko apie 600 mylių 
nuo Anglijos pakraščių. An
glijos vyriausybė nurodė, 
kad nuskandinimo darbą at
liko vokiečiai.

Berlyne anglų pranešimas 
užginčytas, bet drauge pa
žymėta, kad Vokietija yra 
paskelbusi Anglijai visišką 
jūrų blokadą, tad pačios An
glijos kaltė, jei jos laivai 
plaukią į mirtiną pavojų.

INDIJOS KONGRESAS PA
SIRINKO GANDUI

Bombay. — Indijos kon
greso komitetas, atstovaująs 
Indijos tautiniam judėjimui, 
savo vadu 192 balsais prieš 
7 pasirinko Mahatma Gand
hi, patyrusį kovotoją. Prieš 
šį kovotoją balsavo tik ko
munistai, kurie nori pradėti 
kruviną revoliuciją.

doje, bet tai tik rodo, kaip 
plačių pažiūrų Lietuvos ka
talikai buvo, kad į savo 
spaudą priimdavo įvairių į- 
sitikinimų žmonių raštus. 
Savęs kataliku Kolupaila 
niekada nelaikė. Jis buvo 
tolerantas liberalas. Antra, 
ne tik lyderiu, bet ir eiliniu 
krikščioniu demokratu Kolu
paila niekada nėra buvęs. 
Tad kam skelbti, ko nežino
ma? ---*----

Visos kalbos dabar Lietu
voje užbaigiamos kreipimusi 
į Sovietų Sąjungos diktato
rių Staliną, kurs vadinamas 
..pasaulio saulė, išmintinguo
ju vadu, mylimiausiu moky
toju, tautų išvaduotoju, įkvė
pėju, Didžiuoju Stalinu”. 
Kiekvienas komisaras sten
giasi viens kitą pralenkti 
aukštesniais ir prašmatnes
niais pagyrimais.

Išimti sudarė Krėvė-Mic
kevičius. Rugpiūčio 14 d. 
jis buvo atvežtas į' mokytojų 
suvažiavimą (Krėvė nuo lie
pos 21 d. buvo saugomas 
namų arešte) ir „pakviestas” 
pasakyti sveikinimo kalbą. 
Jo kalba buvo labai trumpa 
ir ją užbaigė tokiais žo
džiais: „Tegyvuoja mokyto
jas, liaudies kultūros didysis 
kūrėjas!”

Krėvė visiškai nepaminėjo 
Stalino vardo. Įdomu, kuo 
dabar jam pakeistas naminis 
areštas.

si EVergreen 7-1661

Lietuvai Gresia Badas, Skurdas
ŠIEMET KARIUOMENĖN

PAIMS 4Q0,000
PREZ. A. SMETONA AT

VYKS AMERIKON?

Washington. — Prez. Roo- 
seveltas išsiuntė visų valsty
bių gubernatoriams laiškus, 
kuriuose prašo artimos ir 
nuoširdžios talkos naujokų 
registracijos ir ėmimo dar
be. Iki 1941 metų pradžios 
tikimasi į kariuomenę paim
ti 400 tūkstančių vyrų.

Spalių 16 d. visame krašte 
visi vyrai, sulaukę 21 metų 
ir dar neturį 36 metų am
žiaus, privalo užsirašyti. Vi
sur bus sudarytas vietinės 
civilinių asmenų tarybos, ku
rios prižiūrės naujokų ėmi
mą kariuomenėn.

Iš Šveicarijos gauta žinių, 
kad praeitą savaitę ten at
vyko Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Antanas Smeto
na, kuriam Jungtinių Ame
rikos Valstybių vyriausybė 
suteikė diplomatinę vizą su 
teise apsigyventi Amerikoje. 
Jis atvyko drauge su savo 
žentu, pulkininku Aloyzu 
Valušiu.

Tikslių žinių, kada ir ar 
tikrai prezidentas Smetona 
atvyks į šią šalį, dar nėra. 
Jei jis atvyksta, tikime, visi 
lietuviai amerikiečiai, ku
riems brangi nepriklausoma 
Lietuva, maloniai jį sutiktų 
ir priimtų.

(Redakcija gavo iš Romos 
laišką nuo vieno naujo ben
dradarbio, kurs atidžiai sekė 
sovietinamos Lietuvos gyve
nimą, kuriam puikiai žino
mi komunistų darbai. Jo 
laišką dedame čia kaip įdo
mų straipsnį, gyvai pavaiz
duojantį, kas laukia Tėvų 
Žemę, kai ji pradėta tvarky
ti azijatiškais būdais, visai 
svetimais lietuvių tautai ke
liais. Tikime, kad veikiai 
gausime ir daugiau praneši
mų iš didėjančio užsienio 
bendradarbių būrio.)

JAPONAI VERŽIASI I 
INDOKINIJĄ

Hanoi. — Japonija praei
tą savaitę pareikalavo, kad 
prancūzų valdoma Indo-Kini- 
ja leistų Japonijos kariuome
nei įsisteigti kelias lėktuvų 
bazes ir išlaipinti keletą 
tūkstančių kariuomenės Ki
nijos pasienyje. Po pasita
rimų, Indo-Kinijos guberna
torius sutiko užleisti japo
nams tris bazes, kurioms 
saugoti japonai galėjo įga
benti 6,000 karių; be to, leis
ta japonams atkelti dalį ka
riuomenės į Kinijos pasienį.

Kai jau buvo, pasiekta šio 
susitarimo, dalis japonų ka
riuomenės ^radėjo pulti 
Dong' fru#
prancūzų kariuomenė ėmėsi 
smarkiai ginti.

PRANCŪZAI KOVOJA 
PRIEŠ PRANCŪZUS

Vichy. — Prancūzijos vy
riausybė viešai paskelbė, kad 
šios savaitės pradžioje ang
lai su jais dirbančio genero
lo de Gaulle vadovaujamais 
prancūzais kariais mėgino 
užimti prancūzių koloniją Va
karų Afrikoje, puldami ko
lonijos sostinę Dakar. Pran
cūzijos vyriausybei ištikimos 
jėgos atmušusios kelis kar
tus puolimus. Rugsėjo 25 d. 
nebuvo jokių žinių, ar Dakar 
miestas atsilaikė prieš puoli
mus, ar pateko į anglų žinią.

Keršydami anglams už 
Dakaro puolimą, prancūzų 
lakūnai rugsėjo 24 d. bom
bardavo Gibraltaro tvirto
ves.

AMERIKOS DIDŽIAUSI 
MIESTAI

Jau paskelbti visuotinio 
gyventojų surašinėjimo da
viniai, kurie parodė, kad per 
paskutinį dešimtmetį dau
giausia gyventojų skaičiumi 
išaugo Miami, Oklahoma ir 
Washington miestai.

Didžiausi Amerikos mies
tai ir jų gyventojų skaičius 
yra tokia tvarka:
New York, N. Y....................
Chicago, Ill...............................
Philadelphia, Pa......................
Detroit, Mich............................
Los Angeles. Calif..................
Cleveland, Ohio .....................
Baltimore, Md.........................
St. Louis. Mo...........................
Boston, Mass............................
Pittsburgh, Pa.........................
Washington, D. C...................
San Francisco, Calif..............
Milwaukee, Wis......................
Buffalo, N. Y..........................
New Orleans, La....................
Minneapolis, Minn..................
Cincinnati. Ohio ...................
Newark, N. J..........................
Kansas City, Mo......................
Indianapolis, Ind....................
Houston, Texas .....................
Seattle. Wash..........................
Rochester, N. Y......................
Louisville, Ky..........................
Denver, Col..............................
Portland, Ore............................
Columbus, Ohio .....................
Oakland, Calif..........................
Atlanta, Ga...............................
Jersey City, N. J....................

7,380,259 
3,384,556 
1,935,086 
1,618,549 
1,496,792

878,385 
854,144 
813,748 
769,520 
665,384 
663,153 
629,553 
589,558 
575,150 
492,282 
489,971 
452,852 
428,236 
400,175 
386,170 
386,150 
366,847 
324,694 
318,713 
318,415 
307,572 
304,936 
304,909 
302,538 
301,012

ARKIVYSKUPAS UŽ TVIR
TĄ APSIGYNIMĄ

Boston. — Amerikos Le
giono suvažiavimo didžiulėse 
iškilmėse, rugsėjo 22 d„ N. 
Y. arkivyskupas Spellman 
pasakė, ilgą kalbą, kurioje 
turiningai pabrėžė, kad, tai
kai apsaugoti, Amerika turi 
būti gerai pasiruošusi, pri
valo turėti tvirtas apsigyni
mo jėgas.

Arkivysk Spellman, kurs 
yra kariuomenėje tarnaujan
čių katalikų vyr. vyskupas, 
pažymėjo, kad daugeliui 
žmonių atrodė, jog mokslas, 
žinojimas'ir komunizmas ga
lės užtikrinti* taiką^pas nuly
je, bet jų viltys nuėjo nie
kais. Kur atsisakyta tiky
bos, kur atsisakyta Dievo, 
ten viešpatauja netaiką, ne
santaika — kalbėjo arkivys
kupas.

Legiono suvažiavimas la
bai didelis. Prezidentas Roo
sevelt atsiuntė sveikinimą 
raštu.

Gyventojų surašinėjimo ži
niomis, karinei prievolei šie
met registruosis nuo 21 m. 
iki 35 metų amžiaus 16,404,- 
000 vyrų. Illinois, New York 
ir Pennsylvania valstybėse 
registruosis daugiau nei po 
1 milijoną vyrų.

Mississippi valstybėje iš
leistas įsakymas, kad visos 
mokyklos-viešos ir tikybinės, 
gautų mokyklų mokiniams 
knygas dykai.

Lietuva nuo amžių buvo 
ūkio šalis. Per 70 procentų 
jos gyventojų savo prakaitu 
ir darbu apšlakstė Lietuvos 
žemelę dirbdami jos laukuo
se. Iš to pačio ūkininkijos 
luomo išėjo visi tie lietuviai, 
kurie kovojo, dirbo ir kūrė 
gražesnę ir laimingesnę Lie
tuvą. Lietuvis prie savo že
mės buvo prisirišęs, kaip mo
tina prie savo kūdikio, nes ji 
buvo ne tik jo maitintoja, 
bet jo paguoda ir jo pasidi
džiavimas. Ar tai buvo stam
besnis ar smulkesnis ūkinin
kas, kiekvienas dirbo žemę 
ir jautė, kad ji yra jo nuosa
vybė, jo turtas, jo gyveni
mas. Lietuvos ūkininkas taip 
giliai buvo įleidęs šaknis į 
savo žemę, kaip plačių Lietu
vos girių ąžuolas įleidžia 
šaknis į trąšią dirvą.

Pakliuvęs į vargą ar šiaip 
į kokią netikėtą nelaimę, Lie
tuvos ūkininkas galėjo ryž
tis bet kokiems žygiams, bet 
jis niekuomet nesiryždavo 
atsisakyti — parduoti savo 
žemės kąsnelį, nes, kaip sa
kau, žemė buvo jo ir jo šei
mos pasididžiavimo ir gar
bės dalykas. Jausmas, kad 
gaspadorius yra savo žemės 
ponas ir valdytojas, taip gi
liai buvo įsmigęs i Lietuvos 
ūkininko širdį, kad tas jaus
mas pasidarė jam kaip šven
tenybė.

Bolševikai, įsiveržę Lietu
von, labai drąsiai pradėjo 
šeimininkauti ir ubaginti 
Lietuvą visose gyvenimo sri
tyse, bet žemės nuosavybės 
nanaikinimo klausimą jie bi
jojo paliesti, kad nesukeltų 
visos Lietuvos ūkininkijos 
prieš atėjūnus. Jau pirmo
mis azijatų į Lietuvą įsiver-

Suomiai Praleidžia Vokiečius
NAUJI PASITARIMAI

Berlynas. — Praeitos sa
vaitės gale ir šios savaitės 
pradžioje Romoje įvyko 
svarbūs nauji pasitarimai 
tarp Mussolinio ir Hitlerio 
užsienių reikalų ministerio 
Ribbentropo. P a s i t arimas 
buvo visiškai slaptas, bet ži
novai skelbia, kad jame per
svarstyti karo tęsimo planai 
ir pasidalinta darbais. Ma
noma, kad tartasi apie įtrau
kimą Ispanijos į karą. Ta
me pasitarime taip pat bu
vę numatyta, kaip pasidalin
ti įtaka, kai bus užbaigtas ka
ras, kuris turėsiąs atnešti 
Italijai ir Vokietijai didelį 
laimėjimą.

Šią savaitę Italija pradėjo 
stipresnius žygius Afrikoje, 
bandydama palaužti anglų 
pasipriešinimą Egipte ir Su- 
ezo kanalo apylinkėje. Iš is
panų laukiama, kad jie pra
dėtų puolimą anglų Gibralta
ro sąsiauryje.

Helsinkis. — Suomijos vy
riausybė sutiko patenkinti 
Vokietijos pageidavimą, ku
riuo prašyta praleisti Vokie
tijos kariuomenę į Norvegi
ją ir iš Norvergijos per 
Šiaurinę Suomijos dali. Vo
kiečiams gabenti kariuomenę 
į šiaurinę Norvegiją per Suo
miją daug arčiau, nei per 
norvegų sostinę Oslo. Suo
mių ir vokiečių naujas susi
tarimas yra panašus Švedi
jos Vokietijos susitarimui 
liepos mėnesį, kai švedai su
tiko per Švediją praleisti Vo
kietijos kariuomenę, vyks
tančią į Norvegiją ir grįž
tančią iš Norvegijos.

Visoje Suomijos valstybė
je darbas vyksta normaliai. 
Sovietų Rusijos spauda su
mažino puolimus suomių at
žvilgiu. Visame krašte vyk
domi karo sunaikintų vietų 
atstatymo darbai, visur vieš
patauja darbo nuotaika ir 
pasiryžimas ginti savo ne
priklausomybę.

žimo dienomis, jie pradėjo 
iškilmingai skelbti, kad kiek
vienam ūkininkui šventai 
garantuojama žemės nelie
čiamybė. („Lietuvos Aidas” 
š.m. birželio 24 d. N. 296). 
„Liaudies vyriausybė pilnai 
supranta ūkininkų gyvybi
niu interesus ir juos niekuo
met neapvils.” (Bolševikų 
komisaro Mickio kalba).

Tai buvo tik raminantieji 
žodžiai, pilni niekšingo melo 
ir klastos, nes faktinai bolše
vikai siekė suduoti mirtingą 
smūgį į Lietuvos ūkininko 
širdį ir tam ruošėsi, bet jaus
dami, kad tam smūgiui dar 
natėjo laikas — jį slėpė pri
dengę raudona, nežinios 
skraiste. Kad tai tikra tie
sa, rodo ir šis faktas. Žemės 
Reformos Direktorius S. Els- 
bergas liepos mėn. 1 d. Vil
niuje viename mitinge ne
prašytas išpasakojo apie bu
simąją labai griežtą žemės 
reformą, tai bolševikai, bijo
dami riaušių, pasmerkė Els- 
bergo žygį, išvarė jį iš tarny
bos ir paskelbė, kad viskas 
tas, kas buvo Elsbergo kal
bėta, yra jo paties prama
nyta. Matyt, bolševikų bu
vo nutarta iki jų seimo „rin
kimų” nedaryti jokių žygių 
liečiančių ūkininkus ir jų 
turtą.

Pora savaičių vėliau, bol
ševikų surežisuotame seime 
bolševikas Mickis, kaip per
kūnas iš giedro dangaus, 
prakeikimo žodžiais trenkė*!- 
Lietuvos ūkininkiją. Jo žo
džiais — Lietuvos ūkininkas 
buvo girtuoklis, Lietuvos 
ūkininkas buvo tas kirminas, 
kuris griaužė visą Lietuvos 
gyvenimą, Lietuvos ūkinin
kas buvo apsileidęs iš apsi
leidusių ir t.t. Ir čia aiškiai 
buvo pasakyta, kad Lietuvos 
ūkininkas, kuris per amžius 
savo prakaitu ir energija 
dirbo savo žemę, nėra vertas 
tos žemės ir ji nuo jo ati
mama. Nuo šios dieųos visi 
Lietuvos ūkininkai pasidaro 
ubagais. Tiesa, pažadėta pa
likti ne nuosavybėn, bet sa
vo rūšies nuomon po 30 hek
tarų žemės tiems ūkinin
kams, kurie patys dirba ir 
jei ta žemė nėra jiems spe
kuliacijos objektu. (Labai 
plati sąvoka!).

Ir nuo šios dienos prasidė
jo lietuviškos žemės drasky
mas ir naikinimas.

Atsimename visi, pirmai
siais Lietuvos nepriklauso
mybės metais buvo pravesta 
žemės reforma. Ji buvo pra
vesta prisilaikius griežtų į- 
statymo normų, nesužei- 
džiant paties Lietuvos kūno. 
Dabar gi prasidėjo drasky
mas pagrindinio Lietuvos 
turto — žemės maitintojos. 
Prasidėjo draskymas be sis
temos, be įstatymų, neatsi
žvelgiant nei į socialinius, 
nei į ekonominius, nei į ūki
nius šalies interesus.

Sudarytosios žemės dras
kymo komisijos iš įvairių 
padaužų, kurie savo gyveni
me žemės nedirbo ir nenorė
jo dirbti, pradėjo kiekviena
me Lietuvos valsčiuje vieš
patauti taip, kaip kiekvie
nam patiko. Čia nebuvo, kaip 
sakau, nei įstatymų, nei tai
syklių, nei jokių nurodymų. 
Pagrindinis dėsnis ir tikslas 
buvo tas — greičiausiai su
draskyti į šmotus Lietuvos 
kūną—Lietuvos žemę. Ir čia 
dabar prasidėjo visame pil
nume baisi Lietuvos, o ypač 

(Užbaiga 2 pslp.)
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gyvenantis „pilie- 
vergas pilna žodžio 
nes jis jokių teisių 
išskiriant garbinti 
saulę,” ar „Stalino 
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

Lietuvai Gelbėti Fondas

ne-

iš- 
su- 
pa

Lietuvai Gelbėti Fondas 
jau veikia. Prie visų ALRK. 
Federacijos skyrių steigia
mos sekcijos, organizuojami 
ir atskiri fondo skyriai. Kaip 
tie skyriai 'organizuojami ir 
veikia, aišku iš statuto, ku
ris čia skelbiamas:
A. Tikslas

1. Prie Amerikos Lietuvių 
R. K. Federacijos veikia Lie
tuvai Gelbėti Fondas, kuris 
įsteigtas 1940 metais rug- 
piūčio 9 d. Federacijos Tary
bos suvažiavime, Pittsburgh, 
Pa.

a. Lietuvai Gelbėti Fondas 
rems lietuvių tautos žygius 
atgauti Lietuvai laisvę ir 
prikliausomybę.

b. Šelps iš Lietuvos 
tremtuosius lietuvius ir, 
sidarius galimumams,
šalpos reikalinguosius Lietu
voje.

c. Rems lietuvių mokslo, 
švietimo, meno ir labdarybės 
įstaigas, kaip Amerikoj taip 
ir Lietuvoj, jei tos įstaigos 
veiks katalikybės ir lietuvy
bės dvasioje.

d. Augins kapitalą Lietu
vai atvaduoti ir šelps pasau
lio lietuvių tautinį sąjūdį.
B. Priemonės

2. Šiems tikslams siekti 
ttetuvai Gelbėti Fondas:

a. Suorganizuos savo sek
cijas prie visų ALRK. Fede
racijos skyrių, o kur jų ne
būtų, steigs atskirai skyrius 
ir veiks kontakte su ALRK. 
Federacijos centru.

b. Skyriai visomis progo
mis darys rinkliavas, rengs 
vakarus, prakalbas, rinks au
kas einant po namus, darys 
viešas rinkliavas miestų gat
vėse.

c. Minint Lietuvos Nepri
klausomybės p a s k e 1 b imo 
dieną, vasario 16 d., ir šv. 
Kazimiero, Lietuvos Globėjo 
Dieną (kovo 4-tą) rinks au
kas tautos reikalams.

d. Ragins tautiečius kas
met į Lietuvai Gelbėti Fon
dą paaukoti dienos uždarbį.

e. Ragins lietuvius užsidė
ti nuolatiniais, mėnesiniais 
ar metiniais, mokesčiais tau
tos reikalams.
C. Nariai

3. Lietuvai Gelbėti Fondo 
nariu gali būti kiekvienas 
lietuvis katalikas, sulaukęs 
16 metų amžiaus.

a. Atskiri nariai moka į 
Lietuvai Gelbėti Fondą ma
žiausia vieną dolerį į metus.

b. Draugijos moka dolerį 
ar daugiau į metus.

4. Vyriausias Lietuvai Gel
bėti Fondo tvarkytojas yra 
Federacijos kongresai ir Fe
deracijos Tarybos suvažiavi
mai.

5. Lietuvai Gelbėti Fondo 
administravimo lėšos paden
giamos iš narių mokesčių.
D. Veikimas kolonijose

6. Lietuvai Gelbėti Fondas 
veikia prie Federacijos sky
rių. Jei tokių skyrių nėra, 
steigiami atskiri Lietuvai 
Gelbėti skyriai, jei vietoje 
atsiranda bent penki nariai. 
Skyriaus valdybą sudaro 
mažiausia trys asmenys.

7. Skyriai šaukia susirin
kimus taip dažnai, kaip yra 
reikalas, bet nerečiau, kaip 
du kartus į metus.

8. Visus skyriuose surink
tus pinigus Lietuvai Gelbėti 
Fondui skyrių valdybos ne
atidėliojant siunčia į centrą.
E. Lietuvai Gelbėti

Fondo valdyba
9. ALRK. Federacijos cen

tro valdyba yra ir Lietuvai 
Gelbėti valdyba arba 
tras. ,
F. Lietuvai Gelbėti

Fondo pinigai
10. Lietuvai Gelbėti Fondo 

pinigus globoja ALRK. Fe
deracijos valdyba.

11. Surinkti Federacijos, 
Lietuvai Gelbėti Fondo sky
rių arba šiaip kieno pasiųsti 
i centrą pinigai pasiunčiami 
tam tikslui, kam nurodoma.

12. Nepaskirtus pinigus 
kuriam nors tikslui, juos 
skirsto ALRK. Federacijos 
Taryba.

Lietuvai Gelbėti Fondo ad
resas: 2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Ill.

Kadangi nagai ši statutą 
ALRK. Federacijos centro 
valdvba yra Lietuvai Gelbėti 
Fondo valdyba, dėl to visais 
fondo reikalais reikia į i a ir 
kreiptis, būtent: kun. Nor
bertas Pakalnis, dvasios va
das: Kazys Kmšinskas, pir
mininkas; Matas Zujus, vice 
pirmininkas; L. Šimutis, sek
retorius : kun. Pranciškus 
•Turas, iždininkas; Juozas B. 
Laučka. Antanas Kneižys, 
Kazvs Vilniškis ir Aleksan
dras Aleksį s — valdybos na
riai.

Siunčiant i fondą čekius 
reikia rašvti iždininko kun. 
Pr. Juro vardu, o siusti sek
retoriui aukščiau nurodytu 
fondo adresu.

cen-

sas kultūringasis pasaulis. 
Pirmiausia, pačioje Sovietų 
Rusijoje 
tis” yra 
prasme, 
neturi, 
„Stalino
saulės konstituciją”.
„pilietis” gali būti be teismo 
suimtas, įkalintas, ištremtas 
ir, pagaliau, sušaudytas. Bet 
jei Sovietų Rusijos „pilie
čiui” pasitaiko gyventi už
sienyje, tai jis taip pat yra 
laikomas atitinkamoje draus
mėje. Jo pasielgimai atitin
kamų pareigūnų atidžiai se
kami. Jei kas atrodo įtar
tina, tokiam „piliečiui” įsa
koma grįžti į Maskvą „pasi
aiškinti”. Jei Maskvos ko
misarams atrodys reikalin
ga, tiems užsiregistravu
siems „piliečiams” gali būti 
įsakyta grįžti urmu. Taigi, 
kiekvienas pasiruošęs regis
truotis turi turėti galvoje, 
kad jam kiekvienu momentu 
gali būti įsakyta grįžti į so
vietiškąjį „rojų”. To rojaus 
vienas pažymys visiškai su
tampa su Dantės pragaru, 
ant kurio vartų parašyta 
„Praraskite viltį visi tie, ku
rie įeinate”. Į sovietiškąjį 
„rojų” patekus, išvažiuoti 
vilties nėra, nes eiliniai ;,pi
liečiai” išvažiuoti neišlei
džiami. '

Iš kitos pusės, reikia atsi
minti, kad užsienyje į Sovie
tų Rusijos „pilietį” žiūrima 
kaipo į nepageidaujamą sve
čią, ar geriau kaipo į penkta- 
kojį. Ne kitaip visi žiūrėtų 
ir į lietuvį, čia Amerikoje į- 
sigijusį Sovietų Rusijos „pi
lietybę”.

Registravimuisi paskatinti 
metodai taip pat vartojami 
bolševikiški—grasinimas. So
vietų Rusijos ambasados Va
šingtone skelbime pasakyta, 
kad visi privalo užsiregis
truoti nevėliau lapkričio 1 d., 
o kurie to nepadarys, vėliau 
į Baltijos valstybes grįžti ne
galės. Nors Lietuva jau gy
vuoja nuo 1918 metų, bet no
rintiems į Lietuvą grįžti pi
lietybė nebuvo atsakoma, 
pristačius gimimo metrikos 
ištrauką, iki pat pastarųjų 
metų, nors jie prieš tai ir ne
buvo užsiregistravę Lietuvos 
konsulatuose. Bolševikiška 
tvarka kitokia.

Dar vienas dalykas, kuris 
prašosi atkreipti dėmesį—tai 
Sovietų Rusijos ambasados 
Washingtone begėdiškumas. 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės Baltijos valstybių oku
pacijos nepripažįsta, todėl ir 
tu kraštų pasiuntinybės bei 
konsulatai čia dar tebevei
kia, kurie ir rūpinasi savo pi
liečių reikalais. Ar tik Bal
tijos valstybių atstovai ne
turėti; atkreipti State Depar- 
tament dėmesį į tai. kad tą 
nekviestą „pagelbininką” ir 
pretendentą į Baltijos val
stybių piliečių globėjus su
draustų.

Lietuvos Piliečių Komitetas.

NAUJAM ŽMOGVAGIUI
NEPASISEKĖ

Nieko Bendra Su Sovietu Konsulatais

Lietuviškai rašanti Mask
vos agentų spauda jau ku
ris laikas ragina Lietuvos 
piliečius ir iš Lietuvos kilu
sius, bet dar Amerikos pilie
tybės neįgijusius, registruo
tis Sovietų Rusijos konsula
tuose. Pavyzdžiui, Brookly- 
no „Laisvė” rugsėjo 11 d. 
numeryje primena, kad visi 
Lietuvos piliečiai turį regis
truotis Sovietų Rusijos kon
sulatuose. Na, bet tai tik 
buvo pirmas pranašas, kuris 
pasirodė net uolesnis ir už 
Sovietų Rusijos ambasadą 
Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse, nes ši apie reikalą re
gistruotis teišdrįso paskelbti 
rugsėjo 21 dieną.

Šia proga tenka išsiaiškin
ti, ką reiškia registravimas 
Sovietų Rusijos konsulatuo
se. Pirmiausia, užsiregistra
vusieji nebetenka Lietuvos 
pilietybės, nes registruoda- 
miesi laisva valia įgyja So
vietų Rusijos pilietybę. Be
siregistruojantis turi žinoti, 
kad jis neša moralinę atsa
komybę prieš nepriklausomą 
Lietuvos respubliką ir prieš 
visą lietuvių tautą, nes jo 
žygis Lietuvos okupantų bus 
paskaitytas pritarimu Lietu
vos užgrobimui. Iš kitos pu
sės, kiekvienas turi atsimin
ti, kad Sovietų Rusijos pilie
tis nėra pilietis ta žodžio 
prasme, kuria jį supranta vi-

Hillsborough, Cal. — Sier
ra Nevada pakalnėje visai 
netikėtai išlaisvintas turtuo
lio Marc de Tristan 3 metų 
sūnelis, kuris prieš tris die
nas buvo pagrobtas. Jo pa
grobėjas automobilium pate
ko į neišvažiuojamą kelią, 
kur jį užklupo vienas me
džiotojas drauge su savo 
draugu. Vaikutis atrastas 
automobiliuje sveikas, nesu
žeistas. Iš tėvų reikalauta 
100,000 dolerių už kūdikio 
grąžinimą, bet tėvai dar 
buvo išmokėję nei vieno 
lerio.

Ištyrus pasirodė, kad 
žmogvagis yra Wilhelm
cob Muhlenbroich, kilęs iš 
Vokietijos, į Ameriką atvy
kęs 1935 m.

ne-
do-

tas
Ja-

(Pradžia 1 pslp.)
Lietuvos ūkininkijos tragedi- ' i ja. ]

Tarnautojas, valdininkas, 
laisvų profesijų žmonės ii- : 
gus metus iš savo kuklių pa
jamų dėjo centą prie cento 
tikslu įsigyti nors mažą že
mės sklypelį, kur senatvėje 
galėtų priglausti galvą, dabar 
tas sklypelis iš jo buvo atim
tas, nes bolševikų įsitikini
mu ir įstatymu jis negalėjo 
turėti žemės, nes be jos jis 
turėjo ir kitą, nors labai 
kuklų darbą.

Ūkininkas su šeima iš kar
tos į kartą dirbo nuo aušros 
iki tamsos, įsigijo didesnį 
ūkelį, padoriau sutvarkė sa
vo trobesius, dabar jis buvo 
apšauktas išgama, išnaudo
toju ir to pasėkoje jo ūkis 
liko atimtas visai ir ūkinin
ko šeima išvaryta į laukus. 
Vienas Lietuvos kariuome
nės karininkas, pensininkas, 
doras ir rimtas lietuvis, tau
pydamas per 20 metų, prie 
Kėdainių miestelio įsikūrė 
su šeima 20 ha. didumo ūky
je. Į šį ūkį buvo įdėtas to 
karininko ir jo žmonos ne 
tik 20 metų darbo sutaupos, 
bet ir visa energija. Jam 
„nusišypsojo” raudonieji ir 
padarė „malonę”—palikdami 
5 su puse hektaro žemės be 
trobesių ir visą ant bendro 
ūkio užtrauktą, bet dar ne
baigtą mokėti skolą. Kari
ninkas dėl pažeminimo ir 
širdgėlos nušovė žmoną ir 
pats nusišovė. Čia paliestas 
vienas kitas tikras faktas iš 
smulkios ūkininkijos tarpo, 
o tokių faktų dabartinėj Lie
tuvoj yra tūkstančiai.

Jei iškelsime ir atidengsi
me visas tas žiauriausias 
tragedijas, kurios įvyko va
dinamuose Lietuvos dvaruo
se, tai sveiko proto žmogus 
negali tikėti, >1tųd tokie da
lykai galerų atsitikti nors ir 
pas azijatus, bet Europoje ir 
XX amžiuje!

Visi lietuviai, turintieji 50 
ir daugiau hektarų žemės, 
buvo viešai paskelbti liau
dies priešais. Gražiai su
tvarkytos jų sodybos, gerai 
išdirbta žemė, gražūs galvi- 
vai — viskas tas bolševikų 
buvo skaitoma įgyta „čiul
piant liaudies kraują”, todėl 
šis stambesnių ūkininkų luo
mas iš pirmos dienos buvo 
pasmerktas išnykti nuo že
mės paviršiaus. Iš jų buvo 
atimta absoliučiai viskas: 
žemė, galvijai, ūkio padar
gai, rūbai ir jie patys iš savo 
sodybų liko išmesti laukan. 
Ir tai tik buvo dalis, kurie 
palikę viską galėjo lazda pa
siremdami išeiti ten, kur se
nos kojos neša, kur ašarotos 
akys veda. Dauguma iš 
stambesnių ūkininkų ir dva
rininkų buvo areštuota, kaip 
liaudies priešai. Yra širdį 
veriančių pavyzdžių, kur 
gerai įsitaisę ūkininkai, išva
ryti iš savo šimtamečių so
dybų, pakliuvo į prieglaudas 
ar išėjo į svietą ubagauda
mi.

Tai, viena medalio pusė, 
tai pirmasis Lietuvos ubagi- 
nimo laikotarpis, bet po jo 
tuojau turės prasidėti antra
sis, dar baisesnis, kuris vi
są tautą prives prie katas
trofos ir bado.

Atimta be jokio mokesčio 
iš teisėtų šeimininkų žemė 
neva dalinama į nuomą be
žemiams, darbininkams, kai
mo varguomenei bei komu
nistinėms o r g a n i zacijoms 
mažais sklypeliais. Teorijo
je ar popieryje viską galima 
padaryti labai lengvai ir pa- 
paprastai, bet praktiškame 
gyvenime susiduriama su to
kiomis kliūtimis, kurių bol
ševikai pas save per 20 metų 
dar nenugalėjo, būtent, visai 
nepagalvojama, kuo ir kaip 
naujai sudarytoji šimtatūk
stantinė ūkinįnkija tą žemę 
dirbs.

Iš 1923 m. Lietuvos Žemės 
Reformos patyrimo gerai ži- ] 
nome, kad neužtenka nauja
kuriui duoti sklypą plikos 
žemės, bet jam taip pat rei
kia duoti galimybę joje įsi
kurti. Gerai žinome kiek 
vargo ir darbo padėjo Lietu
vos naujakuriai, kol įsitaisė 
savo naujose sodybose, kol 
sustatė reikalingiausius pa
status, kol įsigijo ūkio pa
dargus, kol užsiaugino galvi
jų. Kiekvienam tokiam nau
jakuriui buvo duota iš val
stybės ir piniginės pašalpos, 
ir sėklų, ir miško medžiagos. 
Lietuvos 1923 m. Žemės Re
forma buvo vykdoma pama
žu, sistematingai, prisilai
kant plano. Taip p-1 reikia 
neužmiršti, kad nui'akūriui 
žemė buvo duodama ne nuo
mom, bet pilnom jo nuosavy
bėn ir jis, žinodamas, kad 
čia yra jo ir jo šeimos tur
tas, jis nesigailėjo įdėti į sa
vo naujai kuriamą sodybą 
nei darbo, nei širdies. De
šimtys tūkst. naujakurių 
įsikūrė, susitvarkė ir tuo pa
čiu padarė laimingais save, 
savo šeimas.

Dabar gi vaizdas visai prie
šingas. Bedarbis, bežemis, 
ūkio darbininkas, gavęs ke
letą hektarų plikos žemės, 
bet neturėdamas nei arklio, 
nei galvijo, nei pastogės ir 
žinodamas, kad jam paves
toji apdirbti žemė duota ne 
į nuosavybę, bet tik nuomon, 
kuomi ją apdirbs ir ar turės 
energijos ir norų ją dirbti.

Įsikinkęs šunį nears, pa
lindęs po medžiu nenakvos. 
Kiti gali pasakyti, kad viską 
valstybė duos. Tiesa, val
stybė gali dalinai suskubti 
pagaminti ir duoti kiek akė
čių, plūgų, bet ji negalės de
šimts tūkstančių aprūpinti 
gyvenamais pastatais, duoti 
arklių, karvių, nes arklius 
ir karves fabrikuose nepaga
minsi. Ir iš tij gražių ža
liuojančių Lietuvos plotų per 
vienus metus paliks tušti us
nimis apaugę dirvonai. Nors 
skaudi, bet tikra ir neišven
giama tikrovė. Badas pra
dės belstis į lietuvių duris, į 
duris tų, kurie anksčiau ne 
tik patys buvo sotūs, bet dar 
maitino ir kitus.

Jau dabar, kaip rašo Lie
tuvos laikraščiai, įvairiomis 
baudomis bei begaliniais ra
ginimais Lietuvos persidavė- 
liai įsako ūkininkams nuimti 
skubiausiai nuo laukų derlių, 
nepiauti galvijų, neapleisti 
ūkių. Bet šis šauksmas nyk
sta prislėgtoj Lietuvoj, nes 
kiekvienas ūkininkas liko ne 
ūkininku, bet pastumdėliu, 
visus apėmė apatija ir nusi- 
vilimas.

Ar anksčiau lietuvį ūkinin
ką reikėjo raginti prie dar
bo, ar anksčiau ūkininkas 
nežinojo kuomet sėti ir kuo
met piauti, ar anksčiau ūki
ninkas nežinojo, kiek galvijų 
skersti ir kiek palikti? Ži
nojo ir labai gerai žinojo, o 
dabar jis težino, kad jis jau 
ne ūkininkas, bet vergas bol
ševikų „rojuje” ir todėl iš to 
didelio „džiaugsmo” nebe- 

, moka nei sėti nei piauti. Ar 
, girdėjo pasaulis, kad Lietu- 
. vos ūkininkas nenuvalydavo 

nuo laukų javus? Ne. Da- 
, bar gi pačių bolševikų žinio

mis 80 nuoš. Žemaitijos javų 
, liko nenuimta. Stambesnių- 
. jų ūkininkų laukai taip pat 
. liko Dievo valiai, nes tikruo- 
. sius šeimininkus išvarė, o 
. naujieji atėjūnai atėjo ne 
į kurti ir dirbti, bet griauti ir 
. naikinti.• Užpludusi azijatų 

šimtatūkstantinė kariuome
nė atėmė iš visos ūkininkijos 
pašarą, todėl ji turi per 40 
nuoš. išpiauti savo galvijų ir 
tiek pat išnaikinti arklių, 
nes nėra kuo juos šerti.

Žinoma, bolševikai to sie
kia, nes gerai žino, kad lietu
vis azijatui nėra, nebuvo ir 
nebus palankus. Jei badas 
išnaikins ir nuterios Lietu-

Bernas. — Formaliai pri
jungus nepriklausomą Lietu- 1 
vos valstybę prie Sovietų 
Sąjungos, dabar jau oficiali- < 
niai paskelbtas nutarimas 
apie Lietuvos kariuomenės 
panaikinimą, Pagal šį nuta
rimą, Lietuvos „liaudies ka
riuomenė” perorganizuoja
ma į raudonosios armijos 
šauliij teritorinį korpusą. 
Lietuvos kariuomenė įjun
giama į Pabaltijo ypatingo
sios karo apygardos kariuo
menės sudėtį. Ligšiolinė ka
ro mokykla paverčiama rau
donosios armijos pėstininkų 
mokykla. Naujokų surašy
mui vykdyti ir privalomos 
karo tarnybos dalykams 
spręsti vietinio karinio val
dymo organai perorganizuo
jami į karo komisariatus ir 
perduodami Pabaltijo ypa
tingosios karo apygardos ži
niai. Šaulių korpuse palie
kama Lietuvos „liaudies ka
riuomenės” uniforma, bet į- 
vedama raudonosios armi
jos vadovybės laipsnių ženk
lai. Visi buv. Lietuvos ka
riai per du mėnesius prisaik
dinami Sovietų Sąjungai. 
Sovietų Sąjunga pasisavina 
visą Lietuvos kariuomenės 
apginklavimą ir turtą, tro
besius, bylas ir archyvus, ku
rie perduodami Pabaltijo y- 
patingajai karo apygardai.

Dar birželio 30 d. buvęs 
krašto apsaugos ministeris 
gen. Vitkauskas per radiją 
pasakė kalbą, kurioje, pasi
rėmęs J.Paleckio autoritetu, 
griežtai patvirtino, kad „Lie
tuvos kariuomenė pasilieka 
ir toliau, prireikus gins Lie
tuvos nepriklausomybę ir 
laisvę.” Bet tautos išgamos 
J. Paleckio autoritetas ne
daug reiškė prieš Maskvos 
valdovus. Todėl jau po dvie
jų dienų, liepos 2 d. Mask
vos įsakymu, buvo priimtas 
nutarimas, kuriuo Lietuvos 
kariuomenė paversta „Lietu- 

’ vos liaudies kariuomene”.
■ Tuo pat metu buvo įvesti po- 
i litiniai vadovai, o kariuome- 
• nėję įsteigtas propagandos
■ skyrius. Šių politinių vado- 
. vų ir propagandos skyrių 
; pastangomis kariu omenės

disciplina buvo greit su
griauta, nes kariai buvo ve
džiojami po mitingus, ku
riuose daugiausia žydų tau
tybės asmenys švaistėsi su 
raudonomis vėliavomis. Tuo
se mitinguose karių vardu 
buvo priiminėjamos politinio 
turinio rezoliucijos, su kurio
mis Lietuvos kariai neturėjo 
nieko bendro.

Nors Sovietų Sąjungoje 
buvo pripažinta, kad vadina
mi politiniai vadovai tiktai 
griauna kariuomenę, todėl 
tie „vadovai” buvo pašalinti, 
bet Lietuvoje okupantams 
rūpėjo kariuomenės drausmę 
sugriauti, todėl tokie „vado
vai” galėjo laisvai dirbti sa
vo pragaištingą darbą.

Kiek Lietuvos karių įeis į 
steigiamą „šaulių teritorinį 
korpusą”, taip ir nepaskelb
ta. Bet viena aišku, kad nuo 
šiol Lietuvos sūnūs bus ver
čiami ginti imperialistinius 
Maskvos valdovų tikslus.

Butte, Mont. — Užbaigę 
rinkiminės agitacijos kelion 
Ramiojo vandenyno pakraš jotės sukaktis yra ] 
čiuose, respublikonų partijo jnesnė ir ideališkos 
kandidatas prezidento vieta j Vien dėlto, kad 
Wendell L. Willkie tęsia sa jjj yra daugiau dva 
vo didelę kelionę jau į ryt gūdžio, jos nariai pa 
pusę. Visur jį sutiko labi iš meilės Dievui ] 
didelės minios; kai kurios ( ...................
vietose Willkie kalbėdavo k< 
lioms dešimtims tūkstanči 
susirinkusių.

Willkie savo kalbose daba i 
pažymi, kad Roosevelto po 
tika yra žymiai kalta dėl di 
bartinio karo Europoje, ka tingumo darbų vyke 
Roosevelto užsienio politil Jie veda kitus p: 
susilpninusi Europos dem o Ganytojo, ir pat 
kratijos atsparumą. Jis p 
minėjo, kad Londono ekon 
minė konferencija, kuri g 
Įėjo daug gera taikos naud 
padaryti, nuėjo niekais t 
todėl, kad Roosevelt atšau 
savo atstovus, pakeisdam . 
savo duotus pažadus.

Willkie taip pat nuroti
• kad yra pavojus susilaul 3V0 Pašvęsti lietuy 
. šalyje diktatūros, jei t ?.au^a^’ Paragi 

pats asmuo būtų išrinkt parapijiečius įsteigti s 
prezidentu trečiam termin i&aus Vienuolyno F

, Jis nurodo, kad reikia gi 
žinti gyventojus į darbą, 

į ne laikyti juos pastoviais j 
. šalpgaviais, o tai galima j ais ir stipriausias v 
. daryti, jei būtų stengiami centras.
. pasijudinti gamybos didi riaus entuziasmu už 

mo kryptimi.

Pranciškaus vienut 
[ėmėjų d-jos 15 m t

vienuolijai siekti sa 
ir tokiu būdu paside 
vienuolijos rėmėjai 
adalyviai visų jos m 
gerų darbų. Jie, ne 

tiesioginiu būdu, pa 
tikėjimo skleidėjai

Jie veda kitus p:

labai arti Jo, pakely

draugijos užuomaz 
Čikagos miestas, 1S 

'rel. M. L. Krušas, i 
par. klebonas, mat 
reikalą sustiprii 

įsikūrusį Šv. Prane 
vienuolyną, kurio til

skyrių. Ir nuo pat s 
steigimo dienos iki š 
jis užsiliko skaitli

centras.

MEKSIKOS PREZIDENT r
PRIEŠ KOMUNISTUS 1

Čikagos N. P. Pane] 
ir šv. Kryžiaus pai 

■ jose įsisteigė skyri 
būdu Čikagoje už 
veiklumo branduol 
jai šelpti.
burgo parapijos ta 
atsiliko. Jos vienuo

Meksikos Miestas. — 5 
riausybės paskelbtas nai 
prezidentu generolas Can 
cho (rinkimai buvo lie] 
menes;) spaudos atstovą r
pareiškė, kad jis yra kati 
kas, kad jo valdžioj net 
vietos komunistams, kad 
neturės jokių bendradarb 
vimo santykių su komunij 
ne darbininkų vadovy 
kad Meksikoje komunistą 
negali būti vadovaujant 
vietos. i.

Šis prezidento pareiškiu ] 
daugelį Meksikos gyvent, 
labai nudžiugino. Camai iii 
buvo vyriausybės kandi . 
tas, tad manyta, kad jis s. 
Meksikos vyriausybės bet. 
višką programą, kad ir 
liaus skriaus katalikus v 
tik todėl, kad jie neatsisi 
garbinti Dievo. Jo par

Pirm; 
Pittsburge 1926 m. 
ia. kun. J. Čepanon 
tro ir Povilo parapij 
įčių laiku tapo įsteij 
išv. Vincento para 
m. J. Vaišnorui vat 

ir šv. Kazimiero j 
,kun. M. Kazėno ii 
i Vėliau įsisteigė si 
Dangun Žengimo į 

Skaitlingiausias s 
ių skaičiumi buvo 
Kazimiero parapij

Pranciškaus Rėmė 
dabar susideda iš pe 
5 skyrių. Jų dar ra 
lose miestuose: Hai 
"onn., Detroit, Mic]kimas išmušė ginklą genų į

lo Almazano salimnkad *2*. L_,_
kurie skelbė, kad Cama 
neteisėtai išrinktas, kad 
dirba su komunistais, 
rinkimus laimėjo Almaza

Almazan yra Jungt. A 
rikos Valstybėse ir iš čia 
do vau j a kovai laimėti 
pažinimą teisėtu Meksi 
prezidentu. Meksika jau 
keliasdešimt metų netur 
kataliko prezidento.

tom. Prie jų taip p 
so du savistoviai v; 
i skyriai: Pittsburj 
ratelis ir Akademija 
draugija.

įdringai;

KALIFORNIJOJE NEB 
KOMUNI STŲ SĄRAŠ

—

(Tęsinys)
patra suvirpėjo. P 
kad bijotų mirusiųj 

ad baugintųsi dėl n 
mauzoliejaus pasla 

•^kažkoks šiurpas s 
k nuodėminga mint

vą, jiems tuo geriau. Jie ei
na, matyt, prie tos pačios 
naikinimo sistemos, kuri bu
vo savo laiku vykdoma Uk
rainoj, kur per keletą metų 
badu išmarino šimtus tūks
tančių ukrainiečių.

Prisiminus, kad ši nepake
liamą 
ką ir 
mūsų 
sesės,
gilumoj užsidega galinga ko
vos ir pasiryžimo ugnis, gim
sta jėgos ir energija kovoti 
visomis priemonėmis, kad 
Lietuva nusikratytų nuo sa
vo pečiu tos nelaimės, kurią 
atnešė Stalino-Lenino kruvi
noji vėliava.

Laisvės Sūnus.

vargą, skurdą, panie- 
badą turi pergyventi 
tėvai, mūsų broliai ir 
išeivio lietuvio sielos

Sacramento. — Kalifo: 
jos įstatymų leidimo įsta 
priėmė gubernatoriaus 01 i$: 
pasiūlymą išleisti įstaty *an, ar verta? . Ji 
kuriuo draudžiama komu: 
tu partijai Kalifornijos i 
stybės ribose turėti si 
kandidatų sąrašą rinkimą aš ten radau, ki 
įstatyme nurodyta, kad | 
kuri partija, kuri turėtų 
munistinį vardą, kuri 
priklausytų trečiojo inter 
cionalo, kuri skelbtų vali 
bės santvarkos pakeiti 
smurto ir jėgos keliu, ne Uip mulas, ir ate

ii Jios pavardė man pi 
baisenybę... Nors t 
fepia savo dienora

1 Maslickų giminė 
Sielio už ląžo netes 
ltėmė žemę, paver 
ir paskum nekalt 
•..Tėvelis savo di 
rašo: „Eisiu keliai

išstatyti <^avo kandidati hd savo tėvo žem 
9 buvusią maitinto j 

Išpirksiu neži 
tos neį kančių!... ’ 
tai reikštų? ...—s' 
Kleopatra, ir kai 
^kaupus tylėj 
Mikienė apkabii 

paklausė:
Lyd 
-Kle

ITALŲ EITYNĖS

Rugsėjo 22 d. New Yo 
šv. Vardo italu draugijos 
m ošė didžiules eitynes, 
’’lose dalwairo per 15, 
itoln Tr-trrn Fit-vnes prie

<
P'■•triko katedros priėmė 
kivvskupns .'Spellman, 
mūs dvasininkai, miest 
valstybės pareigūnai.

.t

Įliflliiui ?
i į jos išveri 

aksominį ve 
Aukšlių tink]

i {
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arimas 
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nūta- 
ies ka- 
izuoja- 
irmijos 
orpusą.

įjun- 
atingo- 
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inė ka
na Tau
tininkų 
surašy- 
ralomos 
lykams 
do val- 
anizuo- 
.atus ir 
o ypa- 
rdos ži- 
e palie- 
iies ka- 

bet į-
i arini- kad yra pavoj^ 
ių ženk- i 
vos ka- 
prisaik- 
ąjungai. 
sisavina 
lomenės 
tą, tro- 
vus, ku- 
iltijo y- 
gardai.
1. buvęs 
inisteris 
r radiją 
je, pasi- 
toritetu, 
ad „Lie- 
pasilieka 
£ins Lie- 
aybę ir 
išgamos 
etas ne- 
Maskvos 
po dvie-

1. Mask- 
priimtas 
Lietuvos 
i „Lietu- 
uomene”. 
įvesti po- 
ariuome- 
pagandos 
lių vado- 
3 skyrių 
u omenės 
reit su- 
buvo ve- 
gus, ku- 
:ydų tau- 
.istėsi su 
mis. Tuo- 
ių vardu 
politinio 

su kurio- 
neturėjo

Butte, Mont J 
rinkiminės agitį- 
Ramiojo vandenį 
čiuose, respublid 
kandidatas preJ 
Wendell L. W 
vo didelę kėlioj 
pusę. Visur jį J

ANCIŠKIEČIŲ RĖMĖJAI 
ENČIA SAVO 15 METŲ 
JARBUOTĖS SUKAKTĮ

įšv. Pranciškaus vienuoli- 
s rėmėjų d-jos 15 metų 
krbuotės sukaktis yra lyg 
į kilnesnė ir ideališkesnė 
kntė. Vien dėlto, kad ši 
kūgi j a yra daugiau dvasi- 

didelės minios; ,|° pobūdžio, jos nariai pasi- 
vietoseWiUkiebJ x:" " —--1Z- ™ -
lioms dešimti®; 
susirinkusių,

Willkie savoj 
pažymi, kad J 
tika yra žymiai į 
bartinio karo n 
Roosevelto ulJ 
susilpninusi įj 
kratijos atsparu 
minėjo, kad LtrJ 
minė konferem®. 
Įėjo daug gera d 
padaryti, nuėjo 
todėl, kad Rood 
savo atstovus,; 
savo duotus paįį

Willkie taip;

Renčia iš meilės Dievui pa- 
eti vienuolijai siekti savo 
[kslų ir tokiu būdu pasidaro 
įos vienuolijos rėmėjai ir 
fendradalyviai visų jos mal
to bei gerų darbų. Jie, nors 
| netiesioginiu būdu, paši
uro tikėjimo skleidėjai ir 
kilestingumo darbų vykdy
mai. Jie veda kitus prie 
[erojo Ganytojo, ir patys 
Ina labai arti Jo, pakelyj į

[Šios draugijos užuomazga 
iivo Čikagos miestas, 1924 
L Prel. M. L. Krušas, Šv. 
prgio par. klebonas, maty
simas reikalą sustiprinti 
jaujai įsikūrusį šv. Pranciš
kus vienuolyną, kurio tiks- 
įs buvo pasišvęsti lietuvių 
autiečių naudai, paragino 
kvo parapijiečius įsteigti šv. 
franciškaus Vienuolyno Rė- 
įėjų skyrių. Ir nuo pat sa- 
Įo įsisteigimo dienos iki šiai 
lenai jis užsiliko skaitlin- 
lausiais ir stipriausias vei- 
Imo centras.

paoij uuiuvi

mo kryptimi Ipkyriaus entuziasmu užsi
metė Čikagos N. P. Panelės 
Irene, ir šv. Kryžiaus para
pijos ir jose įsisteigė skyriai, 
lokiu būdu Čikagoje užsi- 
lezga veiklumo branduolys 
jenuolijai šelpti.
jgPittsburgo parapijos taip 

it neatsiliko. Jos vienuoli- 
| šelpė nuo pat pirmųjų į- 
(lūrimo dienų. Pirmąjį 
yrių Pittsburge 1926 m. į- 
feigė a.a. kun. J. Čepanonis, 
r. Petro ir Povilo parapijoj, 
lo pačių laiku tapo įsteigti 
[yriai šv. Vincento parapi
nį, kun. J. Vaišnorui vado- 
lujant ir šv. Kazimiero pa- 
pijoj, kun. M. Kazėno ini- 
ktyva. Vėliau įsisteigė sky- 
tos ir Dangun Žengimo pa- 
pijoj, Skaitlingiausias sa- 
) narių skaičiumi buvo ir

šalyje diktat®- 
pats asmuo bėj 
prezidentu treįJ 
Jis nurodo, kadi 
žinti gyventojus 
ne laikyti juos [<■; 
šalpgaviais, otži 
daryti, jei bį^ 
pasijudinti gsi?

MEKSIKOS Pl
PRIEŠ KO!

Meksikos Mg 
riausybės past 
prezidentu g® 
cho (rinkimai I 
mėnesį) spariJ 
pareiškė, kad U 
kas, kad jo J 
vietos komuErJ 
neturės jokiij:- 
vimo santykiu u 
ne darbininh 
kad Meksikoje d 
negali būti d 
vietos.

Šis prezident: J 
daugelį Meksfc 
labai nudžiugti 
buvo vyriausvi-ko šv. Kazimiero parapijos 
tas, tad mayii|yrius.
Meksikos vyrictgį Pranciškaus Rėmėjų 
viską program r 
liaus skriaust 
tik todėl, kady 
garbinti Dievo

. kimas išmušė d 
lo Almazano ■)

. kurie skelbėjnklauso du savistoviai val- 
i neteisėtai ištintieji skyriai: Pittsburgo 
■ dirba su kotbterų ratelis ir Akademijos 
i rinkimus laimėyptinų draugija.

ma dabar susideda iš pen- 
Jlikos skyrių. Jų dar ran- 
si šiuose miestuose: Hart- 
•d, Conn., Detroit, Mich., 
snosha, Wis., ir New Bri- 
in, Conn. Prie jų taip pat

AMERIKA

Šv. Pranciškaus akademijos rėmėjų skyrius „Motinų Draugija”, Pittsburghe.Šv. Pranciškaus Vienuolynyo Pittsburghe, Pa., rūmai, kur yra seselių pranciš- 
kiečių vedama akademija—St. Francis Academy. Mokykla gausiai lankoma. 
Neseniai rūmai turėjo būti padidinti, nes mokinių skaičius auga.

Visų šių skyrių darbuotės 
ramstis tai Š. P. V. R-jų cen
tro valdyba, kuri turi savo 
centrą Pittsburghe, šv. Pran
ciškaus Vienuolyne. Jos ini
ciatyva kas vasara sušaukia
mas rėmėjų seimas. Susi
renka atstovai iš visų sky
rių, kurie svarsto, kaip pa
remti vienuoliją finansiškai 
ir daro veikimo programą. 
Atstovai gįžę į savo skyrius 
praneša seimo nutarimus ir 
imasi vykdyti juos. To viso 
pasėka būna įvairūs parengi
mai bei pramogos, kurie la
bai atneša gražios paramos 
vienuolijai.

Visos rėmėjų draugijos 
dvasios gaivintojas bei palai
kytojas tai kun. J. Skripkus, 
Šv. Pranciškaus vienuolyno 
kapelionas. Jo pasiaukojimas 
bei darbštumas uždega ir ki
tus imtis darbo. Per jį rė
mėjų draugija yra turėjusi 
daug darbščių veikėjų.

Šiems šv. Pranciškaus vie
nuolyno rėmėjams, krikščio
niškos meilės apaštalams, 
Bažnyčios ir Tautos tarnau
tojams, rūpestingiems kultū
ros ugdytojams, šv. Pranciš
kaus mylėtojams, savo dar
buotės 15 metų sukaktį mi
nint, linkėtina, kad jų pasi
aukojimas atrastų gausų už
mokestį pas Aukščiausiąjį ir 
atgarsį kitų širdyse.

RĖMĖJAMS SVEIKINIMAS
Širdingai sveikiname visus 

mūsų brangiuosius rėmėjus, 
kurie tokiu kilniu pasiauko
jimu ir nuoširdumu teikė 
mūsų vienuolijai gausią mo
ralinę bei medžiaginę para
mą per 15 metų.

Per šį trumpą laiką stebė
tini yra Jūsų darbo vaisiai. 
Jei šiandien Dievo Apvaiz

dos Kalnas Pittsburghe, kaip 
ta tyrų oazė, traukia prie sa
vęs sielas, jei iš čia skaidriai 
švinta religijos, apšvietos ir 
tautinio atgimimo ugnelė, jei 
vienuolijos darbo vaisiais 
džiaugiasi plačioji Šiaurės ir 
Pietų Amerikos lietuvių vi
suomenė—už tai turim būti 
Jums dėkingos.

Bet kokiu būdu mes Jums 
atsilyginsime? Kai kunigas 
Bosko dėkodavo savo ben
dradarbiams už jam teikia
mą piniginę paramą, tai dau
guma atsakydavo: „Ne tam
sta turi dėkoti mums, bet 
mes Tamstai, nes kaip tik 
pradėjome šelpti Jūsų įstai
gas, tuoj mums ėmė viskas 
sektis”. Tat, brangieji rė
mėjai, norėtumėm, kad ir 
Jūs taip pat jaustumėtės. Ži
nokite, kad Dievas grąžina 
kiekvienam su procentų pro
centais net ir mažiausį pasi
aukojimą, išeikvotą tarnau
jant tiesai, teisingumui, to
bulybei ir sielų gerovei. To
kie žmonės žibės, kaip žvaig
ždės amžinybėje.

Dievo palaima tegu lydi 
Jus visuomet!

Jums dėkingos,
.Šv Pranciškaus Seserys

/

KAS IKI ŠIOL ATSIEKTA 
RĖMĖJŲ PARAMA

Šv. Pranciškaus Seserų rė
mėjų aukomis bei parama 
daug kas buvo nuveikta.

1925 m. Dievo Apvaizdos 
kalnelyje pastatytas vienuo
lynas, kuriame buvo išauklė
ta per 200 seselių, pasišven
tusių darbuotis Dievo garbei 
ir Tėvynės naudai.

1927 m. nupirkta medžiai 
ir krūmai Apvaizdos Kalne
liui papuošti. Įtaisytas aka
demijos knygynas.

1932 m. pastatyta laikina 
koplytėlė.

1934 m. atremontuota ka- 
pelionija.

1935 m. išsiųstos dvi sese
lės studijuoti Lietuvoj ir 
steigti studijų centrą.

1936 m. pastaytas mergai
tėms bendrabutis.

1938 m. pastatytas pa
minklas seserų kapinyne. Su
rinkta pakankamai aukų iš
siųsti 5 seseles misijonie- 
riauti Brazilijoj.

1939 m. nupirktas naujas 
autobusas akademijai.

1940 m. pradėta statyba 
naujai mergaičių akademi
jai.

ŠV. PRANCIŠKAUS VIE
NUOLYNO RĖMĖJŲ TIKS

LAS IR PRIVILEGIJOS

Šv. Pranciškaus Vienuoly
no Rėmėjai yra suorganizuo
ti labai kilniais tikslais, bū
tent:

1. Palaikyti ryšius su šv. 
Pranciškaus seserų vienuoli
ja ir ją įvairiais būdais šelp
ti.

2. Surasti stipendijas ne
turtingoms, bet gabioms 
mergaitėms, kurios nori siek
ti mokslo seserų vedamoje 
akademijoje.

3. Pagelbėti neturtingoms, 
bet pašaukimą turinčioms 
mergaitėms į vienuolyną į- 
stoti suieškant joms dalį.

Remdami šiuos tikslus, rė
mėjai užsipelno šių dvasinių 
nuopelnų:

1. Kasdien seserys kalba 
maldų už geradarius.

2. Kas savaitė kalbamas 
rožančius geradarių intenci
ja.

3. Metų ketvirtyje laiko
mos šv. Mišios ir priimama

MINČIŲ ŽIUPSNELIS 
surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Žmogus turi būti stipres
nis negu jo jausmai. Tai ir 
turi skirti žmogų nuo gyvu
lio, kad žmogus gali save su
valdyti.

Dažnai iš siauro egoizmo, 
pats tėvas nori, kad sūnus 
būtų jo paties atkartojimas.

—O. S. Marden

šv. Komunija už gyvus ir 
mirusius rėmėjus.

4. Atlaikomos pamaldos į 
šv. Antaną per trylika an
tradienių.

5. Skirtomis dienomis pri
imama šv. Komunija.

Amžiniems nariams prie 
minėtų maldų dar aukoja
ma: šv. Mišios Vėlinių dieną 
ir per seselių metines reko
lekcijas šv. Mišios ir šv. Ko
munija.

Seselių pranciškiečių akademijos Pittsburghe, Pa., auklėtinės prie akademijos 
rūmų. Akademija yra už miesto, gražioje vietoje.

Verti atminimo yra tie, 
kurie pamiršo save.

—Vaperean
---- -------

Ilga naktis tam—kas ne
miega. Ilgas varstas tam— 
kas pavargo. Ilgas gyveni
mas tam—kas neprotingas.

—L. Tolstojus
---- -------

Dėkingumas yra aukščiau
sias išsilavinimas. Juo dėkin
gesnis yra žmogus, juo ge
riau jis žino visų savo kūno 
ir dvasios turtų istoriją, jų 
kilmę ir atsiradimą. O ši 
istorija yra žmogaus širdžiai 
daug svarbesnė už visas di
delių mūšių istorijas.

—Foersteris 
---- *-----

Tiesa yra perdaug nuoga 
—ji neuždega žmonių.

—Cocteau
---- .j.-----

Yra tik vienas pasaulyje 
pastovus dalykas,—tai nepa
liaujami pasikeitimai.

—Sorens

Viskas, ką esu padaręs, ar 
ką ateityje ketinu padaryti, 
įvyko ar įvyks dėka to 
darbštaus, pakantraus pri
gimties proceso, kuriuo atsi
randa skruzdėlynai—dalis iš 
dalies, mintis prie minties, 
veikalas prie veikalo. O jei 
kada dirbau ambicijos įta
koj, tai jos didžiausias tiks
las buvo parodyti jauniems 
žmonėms pavyzdį, kas gali
ma padaryti, pasinaudojant 
tomis trumpiausiomis laiko 
valandėlėmis, kurių vardas 
„akimirka”.

—EI. Buritas
---- -------  p

Genialų žmogų nežinia ko
kia nepermaldoma pajėga 
traukia į darbą, kuriam jis 
yra leistas. Nežiūrint sun
kenybių, ^kuriomis yra ap
suptas, nežiūrint to, kaip 
mažai žada tie palinkimai 
ateityje, tas darbas yra vie
nintelis,kurį jis nori dirbti 
su meile. —R. Vatter

Sąjungoje 
d vadina
mai tiktai 
nę, todėl 
pašalinti, 
upantams 
i drausmę 
:ie „vado- 
dirbti sa- 
rbą. 
irių įeis į 
teritorinį 

iepaskelb- 
i, kad nuo 
5 bus ver- 
ialistinius 
kslus.

Almazan m j 
rikos Valstybė; | 
dovauja korely 
pažinimą te* jf 
prezidentu. Mti 
keliasdešimt t| 
kataliko preĖtT

kaliform1 
komunisiį

Marija Aukštai te

ūdriniais Vieškeliais

u. Jie ei- 
os pačios 
, kuri bū
doma Uk- 
letą metų 
įtus tūks-

si nepake- 
ią, panie- 
>ergyventi 
broliai ir 
vio sielos 
alinga ko- 
gnis, gim- 
ija koyoti 
mis, kad 
u nuo sa- 
nės, kurią 
Ino kruvi-

Sacramento j 
jos įstatymai 
priėmė gubercl 
pasiūlymą M 
kuriuo draugi 
tu partijai 
stybės riboki 
kandidatų sq 
įstatyme nut ] 
kuri partija.' 
munistinj vd 
priklausytų d 
cionalo, kuriu 
bes santvarų 
smurto ir j^ 
H išstatyti <

IT ALL

(Tęsinys)
Kleopatra suvirpėjo. Ne 
L to, kad bijotų mirusiųjų, 
3a kad baugintųsi dėl ne- 
iomo mauzoliejaus paslap- 
į, tik kažkoks šiurpas su- 
Bte ir nuodėminga mintis 
himaišė:
k-Kažin, ar verta?... Juk 
s ponios pavardė man pri- 
hė baisenybę . . . Nors te
lis slepia savo dienoraš- 
ls, bet aš ten radau, kad 
norų Maslickų giminė iš 
Ino senelio už ląžo netesė
tą atėmė žemę, pavertę 
fgu, ir paskum nekaltai 
plakė .. . Tėvelis savo die- 
rašty rašo: „Eisiu keliais, 
rbsiu kaip mulas, ir ateis 
mos, kad savo tėvo žeme- 
|mano buvusią maitintoją, 

rksiu! Išpirksiu nežiū- 
kainos nei kančių! ...” 

-Ką tai reikštų ? . . .—su
oste Kleopatra, ir kai ji 
jndėlę susikaupus tylėjo, 
da Masliclkienė apkabino 
įpečius, ir paklausė:
[Mažute, aiy taip?... Lydė- 
J.ane igi galiui ? . . .—Kleo- 

į jos išverk- 
aksominį vei- 
Vikšlių tinklu 

Rugsėjo 21 
šv. Vardo ita 1 
mošė didžiuli 
"lose dalwal 
’tfln writ I_ vi
P-triVo kateF paž^eįrt 
kivvskupas j**8,} „.a ta| 
mūs dvasinB ZUC1U ra1 

valstybės pro

Pikis į baltą

apgijuotą; pabudo artimo 
meilė, pamiršo visą despotiz
mą, tėkštą jos giminei ir pa
lingavo galvute.

—Eisiu, bet, tamsta, po
nia, turėtumei žinoti, kad aš 
esu ne bajoraitė.

—Mano miela, reik prisi
taikinti amžių pakaitoms... 
Gerbiu tamstą, nežiūrint kas 
esi, vienok būtų malonu su
žinoti tamstos pavardę.

—Esu Kleopatra Kankly- 
tė,— nusilenkė, padarė reve
ransą jauna, aukšta ir liekna 
figūrėlė, vienog be šypsnio, 
be pasitenkinimo krislų.

Vanda Maslickienė atsilo
šė prie vijokliais apaugusios 
mauzoliejaus sienos, neryš
kus nustebimas ir vidujinis 
gižius smūgis sudungsėjo 
krūtinės angose, ji prisiminė 
seno pono kabinete buvusių 
baudžiauninkų sąrašą, ir 
tarp jų raudono rašalo kri- 
pele apvestą Juozo Kanklio 
pavardę, kurs buvo ypatin
gas ir atkaklus mužikas, ir 
miręs ilgo plakimo mirtimi.

Pradėjo suptis ir belstis į 
ponios sąžinę sunkūs ir įky
rūs priekaišto varpai, bet su
sigriebė, kad nuo to laiko 

jau išaugo trečioji karta, ir 
gal ši Kanklytė kitos šakos 
giminė?... Be to, save kal
tinti nerado reikalo, nes į sa
vo vyro dvarą atitekėjo toli 
iš Vilnijos.

Atsikvėpė laisviau. Išba
lusiame veide užsidegė dvi 
kraujo rožės, užmetė vualio 
naštas už pečių, ir pamanė:

—Šiam nekaltam kūdikiui, 
stengsiuosi visa širdimi nors 
ir nežymiai, bent dvasine 
meile atmokėti. . .

Pažvelgė ašarotu žvilgsniu 
į nekaltas Kleopatros akių 
gelmes, bandė jai nusišypso
ti ir išreikšti kažkokį dvasi
nį švelnų antplūdį, bet šer
menų liūdesio rūbą apsuko 
vėjas ir numetė lengvutį 
vualį nuo jos pečių, uždegė 
veidą ir visą jos figūrą, pa
vertė į mistingą šešėlį, kurs 
be žodžių apkabino Kleopat
rą, ir lėtais žingsniais abi 
priėjo prie drėgme alsuojan
čių mauzoliejaus durų.

Pasuko raktą, atstūmė 
grotą ponios ranka, nusilen
kė prieš kryžių ir viršui du
rų kabantį šeimos herbą, pa
skum atrakino šalę stovinčią 
juodą skrynią, išsiėmę žva
kidę su keliomis žvakėmis, 
persižegnojo, užžiebė žvakes, 
ant jų liepsnų ranka padarė 
kryžių, ir garsiai melsdamo

si, leidosi akmenų laiptais į 
tamsų rūsį.

Ji žengė labai išlėto, vis 
atsigrįždama į Kleopatrą, 
rankoje iškelta žvakydė lin
gavo ir virpėjo; kai užmynė 
paskutinį laiptą, sustojo ir 
jos akys pradėjo neramiai 
klaidžioti apdulkėjusių, su
trūnijusių grabų eilėj, kurie 
stovėjo plataus ir ilgo rūsio 
priemūriuose, aštuoniai ir 
šešiai kantuoti, su prabangi
niais kutais, blunkančiomis 
blėtomis bei kryžiais.

—Ponia, aš žvakydę panė
šėsiu, — smalsumu pagauta 
pasisiūlė Kleopatra ir, kai ji 
pirmesnė pasileido apžiūri
nėti grabų, ponia atsigavo ir 
pradėjo pasakoti kiekvieno 
grabo biografiją iš eilės pri
eidama, ties kiekvienu atsi
dūsėdama.

Prie vieno grabo baltai da
žyto, kurio keturiuose kam
puose kabojo dar visai žy
miai neišblukusio aukso ku- 
tosai, Vanda Maslickienė su
stojo ir, ypatingai į Kleopat
rą pažvelgus, pareiškė:

Čia ilsisi jaunutė Zofija— 
meilės auka... Ji buvo jau
niausia mano vyro sesuo. 
Ir, pamanykit, būdama 16 
metų įsimylėjo į buvusio 
baudžiauninko ainį, kurs 
antrininkavo mūsų dvare. 
Apie metus laiko nieks to 

nežinojo ir nenumanė. Pa
skum vyresnioji bona pradė
jo nusiskųsti, kad Zofijai vi
sai nesiseka prancūzų kalbos 
pamokos. Pagaliau susekta, 
kad Zofija kažko ilgisi, ne- 
išmiega, ir siūlas atvedė ka
muolį, kad jinai susitikdinė- 
ja su ne savo klasės žmogu
mi. Juodu tapo griežčiausiai 
išskirti: jis išmestas iš dar
bo ir išvarytas, o ji užda
ryta rūmuose. Nors ten ji 
buvo apkrauta įvairiausiais 
patogumais, draugais ir sve
čiais, bet blyško, džiūvo, ne
rimo, ir vėliau išvežta į 
aukštąjį pensijonatą — išėjo 
iš proto, gavo džiovą ir mi
rė; o jis atbėgęs į dvarą per 
jos šermenis—nusižudė.

Kleopatra žiūrėjo į Zofijos 
grabą gailesčio apsemta, jai 
buvo gaila šios aukos, kurią 
luomų nelygybė išrovė iš gy
venimo, nuraškė tradicijos 
kaip nepražydusį rožės pum
purą, sulamdė ir išmetė iš 
gyvųjų.

—Apie šį grabą neverta 
nieko sakyti, nes tai tikras 
mistiškumas, ko mūsų visa 
šeima neišriša,—sustojus pa
sakoja Vanda Maslickienė 
ties kitu juodu visai prastu
čiu grabu, stovinčiu ant že
mo padėklo, kurs per pusę 
buvo permestas juodos ge
lumbės kaspinu, ir tą kas

piną slėgė pilka, apdulkėjusi 
knyga.

—Tai yra prasčiausias 
grabas šiame mauzoliejuje, 
—tęsė Maslickienė. —Apie 
jį nėra jokių raštų, tik pasa
kysiu tamstai, kad ši miru
sioji moteris pareina! ...

—Pareina ?! — nustebo ir 
pašiurpo Kleopatra, o ponia 
arti prie jos pritulo ir tęsė:

—Taip, pareina, vaikeli: 
kai tik vidurys naktų, tai 
pro sodą baltas moteriškas 
šešėlis, pavirtęs kažkokia 
ūkana, slenka, slenka, ties 
rūmo bokštu pranyksta, o 
paskum dejuoja, verkia, ir 
šlepsi po miegamuosius, po 
salioną, ir tik prieaušry pra
nyksta. Sako, buvus vesta 
taipgi iš žemesnio luomo ir 
anyta, jos nekęsdama, visus 
jos vaikus gimstant pribaig
davo . . . Ak, tegu . . . Amžiną 
atilsį. .. Štai ir jos anytėlės 
„palocius”.

Parodė puikų iškilų grabą 
su stiklo langeliu iš galo: 
čia gumšojo juodų šilkinių 
sutrūnijusių rūbu krūva, iš 
kurios kėpšojo giliomis akių 
duobėmis kaukuolė.

—O čia garbingiausias ba
joras, turėjęs didžiausių ko
vų su baudžiauninkais: tai 
mano a.a. vyro tėvas .. . Ak, 
kam to visko ...—susimąstė, 
susigriebė prisiminus raudo

no rašalo kripelę ir čia pat 
žibintą iškėlusią Kleopatrą, 
lyg susigėdo ir, atsistojus vi
duje rūsio, abiejų rankų glė
biu parodė visą eilę grabų, 
grabų ... O ten, rūsio pačia
me gale, stovėjo platus tuš
čias priemūrys, kuriame su
stojo ponios akys, pasriuvo 
ašaromis ir ji, kaip šešėlis, 
išlėto pradėjo prie jo slinkti. 
Priėjus tuščią platų priemū- 
rį, užlaužė rankas, ir kurčiu, 
lyg užgrabiniu balsu, pra
virko.

Skaudi rauda aidėjo rū
sio angomis ir užsikirsda
ma už grabų, tarytum, atsi
mušdavo į šimtus tūkstančių 
stygų, kurių šiurpus atgar
sis gulė į Kleopatros jaut
rią, sielą ir ji, pastačius žva- 
kydę ant priemūrio, vėl ap
kabino besikankinančios naš
lės šešėlį.

Už žemų durų pasigirdo 
žingsniai, sugriežė grota lė
tu šiurpulingu gurgždėsiu, į- 
siveržė oro srovė, ir pro niū
rią mauzoliejaus angą žiū
rėjo naktis, iš kurios juodos 
skraistės išdygo žmogaus si
luetas ir akmenų laiptais lei
dosi žemyn.

(Bus daugiau)

Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.

/ės Sūnus.



Iš TOLIAU IR IŠ TOLI
HARRISON, N. J.

Padėka
Reiškiame širdingą padė

ką visiems, kurie dalyvavo 
mūsų Dievo Motinos Sopulin
gos parapijos, Harrison- 
Kearny, N. J. 25 metų su
kaktuvių bankiete, rugsėjo 
15 d.

Širdingai dėkojame už at
silankymą ir gražius linkėji
mus šv. Jurgio par. kleb. 
kun. K. Pauloniui, Brookly- 
ne, šv. Onos kleb. kun. M. 
Kemežiui, Jersey City, šv. 
Kazimiero par. kleb. kun. J. 
Kintai Patersone, vakarienės 
vedėjui adv. K. Paulauskui 
ir visiems kalbėtojams, kurie 
pasakė gražias kalbas.

Seserims pranciškietėms 
už papuošimą bažnyčioje al
torių ir prisidėjimą kitais 
darbais.

Sodalietėms už platinimą 
bilietų, visiems biznieriams 
už aukas, visiems svečiams, 
kurie atsilankė iš kitų mies
tų, kaip Bayonne, Newark, 
Jersey City, Nutley, Long 
Island.

Choro vedėjui P. Hodeliui 
ir choristams už gražias dai
nas, A. Bilaskui ir jo orkes
trui ir visiems, visiems, ku
rie tik dalyvavo ir prisidė
jo aukomis ir darbu, širdin
gai dėkoja rengimo komite
tas:

Kleb. kun. L. Voiciekaus- 
kas, V. Pietaris, E. Miliūnai- 
tienė, M. Gerulienė, E. Kaz
lauskienė, U. Matukaitienė, 
V. Kemėža, S. Baurušaitis, 
K. Aleknavičius, G. Svirne- 
lienė, O. Kasparienė.

BAYONNE, N. J.
Sodaliečių Balius

Pereitą šeštadienį par. sa
lėje įvyko sodaliečių balius. 
Žmonių buvo nemažai. Atsi
lankiusieji linksmai praleido 
laiką.

Novena
Novena prie šv. Mykolo 

užsibaigs šį sekmadienį, rug
sėjo 29 d., 7:30 vai. vak., iš
kilmingais mišparais. Tiki
mės, kad žmonės pasinaudos 
Dievo malonėmis ir gražiai 
atsilankys į šių gražių pa
maldų užbaigimą.

Balius
Rugsėjo 29 d., šv. Mykolo 

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

Koncertas
Spalių 27 d. art. J. Žu

kauskaitė turės didžiulį kon
certą. šiame koncerte daly
vaus ir naujai suorganizuo
tas parapijos choras, muz. A. 
Jakupčionio vedamas. Bus 
įvairių solistų, duetų; daly
vaus Tomas Long, Mrs. 
Anna Spaide, J. Zengukys ir 
kiti. Koncertas bus platus 
ir įdomus. Tikime, kad at
silankys ne tik Bayonniečiai, 
bet ir apylinkės lietuviai.

Pataisymai
Pereitą savaitę buvo pra

dėta daugiau gražių pataisy
mų. Kadangi didžiulis alto
rius neseniai buvo nudažy
tas, numatyta įdėti naujas 
gumines grindis. Darbas bus 
pabaigtas šv. Mykolo šventė
je.

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 ligų. Reumatismo, 
Tonsils ir odos ligų, su gerom 

pasekmėm.

Pradėta dažyti ir puošti 
parapijos salė. Visi pagra
žinimai bus baigti šv. Myko
lo dienai. Taigi, visi į 
Bayonne, į parapijos balių- 
šokius.

Vyčių suvažiavimas
Rugsėjo 22 d. mūsų par. 

salėje įvyko gausus L. Vyčių 
N. Y. ir N. J. apskrities su
važiavimas, kuriame dalyva
vo 12 kuopų atstovai. Buvo 
suvažiavę per 100 gražaus 
jaunimo. Jie tarėsi savo or
ganizacijos reikalais, bet ne
pamiršo ir svarbių visos tau
tos reikalų. Sveikinimo kal
bas pasakė kleb. kun. S. Sto
nis, kun. M. Kemežis, kun. 
Paulėkas, „Amerikos’ redak
torius. Išrinktos įvairios ko
misijos rudens ir žiemos lai
kotarpio veiklai atlikti. Po 
posėdžio vietiniai vyčiai gra
žiai pavaišino svečius.

WASHINGTON, D. C.
Baltijos-Amerikos draugi

ja turėjo savo susirinkimą, 
kuriame priimta plati, turi
ninga rezoliucija Lietuvos 
reikalu. Išreikšta padėka 
šalies vyriausybei, nepripa
žinusiai Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užgrobimo ir pa
reikštas griežtas protestas 
prieš Sovietų Sąjungos plėši
kiškus darbus. Draugijos 
pirm, yra Ellis Haworth, 
sekr.—L. J. Esūnas.

BALTIMORE, MD.
—Rugsėjo pradžioje mirė 

J. Gulbinas, senas siuvėjas; 
jis nukrito nuo laiptų, sun
kiai susižeidė ir nepasveiko. 
Mirė Maksimavičių jauna 
dukrelė. Kiekviena šeima tu
ri nelaimių, kančių, kurioms 
sumažinti visi raginami stoti 
į tretininkų draugiją, kur 
Dievo malonės saldina pa
saulio kartybes.

—Rugsėjo 20-21 d.d. buvo 
šilta kaip vasarą. Sekma
dienį per 10 vai. mišias bu
vo Galkausko vestuvės. Prie 
bažnyčios durų buvo išsta
tytos dvi žalios eglutės, ku
rios visada būsiančios toje 
vietoje. Labai gražiai atro
do.

—Rugsėjo 23 d. pradeda
ma lietuvių mokyklos mažy
čių skyrius - vaikučių darže
lis. Iki šiol įrašyta 16 vai
kų. Reikėtų tėvams daugiau 
susidomėti ir pavesti savo 
vaikučius seselių kazimierie- 
čių globai. J. K.

PHILADELPHIA, PA.
Rugsėjo 15 d. šv. Kazimie

ro bažnyčioje per sumą su
tuokti Petras Žilinskas ir 
Elena Paulauskaitė. Jų pa
lydovais buvo: J. Žilinskas 
su Mar. Aster, St. Barčius su 
Pr. Vasiliauskaite, VI. Pau
lauskas. su J. Andriulyte. Mi
šių metu visi priėmė Komu
niją. Pokylis įvyko par. sa
lėje. Dalyvavo per 300 sve
čių, kurių tarpe ir kun. dr. 
V. Martusevičius. Laimingo 
jaunajai porai gyvenimo!

Tenka laikraščiuose paste
bėti, kad kitur laikai page
rėję, bet ne taip pas mus. 
Dauguma ateivių dirba cuk
raus dirbtuvėse, kurių čia 
yra trys. Dirba jose ir daug 
lietuvių, kurie jose nuo pat 
atvykimo iš Lietuvos laikų; 
juos pasekė ir jų vaikai. 
Cukraus dirbtuvėse gerai, jei 
gauni darbo keturias dienas 
per savaitę, tad parsineši 20 
dol. Žiemos metu darbas su
mažėja ir begauni 15 dol., 
tad su šeimyna labai sunku 
pragyventi. Taigi, cukraus 
darbininkai negalime pasi
girti gerai uždirbą, nes retas 
kuris gaunam dirbti 40 va
landų savaitėje.

Visi lietuviai, kurie nėra 
šios šalies piliečiai, privalo

įsiregistruoti pašte iki gruo
džio 27 d. Geriausia kreip
tis į šv. Kazimiero par. salės 
kambarį, kur antradieniais 
ir ketvirtadieniais, nuo 7:30 
vai. vak., pagelbsti užpildyti 
blankas. K. Dryža.

JERSEY CITY, N. J.
Šį šeštadienį, rugsėjo 28 

d., įvyksta moterų demokra
tų klubo rengiamas balius. 
Anksčiau buvo paskelbta, 
kad šis balius įvyks spalių 5 
d. bet dėl nenumatytų prie
žasčių įvyks savaite anks
čiau. Ši organizacija, kuri 
susideda iš kitataučių mote
rų parapijos apylinkėj, ren
gia šį pasilinksminimo vaka
rą parapijos naudai.

Šį sekmadienį, tuoj po su
mos par. salėje įvyks labai 
svarbus visų parapijos vyrų 
susirinkimas pasitarti apie 
Šv. Vardo draugijos metinį 
paradą, kuris įvyks sekma
dienį, spalių 13. Visi vyrai 
raginami ir kviečiami atsi
lankyti, nes labai svarbu, 
kad mūsų parapija gražiai 
pasirodytų šv. Vardo draugi
jų eisenoje.

Metinė parapijos vakarie
nė įvyks lapkričio 17 d. Tą 
pat įvakarą bus leidžiami iš
laimėt! 5 kalakutai. Laimė
jimo bilietai jau platinami ir 
visi raginami įsigyti.

40 vai. atlaidai bus spalių 
6, 7 ir 8 d.d. Klebonas ra
gina visus parapijiečius gau
siai atsilankyti į atlaidus.

J.

HARTFORD, CONN.
Jubiliejinė Vakarienė

Spalių 13 d. 5 vai. popiet 
parapijos mokyklos salėje į- 
vyks jubiliejinė vakarienė. 
Bus paminėti 25 metai, kai 
lietuvių Švč. Trejybės para
pijos bažnyčios kampinis 
akmuo buvo pašventintas. 
Klebonas prelatas Ambotas 
ir rengimo komisija kviečia 
visus dalyvauti.

Vakarienės komisiją suda
ro: pirm. Elyošienė ir Meš- 
kūnienė, šeim. Simonas Gau- 
čas, ižd. Jakaitytė. Tai smar
ki komisija ir jau turi gabių 
pagelbininkų.

Mūsų profesionalai
Hartforde dantų gydymo 

įstaigą atidaro lietuvis Dr. 
Edvardas Krikščiūnas. Atsi
lankė ir kalbėjo par. moterų 
klubo susirinkime ir rodė 
gražius krutamuosius pa
veikslus. Šiomis dienomis 
prisirašė prie vietinio par. 
choro.

Dr. Mindaugas Vincas Mi- 
kolainis, seniau praktikavęs 
Hartforde ir kiek laiko spe
cializavęsis New Yorke, vėl 
gyvena Hortforde. Jis yra 
šv. Juozapo mergaičių kole
gijos gydytojas. Tai svarbi 
vieta ir džiaugiamės, kad ją 
užima lietuvis. Jis yra ir šv. 
Pranciškaus ligoninės štabo 
narys. -

Dr. Antanas Šupis gyvena 
Park Street ir tarnauja lie
tuviams. Pranas Mončiūnas 
grįžo neseniai baigęs advo
katūros mokslus.

Jis dažnai matomas jau
nimo tarpe ir tikimės, kad 
pasiliks Hartforde, nes ad
vokatas Pranas, be abejo, 
galės daug patarnauti savo 
tautiečiams lietuviams.

Kitas lietuvis advokatas— 
Stasys Jasukevičius iš arti
mo Thompsonville. Jis dar
buojasi su Wm. Citron, 49 
Pearl St.

Džiugu matyti, kad lietu
viai profesijonalai daugėja 
ne tik Hartforde, bet visur. 
Minėtieji profesijonalai yra 
katalikai. Linkėtina, kad jie 
tokiais visuomet liktų ir vi
suomet būtų prisirengę są
žiningai patarnauti lietu
viams.

Nauja salė
—Šv. Kazimiero draugija 

Poquonock, Conn., kur gy
vena nemažas skaičius lietu
vių, nusipirko ir gerina savo

AMERIKA

JOS ŽIT
^talpose baltijo

Šv. Pranciškaus Vienuolyno rėmėjų skyrius Hartforde su dvasios vadais kun. prel. 
J. Ambotu ir kun. J. Kripu priešakyje. Seselės pranciškietės Hartforde veda pra
džios mokyklą ir dviejų kursų High School.

JUOZAPO-MARIJOS VILOS 
PIKNIKAS

Rūstus rytas. Pučia šiau
rės vėjas, jis matomai veda 
barnius su medžių lapeliais, 
kurie kenčia jo skaudžius žo
džius. Oras šaltas, nors ru
duo tik spėjo atvykti. Vis
ką apima skaudi melancholi
ja, lyg būtų laukiama bolše
vikų, ar jų giminės invazi
jos, kažin ko skaudaus, ar 
pačios mirties. Sodne ir ap
linkui žolė nuvytusi, numin
ta. Tvarkdariai rankioja ne
tvarkingai išmėtytus popier
galius ir kitus nereikalingus 
daiktelius. ' Kokia Juozapo- 
Marijos Vilos nykios nuotai
kos priežastis? Ar čia būta 
nesutikimų, muštynių, ar 
kits kas?

Ne. Vakar turėta gražių 
svečių — lietuvių iš plačios 
apylinkės. Čia jie vaikščio
jo, šnekučiavo, žaidė. Čia 
vaišinosi skaniais užkan
džiais po sodno, medžiais ir 
tai draugiškai, maloniai. At
rodė, lyg būtų buvusi viena 
didelė šeima. Artimiausioj 
lauko pusėj tovi išsirikiavę į 
eiles be arklių jų blizgantie
ji vežimai, sodne ir plačiam 
kieme pilna žmonių. Mūsų 

salę, pavadintą St. Casimir’s 
Lithuanian Hall. Dedikacija 
bus spalių 20 d. Sveikina
me kaimynus ir linkime 
jiems gražios ateities.

—Prelatas J. Ambotas bu
vo išvykęs į Darbininkų sei
mą Bostone.

—Hartfordietis, mūsų mo
kyklą baigęs, kun. Juozas 
Kočiūnas gražiai darbuojasi 
lietuvių tarpe Union City. 
Ten kun. Juozas randa ne
mažai lietuvių ir stengiasi 
jiems patarnauti.

—Hartfordietis kun. Al
fonsas Čebatorius smarkiai 
darbuojasi Waterburio lietu
vių tarpe.

—Aukštesnių mokslų tęs
ti grįžo studentai hartfordie- 
čiai: Elyošius (į Brown Uni
versitetą, Providence, R. L), 
Irena Giedraitytė į Univer
sity of Conn, Albertas Povi
lonis į Tufts Medical School, 
Balčiūnas irgi į aukštą mo
kyklą, Povilonis ir Kočiūnas 
į šv. Tomo seminariją, kuri 
yra Bloomfield.

—Neseniai apsivedė vyčių 
pirm. Edvardas Mončiūnas 
su lietuvaite Bekeryte. Tai 
pavyzdinga porelė. Jiems ir 
visiems kitiems šiais metais 
apsivedusiems linkime ge
riausios kloties.

—Parapijos mokykla jau 
atidaryta—pradžios mokyk
la ir junior High School. Ti
kimės, kad lietuviai labiau 
įvertins savo katalikišką lie
tuvišką mokyklą ir ją rems, 
siųsdami savo vaikučius į ją.

—Mokyklos benas, Wilder 
Goodale vadovaujamas, gra
žiai pasirodė pereitą šešta
dienį popiet Wethersfield, 
kur buvo gėlių paroda.

Koresp. 

akademijos studentės tos pa
čios mokyklos naudai parda
vinėja svečiams gražius, akį 
veriančius daiktelius, ska
nius vaikeliams saldainius. 
Lietuvės šeimininkės už ba
ro verda, kepa maloniu kva
pu viliojančus valgius, juos 
maloniai teikia prašantiems; 
kitam bare darbuojasi vyrai 
su prakaitu, pardavinėdami 
skanius gėrimus. Bendra 
nuotaika rami ir rimta. Visi 
žino, jog Juozapo Marijos 
pikniko pelnas eina lietuvių 
katalikiškųjų mokyklų nau
dai. Lietuvis su savim čia 
atsiveža savo šeimynėlę, ar
timiausius asmenis ir vieną, 
kitą dolerį, kad ji paliktų 
vietoj. Jis žino, jog jo auka 
eina pačių lietuvių naudai. 
Gražu čia buvo vakar, gra
žus, šiltas oras, nors žmonių 
pranašauta lietus. Šį rytą 
šių metų žiaurus oras, lyg 
atsikeršydamas už vakar 
dieną, pučia šiaurės vėju, ro
do rūstų savo ūpą. štai ny
kios nuotaikos priežastis.

Lietuvės ir lietuviai atvy
kote į lietuvių ūkį praleisti 
valandėlę savųjų tarpe, lau
kų ore. Maloniai ją pralei
dot, savo gražia nuotaika 
palikot malonų įspūdį. Grį- 
žot vakare į savo namus, į 
darbą. Slegiantį ūpą suža
dinote, palikdami mūsų na
melius. Buvote ir vėl pra- 
nykote. Tačiau su tuo ūpu 
rišasi džiaugsmo ir dėkingu
mo jausmas Jums, pas mus 
atvykusioms, ypač gi tiems 
mūsų bendradarbiams, kurie 
nesigailėjo gausių aukų, ku
rie padėjo daug darbo ir 
triūso, berengiant pikniką ir 
jį tvarkant.

Sudiev! Iki malonaus pa
simatymo artimiausią pava
sarį.

Kun. Pr. Vasiliauskas, 
Juozapo Marijos Vilos 

Kapelionas.

SO. BOSTON, MASS.
Piliečių draugija uždarė 

komunistams duris
Lietuvių piliečių draugija 

rugsėjo 19 d. vienbalsiai nu
tarė nebeišnuomuoti savo sa
lės bei patalpų komunistams 
bei komunistuojančioms dr- 
gijoms. Dabar bolševikai ne
begalės rengti lietuvių salė
je pramogų bei susirinkimų, 
prakalbų. Nutarimas pada
rytas po ilgu išsiaiškinimų.

Reikia pažymėti, kad prie 
piliečių draugijos priklauso 
apie 800 lietuvių Amerikos 
piliečių įvairiausių pakraipų.

Reikia tikėtis, kad šį drau
gijos pavyzdį paseks ir kiti 
klubai ir salių savininkai.

Kubilius rastas kaltu
Rugsėjo 2 d. naktį meto

distų pryčeris B. F. Kubilius, 
užeidamas į Strand Cafe, ne
tinkamai pastatė gatvėje sa
vo automobilį. Kai policinin
kas atkreipė jo dėmesį, tai 
Kubilius pradėjęs šiurkščiai 
keikti policininkus, kurie jį 
nusivedė prie „bakso”. At-

Rugsėjo-September 27,

Pereitą savaitę New 1 
ką aplankė apie 200 įva 
miestų mayorų. Buvo jų 
vykę net iš Kanados. B 
suvažiavę konferencijonj 

----*----
Panamos kanalo apskl 

ir apylinkėje neliko nė vi 
nepiliečio ar gimusio ua 
ny. Visus svetimšalius! 
gabeno.

----*----
Pasaulinėje Parodoje, Ij 

Yorke, japonai buvo past 
pavilijoną. Baigiantis pi 
dai, Japonijos gen. komi 
ras Kaname Wakasugi pa 
vanojo tą namą New Yq 
miestui ir rugs. 18 d. jį į 
vedė. Namas buvo pastį 
tas tvirtai ir dėlto jis i 
stovės buvusios parodos j 
ke.

Šiemet Padėkos Diei 
Thanksgiving bus lapk: 
21 dieną. Taip pareiškė ] 
Roosevelt.

^įnešta „Ame- 
L numeryje, 
plikos” įstaiga 

■jaujas patal- 
houth 9th ir 
L Brooklyne, 
L spausdina- 
; Šiuo metu 

L§e vykdomi 
Lo darbai ir 
h „Amerikos” 
Įįiidstracija ir 
L bus naujose

Lvaitę į naujas 
Lfyjbentas nau- 
į.jauja raidžių 
įjina, kurią te
itoji mašina 
lakama.

Jau gali 
nai Pabal 
N. Y. Pas 
ri įvyks 
6 d., Cou: 
ligi 5 vai 
lietaus—A 
talpose, b 
lione).

Prograi 
jos Amer 
stovas. S 
tu vos, L 
Himnai, ] 
ver Whal 
vo pulk, 
jos atstc 
ir Esti j o 
d’affaires 
pos sveik

vykęs policijos „autobusas” 
nusivežė Kubilių į station 6 
ir uždarė. Paleido tik užsta
čius kauciją. So. Bostono 
teisme Kubilius rastas kaltu 
vartojime „profane lan
guage”.

B. F. Kubilius yra komu
nistų simpatikas ir Chicago- 
je viešai reiškęs pasitenkini
mą Rusijos pagrobimu Lie
tuvos.

Ruošia Didžiulį Koncertą
ALRK Federacijos N. A. 

apskritis ruošia didžiulį kon
certą Lietuvos pabėgėliams 
šelpti.

Koncertas įvyks lapkričio 
17 d. 3:30 vai. popiet Jordan 
Hall. Dainuos Metropolitan 
Operos artistė Anna Kaskas- 
Katkauskaitė ir šv. Petro 
parapijos choras, vadovau
jant muz. Juškai.

A.

LICENSES
Wholesale, Retai]

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby given that Licens 
GB 1728 has been issued to the underi 
to sell beer at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control Law ai 
Quentin Rd., Borough of Brooklyn, < 
of Kings, to be consumed off the pre 

HENRY HARMELING
3515 Quentin Rd. Brooklyn, '

NOTICE is hereby given that Licensi 
GB 1692 has been issued to the underi 
to sell beer at retail under Section 11

I SKRODŽIUS

Ljadienj, nig- 
kilaigs Dienos 
L laikas. šeš
ta gulti, atsuki
mus viena va- 
į tolinasi, atei- 
pj bus gali- 
Lda ilgiau pa-

the Alcoholic Beverage Control Law ntl
Quentin Rd., Borough of Brooklyn, C(
of Kings, to be consumed off the pr41ASYTOJOS 

ABRAHAM DAVIDOFF
2976 Quentin Rd., Brooklyn, nIIJTA

Muzika 
lį pradės 
gėlų K: 
chorai, C 
jant. V 
Metropol 
dė O. Ka 
lėli, mėb 
choru).
atvė, p- 
viškas Ii 
nuos tei

NOTICE is hereby given that License 
GB 1932 has been issued to the underi 
to sell beer at retail under Section 11 
the Alcoholic Beverage Control Law aj 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, G 
of Kings, to be consumed off the pren 

BENJAMIN BICKEL
333 Sumner Ave., Brooklyn, ]

NOTICE is hereby given that'LicenS 
EB 2927 has been issued to the underi 
to sell beer at retail under Section 1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, ( 
of Kings, to be consumed on the pren 

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

yra atvykusi 
rajos rašyto- 
Lzdset, Nobelio 
Lėtoja, pasauli- 
penybė. New 
piki laikraščiai 
L „Tablet” šiai 
kerbti ruošia 
Mos Akadę-

MOTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIAI

Moterų Sąjungos New 
York ir New Jersey apskri
ties suvažiavimas įvyks spa
lių 20 d., sekmadienį, vietos 
par. salėje, 6 Davis Ave., 
Kearny, N. J.

Visos kuopos nuoširdžiai 
prašomos atsiųsti savo at
stoves.

S. Subatiene, pirm.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 11449 has been issued to the under™ ,. , .
to sell beer at retail under Section itĮinemimą, ku 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Smith St., Borough of Brooklyn, Coir 
Kings, to be consumed off the premii 

MARGARET BARBIERI 
176 Smith St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 10604 has been issued to the undei 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Morgan Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the pre 
JOHN BEHNKEN & WILLI WIN!

560 Morgan Ave., Brooklyn,

įvsioji rašytoja 
nitą apie mažas 
fį
pet pasišalino iš 
ai ją užėmė vo- 
kriežta diktatū
ra. Jos įdomūs 
persti į dauge-NOTICE is hereby given that Licens] 

GB 2492 has been issued to the underi 
to sell beer at retail under Section 1|< 1. ILG,,^., !,_■ 
the Alcoholic Beverage Control Lag' UclUVllI Ka 
206 DeKalb Ave., Borough of B’klyn, (J 
of Kings, to be consumed off the pra 

ANDREW SANTORO 1 
Adelphi Delicatessen

206 DeKalb Ave., Brooklyn, J

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 11304 has been issued to the undei 
to sell beer at retail under Section 18' 
the Alcoholic Beverage Control Law at]'! 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, It 
ty of Kings, to be consumed off the pr® 

MAX CHINOWSKY A 
1838 Nostrand Ave., Brooklyn, N>

kas. Con 
Bostono 
solistas 
viskas d 
Y. Latvi 
nų ir ba 
ras, O. i 
jant. Sn 
lietuvišl 
ryte. L 
ir šv. J 
ro šok: 
vadovai 
viškus 1 
E s t i j 
Veterai 
O. Prai 
tų dair 
liaudies 
Stitson 
pė (jo; 
Jurgio 
Apreišl 
lienės į 
Dulkei

Spalių 2 d. bus pradėta 
Xavier Labor School - Darbo 
žmonėms mokykla, 30 W. 16 
St., New Yorke. Bus duoda
mos darbo žmonėms pamo
kos, būtent: Viešo kalbėji
mo ; parlamentarių teisių; 
darbininkų etikos; ekonomi
jos, unijizmo ir šių dienų so
cialių reikalų.

Šią mokyklą veda jėzuitai 
ir už pamokas darbininkams 
mokėti nereikia. Vien regis
travimo duoklė yra $1.00. 
Pamokos būna trečiadienių 
vakarais. Registruotis pa
mokoms reikia nuo rugsėjo 
27 iki spalių 2 d.

----*----
Lynbrook, L. I., atidaryta 

nauja parapija, kurios baž
nyčia bus Kolumbo Vyčių 
name. 

------- ----
Louisiana valstybėje mo

kyklų vadovybės įsakymu, 
bus dalinami pietūs netik 
viešųjų, bet ir privatinių-ti- 
kybinių mokyklų vaikams.

pinių. Jos pa
balių 9 d. 8:30
F lestu š<
L r apie Lieta-L lial] 

ž 
R kaina yra t h1.“-50'-’ chorai 
gminose vie-|vismil 

za (su 
dainu<

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 2918 has been issued to the under™ , 
to sell beer at retail under Section Kf HCtOS FCZerVUO 
the Alcoholic Beverage Control Law at? 
Gerrittsen Ave., Borough of Brooklyn, Q 
of Kings, to be consumed off the preffl 

JOHN H. MURPHY
2882 Gerrittsen Ave., Brooklyn, Į

NOTICE is hereby given that License 
GB 6908 has been issued to the undera 
to sell beer at retail under Section 1( 
the Alcoholic Beverage Control Law ai 
Meserole Ave., Borough of Brooklyn, O 
of Kings, to be consumed off the prei 

LOUIS BRODSKY
161 Meserole Ave., Brooklyn, 1

b" įstaiga mie- 
nurodydama I 

vietas.
Prit

NOTICE is hereby given that License 
EB 2624 has been issued to the underi 
to sell beer at retail under Section 1( 
the Alcoholic Beverage Control Law atj 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, Ci 
of Kings, to be consumed on the prem 

CARL SHAPIRO
1792 Pitkin Ave., Brooklyn, h

NOTICE is hereby given that License 
GB 2039 has been issued to the unders 
to sell beer at retail under Section 11 
the Alcoholic Beverge Control Law at 
Bainbridge St., Borough of Brooklyn, C 
of Kings, to be consumed off the pren 

DAVID ABER
214 Bainbridge St., Brooklyn, J

NOTICE is hereby given that License 
GB 1462 has been issued to the undersi 
to sell beer at retail under Section 1C 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Macon St., Borough of Brooklyn, Couni 
Kings, to be consumed off the premise 

LOUIS BONELLI
760 Macon St. Brooklyn, N

ma, I 
dalyv 
ir Ay 

Iwgos agentu-1 orkes 
fee įvairiuosepiaus 
r įdėjo skelbi- si Pr 
r Lietuvos, Lat- Vis
|°s piliečiai ragi- Darei 
| komunistinius tauti 
j1 ten įsiregis-j pasti 
H Sąjungos pi- 
pranešimas gali 

‘R suklaidinti, 
įrkad Lietuvos, 
J Estijos pilie- 
Iprievolė regis-

NGOS TUŠ
SIMAI

FEI

A)
racr 
ties

NOTICE is hereby given that License 
EB 2938 has been issued to the unders 
to sell beer at retail under Section 1( 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
65th St., Borough of Brooklyn, Count 
Kings, to be consumed on the premises 
LOUIS SCHULER & SAMUEL L. PE

L. & S. Delicatessen 
2303—65th St., Brooklyn, J

NOTICE is hereby given that License 
GB 10094 has been issued to the undersi 
to sell beer at retail under Section 10 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
9th Ave., Borough of Brooklyn, Count; 
Kings, to be consumed off the premise 

CHARLES WEISS
5124 — 9th Ave., Brooklyn, K

Tel. Harrison 6-1693

B, J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

NOTICE is hereby given that License' 
GB 2149 has been issued to the undersil 
to sell beer at retail under Section 10' 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Avenue U, Borough of Brooklyn, Count; 
Kings, to be consumed off the premises 

HENRY BOSCH
2503 Avenue U, Brooklyn, N

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

NOTICE is hereby given that License j 
GB 2138 has been issued to the undersig 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at ] 
Liberty Ave., Borough of Brooklyn, Cot 
of Kings, to be consumed off the premii 

BEN MENDELSOHN &
JACK MACHTINGER 

King John Food Center
1159 Liberty Ave., Brooklyn, N-i

NOTICE is hereby given that License 
GB 10814 has bepn issued to the undersi 
to sell beer at retail under Section 10

310 John Street, 
Harrison, N. J.

the Alcoholic Beverage Control Law at ! 
E. 12th St., Borough of Brooklyn, Count? 
Kings, to be consumed off the premises 

MURRAY DEINER. IRVING DEINEI
& JOSEPH 
d-b-a D. /& 

1680 E. 12 St., J
WILKER
W. Dairy 

Brooklyn, N

^piliečiais. rink 
^ivos piliečiai dien 

Jokios prie- vak 
Ms komuniste- Visi 
į* nėra. Jungti-įkėif 
p Valstybių vv- lanl 
par pripažista styi 
pvvbę ir kon
feti repistra- 
p nurodė, kad 1 
K kurie nėra 
piais, gali už- 1 
pos piliečiais, į try] 
piipaštuose. Ime 
h ^iori regis-1 na 
Mąiungos pi- d ė 
r M daro savoįhii 
rKk viena tu-įio. 
Nekas negali Iii? 
pkvti Sovietų į n f

Lietuvis Iti 
[JĮisvai Lietu- H 
[Pasiliks. Ko- d i 
lįlLai čia ne- v



UJOSE PATALPOSE
Panamos kanj 

ir apylinkėje ntJ 
nepiliečio ar gįl 
ny. Visus svfJ 

I gabeno.

Pasaulinėje M 
į Yorke, japonai J 

pavilijoną, eJ 

dai, Japonijos J 
ras Kaname 

l vanojo tą najd 
miestui ir rugį j 
vedė. Narnas^ 

tas tvirtai ir į 
stovės buvusĄv 
ke.

Pereitą savaip 
ką aplankė 
miestų mayorų. j 
vykę net iš lį 

suvažiavę konf®

n. prel. 
ia pra-

Šiemet Paį 
Thanksgiving! 
21 dieną. Taip 
Roosevelt

utobusas” 
station 6 
tik užsta-

. Bostono 
tstas kaltu 
ane lan-

ejo-September 27, 1940 u 5

DIETOS ŽINIOS
BALTIJO TAUTŲ DIENA

įip buvo pranešta „Ame
s’’ praeitame numeryje, 
ukus „Amerikos” įstaiga 
^perkelta į naujas patal- 
f kampas South 9th ir 
emeyer Sts., Brooklyne, 
[seniau buvo spausdina- 
I „Garsas”. šiuo metu 
ose patalpose vykdomi 
ms pataisymo darbai ir 
[spalių 15 d. „Amerikos” 
kcija, administracija ir 
Įstuvė jau bus naujose 
lirose.
ginančią savaitę j naujas 
[pas bus atgabentas nau- 
atertypas - nauja raidžių 
Lmoji mašina, kurią te- 
irkti, nes senoji mašina 
tebebuvo tinkama.

LICENi
Wholesk, 

Beer,

ITE LAIKRODŽIUS

NOTICE ii bo*p,l 
GB 1728 his tea J 
to sell beer »1 raf J 

į the Aleoholie BnyJ 
Quentin Rd., terns il 

yra komu- bf v I HLJKI
S515 Quentin Bi ] 

NOTICE is be*Rj 
GB 1692 his tea « 
to sell beer it ret J 
the Alcoholic BwbJ 
Quentin Rd, fccj jl 
of Kings, to be <nssR 

ABRAM1I?
2976 Quentin Ed, P 

NOTICE is bti*piK 
GB 1932 hu bees «R 
to sell beer it

ir Chicago-' 
lasitenkini- 
obimu Lie-

imantį sekmadienį, rug- 
29 d., užsibaigs Dienos 
as Taupymo laikas, šeš
ių, eidami gulti, atsuki
mo laikrodžius viena va- 
| atgal. Vadinasi, atei- 
| sekmadienį bus gali- 
Įena valanda ilgiau pa
ltį.

Koncertą 

sijos N. A. 
iidžiulį 
pabėgėliams H

( 333 Sumuš An,

ĮVEGŲ RAŠYTOJOS 
; PASKAITA

bneriką yra atvykusi 
bji Norvegijos rašyto- 
grid Undset, Nobelio 

ks lapkričiotte?ŠI0s laimėtoja, pasauli- 
ipiet Jordan Į Sett’i^fasto asmenybė. New

^katalikiški laikraščiai 
[ica” ir „Tablet” šiai
jai pagerbti ruošia
lyno Muzikos Akade-
[ viešą priėmimą, ku- 
letu garsioji rašytoja 
s paskaitą apie mažas 
bes ir karą.

Metropolitan Į 0“^ M 
nna Kaskas-|D.B.A cmeatiSi 

’ šv. Petro 
.s, vadovau- 
i.

2766 Pitkin An. I 

NOTICE is be* p 
GB 11449 tas tea a 

i to sell bee tl mJ 
the Alcoholic Bera 
Smith St, Btrapt 
Kings; to te emsse

MAKlEi 
176 Smith St,

(NOTICE Is be*p— .w
gb 10604 tufed Undset pasisalino is 

Ito sell beet elef, . , . . _
(the Alcoholic

-T Morgan Ave, ksE 
ungos New of Kings, to be onR

° . . JOHN BEBMBlR
ersey apskn- seo Margin 1* a 

as įvyks spa- notice b brt.rl 
,.e . . f GB 2492 taiteaaR

adiem, vietos to seni i* site* 
. the Alcoholic |

Davis Ave., 206 w k*,i-n 
of Kings, to be rcB

A.

JUNGOS 
[ČIAI jijos, kai ją užėmė vo- 

1 Ji griežta diktatū- 
įešininkė. Jos įdomūs 
yra išversti į dauge- 

ĮJ. Yra ir lietuvių kal- 
os kūrinių. Jos pa- 

• sPaliW 9 d- 8:30
nuoširdžiai 1206 DeM tn, p.k. Savo paskaitoje

kalbės ir apie Lietu
vą rašytoja pažįsta.
tai, kurių kaina yra 
[centų iki 1 dol. 50 c., 
tnėjami įvairiose vie- 

Jalėje vietos rezervuo- 
Itoe AwSkwpnerikos” įstaiga mie- 

bus pradėta ____
School - Darbo ^Jį^lpardavimo vietas, 
ykla, 30 W. 16 
e.
nonėms paino-lg^į^ 
Viešo kalbėji- of 
mtarių teisių; Į161 
ikos; ekonomi- _____
ir šįų dienų so-£^į3| 

Pitkin Ave, Bi*J 
_ Į of Kings, to te£j 

ą veda jėzuitai į pukinAnJ 
s darbininkams noticb h’ta*] 
:ia. Vien regis- 
klė yra 
na trečiadienių 
Legistruotis pa- 
:ia nuo rugsėjo 
2 d.

'S
4sti savo at-|NomfaWj| 

| to sell beer ii tel 
the Aleoholie Bera( 
Nostrand Art, tesi 
ty of teteg 

1838 Nostnni An. J

s žinios k™,*-: 

Į to sell bee d te

batienė, pirm.

.rnaus. nurodydama

. NOTICE 14 be* r|T

Bus duoda- gb t^^fl
I to sell beer B DU SĄJUNGOS TUŠ- 

T SKELBIMAI

Jau galutinai paruošti pla
nai Pabaltijo Tautų Dienai
N. Y. Pasauk Parodoje, ku
ri įvyks sekmadienį, spalių 
6 d., Court of Peace nuo 2 
ligi 5 vai. popiet, (jai būtų 
lietaus—Assembly Hall pa
talpose, buv. Olandijos Pavi- 
lione).

Programą atidarys Balti
jos Amerikos Draugijos at
stovas. Seks Amerikos, Lie
tuvos, Latvijos ir Estijos 
Himnai, Parodos pirm. Gro
ver Whalen, Lietuvos atsto
vo pulk. P. Žadeikio, Latvi
jos atstovo Dr. A. Bilmanio 
ir Estijos konsulo, charge 
d’affaires Dr. J. Kaiv trum
pos sveikinimo kalbos.

Muzikalinę programos da
lį pradės Apreiškimo ir An
gelų Karalienės parapijų 
chorai, J. Jankui vadovau
jant. Vėliau solo dainuos 
Metropolitan Operos žvaigž
dė O. Katkauskaitė („Karve
lėli, mėlynasis” su jungtiniu 
choru). Piano solo skambins 
latvė, p-lė S. Stumberg, lat
viškas liaudies dainas sudai
nuos tenoras A. Vasiliaus
kas. Contrabasso solo sugros 
Bostono simfonijos orkestro 
solistas estas J. Juht. Lat
viškas dvi dainas dainuos N. 
Y. Latvių evangelikų-liutero
nų ir baptistų jungtinis cho
ras, O. Blumbergui vadovau
jant. Smuiku solo sugros dvi 
lietuviškas melodijas M. Dig- 
rytė. Lyraičių šokėjų grupė 
ir šv. Jurgio parapijos cho
ro šokikai, L. Stitsonaitei 
vadovaujant, sušoks 4 lietu
viškus liaudies šokius. Po to 
E s t i j os Nepriklausomybės 
Veteranų vyrų choras, vad.
O. Pranspill, sudainuos 4 es
tų dainas ir vėl lietuviškus 
liaudies šokius sušoks L. 
Stitsonaitės vad. vaikų gru
pė (jos pačios grupė ir šv. 
Jurgio par. vaikai). Po to 
Apreiškimo ir Angelų Kara
lienės parap. chorai, vad. Pr. 
Dulkei, sudainuos 3 dainas, 
estu šokėjų grupė pašoks es
tų liaudies šokius, ir progra
mą užbaigs Viešpaties Atsi
mainymo ir šv. Jurgio par. 
chorai: 2 dainoms vad. A. 
Visminas, vienai—J. Brund- 
za (su choru vieną dainą su
dainuos ir p-lė O. Katkaus
kaitė).

Prieš 
ma, bus 
dalyvaus
ir Apreiškimo parap. vaikų 
orkestrai. Liet. Legijono Da
riaus ir Girėno postas ir vi
si programos dalyviai.

Visi prašomi dalyvauti, 
pareikšti trijų kaimyninių 
tautų vieningumą ir bendras 
pastangas. K. R. J.

jaunuoliai, matyt, lietuviai, 
kurie ramiai valgė ir pasi
kalbėjime visiškai nedalyva
vo. Jie sučiupo Maskvos ber
ną, užpuolusį lietuvį siuvėją, 
ir išmetė iš valgyklos.

Ir taip vargšas komunistų 
spaudos suklaidintas asmuo 
buvo atlygintas tuo, ko jis 
ieškojo. Ieškojo bėdos, bėdą 
ir gavo.

baltijo Dieną skaitykite pra
nešimus laikraščiuose.

K. R. J.

MIELAI PATARNAUSIM

iM

NEW YORK, N. Y, Amerika^ Bus Naujoje Vietoje

MIRĖ PRANCKEVIČIUS

Rugsėjo 20 d. Greenpoint 
ligoninėje, po apendicito ope
racijos, mirė Kostantas 
Pranckevičius, 44 metų am
žiaus, gyvenęs 339 Wilson 
Ave., Brooklyne. . Palaidotas 
rugsėjo 24 d. šv. Raymondo 
kapinėse iš Angelų Karalie
nės bažnyčios.

Velionis buvo „Amerikos” 
skaitytojas, kilęs iš Šakių 
apskr. Nuliūdime liko našlė 
ir sūnelis Algirdas. Laido
tuvėse patarnavo grab. J. 
Garšva.

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

MIRĖ

šio

50
61

NUOŠIRDI PADĖKA

Uršulė Stankevičienė, 
metų amžiaus, gyvenusi 
Ten Eyck St., Brooklyne, mi
rė rugsėjo 23 d. Palaidota 
rugsėjo 26 d. šv. Jono kapi
nėse iš Apreiškimo bažny
čios. Nuliūdime liko vyras 
Tamošius, du sūnūs, duktė, 
anūkai ir daugelis artimų bei 
tolirffesnių giminių.

Laidotuves prižiūrėjo grab. 
J. LeVanda-Levandauskas.

pradedant progra- 
paradas. kuriame 
Angelų Karalienės

Šv. Kryžiaus dr-ja spalių 
14 d., pirmadienį, Chester 
Palace Salėje, Bronxe, ruošia 
labai svarbias ir įdomias 
prakalbas, kuriose bus su
teiktos naujausios žinios 
apie komunistų gaujų pa
vergtą Lietuvą. Kalbėtojais 
bus kun. J. Balkūnas, „Ame
rikos” redaktorius J. Laučka 
ir kiti. Prakalbos bus paį
vairintos Aušros Vartų par. 
choro dainomis. Visi lietu
viai kviečiami atsilankyti. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Nė
ra jokio įžangos mokesčio.

Spalių 5 d., šeštadienį, 
Chester Palace salėje įvyks 
šv. Jono dr-jos didžiulis ba
lius, į kurį rengėjai kviečia 
visus lietuvius atsilankyti. 
Gros geras orkestras.

GREAT NECK, N. Y.

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 So. Ninth 
St., kampas Havemeyer St., Brooklyne, kur buvo lei
džiamas Am. Liet. Kat. Susivienymo organas „Garsas”.

LABAI SVARBIOS 
PRAKALBOS

BEDARBIO NELAIMĖ

Skausmo ir nuliūdimo va
landoje, mirus brangiam ir 
mylimam vyrui ir tėvui K. 
Pranckevičiui, tariame nuo
širdžios padėkos žodį visiems 
mums prijaučiantiems. Dė
kojame visiems už dvasinius 
bukietus-mišias, už užuojau
tą ir suraminimą, už visokį 
patarnavimą. Dėkojame ku
nigams už dvasinį patarnavi
mą, grab. J. Garšvai už ma
lonu patarnavimą ir visiems, 
kurie mums taip brangų as
menį palydėjo į amžino poil
sio vietą.

Ona Pranckevičienė 
ir sūnus Algirdas.

IŠLEIDO LEITENANTĄ

STUDENTŲ VEIKLA

Bronxo gyventojas Donald 
O’Reilly, 31 metų amžiaus, 
netekęs darbo, išėjo iš lyg
svaros, pakliuvo didžiuliu 
nusiminiman. Praeitą pir
madienį jis išsivedė pasi
vaikščioti savo du sūnų—8 ir 
7 metų amžiaus. Vakare jis 
nesugrįžo. Antradienį prie 
parko rasti trys kūnai. Don. 
O’Reilly nušovė abu. sūnus, o 
po to ir pats nusišovė.

Liet. K. Federacijos New 
Yorko apskrities valdyba šį 
sekmadienį, rugsėjo 29 d., 8 
vai. vak., Šv. Jurgio par. sa
lėje, ruošia labai svarbias 
prakalbas Lietuvos reikalais. 
Kalbas pasakys svečias kal
bėtojas iš Boston — „Darbi
ninko” redaktorius ANTA
NAS F. KNEIŽYS, „Ameri
kos” redaktorius J. B. Lauč
ka, ir kiti. Bus suteikta nau
jų žinių apie Lietuvą.

Visi kviečiami atsilankyti. 
Šv. Jurgio parapijos salė, 
207 York Street, labai leng
va pasiekti, visai arti Eighth 
Ave. požeminio traukinio 
York St. stoties.

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.

SĄJUNGIEČIŲ BALIUS

Moterų Sąjungos 24 kp. 
lapkričio 9 d„ šeštadienį, An
gelų Karalienės par. salėje 
rengia didžiulį čigonų balių, 
kuriame bus įdomi progra
ma, smagūs šokiai. Įžangos 
bilietai tik 25c. Bus skanių 
užkandžių. Visi maloniai 
kviečiami.

Po vasaros atostogų Liet. 
Studentų ir Alumnų klubas 
vėl pradėjo savo darbą ir 
pirmas susirinkimas įvyko 
rugsėjo 15 d.

Išrinkta nauja klubo val
dyba, susidedanti iš pirm. 
Edvardo Paulonio, 440 Mid
dle Neck Road, Little Neck, 
L. I.; vicepirmininkės ponios 
Frances Chase,’ Jamaica L. I. 
ir sekretorės panelės J. Viks- 
vaitės iš New Egypt, N. J.

Tarp kitų klubo reikalų 
svarstytas ir reikalingumas 
sueiti į artimesnę pažintį su 
kitomis vietos organizacijo
mis. Klubas iki šiol vietos 
visuomeniniame gyvenime 
aktyviai nedalyvavo, nes yra 
daugiau socialinio pobūdžio, 
siekiąs suartinti visą moks
lus einančią lietuviškos kil
mės jaunuomenę. Susirinki-, 
mai ir diskusijos būna kas 
mėnuo įvairių narių namuo
se iš eilės. L.

Šv. Vincento a Paulo drau
gija Brooklyne rugpiūčio mė
nesį miesto pavargėliams 
šelpti išleido $9,445.61.

LIETUVOS SVEČIAI

Redakcijoje lankėsi nese
niai iš Lietuvos atvykę kun. 
Antanas Deksnys ir Jonas 
Slabšys. Kun. Deksnys at
vyko ,.American Legion” lai
vu, o J. Slabšys tik prieš ke
letą dienų amerikiečių laivu 
iš Lisbono, Portugalijos. Abu 
svečiai pasidalino Įspūdžiais.

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 ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

ŠEIMININKIŲ DĖMESIUI
Vladas Mučinskas praneša New Yor
ko, Brooklyno ir apielinkes 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

r
HAvemeyer 8 - 0259

RALPH K RUCH
FOTOGRAFAS

65-23 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

Rugsėjo 11 d. įvyko Am. 
Lietuviu Legijono Dariaus ir 
Girėno Posto pirmas rudeni
nis susirinkimas. Sykiu bu
vo ir išleistuvės vyr. leite
nantui Pranui J. Kaminskui 
(Comiskey), kuris rugsėjo 
16 d. buvo pašauktas tikro- 
jon tarnvbon su savo pulku. 
244 paiūrio artilerijos (da
bar priešlėktuviniu) N. Y. 
National Guard pulku. Rug
sėjo 21 d. visas pulkas jau 
;švvko į Virginia Beach, Va.

Posto nariai iškilmingai ir 
draugiškai savo brangų na
rį ir seną kari (tame nat 
pulke tarnauja jau nuo 1916 
m., karo metu buvo viršila) 
išlydėjo, nujausdami, kad jo 
tarnyba truks ilgiau kaip 
vieneris metus. Leitenantas 
gailėjosi nematysiąs savo 
draugų legionierių ilgesnį 
laiką, gi karo tarnvbą jis 

vertina, kaip ir kiti legio
nieriai, kaipo pilietinę prie
volę šiais neramiais laikais. 
Jis pakvietė legionierius apie 
Kalėdas jį aplankyti.

Nespėjome vieno nario iš
lydėti, kai atėjo žinia, kad ir 
mūsų posto adjutantas. V. 
Trainis gal bus pašauktas 
tikrojon tarnybon su 52 lan
ko artilerijos pulku (irgi N. 
Y. Nat’l Guard) ir apie spa
lių 16 d. vyks į Alabamą. 
Turėsime antras išleistuves 
spalių 2 d. susirinkime.

Postas gyvai pritarė kari
nės prievolės įstatymui ir 
pasisiūlė savo valstybei eiti 
talkon, sudaryti vieną Home 
Guard kuopą iš vienų lietu
viu. kol Nat’l Guard sugriš 
iš tikrosios tarnybos. Adv. 
K. R. Jurgėlai pavesta tuo 
klausimu tartis su N. Y. Ad
jutantu, brig. gen. Ames T. 
Brown. Jei derybos pavyks, 
tai neužilgo turėsime lietu
višką kariuomenės dalinį, 
nes visi Posto nariai sutiko 
įstoti. Netrūks mums 
karininkų, nei gydytojų, 
dantų gydytojo—turime 
savo Poste.

Postas gavo kvietimą
lyvauti Lietuvos. Latvijos ir 
Estijos Dienom N. Y. Pasauk 
Parodoje („Baltic States’ 
Day”) iškilmėse; ir kvieti
mą priėmė. Apie pačia Pa-

Rugsėjo 26 d., šv. Karo- 
liaus Boromejaus bažnyčioje 
Brooklyne bus „Raudonos 
Mišios” advokatų intencija. 
Mišias atnašaus J. E. Brook- 
lyno vyskupas Molloy 9:30 
rytą.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

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

Tel. EVergreen 7-7550

ĮOlOlOlOĮ

VASARINIS IŠPARDAVIMAS!

j '

Brooklyn o Grab oriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brookljm, N. Y.

8

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y:

4—-—.Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

EVergreen 8-9770BEDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
COUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND GHAER CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158
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JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas
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Am. Liet. Katalikų Fede
racijos New Yorko apskri
ties svarbus mėnesnis susi
rinkimas kviečiamas penkta
dienį. rugsėjo 27 d., 8 vai 
vak., Apreiškimo par. salėie 
Visi nariai ir draugijų vei
kėjai rtrašomi gausiai atsi- 
lankvti. Turime daug svar
stytinu klausimu išspręsti.

Apskr. Valdyba

IEŠKOJO BĖDOS

val-Rugsėjo 23 d. lietuviu 
gvkloie. Union Avė., pietų 
metu vienas komunistu sim- 
natizatorius iš Liuveno nra- 
dėio ieškoti i vairiu prieka
biu nrie vieno lietuvio siuvė- 
io. kurs ramiai valve. Paga
liau. tas Maskvos pakalikas 
apgalėdamas žodžiais itiVin- 
ti. kad reikia džiaugtis Lie
tuvos nelaisve ir ios žmonių 
didžiausia, nelaime, vrįebė0! 
i’ėgos ir nuolė lietum siuvė
ją. Tada į reikalą Įsikišo du
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nei 
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231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.
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Tel. EVergreen 7-1645 Lie. No. L-886

Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

lololololoĮoSįo;

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE 

BROOKLYNE

Manhattan Liquor Stare

J 337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

į Namas tas pats, tik miesto pa- 
| tvarkymu pamainytas numeris 
J buvusio 107 Union Avenue.

—h  ne — .. —    n, —
-

Tel. Stagg 2-4409 Tel. Virginia 7-4499

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

F. W. SHALINS 
(Salinskas)

Laisniuotas Graborius

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

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464
ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS

VERONICA R. VALANTIEJI S
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

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



APREIŠKIMO PARAPIJA

INTERTYPO FONDUI 
PARAMA PLAUKIA

***--'** ■ '-**■t'~ *• *'** T‘-ffi ~~‘x -• --

Rugsėjo-September 27,

Amerikai” tik ką paskel
bus, kad perkamas naujas 
intertypas - raidžią rinkimo 
mašina, tuojau teigiamai at
siliepė artimi „Amerikos” 
Bičiuliai, padarydami gražią 
pradžią Intertypo Fondui.

Į „Amerikos” įstaigą at
silankė ir Intertypo Fondui 
paaukojo: Alf. Stankevičius 
—5 dol.; Ona Tenienė 2 dol., 
J. Paulauskiene—1 dol ir E. 
Brusokienė—1 dol. Tai pra
džia, kuri turės susilaukti 
gražiij davinių.

Aukojusieji pareiškė taip: 
jei visi „Amerikos” skaityto
jai prisidėtų nors vieno do
lerio auka, esame tikri, kad 
„Amerikos” vadovybei būtų 
lengva tuojau panaikinti 
skolą, kuri užtraukta, per
kant naują mašiną.

„Amerikos” vadovybė ma
loniai lauks visų skaitytojų 
paramos šiame labai svar
biame darbe. Pirmiesiems 
aukotojams nuoširdi padėka 
ii’ pagarba!

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
trumpa istorija

25 metų jubiliejaus sukak
tį švenčiant vietoje būtų pri
siminti nors trumpai draugi
jos istoriniai daviniai. Drau
gija suorganizuota 1915 me
tų spalių 7 dieną. Prašant 
kelioms parapijos moterims, 
susirinkimą sukvietė kun. 
Nikodemas Petkus. Pirma
me susirinkime išrinkta 
valdyba: pirmininkas ir iž
dininkas kleb. kun. N. Pet
kus, raštininkė—S. Subatie- 
nė. Pirmojo susirinkimo me
tu įsirašė 3 vainikai.

Gražaus papročio prisilai- 
kydamos, draugijos narės 
kiekvieno mėnesio pirmą 
sekmadieni užp^šo šventas

Šiuo--4aiku yra apie 
300 narių, kurios sudaro 20 
vainikų. Per visą gyvavimo 
laikotarpį mirė 38 narės.

Dabartinė dr-jos valdyba: 
dvasios vadas — kun. Ant. 
Petrauskas, pirmininkė Ona 
Rymidienė, vicepirm. Ona 
Šarkaitė, raštininkė Petronė
lė Draugelienė, prot. rašti
ninkė Karolina Zaukienė, iž
dininkė Magdalena Kazlaus
kienė. Daugelį metų dr-jai 
sėkmingai vadovavo O. Stag- 
niūnienė.

M
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Brooklyn© Apreiškimo parapijos Gyvojo Rožančiaus draugija, sulaukusi savo gyvavimo 25 metų sukakties, kurios 
proga spalių 6 d., sekmadienį, 7:30 vai. vak., par. salėje įvyks iškilminga vakarienė. Draugijos įsteigimo dieną, spa
lių 7, 9 vai. ryto, bažnyčioje bus atlaikytos iškilmingos padėkos Mišios. Draugija yra daug nuveikusi parapijos ge
rovei, daug prisidėjusi ir visuomeniniame gyvenime. „Amerika” sveikina gražios sukakties sulaukusią draugiją, lin
kėdama gražiausio' pasisekimo visuose darbuose.

MASPETHO ŽINIOS

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

TIKYBINĖS MUZIKOS 
KONCERTAS

Brooklyn© Apreiškimo pa
rapijos choras yra pakvies
tas spalių 13 d. duoti vienos 
valandos bažnytinės muzi
kos koncertą Pasaulinės Pa
rodos Temple of Religion pa
talpose. Choras su savo va
du muz. J. Jankum kvietimą 
priėmė ir jau stropiai ruo
šiasi šiai iškilmei.

Manoma, kad programa 
bus perduodama per radiją. 
Programoje daugiausia bus 
pildomi lietuviški bažnytinės 
muzikos kūriniai.

—D a n u t ė Mockevičiūtė 
rugsėjo 28 d. ištekės už Mar- 
čilionio Vlado. Šliūbas 4 vai. 
popietų.

—Vyčiai turės savo meti
nius šokius Klasčiaus salėje 
rugsėjo 28 d.

—Novena prie šv. Teresės 
lietuvių bažnyčioje bus rug
sėjo 25 - spalių 3 d. rytais.

—Triduumas prie šv. Pran
ciškaus tretininkams bus 
spalių 1-4 d.d. Pamokslus sa
kys kun. J. Balkūnas.

—Spalių mėn. rožančiaus 
pamaldos bus kasdien vaka
rais.

—High School vaikinai ir 
merginos yra organizuojami 
į Activities Club. Klubas su
sirenka trečiadieniais, 8 vai. 
vak.

—Rugsėjo 29 d. Altoriaus 
dr-ja turės laimėjimų žaidi
mų vakarą parapijos salėje.

—Spalių 5 d. moterų dr-ja 
turės kortavimo vakarą.

—Šv. Petro lietuvių drau
gijos metinis balius įvyks 
šeštadienį, spalių 12 d., Mas
petho liet, parapijos salėje, 
64-25 Perry Ave. Pradžia 7 
vai. vak. Įžanga tik 25 cen
tai. Visi nuoširdžiai kvie
čiami atsilankyti.

Lietuvių Bendrovės Nepa
prastas Susirinkimas

įvyks šį šeštadienį, rugsė
jo 28 d., 8 vai. vak., lietuvių 
piliečių klubo patalpose, 
60-39—56th Drive. Jau 15 
metų praėjo, kai šis darbas 
pradėtas, bet reikia daugiau 
vieningo veikimo. Direkto
riai susirūpino bendrovės pa
dėtimi ir pasiryžo dėti dau
giau pastangų.

Kad šėrininkų sudėti pi
nigai neprapultų, darbas 
sunkus, bet galimas. Visų 
šėrininkų dalyvavimas susi
rinkime būtinas. Išgirsite di
rektorių pranešimus ir pa- 
reikšite savo mintis, prisidė
dami prie vieningo veikimo.

Ateidami į susirinkimą at
sineškite šėrus, kurie turite 
pirkę iš pirmų rankų, bus 
užregistruoti pas finansų 
raštininką ir tuomi išveng
site sau nemalonumų, ir šėri
ninkų rekordas bus aiškus. 
Tikimės matytis su visais 
susirinkime.

L. B. Direktoriai.

MASPETHO VYČIŲ VEIK
LOS ŽINIOS

Pirmas rudens socialinis va
karas įvyks trečiadienį, spa
lių 2 d., 8 vai. vak. Mūsų 
CYA turi tik vieną tikslą— 
bendrinti lietuvių katalikų 
jaunimo veikimą tautiška ir 
katalikiška kryptimi.

Mūsų valdybą sudaro: pir
mininkas Juozas Augustinas, 
vicepirm. Alfonsas Laurinai
tis, ižd. Josefina Zambraus- 
kaitė, rašt. Amelia Stalkiu- 
tė ir koresp. Elena Matulio- 
nytė. Valdyba nutarė rengti 
26 dieną, 8 vai. vak. Gros 
pirmus rudens šokius spalių 
„Tony Griss and his Har
mony Lane Ramblers”. Į- 
žanga prie durų 50 centų, 
anksčiau perkant—40 centų. 
Šokiai bus parapijos salėje. 
Prašom paramos iš savo 
draugų—Apreiškimo parapi
jos CYA ir šv. Jurgio par. 
CYA, o už paramą būsime 
labai dėkingi.

Dar kartą prašome Mas
petho jaunimą prisirašyti 
prie mūsų CYA ir prisidėti 
prie mūsų bendro darbo. 
Ateikite ir susipažinkite spa
lių 2 d., parapijos salėje.

EI. Matulionyte

Dabar yra vajus, tad gera 
proga prisirašyti prie gar
bingos organizacijos.

Pradžia 7 vai. vak. Visus 
kviečiu, visų laukiu.

Al. Spaičys, Kp. pirm.

Iš ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugija pla
nuoja šį rudenį naujų narių 
prirašinėjimo vajų. Norima 
pritraukti prie šios draugi
jos visus parapijiečius. Dva
sios vadas pažadėjo paramą 
ir mano, kad bus galima su
organizuoti jaunimo šv. Var
do draugiją.

Draugijos balius bus atei
nančio mėnesio antroje daly
je. Sekite pranešimus apie 
laiką ir renkitės dalyvauti.

Jaunuolių benas savo pra
tybas turi antradieniais nuo 
7 vai. vak. Visi jaunuoliai 
turį palinkimo muzikai, kvie
čiami atsilankyti ir prisidėti 
prie mūsų jaunuolių beno.

NAUJA VIETA 
REGISTRUOTIS

Willi amsburgo apylinkėje 
ir artimose vietose gyvenan
tiems nepiliečiams padary
tas vienas patogumas — pa
skirta nauja įsiregistravimo 
vieta. Nuo rugsėjo 16 d., 
pirmadienio, svetimšaliams- 
nepiliečiams galima regis
truotis pašto skyriuje, prie 
Mare v Avė. ir So. Fourth St. 
Surašinėjimas ir pirštų nuo
spaudu 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.

Malonu pažymėti, kad se
selės pranciškonės, praleidu- 
sios atostogas, vėl grįžo mo
kyti mūsų vaikučių tikybos 
ir lietuvių kalbos. Jos pasi
žada aukoti savo mokslą, sa
vo širdį ir sveikatą mūsų 
jaunimui. Jos moko ne tik 
mažus, kurie dar nepriėmę 
pirmos komunijos ir sutvir
tinimo sakramento, bet ir 
suaugusius, kurie lanko vi
durinę mokyklą. Ten bus 
duodama jiems reikalingos 
žinios šiame audringame 
gyvenime ir apsaugos juos 
nuo ištautėjimo. Sesutės 
švies mūsų jaunimą Dievo ir 
tėvynės meile.

Džiaugsmas turėtų apimti 
kiekvieno širdį, tėveliai turė
tų susirūpinti savo vaikais ir 
leisti juos į šią mokyklą.

Moterų sąjungos kuopos 
susirinkimas įvyks spalių 1 
dieną, antradienį; visos na
rės prašomos susirinkti.

Sekmadienį, rugsėjo 29 d., 
7 vai. vak., Altoriaus draugi
ja ruošia laimėjimų vakarą. 
Maloniai kviečiame atsilan
kyti į parapijos salę. O. P.

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.

(Williamsburgh Bridge Plaza)

d KAIP
^Bičiuliai!
piliečiai.
įriotai”.
pabėgėliams.
įįėtės?...”

Entec
Offio

g Tel. EVergreen 4-7142

I SALDAINIŲ PALOCIUS
| GERIAUSIOS RŪŠIES
$ Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
® PUSRYČIAI—PIETOS—V AK ARLEN E Geriausias pasirlnkim 
® AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALŪS iš g
® riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE 
| JUOZAS GINKUS

g 495 Grand Street,

savaites prane- 
jjnerika” šį mėne- 
įa j naujas, pato- 
jpas, susilaukėm 
.padrąsinimų, lin- 
įbai maloniai šią 
jo „Draugas” ir 

ypatingai šiltai 
į „Amerikos” 
artindami mūsų 
i plėsti, tobulinti, 
gėriką". Nuošir- 
jjraugui” ir „Gar- 
tokį palankumą, 

įįti, kai vienmin- 
įielai pritaria, drą-

I-*—
įj" duo spalių 15 
naujose patalpose, 

tokios, kokių pa-

LIETUVIŲ KALBOS KUR
SAI COLUMBIA UNIV.

Rugsėjo 30 d. prasideda 
penkti metai lietuvių kalbos 
ir kultūros kursų Columbia 
universitete. Kasmet stu
dentų skaičius auga, kursų 
vertė kyla. Šiemet numato
ma didesnis skančius studen
tų, nes, dėl įvykusių permai
nų Lietuvoj, jaunimas dau
giau domisi lietuvių kalba ir 
kultūra.

Kursai pritaikinti tokiems, 
kurie nori tobulintis ir siekti 
aukštesnio mokslo. Priima
mi netik studentai ar stu
dentės, bet ir tokie, kurie 
dienos metu dirba ir nori iš- 
silavint lietuvių kalboj ir pa
žint lietuvišką kultūrą.

Pilnas žinias suteiks prof. 
Clarence A. Manning, Room 
505 Philosophy Hall, kam
pas Amsterdam Ave. ir West 
116th St., New York City.

Padėt būsimiems klausyto
jams ir susitikt su savo pa
žįstamais, kursiu vedėjas, Dr. 
Juozas Rimavičius-Raymond, 
bus tame kambaryje pirma
dienį, rugsėjo 30 d. nuo 9 
iki 3 vai. Kviečia visus atsi
lankyti.

IŠKILMINGOS VESTUVĖS

jmo atžvilgiu dar- 
Brooklyn, N. 1 (geresnes. Į jas šią 

įj bus gabenama 
... . Bį renkamoji ma-

Jungtuvių pokylis į ^Wertypas. Tu.
■ - . „. 2L ■' įtraukti stambią

j į ateitį šviesiai 
3 pramatom skai- 
įą paramą. Mes 
lapėm tiesioginiai, 
i! pradėjo plaukti, 
naujose patalpo- 
pagerintą, moder- 

-------------------jastuvę, mes dar 
NUOŠIRDUS AČIt rgingiau dirbsime, 

kad „Amerikos” 
: pastangos nuo- 
atinamos.

Knapps Mansion salėje 
turėta daug svečių. Po 
buvo labai jaukus, sm 
Jauniesiems palinkėta 
laimės ir gražiausio ps 
kimo naujame gyvenim 
lyje. Jaunavedžiai tą 
vakarą išvyko į pietus 
daus mėnesio” praleisti.

Rugsėjo 11 d. mirė 
mylima motina, uošvė 
šuo Valerija Valantienėl—!•— 
laidota rugsėjo 14 d. ši &i daro pastan- 
no kapinėse iš Apreij įetavos piliečiai į- 
par. bažnyčios.

Velionės dukterys O' 
Angelė Juškienė, žentas 
das Juška ir sesuo 
Styrienė nuoširdžiai d

er. Rusijos konsu- 
jevikiškais pilie- 
kikraščiai neapsi- 
i aiškios melagys- 

savo mulkina- 
visiems giminėms, pa ® re?istruotis 

.čiliečiais” Sovietųmiems, draugams, par: 
siems užuojautą, atsils * 
siems į šermenis ir la:siems į šermenis ir lai įstaigų skel- 
ves, kunigams už graž ūkuose laikraš- 
tarnavimą ir grab. J. ’ aiškiai parašy- 
vai už tvarkingas laido ^vos. Latvijos ir
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—Kuopos atstovais vyčių 
apskr. suvažiavime Bayonnė- 
je rugsėjo 22 d. dalyvavo J. 
Kleiza, Anelė Ragelytė, Al. 
Gražulis ir Pat Keršulytė. 
Sekančiame susirinkime bus 
pranešta apie apskrities dar
bus. Bayonnės vyčiai buvo 
labai vaišingi.

—Šį šeštadienį rugsėjo 28 
d., yra mūsų kuopos didysis 
šokių vakaras, kurio mes se
niai laukėme. Tai rudens šo
kiai, kuriems mūsų kuopa 
seniai ruošėsi. Mes žinome, 
kad jie bus sėkmingi; juose 
dalyvaus vyčiai ir šiaip jau
nimas iš New Jersey, New 
Yorko, Bronxo, Philadelphi- 
jos. Visiems, kurie tik atsi
lankys, užtikriname labai 
malonų vakarą.

—Atsisveikinome su Al 
Wezwick, kurs išėjo į ka
riuomenę. Mes džiaugiamės 
jo patriotizmu, bet ir liūdi
me netekę linksmaus draugo. 
Gero pasisekimo, Al, ir ne- 
už miršk mūsų, nes mes tave 
visada prisiminsime.

Pat. Keršulytė.

SERGA PALUBINSKIENĖ

Apreiškimo par. tretinin
kių dr-jos pirm. T. Palubins- 
kienė sunkiai serga. Ligonės 
draugai, pažįstami, draugi
jos narės ir „Amerikos” va
dovybė linki jai sėkmingai ir 
veikiai išsveikti.

SUSIŽEIDĖ

Praeitą savaitę sunkiai 
sižeidė Apreiškimo par. 
Vardo dr-jos pirm. K. Bal
trušaičio žmona, kuri dabar 
yra gydytojo priežiūroje. Li
gonė sveiksta.

su- 
šv.

PIRMAS TOKS BALIUS

MASPETHO CYA

Maspetho Kataliku Jauni
mo Organizacija (CYA) pra
deda dirbti antrus metus.

Tridienis - Triduum Dievo 
Motinos garbei prasidės se
kantį sekmadienį. Pamaldos 
7:30 vai. vak.

Altoriaus vaikučių-tarnau- 
tojų susirinkimas įvyks šeš
tadienį 11 vai. ryto. Vaikai, 
norį palikti altoriaus tarnais 
—patarnautojais, kviečiami 
ateiti į susirinkimą.

LRKSA 115 kuopa spalių 
5 d., šeštadieni, šv. Jurgio 
par. salėje, 207 York St., 
rengia nepaprastą balių-šo- 
kius ir skrajojantį pašta. 
Kuopa kviečia visas draugi
jas, kuonas, skvrius daly
vauti. Iš kur atsilankvs dau
giau asmenų, tai dr-jai bus 
duodamos puikios dovanos. 
Bus geri muzikantai.

Kuopos nariai, kurie dar 
neturit bilietų, malonėkit į- 
sievti pas komisijos narius. 
Kviečiu visus ir visa lietu
višką jaunimą, atsilankyti.

—

Tėvai, nepamirškite, kad 
parapijos salėje yra mokoma 
lietuvių kalbos ir tikybos. 
Moko sesutės pranciškietės. 
Pamokos būna antradieniais, 
ketvirtadieniais nuo 4 iki 6 
vai. popiet, šeštadieniais nuo 
9 vai. iki 12 vai. Šioje šeš
tadienio pamokoje mokama 
lietuviškų giesmių ir dainų. 
Svarbu palaikyti lietuvių 
jaunime mūsų tėvų dvasią 
ir kalbą. Tėvai, siųskite sa
vo vaikus į pamokas ir pri
žiūrėkite, kad jie ten daly
vautų.

Rugsėjo 22 d., sekmadienį, 
Apreiškimo par. bažnyčioje, 
kleb. kun. N. Pakalnis amži
nais moterystės ryšiais su
jungė Edvardą Pelkų ir 
Marytę Vaznyte. Jaunave
džių palydovais buvo: M.Ka- 
raziejūtė ir Kaz. Peikus, M. 
Petronytė ir L. Grigonis, 
Sofija Kazlauskaitė ir P. 
Bukantas, L. Navickaitė ir 
Vyt. Peikus, M. Kenstavičiū- 
tė ir K. Karaziejus, L. Pere- 
vičiūtė ir V. Budraitis: jau
nųjų svočia buvo Ad. Nikiū- 
nienė, svotu—Adolfas Ake
laitis, jaunojo svainis.

i Sąjungos pilie- 
Lietuvos pilietybę 

ę -ima, kadangi ru- 
k s pilietybę panai- 

Jviškumą po ko- 
New Yorko valstybė Maskvos pa- 

mokratai tariasi su 1 medžiodami savo 
partija sudaryti bendri toliau eina—jie 
zidento Roosevelto ri! lyti ščyresniais ir 
sąrašą, kuriame demol j draugus atsto-

DEMOKRATAI JUN(
SU DARBIECIAII

gautų 43 vietas, o dark
—keturias. Toks susita jfomunistai turė- 
galimas dabar, kai dar į ka(J Sovietų 
partijos vadovybės įsirašytų patys 
laimėjo dešinieji, kai UBimba) Mizara 
nistų įtaka šioje pai > 
beveik visai sutriuškintu—

. T , . spauda vis
oip dabar gera 
uetuvoje visiems 
kip visi žmonės

ioti, kad Sovietų

Griaunamas Amphio 
atras, Bedford ir So. 9 
Brooklyne. Teatras sta 
1888 m. ir atidarytas si ^"‘k^ 
ra. „Queen of. Sheba .
daise buvo vienas gri 
šių apylinkėje teatrų. ^os pabėgo tik 

j šesai, kurie ne- 
"5 lietuvių para-

VISI LABAI LAUKIA

Kat. Federacijos New Yor
ko apskrities ruošiamo mar
gumynų vakaro, kuris įvyks 
lapkričio 10 d., sekmadienį, 
Apreiškimo par. salėje, labai 
nuoširdžiai laukiama. Bilie
tai jau platinami ir susilau
kiama gražios paramos.

GERIAUSIOS RŪŠIES
. ANGLYS

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

TRU-EMBER COAL COMPANY i
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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