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"Amerikos” Naujo Intertypo Fondas

Patiems „Amerikos” skaitytojams parodžius nuošir- Sovietinimas - Juoda Maskvos Veikla

tinti tokiems, ( 
intis ir siekti 
:slo. Priima- 
mtai ar stu- 
tokie, kurie 

•ba ir nori iš- 
i kalboj ir pa- 
kultūrą.
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Amerika” nuo spalių 15 
iu bus naujose patalpose, 
ųs jos tokios, kokių pa
jautume, bet jos bus žy- 
į patogesnės, erdvesnės, 
katingumo atžvilgiu dar- 
pkams geresnės. Į jas šią 
jitę jau bus gabenama 
a raidžių renkamoji ma- 
I—naujas intertypas. Tu
me užsitraukti stambią 
a, bet į ateitį šviesiai 
im, nes pramatom skai- 
Bų artimą paramą. Mes 
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Įe buvo aiškiai parašy- 
p,d Lietuvos, Latvijos ir 
tos piliečiai registruotų- 
jovietų Sąjungos pilie- 
I apie Lietuvos pilietybę 
I neminima, kadangi ru-

SU Bilietu vos pilietybę panai- 
Lietuviškumą po ko- 

NewYo Pamynę Maskvos pa
mokytai trr 
partija snt'r 
zidento M" 
sąrašą, fcr 
gautų 43 tfį 
—keturias. < 
galimas dii-F 
partijos W|

S VESTUVES

d., sekmadienį, 
ir. bažnyčioje, 
Pakalnis amži
ns ryšiais sū
dą Pelkų ir 
yte. Jaunave- 
is buvo: M. Ka- 
!az. Peikus, M.

L. Grigonis, 
uskaitė ir P. 
Navickaitė ir 

A. Kenstavičiū- 
ziejus, L. Pere- 
Budraitis: jau- 
uvo Ad. Nikiū- 
-Adolfas Ake- 
> svainis.

ii, suvedžiodami savo 
is, dar toliau eina—jie 
įasirodyti ščyresniais ir 
askvos draugus atsto-

nistų įtaka 
beveik visai

Griauni 
atras, Bei!- 
Brooklyn^ ■ 
1888 m. ir 
ra „Queent 
daise buvo 
šių apylintf

IRIAUSIOS RŪŠIES 
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įgiau kaitros už jūsų pini- 
Jūsų ‘kaimynai naudoja 

i-Ember Coal Co. anglis ir 
enkinti. Kodėl jums nepa* 
ti jų pavyzdžiu.

tuviai komunistai turė- 
reikalauti, kad Sovietų 
lis užsirašytų patys 
”, kaip Bimba, Mizara 
įseika.

hunistiška spauda vis 
Seda, kaip dabar gera 
ptoje Lietuvoje visiems 
Ims, kaip visi žmones 
ii aprūpinami, kaip ten 
liri laisvę. Ji skelbia, 
s Lietuvos pabėgo tik 
bs priešai, kurie ne- 
Įjokios lietuvių para-

ritame numeryje šioje 
i buvo paklausta, ką 
Lietuvos liaudžiai pa- 
jeimonas. Skrupskelis, 
is ir kiti katalikų or- 
Įciju vadai, kuriems 
į teisė ir laisvė gyven
čiau Maskvos agentų 
į dar iki šiol nė žode
li neatsakė.

- EMBER COM C8
(LIETUVIŲ KOMPANIjA) 

and Street, 
t: EVergreen 7-1661

kgoie bastosi vadina- 
jąležninku „arcivysku- 
l..kunigat”. Pats jų 
lias. Geniiotis, suren- 
«albas, j ( kurias, kaip 
j „Sandara”, atsilan- 

įmenu. ' Geniotis vi- 
žodžiaifc plūdęs ne- 
į Lietiuva. lietuvių 
lis džiaįUgėsi, kad ją 
llševika* ir prašė pa- 
hvo toliNj163116^ dar- 
įSusirinkw4sieii taip 
tikinti”, ”arci“

daus palankumo, „Amerikos” vadovybė steigia „Ameri
kos” Naujo Intertypo Fondą, kuriam maloniai prašo skai
tytojų ir jų pažįstamų paramos. Intertypas jau užpirk
tas, greitai juo pradėsime dirbti, bet užtraukta stambi 
skola, kuri reikės kas mėnuo išmokėti. Iš tiesioginių pa
jamų tai padaryti būtų labai sunku, todėl tenka kreiptis 
į geruosius „Amerikos” Bičiulius, kurie visada suprasda
vo ir įvertindavo savo laikraščio reikalus. Mūsų karščiau
sias noras ir prašymas: jei kiekvienas skaitytojas prisi
dėtų savo maža, kuklia auka, visi nei nepajustume, kad 
užtraukta skola panaikinta. Mes šiuo skelbiame „AME
RIKOS” NAUJO INTERTYPO FONDO VAJŲ, kuris pra
dedamas šių metų spaliij 1 dieną ir bus tęsiamas iki 1941 
m. vasario 1 d. Tikime, kad mūsų visi Bičiuliai tinkamai 
pasidarbuos ir per keturis mėnesius sukelsime didžiulę 
sumą, kuri palengvins laikraščio vadovybės sunkią naštą. 
Visi susiglauskime, pasiduokime dešines ir užsibrėžtą dar
bą atliksime.

Malonu čia pranešti, kad FONDUI jau padaryta gra
ži pradžia. Kiekviename numeryje skelbsime tikslias apy
skaitas ir visi skaitytojai matys, kaip auga, kaip remia
mas „AMERIKOS” NAUJO INTERTYPO FONDAS.

Pirmieji Fondo nariai-aukotojai:
Jieva Paulauskienė, Maspeth, N. Y..................................... $1.00
Alfonsas Stankevičius, Bronx, N. Y....................................  $5.00
E. Brusokienė, Brooklyn, N. Y................ :.......................... $1.00
O. Tenienė, Brooklyn, N. Y........ ......................................... $2.00
Ona Bragonienė, Brooklyn, N. Y.....................................   $2.00
Marijona ir Povilas Rusai, Port Washington, N. Y............. $5.00
N. N., Maspeth, N. Y............................................................  $1.00
Kun. Antanas Deksnys ........................................................ $3.00
Stasys Butkus, Brooklyn, N. Y............ ................................. $2.00

Fondo pirmiesiems nariams - aukotojams reiškiame 
karščiausius nuoširdžios padėkos žodžius.

vyskupui” sumetė lygiai 30 
centų...

Nezaležninkai anksčiau la
bai šiltą prieglaudą susiras
davo vadinamoje tautiškoje 
spaudoje, kuri juos laikyda
vo didžiausiais patriktais. 
Dabar dalykai verčiasi kiton 
pusėn. 

------------
Vokietijoje šiuo metu esą 

apie 5 ar 6 tūkstančiai lie
tuvių, kurie pabėgo iš už
grobtos Lietuvos. Vokiečiai 
pabėgėlių atžvilgiu pasirodė 
džentelmenais. Pabėgėliams 
pradžioje skiriamos stovyk
los, iš kur jiems surandami 
įvairūs darbeliai. Maisto esą 
pakenčiamai, bet labai blo
gai su drabužiais, kurių ypač 
dabar, artinantis žiemai, la
bai ir labai trūksta. Jiems 
reikalinga pagalba. Jų akys 
atkreiptos į tolimą užjūrį, 
kur gyvena laisvi lietuviai.

Aukos siųstinos per Lietu
vai Gelbėti Fondą arba per 
Lietuvos pasiuntinybę ir 
konsulatus. 

------------
Nepiliečiams šiuo metu la

bai svarbi pareiga—įsiregis
truoti. Per pirmą registra
vimo mėnesį įsiregistravo 
apie pusantro milijono nepi- 
liečių, bet dar esą apie 4 mi
lijonai neįsiregistravusių.

Mūsų linkėjimas, kad ne
liktų nė vieno lietuvio nepi- 
liečio, kurs neįsiregistruotų. 
Reikia pagerbti šalies įsta
tymas ir jo prisilaikyti. Ne
žiūrint kokiose apystovose 
nepilietis gyvena šioje šaly
je, jam reikia įsiregistruoti. 
Visada apsimoka pasielgti 
taip, kaip nurodo teisėtai iš
leistas įstatymas.

---- *-----
Pas vieną Suvalkijos ūki

ninką sustoję raudonarmie
čiai pamatę, kaip gražiai, 
turtingai ūkininkas gyvena, 
pečiais patraukę ir taip pa
sakę: negalim suprasti, ko
dėl jūs prašėtės būti priim
tais į Sovietų Rusiją, nes 
mes to neturim, ką jūs turit.

Žinoma, ūkininkas irgi pa
traukė pečiais. Ir kaip jų 
netraukys, kai jis puikiai ži
no, kad Lietuvos liaudis ne- 
siprašė būti pavergta, bet

ISPANIJA PASILIEKA 
NEKARIAUJANTI

Roma. — Čia atvyko Ber
lyne ilgai viešėjęs Ispanijos 
valdytojo generolo Franco 
svainis, Serrano Suner, svar
bus Ispanijos vyriausybės 
narys. Jis turėjo pusantros 
valandos pasikalbėjimą su 
Mussoliniu. Italų laikraščiai 
paskelbė, kad Ispanija ir to
liau pasilieka nekariaujančia 
šalimi, nors jos simpatijos 
esančios aiškiai Vokietijos ir 
Italijos pusėje. Taip pat pa
žymima, kad vokiečiai ir ita
lai suprantą Ispanijos reika
lus, kurie visiškai nesiskirią 
nuo bendrų Vokietijos inte
resų.

JAV. sustabdė išvežimą į 
Japoniją senų gelžgalių, ku
rie dabar bus naudojami šioj 
šaly apsiginklavimui.

POPIEŽIUS LIŪDI

Roma. — Spalių 1 d. po
piežius Pijus XII priėmė 
bažnytinio vedybų bylų teis
mo (Rotos) narius ir pasakė 
jiems kalbą, kurioje pareiš
kė didelį savo liūdesį dėl 
siaučiančio karo. Jis kvietė 
visus tikinčiuosius melstis, 
kad greičiau ateitų taika. 
Taip pat popiežius pažymėjo, 
kad dabartinės pasaulio tra
gedijos vienintelis teisingas 
teisėjas bus pats Dievas, 
Kurs leidžia imperijoms at
sirasti, bet Kuris jas ir pa
naikina.

Vienas buvęs Lietuvos ka
talikų laikraščio redaktorius, 
dabar gyvenąs užsienyje, at
siuntė laišką, kuris aiškiai 
patvirtina anksčiau paskelb
tas žinias apie komunistų 
darbus Lietuvoje. Laiško au
torius iš Lietuvos pasišali
no liepos mėnesio gale. Čia 
skelbiame įdomesnes laiško 
ištraukas—Red.

LONDONE UŽMUŠTA 
5,000 ŽMONIŲ

Londonas. — Anglijos vy
riausybė pranešė, kad rugsė
jo mėnesį nuo Vokietijos 
lėktuvų bombardavimų Lon
done žuvo 5,000 asmenų, o 
8,000 sužeistų. Visą mėnesį 
vokiečių lėktuvai be atvan
gos kasdien lankė Londono 
padanges ir metė tonus 
sprogstamosios i medžiagos. 
Žymi miesto dalis griuvė
siuose. Gatvėse judėjimas 
visai sumažėjo. Požeminių 
traukinių stotys naktimis 
pilnos gyventojų. Požemiai 
dabar geriausia1 prieglauda 
nuo bombardaviąių.

LANKOSI AM1L11IKOS RES
PUBLIKŲ KARINIAI 

ATSTOVAI

Washington. — Spalių 1 d. 
pas prezidentą Rooseveltą 
apsilankė Amerikos respubli
kų kariuomenių atstovai, ku
riems prezidentas pasakė:

„Visi turime vieną bendrą 
klausimą—Amerikos respub
likų gynimą. Mes turime iš
sireiškimą, kuris yra ben
dras visoms 21 respublikai— 
„vienas už visus, visi už vie
ną.”

Amerikos respublikų ka- 
prezidentą pasveikino Bolivi- 
riuomenių atstovu vardu 
jos štabo viršininkas gen. 
Felipe Rivera.

Amerikai Nepalanki Sutartis
Berlynas. — Rugsėjo 27 d. 

čia pasirašyta Japonijos, 
Italijos ir Vokietijos politi
nė, ekonominė ir karinė su
tartis laikoma Japonijos ir 
Vokietijos tiesioginiu grasi
nimu Jungtinėms Amerikos 
Valstybėms, labai remian
čioms Angliją ir kenkian
čioms Japonijai visiškai įsi
galėti Azijoje. Paskelbtas 
sutarties turinys labai trum
pas. Jame pažymima, kad 
visos trys valstybės pripa
žįstančios viena kitos teises. 
Japonija pripažįsta Vokieti
jos ir Italijos teises sudaryti 
..naują tvarką” Europoje, o 
Vokietija ir Italija pripažįs
ta Japonijos teises sudaryti 
„naują tvarką” Azijoje. Vi
sos trys valstybės pasižada 
vieningai išstoti prieš tą val
stybe, kuri įsikištų į dabar
tinį karą Europoje ir Azijo
je prie sutartį pasirašiusias 
valstybes.

argi jis paaiškins raudonar
miečiui. kad Maskvos komi
sarai šlykščiai melavo vi
siems Rusijos žmonėms apie 
Lietuvos liaudies „prašymą”.

Sutartis pasirašyta labai 
iškilmingai, dalyvaujant pa
čiam Hitleriui, kuris tačiau 
nepasakė nei žodelio, tik sė
dėjo, su Italijos ir Japonijos 
atstovais pasisveikino ir kal
bėtojams plojo. Italijos var
du pasirašė užsienių reikalų 
ministeris Ciano, o Japonijos 
vardu—ambasadorius Berly
ne.

Sovietų Rusijos spauda su
tartį pasitiko labai atsargiai. 
Sutarties pasirašymo dieną 
komunistų spauda visiškai 
slėpė nuo skaitytojų šią ži
nią, tik už dienos kiek para
šė. Sovietų spaudoje nuro
doma, kad Rusija ir toliau 
pasilieka neutrali, nestoda
ma į kariaujančių šalių pu
sę. Berlyno laikraščiai pa
žymi, kad Sovietų vyriausy
bė iš anksto buvo painfor
muota apie sudaromą sutar
tį. Japonų spauda pažymi, 
kad sutarties pasirašymas 
yra labai reikšmingas, kad 
ji sulaikys karo plėtimąsi. 
Ta pačia proga nepalankiai 
rašoma apie Ameriką, kuri 
vis pasiliekanti nedraugiška 
Japonijai.

Maskvos ranka
Sovietizaciją nulėmė Mask

vos ranka. Įvykiai Lietuvo
je yra gyvas liudininkas SS 
SR veržimosi, kuris vyko 
šiais žingsniais; visų pirma 
įvedimas sovietų karinių ba
zių, o vėliau neriboto kiekio 
sovietų kariuomenės. Reikia 
pasakyti, kad sovietų armija 
gerai motorizuota, turi daug 
tankų ir lėktuvų. Pagal sa
vo vadovybės įsakymus, rau
donoji kariuomenė turėjo pa
traukti gyventojų simpati
jas; tad savo automobiliais 
vežiodavo vaikus ir jaunimą, 
taip kad žmonėms sudaryti 
įspūdį, kad bolševikai jau 
gerokai pasikeitę ir jau ne 
tie, kaip juos žmonės pažįs
ta iš 1918-19 metų.

Antra -— tolimesnę raidą 
nulėmė pastatymas Lietuvos 
sovietizacijai palankios vy
riausybės. Kai buvo sudaro
ma Paleckio vyriausybė, as
menų parinkimą spre^iė ne 
ankstyvesnės vyria ’^ybes 
atstovas Merkys,-o tie..?og ji 
buvo sudaryta sovietų, net ir 
pasitarimai ėjo sovietų pa
siuntinybėje. žinau atsitiki
mus, kada, sudarius naująją 
vyriausybę sovietų pasiunti
nys Pozdniakovas duodavo 
nurodymus ne tik per užsie
nio ministeriją, bet tiesiai 
telefonu įsakydavo atski
riems ministeriams, ką jie 
turi padaryti. Net tokie, pa
lyginti, smulkūs dalykai, 
kaip naujo katalikų „XX 
Amžiaus” redak-riaus (prof. 
Kolupailos) parinkimas buvo 
įvykdyti sovietų pasiuntiny
bės įtaka, net su žinia Deka
nozovo.

Cenzūros veikla
Iš kitų Lietuvos sovietiza

ciją vykdant prievartos prie
monių, reikia paminėti spau
dos ir žodžio laisvės atėmi
mą. Draugijų veikimas bu
vo sulaikytas, vėliau uždary
tos. Nerizikuojant savo lais
ve ar gyvybe, niekam nebuvo 
palikta teisės kritikuoti esa
mą tvarką. Sueinant su re
daktoriais teko patirti, kad 
niekada nėra buvę tokio blo
go elgesio, kiek paskutiniu 
metu. Cenzūra braukdavo iš
tisus puslapius. Vyriausybės 
žmonės nuolat skelbdavo, 
kad Lietuvoje neturi būti šo
vinizmo, o turi visų tautybių 
žmonės sugyventi. Vienas 
patriotinio nusistatymo žur
nalistas parašė straipsnį, ku
riame labai švelniu ir atsar
giu stiliumi pakartojo vy
riausybės narių pareikštą 
mintį, kad neturi būti šovi
nizmo, lietuvis turi sugyven
ti su kitų tautų žmonėmis, 
bet — pridėjo žurnalistas — 
lietuvis turi sugyventi ir su 
lietuviu. Ši pastaroji mintis 
cenzoriaus buvo išbraukta.

Antras faktas; po įvedimo 
neriboto skaičiaus sovietų 
kariuomenės į Lietuvą, pagal 
anksčiau nusistovėjusią 
tvarką buvo jaunimo pusva
landis, kuriame lojalią kalbą 
pasakė pavasarininkų vadas 
Dr. Leimonas ir aštrią kalbą 
prieš buvusį režimą pasakė

buvęs liaudininkų jaunimo 
centro veikėjas Kėžinaitis, 
tuo metu jau ėjęs cenzoriaus 
pareigas. Abi kalbos buvo 
transliuotos per radiją ir vė
liau duotos „Eltos”.

„Pavasario” redaktorius 
norėjo ‘ atsispausdinti Dr. 
Leimono kalbą. Tačiau cen
zorius Kėžinaitis to neleido, 
o liepė spausdinti tik vieno 
jo (Kėžinaičio) kalbą. Kai 
„Pavasario” redaktorius pa
siskundė aukštesnėms in
stancijoms, ne tik nelaimėjo, 
bet dar be Kėžinaičio kalbos 
buvo liepta įdėti komunisti
niam jaunimui pasakyta kal
ba.

Žydų įtaka
Laikraščiai dar vis stengė

si laikytis, kad skaitytojai 
nebūtų verčiami skaityti ža
lingesnių komunistinių laik
raščių, tačiau paskutiniu me
tu uždarė visus buvusius pa
triotinius ir religinius laik
raščius.

Kadangi kompartijoje bu
vo daugiausia žydai, tai 
greit jie užėmė atsakingus 
postus kaip komisarai įmo
nėse, įstaigose. Pav., net to
kia katalikų knygų leidykla, 
kaip šv. Kazimiero draugija, 
kuriai vadovavo pirma prel. 
Jakštas, vėliau kun. Vaitkus, 
atsidūrė komu nistuojančio 
žydo valdžioje. Į KVC pa
talpas atėjo du komunistai 
žydai, komunistė lietu
vė ir vienas jų-atsivestas po
licininkas ir paėmė patalpas 
Raudonajai pagalbai. „Pa
žangos” rūmuose įsikūrė 
kompartija, Ateitininkų ir 
Pavasarininkų rūmus okupa
vo .raudonarmiečiai, šv. Jė
zaus Širdies Tarnaičių kon
gregacijos namus Šiauliuose 
taip pat perėmė nauji žmo
nės savo žinion. Marijampo
lės marijonams, kurie turėjo 
nemažą biblioteką, liepta iš 
patalpų išsikraustyti per dvi 
valandas. Didelė dalis isto
rinio Pažaislio vienuolyno 
užimta Valst. Archyvo, ku
ris turėjo fortą užleisti raud. 
Armijos reikalams.

10,000 areštuotų
Tuojau pradėta suiminėti 

veiklesnius inteligentus, ku
rie galėtų palaikyti patrioti
nę sąmonę. Buvo suimti Dr. 
Tamošaitis, Dr. Bistras. 
„Liet. Žinių” redakt. Karde
lis, liaud. veikėiai Toliušis. 
Mackevičius, „XX Amžiaus” 
redakt. Skrupskelis. Dieli- 
ninkaitis, KVC direktorius 
Dr. Leimonas ir daugybė ki
tu. Suėmimai daryti nakčia. 
Suimant paprastai ateidavo 
kompartijos ir milicijos at
stovai (iu tarpe vienas ar 
abu žydai) ir policininkas. 
Suimant darydavo kratas, o 
i ei nesusnėdavo—užplombuo
davo rašomaii stalą, visa 
kambari. biblioteka ar ką ki
ta. Niekas iš suimtųjų gi
miniu nrie ju negalėjo priei
ti. Net nei žmonos. Areštai 
vis augo. Rugniūčio pra
džioje atbėg-es i Vokietija 
Lietuvos valdininkas tvirti
na. kad yra suareštuotų iš 
viso arti 10,000 žmonių.

Žudymai, kankinimai
Suimtiesiems pritaikomos 

ir tortūros-kankinimai. Buvo 
visiškai patikimų žinių, kad 
karceryje buvo rastas negy
vas buv. valst. tarybos na
rys Tomkus, kuris neva nu
sižudęs. Iš prokuratūros pa
einančios žinios tvirtino, kad 
jis nusižudyti negalėjęs, nes

vedant į karceri gerai iškra
toma, karceryje nėra kuo nu
sižudyti. Greičiau patikima 
versija, kad jį, kaip aiškų 
antikomunistinių nusistaty
mų žmogų, bus nužudę GPU 
agentai. Bijodamas tortūrų 
esą vienas susisiekimo tar
nautojas (Dr. Zubkaus bro
lis) areštuotas nustūmęs 
sargybinius ir puolęs po 
traukiniu. Dalis areštuotų
jų buvo laikoma saug. polici
jos rūmų daboklėse, daugu
ma kalėjime. Kaune kalėji
me—didelė kamšatis. Dalis 
kriminalinių nusikalt ėlių 
perkelta kitur, kad būtų vie
tos politiniams. Kai kuriose 
kamerose buvo sukišta dau
giau 20 žmonių. Pasivaikš
čiot kalėjimo kieme jiems 
neleista. Kalėjimo langai už
mūrijami, paliekant mažą 
plyšį viršuje (sako, maždaug 
per plytą), kad nebūtų ma
tyti, kas kamerose sėdi ir 
kad nebūtų kokio signaliza
cijos ryšio su esančiais už 
kalėjimo.

Bėglių likimas
Dalis inteligentų bando 

gelbėtis, bėgdami į Vokieti
ją. Tačiau siena kaskart la
biau saugoma. Sieną saugo 
SSSR kariai. Dieną slypi 
krūmuose, nakčia vaikšto po 
tris. Rusai neperspėja bė
glių, o šauna tiesiai. Pa
skutiniu metu pasienio sar
gybos sustiprintos raitelių 
daliniais. Siena t -a- 
spygliuotomis vielomis.

Įdomu, kad nuo sovietų į 
Vokietiją atbėgo net vienas 
žydas. Jis pasakojo, kad 
daug žydų bėgtų į Vokieti
ją, jei turėtų nors kokį tik
rumą, kad jų negrąžins.

Vežamus Į Rusiją gabena 
užplombuotuose vagonuose, 
iš kuriij girdėti šauksmai 
„vandens”.

Į tolimą kraštą.
Vienas daktaras lenkas, 

kurį man teko pažinti, tvir
tino sekęs komunistų veiks
mus ir žinąs, kad inteligen
tus iš Pabaltijo gabena į Ka- 
zakstaną. Čia daug kur esą 
jaučiama didelė stoka van
dens, kai kurie išvežtieji at
siunčia laiškus, prašydami 
drabužių. Daugeliui tenka 
užsiimti avių ganymu. Ne- 
taip seniai gavę iš gyvuliu 
mėšlo darytus briketus, iš 
kurių turėsią žiemai pasto
ges pasistatyti.

Paskutiniu metu GPU 
agentai vartoja dar naują 
būdą atsikratyti nepageidau
jamais asmenimis, suvaidi
nant tokią komedija: areš
tuotasis atvedamas iš kalė
jimo į saugumo policiją ir 
čia pasakoma jam, kad jis 
paleidžiamas, į’ dokumentus 
irašoma, kad paleistas. Kai 
paleistasis išeina pro saugu
mo pol. rūmų duris, jo jau 
laukia sovietų automobilis, 
kurin „paleistasis”, įsodina
mas ir su juo tvarkosi jau 
GPU. Kai į saugumo polici
ja ateina pasiteirauti gimi
nės, pranešama, kad ieško
masis paleistas. Taip atsiti
kę su p. Statkum ir eile ki
tų.

Gyventojai, turį butus ne
toli nuo Pažaislio, pasakoja, 
kad dažnai ten naktimis gir
dimi šūviai.

Babylon, L. I. miestelis 
nupirko 700 pėdu ilgumo jū
ros pakraščio ir įtaisys savo 
gyventojams maudynes.
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Ypatingai persekiojami tie, 
kurie gynė Lietuvą nuo bol
ševikų 1918-1920 metais”.

Bolševikai pikčiausi 
imperialistai

Tiesiok neįtikėtina, kad 
Lietuvos žydai pasirodė esą 
mūsų tautos įžūlūs priešai. 
Tame pačiame laiške yra ra
šoma:

M. Pečkauskaitė

Auklėjimas
ATEIVIŲ REGISTRAVIMO 15 KLAUSIMŲ

1.

JUOZAS B. LAU0KA — Redaktorius.
Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Atliktina Pareiga
Lapkričio mėnesio pirmą antradienį visi amerikiečiai 

piliečiai balsuotojai privalės atlikti savo svarbią pareigą—- 
dalyvauti šalies vairuotojo rinkimuose. Ši pareiga yra ne
paprasta privilegija, kuri šiais laikais labai retai kur pasi 
taiko. Vokietijoje, Rusijoje, Italijoje, Japonijoje ir kitur 
piliečiai jokių teisių į šalies tvarkymą neturi, jie turi tik 
pareigą aklai klausyti, ką jų despotai pasakys, ką nurodys. 
Žymi pasaulio gyventojų pasaulio dalis yra paprasčiausiais 
vergais savo valdovų, kurie nustato jiems ir pareigas, ir 
teises, net ir jų mąstyseną.

Jungtinės Amerikos Valstybės liko lyg sala, ramybės 
sala, audringame vandenyne, kur dar pagerbiamas ir pri
pažįstamas žmogaus asmuo, kur pilietis gali laisvai pasi
sakyti savo nuomonę, kur žmogus turi teisę elgtis taip, 
kaip jam nurodo sąžinė. Turint tai dėmesyje, svarbu sa
vo teisėmis tinkamai pasinaudoti, svarbu budėti, kad tos

„Neparastai n a c h a liškai 
laikosi žydai. Jie tikri duob
kasiai mūsų nepriklausomy
bę laidojant. Organizazijos 
visos uždarytos, išskyrus ko
munistų partiją. Kaimas bai
siam nerime, kas bus rytoj. 
Švenčionių srityje, po to kai 
lietuviai likę po Sovietų, pa
rašė prašymą prisijungti 
prie Lietuvos, tai vyrus iš
siuntė į Sibirą, moteris į mu
sulmonų kraštus, o vaikus—į 
bezprizorninkų prieglaudas. 
Kultūringam pasauliui ben
drai nesuprantama bus, kaip 
tai visa XX amžiuje Europo
je gali vykti. Deja, tai vyk
sta ir vyksta ant gyvo Lie
tuvos kūno. Bolševikai pasi
rodė pikčiausi imperialistai 
ir agresoriai, nes kam gi jie 
okupavo Lietuvą.”

Žmoniškumo vardan
teisės nebūtų išplėštos. Svarbu piliečiams veikliai daly
vauti savo šalies viešajame gyvenime.

Amerikiečiai lapkričio 5 d. galės ir turės pasirinkti 
savo valstybės vairuotoją ateinantiems ketveriems me
tams. Pasirinkimas, mūsų nuomone, bus labai lengvas, 
nes balsuotojui teks žvelgti tik į du vardus—Prezidento 
Franklin D. Roosevelt ir jo oponento Wendell L. Willkie. 
Tai dvi asmenybės, kurių vienai turės būti patikėtas šalies 
vairas. Balsuotojai, atlikdami tikslų pasirinkimą, turės 
pasitarti su savo protu, su sąžine, su širdimi.

Prezidento Roosevelto rėmėjai nurodo priežastis, ko
dėl Roosevelt vėl turi būti išrinktas, kurių svarbiausio
mis pažymimos šios: jis 1933 m. pradžioje išgelbėjo šalį 
nuo ekonominio bankruto; pravedė daug socialinių refor
mų; bedarbiai aprūpinti pašalpomis; gyventojų santaupos

Šių ir daugybės kitų šiur
pulingų žinių akivaizdoje, 
mes, laisvosios Amerikos lie
tuviai, negalime sėdėti sudė
ję rankas, užsikimšti ausis 
ir negirdėti to viso, kas de
dasi mūsų senoje tėvynėje 
Lietuvoje. Žmoniškumas rei
kalauja, kad mes dėtume vi
sas pastangas susiorganizuo
ti ir dirbti greitesniam Lie
tuvos išlaisvinimui iš šios 
gadynės barbarų vergijos ir 
ištiesti brolišką ranką tiems 
savo broliams, kurie išbėgo 
nuo baisių okupantų ir, pa

apdraustos; šiais tarptautinės krizės laikais negalima pa
keisti patyrusio žmogaus; Roosevelt pradėjo didžiulį ša
lies apsigynimo sutvirtinimo darbą.

-^■rišiąs. Willkie šalininkai- -įrodinėję, • kątlweikia 
išrinkti Willkie dėl šių-”pnezascių: šalyje &bėra didžiulis 
nedarbas (apie 10 milijonų bedarbių); Roosevelt nepajėgia 
taip tvarkyti šalies reikalų, kad gamyba būtų žymiai pa
didinta; Roosevelt vedęs klaidingą užsienio politiką; Roo
sevelt savo išlaidumo politika užtraukęs šaliai labai didelę 
skolą, kuri esanti šalies finansinio bankruto pavojumi; 
Roosevelt norįs sulaužyti ilgametį Amerikos demokratinį
paprotį trečio termino klausimu, nes nei vienas Amerikos 
prezidentas nesiekė iš eilės trečio termino.

Abi partijos veda smarkią agitaciją. Visiems balsuo
tojams svarbu atskirti tiesą nuo klaidinančios propagan
dos. Lietuvių amerikiečių piliečių pareiga veikliai domėtis 
politika ir rinkimuose dalyvauti. Pirmiausia, visi privalo 
įsiregistruoti prieš rinkimus, kad lapkričio 5 d. galėtų at
likti savo pilietinę pareigą. Tegu nelieka nei vieno lietuvio 
amerikiečio piliečio, kurs nesinaudotų savo privilegijomis 
ir teisėmis.

Laukiama Daugiau Darbo
Juo toliau, juo skaudesnių 

žinių susilaukiame iš tėvynės 
Lietuvos ir iš tu. kurie išbė
go nuo bolševikiškojo teroro. 
Šiomis dienomis gautas laiš
kas nuo vieno žymaus Lietu
vos katalikų visuomenės va
do ir buvusio valstybės vy
ro, dabar gyvenančio užsie
ny. kuris, tarp kitų dalykų, 
rašo:

„Gražus sapnas apie mūsų 
nenriklausomybe staiga nu
trūko. Karas sužadino seną 
rusu imperializmą. Stalinas 
vykdo toliau Niką lojaus An
tro svajones. Ir vėl mes esa
me svetimųjų vergijoje. Tik 
ši karta daug baisesnėje, ne- 
ru caro laikais. Lietuviu 
tauta pergvvena didžiausią 
pavoiu būti išnaikintai. Ne
va vardan dirbančiųjų labo 
iau prasidėjo masinis inteli
gentu žudvmas. Tikslas aiš
kus—išnaikinus šviesuomenę 
nesunku bus pavergti visą 
krašta. Naikinime s eina ne
girdėtu tempu. Iš nakties 
tas ar kitas pažįstamas pra
puola. Verkiančioji šeima 
ateina teirautis, kur padėtas 
areštuotasis, bet niekas lo
kio atsakvmo neduoda. Vir
tinės žmonių laukia saugumo 
policijos koridoriuose, veltui 
laukia...”

Kataliku draugijų ir vadų 
likvidavimas

„Baisus likimas ištiko Ka
talikų Veikimo Centro va
dus. Visos katalikų organi
zacijos uždarytos, turtas 
konfiskuotas, spauda išnie
kinta ir užgrobta. Jeigu kas 
dar nesuimtas, tai yra neiš
pasakyto teroro prislėgtas. 
Nežinia kada tave suims, iš
kankina ir suardo nervus. Vi
si Kaune vaikščioja galvą 
nuleidę, nusiminę ir išvargę 
nuo nemiegotų naktų. Nie
kas netikras rytojaus.”

Paleckio valdžia tik 
žaislas

„Esamoji valdžia tik žais
las Maskvos rankose. Ji jo
kios reikšmės neturi ir ak
lai vykdo, ką Maskva liepia. 
Net smulkmenose nėra jokio 
savarankumo. Paleckis bu
vo įšeies iš proto, matant, 
kaip žudomas kraštas. Krėvė 
negalėjo iškentėti Lietuvos 
nakasvnu ir pasitraukė. Sun
ku aprašvti ir suvokti kas 
dedasi Lietuvoje. Tai tikras 
pragaras žemėje. Kiek vra 
nušautu niekas nežino. Kal
bama, kad apie 20.000 asme
nų yra arba areštuota arba 
įtraukti į juodus sąrašus.

tekę į svetimus kraštų^ 'be
turi nei pastogės, nei maisto, 
nei Jjųkįrrrų' drabužių.

Būkime duosnesni
Tiesa, į Lietuvai Gelbėti 

Fondą plaukia aukos, tačiau 
nedaug. Šiandien mūsų tau
tos reiklai yra tokie dideli, 
tokie svarbūs, kad kiekvieną 
lietuvį šaukte šaukia prie 
pasiaukojimo, prie didesnio
duosnumo, prie apsidėjimo 
nuolatiniais mokesčiais. Ge
ri patrijotai lietuviai šian
dien neturėtų laukti paragi
nimų ir prašinėjimų, bet pa
tys savo laisva valia turi 
dirbti ir siųsti aukas aktua
liesiems tautos reikalams ir 
pabėgėliams šelpti per Lie
tuvai Gelbėti Fondą.

Pastaruoju laiku Lietuvai

Vaiko Darbas
Prakutęs vaikas nori pa

dėti dirbti mylimajai moti
nėlei. Motina, turi meiliai 
priimti tą pagalbą, pagirti 
darbštumą ir mitrumą, nuro
dydama, kaip šis bei tas pa
daroma dar geriau. Paskui 
motina pati skiria vaikui ko
kį lengvą darbą, meiliai ra
gindama padirbti jį gerai. 
Vaikas noromis atlieka tą 
pirmąjį lieptąjį darbą, di
džiuodamasis d a r b u o jasi, 
kaip suaugę žmonės. Dar pa
augęs, jis gauna dirbti ką re
guliariai ir atsakingai—dar
bas tampa jam pareiga. Vai
ko darbas pirmų pirmiausia 
turi didelės dorovinės reikš
mės, be to, nuo jo pareina ir 
kūno augimas. Bet jis tuo
met tėra kūnui naudingas, 
tuomet jį testiprina, kada 
yra pritaikintas prie vaiko 
jėgų, vadinasi, kada nėra 
jam per sunkus ir mankština 
visas kūno dalis, o ne vieną 
kurią, silpnindamas kitas.

Tačiau kokia daugybė vai
kų, vargo stumiami, gauna 
dirbti per sunkius ir nesvei
kus darbus! Sveikiausi vai
kams yra visokie pritaikinti 
prie jų jėgų darbai gryname 
ore: laukuose ir pan.

Darbo yra dvi vyriausi rū
šį: dvasios darbas ir kūno 
darbas, arba, kitaip sakant, 
proto ir rankų darbas. Svei
kiausia žmogui, ypač vaikui, 
pakeitus darbuotis vienaip ir 
antraip. Dirbdamas rankų 
darbą, žmogus ilsis darbavę
sis protu — ir atvirkščiai. 
Daugumas mūsų žmonių pro
to darbą visai nelaiko darbu. 
Jie mano, kad berašydamas 
ir beskaitydamas žmogus 
niekuomet nepavargsta. Mo
tinos turi giliai suprasti ir 
gerai įsidėti^kad proto dar
bas greičiau vargina, dau
giau sveikatos atima ir la
biau silpnina, negu rankų 
darbas. Todėl vaikui pradė
jus vaikščioti į mokyklą, ne
liepkite jam sėdėti kiauras 
dienas prie knygų, bet vary
kite jį prie kokio rankų dar
bo. Tai bus jam geriausias 
poilsis po kelių valandų pro
to darbo mokykloje. Pasi
darbavęs porą valandų ran
komis, pabuvęs gryname ore 
ir pajudėjęs, vaikas vėl galės 
sėstis prie knygų ruošti pa
mokų kitai dienai.

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

vos Sovietų Socialistinė Res
publika, apsiverkėm kaip 
maži vaikai netekę motinos. 
Kiti pradėjo dainuoti „Vai 
varge, varge, kada aš tave 
išvargsiu”. Labai neramu, 
eina visokiausi gandai; žo
džiu sakant, nežinom, ką ry
tojus mums atneš. Kaip jau 
žinote, dejom centą prie cen
to, įsigijome sklypelį žeme
lės. Jeigu laikysis Sovietų 
santvarkos, tai viskas bus 
nusavinta, tame skaičiuje ir 
mūsų sklypas. Šią vasarą 
norėjome trobas tvarkyti, 
bet dabar nėra prasmės. 
Daug valdininkų atleido iš 
vietų visai, kitus perkėlė į 
kitas vietas. Aukštuosius 
valdininkus arba organizaci
jų pirmininkus suareštavę 
išvežė į SSSR gilumą, žo
džiu, kas valandą vis nauja 
žinia ir vis bloga, o gera nie
ko nesužinosi.

„Labai gaila, kad pas jus 
su tuo darbu vis nėra taip 
gerai. Bet jeigu dabar suly
ginti, tai jūs šiuo momentu 
daug laimingesni už mus. 
Man liūdna kartais pasidaro, 
kad regis nieko negailėčiau, 
kad tik grįžtų pirmykštė 
tvarka. Būdavo įvairių or
ganizacijų, rengdavom vaka
rus, įvairius pasilinksmini
mus, o dabar viską uždarė.”

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Chicagos arkivyskupas se
noje šv. Jono bažnyčioje rug
sėjo 21 d., pakrikštijo 24 ki
niečius atsivertėlius.

„New York Post” naziams 
pila kailiu, kiek tik įmanyda
mas, bet apie komunistų 
veiklą Amerikoje nei „gu
gu”.

Išgelbėjusiems pavogtą 3 
metų amžiaus Mark de Tris
tan tėvai įteikė 25,000 dol. 
dovaną.

Mayoras LaGuardia buvo 
išvykęs į Albany, prašyti gu
bernatoriaus Lehman, kad 
ežeruose, iš kurių New Yor- 
ko miestas ima vandenį, bū
tų uždrausta žuvis gaudyti. 
Prisibijoma sabotažo.

2.

3.

Gelbėti Fondan surinkta au-
kų šiose Chicagos parapijo
se : švč. Panelės Nekalto Pra
sidėjimo— $71.60; šv. Kry
žiaus — $21; Visų Šventi; — 
$26.20; šv. Mykolo — $15.50; 
šv. Panelės Gimimo par. — 
$40; Paulina Rimkus, Chica
go Heights, HL, $5.00. šios 
aukos surinktos prakalbose.

Ten, kur jau yra susior
ganizavę Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyriai ar tai prie Fe
deracijos skyrių ar atskirai, 
prašome pranešti sudarytų 
valdybų vardus ir adresus. 
Rengiantis prie didesnio au
kų rinkimo vajaus, tai būti
nai reikalinga turėti centre.

Tautiečiai, supras darni 
baisias Lietuvos žmonių kan
čias ir matydami tautai di
delį pavojų, būkime darbš- 
tesni ir duosnesni!

Leonardas Šimutis,
2334 S. Oakley Ave, Chicago.

Anglai vokiečių lakūnams 
nuvyti naudoja naujai išras
tus būdus: paleidžia didžiulę 
eksploziją padangėse; palei
džia nepaprastus griausmus 
padangėse; paleidžia šaudy
mą iš tam tikrų bombų pa
leistų padangėse. Vokiečiai 
negali susekti, kaip anglai 
tai padaro.

Viena „Amerikos” skaity
toja, brooklynietė, šiomis 
dienomis gavo sesers laišką, 
rašytą liepos 22 d. Laiškas 
labai ilgai ėjo, nes buvo 
siųstas paprastu keliu, ne 
oro paštu. Laiško savinin
kei prašant, jos vardo ne
skelbiame; taip pat nespaus
diname ir tų laiško dalių, ku
rios liečia grynai šeimyni
nius reikalus. Štai tas laiš
kas:

„Brangučiai! Jūsų laišką 
ir fotografiją, kur pirmą 
kartą Jūsų parapijietis kun. 
Raugalas laiko mišias, gavo
me, už kurį širdingai dėko
jame. Jūs iš laikraščių žino
te, kas ištiko mūsų brangią 
tėvynę Lietuvą, o kartu ir 
mus. Birželio 16 d. pradėjo 
žygiuoti raudonoji armija į 
Lietuvą; pasipylė visais ke
liais tankai, šarvuočiai, pės
tininkai, orlaiviai ir taip žy
giavo visą savaitę su mažo
mis pertraukomis, visais ke
liais ir mažais keliukais. Lie
pos 14 d. privertė visus bal
suoti, grasydami visokiais 
būdais tiems, kurie nebal
suos; bijodami persekiojimų, 
žmonės ėjo, balsavo. Bet ne
galit, brangučiai, įsivaizduo
ti, kiek mes šiuo laiku ken
čiame dvasiniai.

„Vakar, liepos 21, kai per 
radiją pranešė, kad mūsų 
Tėvynė Lietuva prijungta 
prie SSSR ir vadinsis Lietu

Studentai, gauną pašalpą 
iš National Youth Adminis
tration (NYA), turi po prie
saika pažadėti būti ištiki
mais šios šalies konstituci
jai ir valdžiai.

Pasaulinėje parodoje, Chi
cago j e, 1933 m. buvo rodo
ma karvė 3,000 svarų sunku
mo, 6 pėdų aukščio. Užmu
šus ją, jos oda iškimšta ir 
bus rodoma.

Amerikos didžiulės radijo 
stotys neduoda kun. Cough
lin nei pusės valandos sek
madieniais kalbėti per radi
ją. Atrodo, kad kun. Cough
lin šiemet nekalbės per ra
diją.

Brooklyn© gyventojai rei
kalauja, kad miesto geležin
keliais, gatvekariais ir auto
busais mokyklų mokiniai ga
lėtų važiuoti mokyklon už 
pusę kainos.

New Yorko mayoras La 
Guardia pavedė gatvių šlavi
kams, kad nuo laikraščių 
pardavyklų mieste visi ne
padorūs laikraščiai bei šiaip 
leidiniai, būtų surinkti ir su
deginti. Mayoras pažadėjo, 
kad kiekvienas nešvarios li
teratūros leidėjas ir platin
tojas bus patrauktas teis
man.

New Yorke Radikalai vis 
dar nenurimsta. Jie reika
lauja, kad bedievybės ir ne- 
moralybės skleidėjas prof. 
Russell būtų priimtas į mie
sto kolegiją mokytoju.
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STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULAR (TęsillVS) 
ETC., REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24,1 * J '

Of “Amerika” published weekly at Brooklyn, N. Y. for October 1,1 
State of New York, County of Kings, SS.

Before me, a Notary Public in and for the State and County afo 
personally appeared D. J. Averka, who having been dulv sworn acc 
to law. deposes and says that he is the Manager of the Lithuanian w 
“AMERIKA” and that the following is, to the best of his knowledg 
belief, a true statement 
said publication for the 
Act of August 24, 1912, 
tions, to wit:

1. That the names ___ _____ .... . ____
editor and business managers are: Publisher Lithuanian Universal B”t’ro Dlataus Dl'Ūvio 1Ū 
Tnc.. 423 Grand St., Brooklyn. N. Y. Editor Joseph B. Lančka. 423 r FJ 
St.. Brooklyn. N. Y. Managing Editor none. Business Manager D. J. Av 
423 Grand St., Brooklyn. N. Y.

2. The owners, owning or holding one or more per cent of Lithu
Universal Bureau, Tnc.. owners of “Amerika”, are: Norbert Pakalni: 
N 5th St. B’klvn. N Y.. John Balkonas. 64-25 Perrv Ave.. Masneth. 
Silvester Remeika. Smithtown. I,. I.: Josenh Aleksiunas. 213 So 4t 
B’klyn, N. Y„ Charles P. Vilniškis. 267 Sumnter St.. B’klvn. N. Y.. J 
?vdanavičins. 260 E. Main St.. Amsterdam. N. Y.: Joseph P. Marhulis. 
5?5tb St . Woodhaven. N. Y.; Ignatius Kelmelis. 207 Adams St.. Ne 
N. J.: Joseph Simonaitis. 211 Rinlev Pl.. Elizabeth. N. J.: Stanley Luk 
čius. 316 So. 4th St.. B’klvn. N. Y.: Anthnnv Stanišauskas. 57 Park 
Bridgeport, Conn.; Vytautas Zalnteraitis. 240 Trying Ave.. Brnoklvn. 
George Tumasonis 222 So 9th St.. Brooklyn. N. Y.: LRKSA 134 kuop 
So. 4fh St.. Brooklyn. N. Y.: Anreiškimo parapijos Rožančiaus draųgiią 
N. 5th St.. B’klvn. N. Y.: Anreiškimn naraniios Av. Vardo draugiia. 259 
St.. B’klyn. N. Y.; Pins Lekešis. 64-25 Perrv Avė.. Maspeth. N. Y.; 
Vanagas Palanga. Lithuania: Jngenh Shestokas. Rve. N. Y.: Jungas Z 
čius. 166 Rark Place, Elizabeth, N. Y.; Anthony Kazlas, 25 Taylor 
Newark. N. J. *

3. That the known bondholders, mortgagees, and other security hoi

and addresses of the publisher, editor, man

of the ownershin, management, etc., of the 
date shown in the above cantion. required b 
embodied in section 411, Postal Laws and R

iški ir užkliūvą 
i atidungsėjo vidu- 

liejaus, ir žemas 
šešėlis sustojo vi- 
Tamsios dviejų ži- 

4ys atsirėmė į Kleo 
laitų dantų eilė su

čia dabar? .. „ —su 
fenus balsas iš žmo 
lūpų, žiburinės aky 
Snigo į Kleopatrą.

ido iš glėbio Maslic 
kūną, atšoko kėlėt 

ir nusitvėrus iški

Įjok, mielas kūd 
iepė silpnas Mąsli' 
•alsas, ir ji prituri

owning or holding 1 ner cent or more of total amount of bonds, mortgl tiuūric' nareiškė’ 
or other securities are: None. j - 1® ”

4. That the two paragranhs next above giving the name of the owl 
stockholders, and security holders, if anv. contain not onlv the list of st 
holders and security holders as they annear upon the bonks of the comJ 
hut also, in cases where the stockholder or security holder apnears 1 
the books of the company as trustee or in ahy other fiduciary relatio" 
name of the person or corporation for whom such trustee is act.i 
given: also that the said two paragraphs contain statements embrs 
affiant’s full knowledge and belief as to the circumstances and condi: 
under which stockholders and security holders who do not appear i 
the books of the comnanv as trustees, hold stock and securities in a c 
city other than that of a bona fide owner: i__  ______ _
reason to believe that anv other person, association, or corporation has - 
interest direct or indirect in the said stock, bonds, or ather securities 
as so stated by him. J

D. JJ. AVERKA, Mani
Sworn to and. subscribed before me this 28th da^r of September,® 

(SEAL) if c R Jurgėla B
(My commission expires March 30/71941)

girną no sūnus Zbi 
14, anatomai, kąj 
^mas susirado

(aš Zbigniev 
__ .joru kilmės pc 

and this affiant has|j|J> garbę pažil 
in. or trnrnoration naS;B, V o j

Mrrožio madam'

de Kleopatr< 
ušė kul: 
ir ištie
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ar kaimas)

(Paštas) Spausdinami kas antra savaitė

esis)....... (Disui)""”*^
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(Mieštas) ... Palmyros Laiškai

arba krikšto vardasj""(į^ 

t. Valst šiuo vardu • 

s sekančiais vardais ardu^į kito&įS^

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte

(W)"[Brangi Palmyra,
(b) Mano vedybinį ^1 

Pavienis (b) .J
Našlys (6)__

6k viena): Balte___j^Į

Ska ..... . Kita.........

Uų ūgio, sveriu-------I
........ plaukus, Ir

(Wj
u | Jung. Valstybes
r Įvažiavimo vieta) (m?nži'I 

vo, Laivo Komp. u kito tnįj 

tymčk vieną): Keleivis _ I 

pglis laive ....... Kitas a i

alst. kaip: Pastovus GyratJ 

Svečias   gj 

Sutarties pirklys I 

Jūreivis  I 

Svetimos valfid 

Svetimos valtt rj 
Kitas _____ J

u i Jung. Valstybes.... ......
(M&hH-

tyb€se ................... I

mg. Valstybėse..... ...........
>astoviai apsigyventi ar hįį 

‘mimas yra............... —___ .

ėmimas yra .............. ..........

jdavis yra ......................

Savo šeimyniniu gyvenimu 
įsu labai nelaimingas. Krei
duosi į Tamstą prašydamas 
patarimo.
t Esu neseniai vedęs, bet 
jau iš pirmos dienos pas mus 
prasidėjo pasireikšti visokie 
įesusipratimai, prie kaištai 
Įž menkniekius, pavydas ir 
Lt. Mudu visada baramės. 
Dabar, visi barniai kyla dėl 
Lietuvos. Mano siela plyšta 
Įš sielvarto, kad apgaulingai 
bolševikai ją paėmė. Jaučiu 
brolių kančias, priespaudą, 
terorą, žudymą nekaltų lie
tuvių. Naikinimą ir griovi
mą mūsų kultūringos, religi
jos ir viso, kas yra švenčiau
sia mūsų tautai ir lietuvio 
sielai.
I žmona, vietoj paguosti, 
liūsta, bara, sakydama, tai 
kas, kad esu lietuvis, bet 
Lietuvą turiu visai pamiršti, 
les gyvenu Amerikoje, ku- 
rioje užsidirbu sau pragyve- 
Įimą, tad ji ir svarbesnė, 
taip pat nuolat reikalauja, 
kad niekur nedalyvaučiau ir

adresas ar kaimo kelias)

staruosius penkeris metus 
ikla............................................

d jų, pranešk priklausymą, c

jystėse ...................................

įereikščiau savo nuomonės, 
riešingos bolševikams, nes 
ūk anie ten kankins mūsų 
amines, žodžiu, iš savo žino
tos girdžiu tik priekaištus, 
ji visai manęs nesupranta, 
aip pat nesupranta savo, 
taip lietuvės, pareigų.

Ika tarnyba buvo

. . . . . . . . . . . . . . . .  pirmų pilietybės pąsj 

i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aplikacijos SI

d sautl^.^-. ■■■• —(y,! 

iraUzacljal ....... (Laikas! J

nes Jungt Valstybėse: 
Vyrą ar žmoną ............. — ™į
,u5 (taip arnel

areštuotas ar apskųstas k -j 

[prasikaltimą (mus). T>e 7-

na suareštavimo Viets B

| Gyvenimas pasidarė tikras 
jragaras. Aš pradedu jos 
feapkęsti. Po darbo bijau 
iti į namus. Stengiuos už
nikti pas kokį draugą, prie
kius, į susirinkimus, vis ieš- 
todamas suraminimo 
[Jaučiu, kad mūsų šeimyni- 
jis gyvenimas griūva. Vai- 
|ų neturime. Esame katali
kai, vedę bažnyčioje. Išsky- 
imo negalime gauti, bet ir 
[esugyvename.
I Patarkite, ką man daryti, 
[rangi Palmyra,kas bus su 
[ietuva, jeigu mes visi lie- 
iiviai, laisvoje šalyje, bijosi- 
|ės ją užstoti? Ir, ar teisin- 

,, kad lietuvis turi tylėti, 
lomet žudomi jo broliai ir

naikinama viskas, kas lietu
viui yra brangu?

Su dėkingumu lauksiu at
sakymo.

Motiejus.

Atsakymas
Tamstos padėtis labai rim

ta. Panašiose klampynėse 
kankinasi tūkstančiai vyrų 
ir moterų, tik dėl to, kad 
prieš vedybas gerai neapsi
žiūrėjo, neištyrė viens kito 
būdo, nepagalvojo giliau ve
dybų reikšmės, pasidavė gra
žių akių iliuzijai, tikrą mei
lės pasiaukojimą dėl pigių, 
apgaulingų flirtavimų ar ai
strų pamiršo, įsiklepojo, ap
sisvaigino, na, ir mano, kad 
čia meilė, kad altorius viską 
užlygins, ir kad vedybų žie
das uždės tokią grandinę, 
pro kurią žibės tik laimė, 
aistromis bežaizdama.

Ne . . . ir tūkstantį kartų 
ne! Į moterystės sakramentą 
ruošiantis, ypatingai šiais 
laikais, kada tėvai mažiau 
teisių į jaunųjų meilę įter
pia, reikalinga pačiam jau
nuoliui ar jaunuolei pirmiau 
pažinti pats save, savo luo
mą, savo charakterį, turtą 
dvasinį ir medžiaginį, ir ne 
ant kampų sušvilpus galvoti 
apie šeimos kūrimą, bet savo 
dvasioj susikaupus ieškoti 
lygus lygaus .. . Nerasi už 
metų, antrų, trečių, vėliau 
rasi. Aukščiausias kiekvie
nam tvariniui sutvėrė tvari
nį, tik mes dažnai perskubūs, 
neatodairūs, perdaug savimi 
pasitikėję, nekantrūs, žai
džiame ugnimi, o kai jau po 
tos skaudžios žaizdos atbun- 
dame, ir dar vis nekaltinam 
savęs, bet antrąjį.

Ak. kiek, ir kiek nelaimin
gų šeimų! Vargšų kankinių, 
kuriems nieks neruošia tikrų 
reformų! Į visokias profe
sijas ruošia mokslo įstaigos: 
i daktarus-daktarai profeso
riai, į kunigus—dvasinių se
minarijų atstovai, į kitas ša
kas—mokslo ir patyrimo ži
novai, o į svarbiausią židinį, 

iš kurio turi kilti pats žmo
gus, nieks beveik neruošia, 
tik gyvybės palaikymo in
stinktas, dažnai ne apkarpo
mas protu nei žiniomis.

Gaila, kad lig šių laikų 
mūsų pedagogai skiria daug 
laiko įvairioms agitacijoms, 
politikai, bet kur klabena vi
sų nelaimių, nesutikimų ir 
vis aršėjančių kartų paslap
tis, ten kurčia, užmiršta, už
versta nežinios akmenimis, 
pro kurių angas išsiveržia 
tūkstančiai nelaimi n g ų 
šauksmų, nežinančių išeities. 
Iš tokių kilę ir išsiveržę kar
tos, žino tik peilį ir šautuvą, 
o vėliau „mokslas patobuli
na” įsigyti bombas, dujas ir 
torpedas.

Iš Jūsų, gerbiamas Motie
jau, pirmutinių laiško eilu
čių, trykštąs nusivylimas 
parodo, kad tamsta arba la
bai pripuolamai apsivedei, 
nepažindamas savo žmonos 
charakterio, arba vedei ne 
savo idealų žmoną, kurią net 
savo tautos, tėvynės sąvoko
je nebuvai giliai patyręs. 
Spėjama, kad*prieš vedybas 
jūs pilnai viens kito nesu
pratote, nes greitu laiku, po 
žiedų sumainymo, pradėjote 
viens su kitu paralyžuoti 
mintis į barnius, priekaištus, 
ir net pavydą, kurs medaus 
mėnesiais retai turi užklysti.

Dabar sakote, visi barniai 
kyla dėl Lietuvos, kai Jūs 
sielvartaujate dėl brolių kan
čių, priespaudos, teroro, žu
dynių, kultūros ir religijos 
griovimo, tai Jūs žmona, vie
toj paguosti, plūsta ir bara
si: pataria nesikišti, tik už
sibarikaduoti Amerikos duo
nele, ir lyg kūdikiui gavus 
pieno bonkutę nurimti, ir nu- 
sugrįžti nuo šaukiančių mi
nių.

Čia pasireiškia tamstos 
žmonos gilus nesusivokimas 
kaip tautybėj, taip religijoj 
ir kultūroj, kurią nelygiu 
saiku abu saikuojate. Bet ją 
už tą kaltinti, nebūtų teisin
ga, nes ar išauklėjimas, arba 
nutautėjimas šią vargšę lie
tuvę yra nubloškęs nuo tė
vynės, religijos, ir net nuo 
kultūros sparno.

AMERIKA

Bet dar nevien blogumas 
glūdi ir tamstos žmonos sie
loje. Jai gaila giminių . .. 
ir ši, gailestingumo gijelė, 
gal būt ją sulaiko. Gal būt, 
joje gludi stipresnis jausmas 
tik giminystei ir šeimai, už 
kurios ribų ji neranda pla
tesnių dirvų Dievui nei Tė
vynei.

Gaila, gerbiamas Motiejau, 
kad, išėjęs į platesnius gy
venimo vieškelius, neturi 
tamstą pilnai suprantančios 
palydovės. Bet ją vieną kal
tinti, manau, nei pats nesi
ryžtum, nes pirma gal joje 
artėjančio jausmo netyrinė
jai?

Šeima nėra pragaras, tik 
jį sudaro vyras ir žmona su
ėję į porą be pasiaukojimo ir 
švento tyros meilės atsida
vimo ir supratimo.

Neapkęsti savo žmonos 
vien dėl to, kad ji skirtingai 
galvoja, kad šiurkšti, nesu
kalbi, mėgsta barnius ir už
sipuolimus, tamstos siela 
nesiryžtų. Čia, man rodos, 
yra gilesnių žaizdų, kurios, 
gal būt, tamstai tik vienam 
žinomos. Bet vengti namų, 
iš darbo grįžtant užsukinėti 
į kitas vietas, nepatarčiau. 
Nes žmona nors būtų ir žiau
riausia, ji laukia sugrįžtan
čio savo vyro, su kuriuo, kad 
ir dėl menkniekių galėtų pa- 
zurzėti, pasidalinti gyvenimo 
probėgiais. Be to, yra mo
mentų, kad ji moka ir gra
žiai nusišypsoti! Vengiant 
namų, irs ir bluks visas gyve
nimas. Draugai ir susirinki
mai, tik amžiaus užsidegan
čių prošvaiščių kibirkštys, 
kurios prabėga ūmai, nors ir 
puikiu deimantu sublizgėju
sios, arba įkarščiu įsisiūba
vusios, bet už to viso vistik 
reikia grįžti į šeimą, kur 
nuolatinė lėkštė, šilima, pri
gludimas, ir lopšelio pasiil
gimas.

Tamstos šeimyninis gyve
nimas negriūva, bet dar tik 
kuriasi. Pasireiškiate, kad 
dar tik neseniai vedę. Pa
prastai, ir tai labai dažnai 
atsitinka, kad pirmutiniai 
povedybiniai metai audrin
giausi. Po to nusistovi. Nors 

visuomet šeimoje debesėliai 
neišvengiami.

Dažniausiai sutaiso pakri
kusią šeimą naujas svečias— 
kūdikis. Čia daugiau moti
na prisiriša, visą atydą krei
pia į gležnutį sutvėrimėlį, 
trokšta, kad kas jį mylėtų, 
drauge su jąja puoselėtų, ir 
neretai kreipiasi į vyrą su 
klausimais bei pasididžiavi
mu:

—Žiūrėk, koks gražus ... 
Kokios mažos rankelės. Jau 
jis šypsosi, jau sėdasi, jau 
rėplioja, jau vaikščioja, jau 
kalba, jau šaukia mama, tė
ti, ir taip nejučiomis vyrą su 
žmona kaipo tėvą su motina 
suriša bendrais džiaugsmais, 
skausmais, ir sucementuoja 
pagrindiniu šeimos funda
mentu.

Apie išsiskyrimą, jeigu Jū
sų žmona nekalba, gink, Die
ve, nepaduokite jai tos min
ties! šeimas turime taisyti, 
ne ieškoti perskyrų. Tamsta 
būk didvyris! Kad įėjai į 
šeimą, pasiimk, jos vadžias, 
ir į moteriškus zurzėjimus 
žiūrėk protu, ne jausmu, į 
kurį tartum į bubnelį dūngsi 
gal ir neapgalvoti, netaktin
gi, nežiną ritmo nei saiko žo
džiai.

Paskutinėse Tamstos laiš
ko eilutėse dvelkia visa Tam
stos sielos tragedija, kuri iš
siveržia stipresne versme, ir 
palikus šeimos pairimo pre
rijas, vėl grįžta prie tautos, 
tėvynės, kankinamų ir žudo
mų brolių, prie visos kultū
ros griovimo bei naikinimo. 
Matoma, kad Tamstos siela 
per visas žaizdas pasiryžus 
kopti su Tėvynės meilės švy
turiu, ir ji kenčia, kovoja, 
ieško teisingumo svarstyklių 
ir su gailesčiu, su pasipikti
nimu žiūri į tylinčius lietu
vius, kurie savo širdies sie
na neužstoja surakintos mie
los Motinos Lietuvos rankų.

Garbė, mielas didvyri! 
Eik, kur šaukia Tėvynės ir 
tiesos balsas. Užstok Ją sa
vo širdies vartais, bet jų de
šinėje įterpk vieną, nuo Ta
vo kūno nei sielos neatski
riamą šulelį, tai nelaimingai 
nutolusią lietuvę—savo žmo
ną.

Kviesk su meile ją į dorus 
susirinkimus. Ji, pasiklau
sius įtakingų kalbų apie Lie
tuvą, gal persiims jų dvasia? 
Gal supras momento svarbą, 
pajus Tėvynės tragingą pul
są, gal supras ir savo kaipo 
lietuvės pareigą?

Nors tai ims laiko, bet bent 
vieną žmogų duoti Dievui ir 
Tėvynei yra kur kas bran
giau, nei tuščiažodžiauti

GERIAU ŽINOTI
Vaikai niekad nežino, kaip 

sunkiai jų tėvai turi dirbti. 
Mes pačios motinėlės pažiū
rėkime į praeitį. Juk viskas, 
kas mums būdavo paruošta, 
tie skanūs pietūs, švarios 
suknelės, švari patalinė, vis
kas, rodėsi padaryta kažke- 
no, savaime, be jokių didelių 
pastangų, pasišventimo. Bet 
kada tau pačiai buvo paves
tas koks menkas darbelis, ar 
tai sesutę pasaugoti, ar lėk
štes suplauti, ar darželis iš
ravėti, tada jau tau rodėsi, 
kad tu tik viena dirbi, ir gan 
sunkiai dirbi.

Vieną karštą dieną tėvas 
nusivedė savo sūnų į malūną 
ir davė jam darbelį, kur jis 
turėjo dirbti be jokio susto
jimo. Taip vaikab išdirbo 
visą dieną. Vakare buvo la
bai pavargęs Pavalgęs tuo
jau bėgo į lovą. Kitą vakarą 
tėvas paklausė sūnaus, ar šis 
nemanė, kad vakar diena 
jam buvusi sunki. Sūnus at
sakė: —Taip, tėveli, ir dar 
kaip sunki!

Vėliau tėvas jam paaiški
no, kad jis turi taip dirbti 
kasdien, nes kitaip nebūtų iš 

draugų būriuose, arba mitin
guoti su miniomis, kada pa
ties mažutė „valstybėlė”— 
šeima, griūvanti ir palikta.

Lietuvos garbę, laisvę ir 
kultūrą mes turime visur ir 
visame užstoti ir ginti, ne
žiūrint kančių, niekinimų, 
nei gyvybinių aukų. Mūsų 
gimines, brolius, sūnus, tau
tos vadus ir pasišventėlius 
kruvinasis komunizmo tero
ras kankina ir žudo, nors 
mes ir tylėtume.

Paaiškinkite apie tą visą 
savo žmonelei. Moterys jaut
rios, negi ji nesuprastų, kas 
yra Tėvynė? Prisiminkime 
Mirgą, kuri išlaisvino narsų
jį Vytautą iš kalėjimo, pati 
nešdama savo gyvybę ant 
Tėvynės aukuro. Prisiminki
me Abraomo auką, kurs, pil
dydamas Dievo valią, ruošė 
paaukoti mylimą sūnų Izao
ką. Taip pat, pravartu pri
siminti pačių amerikiečių lie
tuvių su Laisvės Varpu įam
žintą simbolį: „O, skambink, 
per amžius, vaikams Lietu
vos! Tas laisvės nevertas, 
kas negina jos.”

Tad, Broli, būk uola, už
sigrūdink, kentėk ir nešk sa
vo tautos ir šeimos žibintą 
nepalūždamas. Kantrybė — 
visų dorybių motina, tik už 
jos kamieno mūsų sielų at
sparumas, ištvermė ir laimė
jimas.

Palmyra. 

ko pirktis rūbų, maisto, eiti 
į teatrą, užlaikyti namus, ku
riuose gyvenama.

Motinos visuomet turi pui
kią progą arčiau supažindin
ti mergaites su savo darbu. 
Bet ir tai vaikams sunku pil
nai parodyti gyvenimo prob
lemą. Be abejo, pasakysite, 
kam reikia aptemdyti nekal
tą vaikų džiaugsmą. Lai jų 
kūdikystė lieka rami ir aprū
pinta. Taip, tas rodosi skau
du. Bet kada tėvai, patys 
vargdami, vaikams stengiasi 
gyvenimą parodyti sidabro 
lėkštėje, nepraskleisdami už
kulisinių vaizdų, jie tinka
mai neparuošia savo vaikų 
gyvenimui.

Vėliau, tokie vaikai, susi
dūrę su tikruoju gyvenimu, 
mato save esant neparuoš
tais, tampa pesimistais, tin
giniais, amžinai norinčiais 
nuo ko nors priklausyti, be 
tikrojo savistovumo.

O R. B.

„UŽ DVEJIS METUS IR 
NAUJAI MAŠINAI..

Šią savaitę į „Amerikos” 
administraciją užėjo brook- 
lynietė Ona Bragonienė, ilga
metė „Amerikos” skaitytoja 
ir ant administracijos stalo 
paklojo šešis dolerius, taip 
pasakydama:

„Užsimoku už „Amerikos” 
prenumeratą dvejiems me
tams, o du doleriu aukoju 
naujos mašinos fondui. Te
gu sukasi ta mašina be jo
kio sustojimo”.

Kai tokiu dideliu susido
mėjimu ir nuoširdžiu prita
rimu sekamas „Amerikos” 
darbas, malonu dirbti ir 
šviesiomis viltimis į ateitį 
žvelgti. „Amerika” turi sa
vo skaitytojų pasitikėjimą, 
tad jai kelias į laimėjimus 
tikrai utžikrintas.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Vaikui patinka, kai suau
gusieji domisi jais ir daly
vauja jų žaidimuose, ir yra 
už tai labai dėkingi. Never
ta pirkinėti. vaikui daug 
žaislų ir’niekuomet brangių. 
Jis nesupranta jų vertės ir 
dažnai paprasčiausias žais
lelis tiekia jam daugiau 
džiaugsmo už brangiausiąjį. 
Užtat reikia duoti jam viso
kios medžiagos — lentgalių, 
pagaliukų,, skiautelių, siūlų, 
virvių taip toliau, kad jis 
pats galėtų pasidirbti, ką 
tinkamas ir tuo būdu jo 
vaizduotė ir gabumas išradi
nėti turėtų ką veikti.

M. Pečkauskaitė
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stambią, plaukų akstinais 
numargusią ranką.

Kleopatra valandėlę žiūrė
jo į melsvai išsirpusį veidą, į 
visą sužiebusį išdidumo tem
piamą kūną ir, pajutus jo 
aistringą žvilgį, nepakėlė de
šinės, tik kairioji ištiesė žva- 
kydę, ir padavė Zbignievui.

—Dabar aš čia nereikalin
ga—ji pareiškė. —Turiu sku
bintis namo. Sutemę . . . Ma
no tėvelis tikrai nerimsta.

—Tamstos neišleisime vie
nos į tamsią naktį,—giežtai 
pareiškė Maslickienė. —Luk
terk, valandėlę, mano vaike
li .. . Parvešim iki namų. 
Matai, tamsta, kad aš žmo
niškai nesulaukiu baigti sa
vo reikalų: visą dieną su pir
kiniais, valandą išlaukiau 
klebono sugrįžtant nuo ligo
nio, o su kapo procedūra vi
sai beveik stoviu vietoje,— 
guodėsi Maslickienė.

—Na, kaip ten, Zbignievai, 
su tuo< kapų sargu?!—griež
tai ir išdidžiai atlošė galvą 
ponia.

Tuo tarpu sucirpė grota ir, 
ilgą griežimą ūmai nukirpus, 
dunktelėjo. Akmenų trepais 
kulverčiais nusirito šėroki-

niais rūbais įsimovęs kamuo
lys ir, mažais žingsniais pri- 
siritęs prie Vandos Maslic- 
kienės, nusitraukė kepurę, 
nužemintai susigūžė ir pabu
čiavo atkištą ponios ranką.

Ponia vampyriškai atme
tė ilgo rūbo kvoldus, davė 
i šoną porą žingsnių, su
kreipus veido, grimasą, pra
kalbėjo.

—Petrai, tu visuomet man, 
ir mano ponui, taip gražiai 
pasitarnaudavai! Še pinigą 
ir raktą nuo mauzoliejaus ir. 
kad iki ryt ryto, nebūt nė 
vienos dulkelės! Ten mačiau 
kampe: baisus voras, musė 
negyva, na, ir visi grabai 
dulkėmis apsėdę! O, štai, šį 
priemūrį, ypatingai paruošk, 
nes rytoj atlydėsime poną 
Maslickį. ..

Užsigrįžo ponia, išbalusį 
veidą paslėpė vualy ir, neiš
laikydama dvasinio skaus
mo, prislinkus parimo prie 
Zofijos grabo, ir delnuose 
apsikniaubė. Kada ji pakėlė 
galvą ir išverktas akis, Kleo
patros jau nebuvo. Tik susi
mąstęs Zbignievas sėdėjo ant 
rūsio laiptų, kurį motina iš
judinus išsivedė ir, sėdę į 
laukiantį prie didžiųjų vartų 
pavažą, nuvažiavo.

—Motin, aš negyvensiu.— 
važiuodamas pareiškė Zbig
nievas. —Tos akys turi būt

mano! Tos lūpos turi mano 
rūme rožėmis skleistis, tos 
kasos turi nusileisti saule į 
mano patalus, tos rankos tu
ri būt nuolatiniai mano lūpų 
raktai, kurių įsakymais atsi
vers mano dvasinių slapčių 
pilys, ir susikurs Šekspyro 
poemos, Strauso valsai, Be
thoveno simfonijos!

—Ar tu iš galvos nesi- 
kraustai,mano vaike? . . . Tė
vo grabas juoduose Balionuo
se, o tu susižavėjai gražių 
akių skendiniais?!... Nu- 
skendai svajonių miražuose, 
juk tai nežmoniška!

—O, motin, tik pirma su
tikta tokia graži moteris ...

—Na, o kaip ten su Van
dute, Irena, Izabele ir kito
mis? . . .

—O, tai salionų paukščiai, 
paplasnoti, paskraidyti, na, 
ir sudie!

—Bet, tu ir šios nežinai?!
—O, žinau. Užtad taip il

gai užtrukau su kapų sargu! 
Jis man viską išpasakojo! 
Pašėlusiai turtinga! O ką gi 
mūsų testamentas atidengė?

Susimąstė Vanda Maslic
kienė. Prisiminė pokylių po
kylius, vasarojimus užsienių 
kurortuose, kurie pridarė 
skolų ... Prisiminė prabangą 
rūbuose ir salionuose. Nu
linko galva. Pirma gi buvo 
dvaras! Paskum turtingas

centras! Bet dabar, tary
tum, išsemtas aruodas bark
šo apleistos triobos, sodai ir 
laukai, iš kurių, įpratus į 
prabangą ranką, vis daugiau 
ir daugiau semia nejusdama 
artėjančių tamsių dienų . . .

Pro tamsų vualį Maslickie
nė žiūrėjo tylėdama į erdvėj 
mirgančias žvaigždes, sąžinė 
ir gyvenimo sąvoka vis la
biau budo, o tą visą dar 
smarkiau pagilindavo naujai 
uždėtas našlės rūbas, kurs 
teikia kažkokią baisios vie
numos nuotaiką, ir siūlo juo
dai išrengtą salioną su viole
tiniais sunkiais aksomų kili
mais, kur tarp oliandrų ir 
dvylikos žvakių guli ramus 
žmogaus šešėlis, nuleidęs bal
tą šilkinę barzdelę ant krū
tinės, ir surakinęs rankas, 
tarytum, labiau išpuikęs ir 
užsimerkęs nuo visų, net ir 
nuo jos, kurią per 30 metų 
globojo ir mylėjo.

Sunku Vandai Maslickie- 
nei, tuo labiau, kad šis vie
nintelis sūnus kaškoks ne- 
nusidavėlis. Lyg tai jam 
truktų proto, lyg tai perdaug 
turėtų kažkokių neaiškių ta
lentų . . . Kartais jis kuria 
poeziją, ir su juodu katinu 
aficinoj užsidaręs garsiai 
jam skaito savo eilėraščius 
ir, paskum užkūręs kaminė
ly židinį, prieš liepsnas kati

ną glosto, ir degina savo kū
rybą. Tai vėl išėjęs į lau
kus, tarytum didžiausias or
atorius: užsilips ant kalno, 
išskės rankas, ir pradeda 
pypiančiu balseliu pamoks
lus. Susirenka piemenys, su
sikuria laužą, ir Zbignievas 
su jais kepa ir valgo bulves, 
šokinėja apie ugnį.

Pamatęs merginas — alps
ta. Visos jam gražios, visos 
meilios, visas norėtų vesti, 
tik jau sukako 28 metai, 
ir vis dar vienišas su paiše
liu užausy, ir tik su katinu 
aficinoj.

Kartais išklysta iš namų, 
kelias dienas pėkščias ke
liauja, bąstosi ir paskum su
grįžęs giriasi, kad visą žemę 
apėjęs, kad naujų upių ir sa
lų atradęs.

Ir kai dabar važiuojant ša
limai gumšo palinkęs jo ty
lintis, kažką mąstantis silue
tas, motina norėtų jį išsivež
ti į nesibaigiančios laimės 
horizontus, kad tik toliau 
nuo dvaro, nuo rūpesčių, nuo 
tos šermenų tragedijos, iš po 
kurios uždangų kyla kitas, 
visai nežinomas gyvenimas, 
kurs gali Zbignievo nervus 
visai pakrikdyti.

Kai ji tylėjo karpydama 
skausmą ir mintimis brai-

džiojo po baisaus vulkano 
besiveržiančias sroves, Zbig
nievui vaidenosi Kleopatros 
šešėlis: jis matė ją kaip vi
sų laimių švyturį su iškelta 
žvakyde mauzoliejaus ango
se, ir bėgo širdis atgal į Ši- 
lujus, ieškodama tų tyliij 
akių, kurios įduodant jam 
žvakydę žiūrėjo tokios gra
žios ir neišskaitomos.

Bet uždengė girios ir kal
nai nugulusį klony Šilujų 
miestą, pranyko namų ir 
bažnyčios masyvai, susiliejo 
į naktį neaiškūs siluetai, tik 
šmėščiojo kaimuose pilki 
langų žiburėliai, už kurių il
go kilometrų kaspino išdygo 
liepų ir jovarų ketvirtainis, 
apsupdamas Atkalnių dvaro 
centrą—Zbignievo tėviškė.

* * *
Kleopatra, išbėgus iš mau

zoliejaus, skubinosi namo. 
Eidama ir užkliūdama už ka
pų, nejuto baimės, tik pikti
nosi ir juti Zbignievo glėbį, 
kurs pasivijo ją grotos tarp
dury, nutvėrė geležinėmis 
kietomis rankomis, ir su
spaudė. Ji tėškė sustirusį 
siluetą nuo savęs ant akem- 
ninių trepu, ir kai jis sudri
bo ir prišlijo prie drėgnos 
angos, ji pasileido kapų tam- 
somis.

(Bus daugiau)
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Iš „MOTINĖLĖS”
SEIMO

Moksleiviams šelpti „Moti
nėlės”, draugijos seimas į- 
vyko rugsėjo 26 d. šv. An
driejaus par. klebonijoje, 
Philadelphijoje. Seime daly
vavo kunigai Končius, Pa
kalnis, Lekešis, Aleksiūnas, 
Karalius, Čepukaitis, Valan- 
čiūnas, Navickas, Simonai
tis, Petraitis, Paukštis, Ju
ras ir Milukas. Svarstyta, 
kaip pagelbėti paramos rei
kalingiems studentams. Da
bartiniu laiku draugijos iš
tekliai labai maži, todėl nu
tarta paskelbti didelį vajų, 
kurio metu bus mėginama 
susilaukti paramos.

Nauja valdyba: pirm. kun. 
dr. J. B. Končius, ižd. kun. 
N. Pakalnis, sekr. kun. P. 
Lekešis, vicepirm. kun. Ig. 
Valančiunas, iždo globėjai, 
kun. J. Simonaitis ir kun. A. 
Petraitis.

„Sveikinu kun. L. Voisie- 
kauską ir parapijos narius, 
mininčius parapijos sidabri
nį jubiliejų; laiminu kleboną, 
seseris vienuoles, visus para
pijos vyrus, moteris ir vai
kus ir linkiu Jūsų šventai 
parapijai ilgo gyvavimo tai
koje, laimingume ir gausioje 
Dievo palaimoje”.

Laiškas rašytas Švč. Pa
nelės Septynių Sopulių Šven
tėje, rugsėjo 15 d.

BALTIMORE, MD.

HARRISON, N. J.

Rugsėjo 15 d. New Casino 
salėje įvyko Dievo Motinos 
Sopulingos parapijos gyvavi
mo 25 metų sukakčiai pami
nėti vakarienė, kurion atsi
lankė 500 asmenų. Visi at
silankiusieji turėjo iš anks
to įsigiję rezervuotus bilie
tus; prie salės durų niekas 
negalėjo bilietų gauti. Apie 
100 asmenų, ypač iš Newar- 
ko, turėjo sugrįžti.

Turėjom daug garbingų 
svečių, kurių tarpe įžymūs 
miesto pareigūnai. Miesto 
mayoras Gassert savo svei
kinimo kalboje taip pareiš
kė: „Negaliu atsidžiaugti bū
damas tarp lietuvių; aš ži- 

-nąru. KčA lietuviai geri žmo
nės; j u bažnyčia nedidelė, 
bet ją labai myliu, nes mėg
stu joje lankytis; joje randu 
iškilmingą, ramią dvasią, ku
ri man nesuprantama, kurios 
kitur nerandu. Viši ameri
kiečiai myli šią parapiją ir 
jos gražią dvasią.”

Vietinio banko valdytojai 
Engelhard ir Reardan pa
reiškė, kad lietuviai gyvena 
labai taupiai, ką jie puikiai 
žino iš banko knygučių; jie 
džiaugėsi lietuviais, kurie 
daug kuo pralenkia kitas 
tautas. Jiems labai patiko 
lietuviški šokiai, kad net pa
gyvenęs Engelhard neiškentė 
ir šoko lietuviškus šokius 
drauge su savo žmona.

Ačiū visiems širdingai, ku
rie kuo nors prisidėjo, kad 
parapijos gyvavimo 25 metų 
sukakties minėjimas gražiai 
pasisektų.

Kun. L. Voisiekauskas

—Sekmadienį, rugsėjo 29 
d., minėta šv. Mykolo Arkan- 
gelo šventė. Kun. Dr. L. J. 
Mendelis pamoksle ragino 
melstis prie šventojo Arkan- 
gelo.

—Šiuo laiku, kai didžiau
sias nuliūdimas mūsų tautai, 
kai bolševikėliai giria Stali
no tvarką Lietuvoje ir krik- 
štauja, tai mes turime savo 
Maldose Dievą, kad atsiųstų 
šv. Mykolą prašalinti skau
džiausią mūsų tautai vergi
ją.

—Visiems „Amerikos” 
skaitytojams reiktų atsimin
ti, kad „Amerika” nuo spa
lių 15 persikelia į naują vie
tą, 222 So. 9th St., Brooklyn, 
N. Y.; šiuo antrašu reiktų 
savo prenumeratą atnaujin
ti ir 1941 m. užsisakyti.

J. K.

12:30 vai. popiet iš radijo 
WTEL stoties duoda progra
mą, kurią išpildo jos moki
niai - berniukai ir mergytės; 
visi jie gražiai pagroja įvai
riais muzikos instrumentais. 
Kas nori išmokyti savo vai
kus groti, gali leisti juos pas 
šią mokytoją.

Patriotingas lietuvis
Albertas Kernagis, 19 me

tų jaunuolis, niekada Lietu
vos nematęs, labai domisi 
viskuo, kas lietuviška. Lie
tuvai patekus į bolševikų 
okupaciją, Albertas labai 
liūdėjo. Kai Lenkija buvo 
įteikusi Lietuvai ultimatumą 
(1938 m.), kai Vokietija at
plėšė Klaipėdos kraštą, Al
bertas giliai pergyveno. Jis 
noriai klausosi lietuviškų ra
dijo programų. Jis turi pats 
padirbęs trumpų radijo ban
gų siųstuvą - priimtuvą ir 
laisvu laiku ima ?,Code” kur
sus; susirašinėjo su Lietuvos 
radijo mėgėjais.

Albertas neseniai įstojo į 
tautinę gvardiją savanoriu ir 
jau buvo pašauktas lavini
muisi. Jis nėra eilinis, bet 
dirba lėktuvų slaptų žinių 
priėmimo skyriuje. Savo 
laisvo laiko neleidžia nie
kais; dabar pats dirba naują 
radijo aparatą. Jis labai ma
lonaus būdo, pamaldus, nie
kada neišgirsi iš jo šiurkš
čios kalbos. Sveikinu Al
bertą ir linkiu jam gražiau
sio pasisekimo.

K. D.

JERSEY CITY, N. J.

Kun. Jono Vaišnoro Sukaktis
Šiemet sukako jau 35 me

tai, kai kun. Jonas Vaišno
ras klebonauja šv. Vincen
to parapijoj, Pittsburgh, Pa. 
Šiai sukakčiai tinkamai pa
minėti šv. Vincento parap. 
draugijos didžiausiu atsida
vimu rengia savo mylimam 
ilgamečiui klebonui, iškil
mingą pagerbtuvių vakarie
nę, įvyksiančią 13 d., parapi
jos mokyklos salėje.

Kun. Jonas Vaišnoras gi
mė 1874 m. lapkričio 11 d. 
Kibyšų kaime, Liškiavos pa
rapijoj, Seinų valse. Ameri
kon atvyko 1892 m. ir ap
sistojo Pittsburghe. Po kiek 
laiko išvyko į Detroitą moks
lų tęsti. Į kunigus įšventin
tas 1902 m. birželio 6 d., šv. 
Vincento seminarijoj, Lath- 
robe, Pa. ir paskirtas vikaru 
į šv. Kazimiero parapiją,

NEWARK, N. J.

Spalių Devintos Dienos 
Minėjimas

Spalių 9-tos dienos minėji
mo proga yra ruošiamos 
prakalbos trečiadienį, spalių 
9 d., 7 vai. vak., lietuvių pa- 
rap. salėje, kampas Adams 
St., ir New York Avė. {

Kalbės: kun. Ig. Kelmelis; 
„Lietuvos” redaktorius Juo
zas Tysliava; „Amerikos” 
redaktorius Juozas Laučka; 
tik ką iš Lietuvos atvažiavęs 
V. Abraitis, ir kiti svečiai iš 
Lietuvos. Bus ir kitokių pa- 
marginimų. Visi vietos ir 
apylinkės lietuviai ir lietu
vės kviečiami dalyvauti šio
je pramogoje. Išgirsite la
bai svarbių žinių iš Lietuvos 
ir visais kitais svarbiais lie
tuviams reikalais. Bus pa
aiškinta, kas lietuviams rei
kalinga daryti dabartiniu ne
paprastos svarbos momentu.

Įžanga nemokamai. Ruošia 
ir kviečia visus dalyvauti 
Newarko ir apylinkės Lietu
vių Vasario 16 d. veikiantis 
komitetas.

PHILADELPHIA, PA.

sios šv. Jono, šv. Vincento 
ir dar kitos draugijos.

Kun. Vaišnoras yra švel-

Popiežiaus laiminimas
Ryšium su mūsų parapijos 

sukaktimi, gauta Popiežiaus 
sekretoriaus, kardinolo Mag- 
lione tokio turinio kablegra- 
ma:

* „Dievo Motinos Sopulingos 
parapijos 25 metu sukakties 
proga- Šventasis Tėvas teikia 
klebonui, seserims vienuo
lėms. vaikams ir visiems pa
rapijos nariams apaštališką 
palaiminimą”.

Sveikino arkivyskupas
Parapijos sukakties proga, 

Newarko arkivyskupas at
siuntė klebonui savo paties 
'ranka parašytą tokį laišką:

Tel.: 3 -4747

Dr. M. J. C OLNEY 
(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 IteU. su gerom 

pasekmei1-

Rugsėjo 24 d. Philadelphi- 
jos angliški laikraščiai įdėjo 
Sovietų Rusijos skelbimą, 
kuriame Pabaltijo valstybių 
piliečiai—lietuviai, latviai ir 
estai—raginami registruotis 
Sovietu Rusijos konsulate 
bolševikiškais piliečiais. Ko
munistu spaudos mulkina
miems lietuviams ir šio skel
bimo dar negana, kad su
prastų, kad laisvos Lietuvos 
nebėra, nes liepiama regis
truotis ne Lietuvos valdžios 
ištaigose, bet Rusijos! Kur 
gi dingo tas „prezidentas” 
Paleckis ir visa jo komisariš- 
ka valdžia?

Gerai ..Record” laikrašty
je atsakė grab. Kavaliaus
kas, kurs griežtai pareiškė, 
kad lietuviai šio įsakymo ne
paklausys. Džiaugiamės, kad 
Kavaliauskas taip gražiai 
atsakė. Kas supranta bol
ševikų kelius, tas nesiregis- 
truos Sovietų konsulatuose.

Tėmytojas

Vaikų programos
Muzikos mokytoja Pr. Au- 

sevičiūtė, 2064 E. Stella St., 
turi vaikų muzikos mokyklė
lę ir kiekvieną sekmadienį

Varduvės
Pereitą sekmadienį, šv. 

Mykolo dienoje, įvyko neti
kėta puota klebonui kun. 
Mykolui Kemežiui pagerbti 
Tuoj po paskutinių mišių vi
si žmonės susirinko į salę, 
kur jau buvo pataisyti sta
lai su gardžiai pagamintais 
valgiais ir papuošti gražio
mis gėlėmis. Prie garbės 
stalo buvo pastatytas dide
lis, gražus pyragas. Klebo
nas buvo pakviestas neva į 
susirinkimą; jam įėjus į sa
lę, parapijos choras uždai
navo „Ilgiausių Metų” ir 
„Happy Birthday”. Klebonas 
buvo labai nustebintas, pa
matęs tokią daugybę žmo
nių, kurių buvo arti 200, su
sirinkusių jo pagerbti.

Per pietus kun. Mykolas 
širdingai padėkojo visiems 
susirinkusiems ir ypatingai 
šeimininkėms už pagamini
mą skanių valgių. Po pietų 
sekė šokių muzika ir visi 
gražiai linksminosi iki vaka
ro. Svečių tarpe buvo kle
bono tėveliai ir giminės iš 
Harrison, N. J.

Linkime klebonui ilgiau
sių metų ir, kad darbuotųsi 
mūsų tarpe nenuilstančiai 
taip, kaip iki šiol. .<

Demokratų balius
Pereitą šeštadienį įvyko 

svetimtaučių moterų demo
kratų klubo balius. Žmonių 
buvo pilna salė. Pažymėti
na, kad dauguma atsilankiu
sių buvo kitataučiai, kurie 
lanko mūsų bažnyčią ir įver
tina ją tiek, kad surengė to
kį didelį balių, kuris davė 
parapijai gražaus pelno.

Atlaidai

Šį sekmadienį pradedami 
40 valandų atlaidai, (spalių 
6, 7 ir 8) Klebonas pranešė, 
kad svečiai pamokslininkai 
bus: sekmadienio vakarą— 
kun. J. Simonaitis iš Eliza
beth, N. J., pirmadienį—kun. 
Jankus iš So. Boston, Mass, 
ir paskutini vakarą—kun. J. 
Balkūnas iš Maspeth, L. I. 
Atlaidų metu mišios bus 9 
vai. o mišparai 7:30 vak. Vi
si parapijiečiai ir apylinkės 
lietuviai kviečiami atsilanky
ti.

Choro balius
Metinis parapijos choro 

balius įvyks penktadienio 
vakarą, prieš Columbus die
nos šventę, spalių 11 d., par. 
salėje, Grand St. ir Mann
ing Ave. Choristai iš New 
Jersey ir New York parapi
jų chorų kviečiami atsilan
kyti, Užtikriname, kad sma
giai praleisite vakarą.

Paradas
Šv. Vardo draugijos meti

nė eisena bus sekmadienį, 
spalių 13 d. Visi vyrai lie
tuviai raginami dalyvauti ei
senoje su mūsų parapija. 
Labai malonu būtų matyti 
maršuojant visus vyrus, o 
nestovint kur kampe. Mar- 
šavimas prasidės nuo bažny
čios lygiai 2 vai. popiet. Visi 
raginami susirinkt laiku.

Novena
Nuolatinės Novenos pa

maldos prie šv. Onos šį an
tradienį bus pakeistos. An
gliškai pamaldos bus 7:30, 
lietuviškai novena ir 40 vai. 
atlaidų pamaldos bus 8 vai.

J.

Pittsburghe. Vėliau kiek lai
ko buvo Elsworth ir Roscoe, 
Pa., gi šv. Vincento parapi- 
jon paskirtas klebonu 1905 
m. rugpiūčio 26 d., tad šie
met sulaukė klebonavimo 35 
metų sukakties.

GREAT NECK, N. Y.

Federacijos skyrius rengia 
rudeninį balių ir prakalbas. 
Apie laiką bus pranešta vė
liau.

Vyčių krepšinio komanda 
šiemet turės naujas unifor
mas. Žaidėjai pasipuoš mė
lynai ir baltai. Žais kaip ir 
pernai — sekmadienių vaka
rais; mėgins susitikti su vi- 
vomis vyčių kuopomis šioje 
apylinkėje.

Parapijos bazaro darbinin
kai praeitą savaitę buvo pa
kviesti ir pavaišinti. Suteik
ta dovanų, išskaičiuoti var
dai. Bazaro komitetas kle
bonui įteikė 10,600 dol. čekį, 
kaip bazaro pelną.

Kurie lietuviai norėtų išsi
mokyti angliškai kalbėti, 
skaityti ir rašyti, yra gera 
proga turėti kursus. Šiuo 
reikalu susidomėję prašomi 
kreiptis į Al. Vasiliauską.

Federacijos mėnesinis su
sirinkimas įvyks antradienį, 
spalių 8 d., 7 vai. vak., Kas- 
močiaus salėje. Visi nariai 
prašomi atsilankyti.

Judomi paveikslai
Penktadienį, spalių 11 d., 

7:30 vai. vak., Kasmočiaus 
salėje, J. Januškevičius ro
dys įdomius, judomus Lietu
vos paveikslus. Visi lietu
viai kviečiami gausiai atsi
lankyti.

LOS ANGELES, CAL.

Skaityk ir platink savo 
laikraštį AMERIKĄ.

Šiame mieste parduoda
mas teatras. Gal atsirastų 
lietuvis, kurs galėtų jį nusi
pirkti, čia padarytų pragy
venimą. Smulkesnių žinių 
šiuo reikalu gali suteikti Va- 
lušis, kurio adresas yra to- 
kis:

Valushis Theatre, 
Buena Park, Calif.

Atvykęs čia kun. J. Vaiš
noras rado šv. Vincento pa
rapiją gana silpnoje padėty
je. Parapijoj lietuvių buvo 
vos 80 šeimynų, visi kiti bu
vo lenkai bei kitataučiai. 
1910 m. lenkai nuo parapijos 
atsiskyrė ir klebonas pasi
liko su maža saujele lietuvių 
parapijiečių.

Vienok kun. Vaišnoras ne
nusiminė, dar su didesne 
energija bei pasiryžimu pra
dėjo parapiją tvarkyti. Su
prasdamas katalikiškų mo
kyklų svarbą,dar tais pačiais 
metais, nors ir nedidiame 
mediniame name, buvo pra
dėta mokykla. Mokė pasau
lietės mokytojos, šios moky
klos pagalba parapijos jauni
mas buvo auklėjamas katali
kiškoj - lietuviškoj dvasioj; 
dauguma buv. mokinių jau 
yra sukūrę savas šeimynėles 
ir gražiai darbuojasi šioje 
parapijoje. Čia reikėtų pa
žymėti, jog kun. Vaišnoras 
yra gal tik vienas iš klebonų, 
kurs pats išsiauklėjo daugu
mą parapijiečių bei išsiaugi
no parapiją. Kiti pagerini
mai parapijoje taipgi buvo 
daroma.

Draugijų veikimas labai 
gyvas. Klebonui vadovau
jant, pastatyta daug katali
kiškų ir patrijotinių veika
lų ir operečių, suruošta kon
certų, ir t.t. Bet didžiausias 
kun. Vaišnoro troškimas bu
vo įsigyti tinkamas mokyk
lai patalpas. Nuoširdžiai pa
rapijiečiams pritariant, po 
ilgesnių pasiruošimų, 1926 
liepos mėn., dalyvaujant a.a. 
vysk. Jurgiui Matulevičiui ir 
minioms žmonių, padėtas 
mokyklai kertinis akmuo. 
Nors buvo statoma ir tikrai 
didelis dviejų aukštų pasta
tas, visą statybą prižiūrėjo 
pats klebonas, kad išvengtų 
parapijai išlaidų. Mokykla 
užbaigta statyti 1927 metų 
pavasarį ir birželio mėnesį 
iškilmingai ji buvo pašven
tinta.

Mokytojomis p a k v iestos 
seserys pranciškietės. 1927 
metų rudenį mokyklą jau 
lankė 240 vaikučių. Ši mo
kykla, galima sakyti, yra ne
tik šios parapijos, bet ir vi
sos apylinkės lietuvių pasi
didžiavimo pažiba. Mokykla 
buvo įrengta, atsižvelgiant į 
visus moderniausius reikala
vimus, su sale pirmame auk
šte, kita salė žemutiniame 
aukšte, gražiai įrengta virtu
vė, ir t.t. Tik vienas kun. 
Vaišnoro yra nusiskundimas 
—paskutiniais metais moky
kla vaikučiais nebeužpildo- 
ma. Bet to ir galima tikėtis, 
kadangi parapija turi tik 
apie 240 šeimynų.

Parapijoj dabar veikia se
kančios draugijos: ALRK 
Susivienijimo 35 kuopa, šv. 
Vincento moterų klubas, Ly
ceum vaikinų klubas, soda- 
lietės, šv. Vardo draugija, 
Dainos choras, šv. Jurgio 
Kareivio draugija ir neseniai 
atgaivinta Lietuvos Vyčiu 62 
kuopa. Anksčiau yra veiku-

naus būdo, meilios šypsenos 
ir nepaprastai prakilnios bei 
nuolankios širdies asmuo. Jo 
meilė tėvynei neapribota ir 
savo tautos reikalus jis vi
sur ir visuomet aukštai ver
tina. Surinktos aukos karo 
metu ir po karo Lietuvos bei 
Vilniaus reikalams prašoksta 
daugelį kitų daug didesnių 
lietuvių kolonijų.

Jo vaišingumas yra meke
no nepralenkiamas. Daug ra
šo laikraščiuose. Jis yra vi
sų mylimas ir gerbiamas, 
ypač jaunimo. Tai galima 
matyti iš nepaprastai greito 
augimo neseniai atgaivintos 
vyčių kuopos, choro darbavi
mosi, ir t.t. Iš tikrųjų, jis ir 
yra vadinamas jaunimo kle
bonu. Nereikia nei stebėtis, 
jog ir šiai pagerbtuvių va
karienei iniciatyva kilo jau
nimo tarpe; komitetas suda
rytas daugumoj iš čia augu
sių ir visas priruošimo dar
bas vakarienei beveik vien 
tik jų ir yra atliekamas.

Ne tik lietuvių, bet ir kita
taučių, net ir nekatalikų tar
pe, kun. J. Vaišnoras yra 
aukštoje pagarboje. Ir kodėl 
ne! Kiek jis yra jaunuoliams 
pagelbėjęs, kiek numirusių 
dykai palaidojęs, kiek varg
šų sušelpęs, kiek nelaimės iš
tiktų suraminęs bei patari
mą davęs, kiek neturtin
giems studentams už mokslą 
užmokėjęs, tik jam vienam 
yra žinoma. Lai gerasis Die
vulis jam už tai atlygina ir 
leidžia dar daug daug mete
lių tarnauti šios apylinkės 
lietuvių visuomenei.

A. J. M.

LICENSES
Wholesale, Retai)

Beer, Wine, Liquor

No.

NOTICE is hereby given that License i 
GB 1561 has been issued to the undersi| 
to sell beer, at retail under Section! 
of the Alcoholic Beverage Control Lan 
4023 Avenue J, Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed off
premises.

HERMAN KUNOFSKY
& RUBIN KUNOFSKY 

4023 Avenue J, Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 2331 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
728 Avenue U, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BENJAMIN & ABE SCHAPIRO 
728 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1655 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
233 Cornelia St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS HILLMAN
238 Cornelia St.. Brooklyn, N. Y.

TOS >
NOTICE is hereby Riven that License j 
GB 2697 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section] 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
581 Nostrand Ave., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off] 
premises.

NATHAN HERZOG
581 Nostrand Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2261 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
246 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH FINGERER
246 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

■CIJOS APSKRI 
y(JTARIMAI

federacijos New 
Lrities susirinki- 
t rugsėjo 27 d. Ap- 
Lr. salėje. Džiu- 
įymasis į susi
veja. Vis Jau

kiau draugijų at- 
L susirinkimuose. 
Virinkime pasitar
iu 10 d. ruošiamos 
Įtinkamo pravedi- 
L Nutarta išsiųs- 
Uugijas kvietimo 
Linant ir kviečiant 
Luti šią pramogą. 
L apskritis savo 
Lmogų jau seniai 
įtik prakalbas, tau
tą minėjimus ir 
L bus progos drau- 
kemti šia įdomią 
J kuri pavadinta 
•L Vakaru. Jau 
I planai ateinančių 
Jį Apylinkės sei- 
Jirta šaukti sausio 

smadienį, Maspetho 
i salėje. Lietuvos 
smybės paskelbi- 
tę ateinančiais me-

221 Nassau Avenue Borough of Brook mįnėtl nepU- 
Cnunty of Kings, to be consumed off “

iškilmingai, didelėje 
ildybai pavesta nu
salę ir tuojau pra
pultis reikšmingos

NOTICE is hereby given that License ] 
GB 11332 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section! 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
529—92 Street, Borough of Brooklyn, Col 
of Kings, to be consumed off the prem 

MORRIS GOLDBERG
529—92 Street, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 1 
GB 10633 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section ! 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
985 Greene Ave., Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed off] 
premises.
HAROLD KAPLAN & BERNARD LEN7 

d-b-a—S & I Dairy
985 Greene Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that LicenseI 
GB 1888 has been issued to the undersi| 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lan 
889 Gates Avenue, Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB SOFER
889 Gates Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License ] 
GB 1755 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
104 Lewis Ave., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off! 
premises.

WILLIAM ROCHOLL & 
JEROME CALANDRINO 

Bill & Jerry
Lewis Ave., Brooklyn, N,104

NOTICE is hereby given that License | 
GB 2780 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section ] 
of the Alcoholic Beverage Control Lav 
64 Ralph Ave., Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ROSE ROSEN
64 Ralph Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License 
GB 1535 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law

premises.
LUCY USZYNSKI 

Joe’s Grocery & Del.
221 Nassau Ave., Brooklyn. N

NOTICE is hereby given that License 
GB 2565 has been issued to the undersį 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law ■. mirlamrrmi 
3612 Clarendon Rd., Borough of Broolf’SUU<U J“1“- 
County of Kings, to be consumed off 
premises. 
NATHAN SPINDEL & SAMUEL SPIN 

Acme Food Store 
3612 Clarendon Rd., Brooklyn N,

NOTICE is hereby given that License 
GB 2639 has been issued to the undersi] 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
293 Ralph 
County of 
premises.

Ave., Borough of Brool 
Kings, to be consumed off

293 Ralph
GUSTAV DREWES

Ave., Brooklyn, N,
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
46 Montrose Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

RICHARD & LEONARD GUARDING 
46 Montrose Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1628 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1817 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LENA BERCHIOLLI
1817 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2233 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
160 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOTTIE NOWAK
160 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1610 Avenue H, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SYLVIA SILVER 
Thrift Dairy

1610 Avenue H, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 6902 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law mo Irnd anaVritioa 
6224 — 11th Avenue, Borough off Brool 4d8> <*P»nllUCS 
County of Kings, to be consumed off MlkolaitlS la-

1 Xth A*Je.,J- MASTBrofkh-n, n ^i atlieka svar- 

retoriaus pareigas.
GR 1680 has been issued to the undersi ixyrrlrG
to sell beer, at retail under Section ^LUKimdS ĮVyKS 
of the Alcoholic Beverage Control La 
6816—13th
County of 
premises.

6224

NOTICE is hereby given that License

6816—13th

Avė., 
Kings,

SAM 
Avė.,

Borough of Broo 
to be consumed off

DRILLICH
Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
GB 1895 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control La 
1725 Bath 
County of 
premises.

1725 Bath

Avenue, 
Kings, to

DAVID 
Ave.,

Borough of Broo 
be consumed off

COHEN
Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License 
GB 1577 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control La 
493—3rd St., Borough of Brooklyn, Co
of Kings, to be consumed off the prem

GEORGE SIEMER 
493—3rd Street, Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2141 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
351 Ridgewood Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY A. KIEFER 
d-b-a Kiefer Bros.

351 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2505 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
362 Sumner Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HARRY ROOM
362 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. Harrison 6-1693

B. d. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.
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NOTICE is hereby given that License 
GB 1842 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1510 Cortelyou Rd., Borough of Broo 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CANDIDO LUIGO & CIRO DiPAL 
d-b-a Di Palmo Bros.

1510 Cortelyou Rd., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2601 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under -Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
6010 New Utrecht Ave., Borough of B
lyn. County of Kings, to be consumed 
the premises.

HARRY ROSENBLUM 
6010 New Utrecht Ave., Brooklyn, N.

P
Ii sekmadienį, rugsė

jy. Jurgio par. sa
il prakalbo; z4’ętu- 

Kalbėjo ,‘Dar- 
redaktorius Ant. F.’
ir „Amerikos” re- 
J. B. Laučka, pa
našausiu žinių 

dabartinę pa- 
Sovietų komisarų 

Kun. K. Banionis | 
s rūpintis savo 

paraginti juonuo-" 
tis svarbiais gy- 
usimais, dąlyvau- 

oje ir lietuviš- 
je.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2367 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law f 
262 Nassau Ave., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

HENRY MAHLSTEDT 
262 Nassau Ave.. Brooklyn, N,

Gelbėti Fondo 
susirinkę suauko
jo. Stambesniais 
3buvo: po 5 dol.—

NOTICE is hereby given that License 
GB 11274 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law1, 
2706 Farragut Rd., 
County of Kings, to 
premises.

DOROTHY 
2706 Farragut Rd.,

ĮMonis ir kun. Pr.'

Borough of Brookl 
be consumed off

GLASSMAN
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2938, has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 23 
65th St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises. 
LOUIS SCHULER & SAMUEL L. PITZ

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

A. DEKSNIO 
PARAMA

Ručinskienė, Al. 
ė, K. Kairys, D. 

R Vilniškis, K. Lei- 
iučiutė, A. Latvai- 
aukojo smulkiais.

svaitės pradžioje 
įstaigoje atsi-

1 Antanas Deksnys, 
kvykęs iš Lietuvos, 
fo Pivašiūnų para- 

u. Šiuo metu s ve- 
pas kleboną kun 
įkurs maloniai at- 
Lietuvos priėmė ii 

IbstE Kur kun 
W^s, dar neži 
"aehų jis yra gy 
iio/e ir daug či; 

_ rįžęs į Lie 
____ .1.........., _...... .. ..Jogiškai apsigy

GB 10814 has been issued to the undersignfl

NOTICE is hereby given that License 
GB 10094 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 51 
9th Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES WEISS 
5124 — 9th Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License N 
GB 2149 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 25 
Avenue U, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY BOSCH > 
2503 Avenue U, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
GB 2138 has been issued to the undersign 
to sell beer nt retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 11 
Liberty Ave., Borough of Brooklyn, Coun 
of Kings, to be consumed off the premises 

BEN MENDEI SOHN & 
JACK MACHTINGER

King John Food Center „ vT'D. 
1159 Liberty Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that LicenseC" '__  ;____; _
to sell beer at retail under Section 107 o 
uie Alcoholic Beverage Control Law at 1®* 
E. 12th St., Borough o-f Brooklyn, County ' 
Kings, to be consumed off the premises. i 

MURRAY DETNErt. IRVING DEINER 4
& JOSEPZfl —
d-b-a D.

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

Brooklyn, N.

, ,vikų įsiverži 
Kritišką pakeitė 
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Spalių • Octo^
NOTICE is hereby 
GB 1561 has bea C?*] 
to sell beer, at rSM 
of the AlcohoUc Berer»?^l 
4023 Avenue J, bŽN 
County of Kings, to /] 
premises. " M

HERMAN nvJ 
& RUBIN KTrljl

4023 Avenue J, -M

NOTICE is hereby giZ'M 
GB 2697 has been IswJA 
to sell beer, at retail Ui

1 of the Alcoholic Berengi 
581 Nostrand Ave. &.J’l 
County of Kings, to k* 1 
premises. '

nathan m-JI 581 Nostrand Ave.,

[ NOTICE is hereby iiijSi 
GB 11332 has been |£D 
to sell beer, it reJjJlL

ivyko rugsėjo 27 d. Ap-
I of Kings, to be cossa^' l 
1 MORRIS^!

529—92 Street, u:-| 

NOTICE is hereby eS„l 
GB 10633 has been S M 
to sell beer, st 
of the Alcoholic Besegi 
985 Greene Ave., įS,! 
County of Kings, 
premises. I
HAROLD KAPLAN i toj 

i d-ix-S a |?l
985 Greene Ave., ■’I

I NOTICE is hereby į>??| 
1 GB 1888 has been ^^,^1 

to sell beer, at km!) 
of the Alcoholic BereL, 
889 Gates Avenue, įį,' 
County of King^ to to^

I premises. N

889 Gates Ave., '■£

NOTICE is febT^I 
GB 1755 has been isnej'.'l

Į to sell beer, st retai! »I 
of the Alcoholic Be^l

1 104 Lewis Are, fcr-l 
County of Kings, to kTįl 
premises. i

WILLIAM BX>| 
JEROME CALV'i

BiD 4 i-il 
104 Lewis Ave, I

I NOTICE is hereby rim"?!
GB 2780 has been issM 
to sell beer, at retail J 
of the Alcoholic Bereu l

| 64 Ralph Ave, |

I premises. |
ROS Esjl

64 Ralph Ave., J

i NOTICE is hereby preJ 

| to sell beer, at retd gj

I 221 Nassau Averne, tad 

County of Kings, to h J 
premises.

įpalių - October 4, 1940
J*l*l"l*l'*l*3* *1* * *,<**,<H*1' Į

L 
'•VIETOS ŽINIOS

deracijos apskri
ties NUTARIMAI

L K. Federacijos New 
irko apskrities susirinki-

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10569 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
186 Stuyvesant Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

BERTHA SCHWARTZ
186 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6931 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2121 Dorchester Rd., 
County of Kings, to 
premises.

ERNEST 
2124 Dorchester Rd.,

Three Bridges, N. J., gyve
na Juozas Kazlauskas, kurio 
namas buvo sudegęs ir pa
staruoju laiku jis slapstėsi 
po girias. Jis kaltinamas 
žmogžudystėje ir sudeginime 
namų.

kuopos. P. Šalinskienė pa
žadėjo savo namuose sureng
ti kuopai kauliukais žaidimų 
vakarą; laikas bus praneštas 
vėliau. Po susirinkimo na
rės pavaišintos arbata, sū
riu ir pyragaičiais. Buvo 
ir dovanų, kurias parūpino ir 
aukojo M. Kivitienė ir J. 
Adomienė; nuoširdus joms 
ačiū. Dovanas laimėjo F. Ša- 
linskaitė ir P. Gražienė. Vi
sos narės išsiskirstė paten
kintos, linksmos. Nepamirš
kite dabar atsilankyti į se
kantį susirinkimą.

Sąjungietč.
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Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MILLER
Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2054 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
127 Patchen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES COLLETTI
127 Patchen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB 2684 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1606 Avenue H, 
County of Kings, 
premises.

IDA P.
1606 Avenue H,

Paltaroko buvo išsiųstas pa
gilinti studijas.

Kun. Ant. Deksnys labai 
vertina „Amerikos” laikraš
tį, o savo įvertinimo žodžius 
sustiprino trijų dolerių auka 
naujo Intertypo fondui. Jis 
apgailestavo, kad negali dau
giau paaukoti. Jis pareiškė: 
„Esu lyg pabėgėlis, neturiu 
pastovios gyvenimo vietos, 
tad negaliu ir Jūsų daugiau 
paremti, bet laikykitės, o su
silauksite šviesesnių dienų”.

107
Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

BERTOLACCI
Brooklyn, N. Y.

Namų darbininkė mažai 
šeimai. Turi mokėti anglų 
kalbą, gyventi vietoje. At
skiras kambarys ir maudy
nė. Tel.: SLocum 6-6665.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2108 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beveiage Control Law at 
281 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

281 New

NOTICE „ _____ „___ _ _
GB 2423 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1? 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
521 Evergreen Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN STAMFFL
521 Evergreen Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 622 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Low at 
215 Sutter 
County of 
premises.

215 Sutter

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2092 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
492 Avenue P, __________________ ____
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

EVELYN & MIRIAM SOBEL 
492 Avenue P, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Harrison Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MIKE WHITE
187 Harrison Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, nt retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1035 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH HERSHCOPF
1035 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CLARA FEINER
1301 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2568 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
307 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS ASBATE
307 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2452 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
299 Reid Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PHILIP FEHR
299 Reid Ave., Brooklyyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1978 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
395 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB STEINER
395 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Eskimo par. salėje. Džiu-
l, kad lankymasis į susi
ekimus didėja. Vis dau- 
įu ir daugiau draugijų at- 
kaujama susirinkimuose, 
giame susirinkime pasitar- 
Įlapkričio 10 d. ruošiamos 
fonogos tinkamo pravedi- 
0 reikalais. Nutarta išsiųs- 
ij visas draugijas kvietimo 
pikus, raginant ir kviečiant 
Irtai paremti šią pramogą, 
įderacijos apskritis savo 
brdu pramogų jau seniai 
ruošė, o tik prakalbas, tau
pų įvykių minėjimus ir
m. Dabar bus progos drau- 
Įoms paremti šia įdomią 
hmogą, kuri pavadinta 
Irgumynų Vakaru. Jau 
fiaryti planai ateinančių 
Itų veiklai. Apylinkės sei- 
rlį nutarta šaukti sausio 
Id., sekmadienį, Maspetho 
lapijos salėje. Lietuvos 
Jriklausomybės paskelbi- 
f šventę ateinančiais me-

į nutarta minėti nepū
stai iškilmingai, didelėje 
jje. Valdybai pavesta nu- 
įdyti salę ir tuojau pra- 
l rūpintis reikšmingos 
gramos sudarymu.
įusirinkime dideliu pasi-

M. P. RUSŲ AUKA

LAIŠKŲ RAŠYMO 
SAVAITE

Justas Jankus

LEO MILLSTEIN
Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

kita- 
i tar-

yral County of kings, to to" 
kodėl I BOS t®!
i. 64 Ralph Ave., •Liams ------ 1
-.-—4-- I NOTICE is hereby pę-J 
rusių GB 1535 has been & 

to seH beer, at nbj »; Varg” Į of the Alcoholic Bewjt, 

ės iš
sitari- I LUCY 

irtin- I 221 Nassau Ave., '' 

lOkslą I NOTICE is hereby>į 

enam 
, taJa I of the Alcoholic Rem? I 
5 Ule- 3612 Clarendon Rd, W 

ina ir 
mete- _
linkės 3612 Clarento Binimu išklausytas valdy- 

pranešimas, kad ruošia- 
svarbios prakalbos Lie

te klausimais šv. Jurgio 
; salėje Brooklyne ir spa- 
14 d. Bronxe. Nutarta

H, l .

GB 2565 has been issėi J 
to sell beer, at ntd J

County of Kings, to to J 
premises. 
NATHAN SPINDELI 

Acme Food M
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NOTICE is hereby pre-I 
I GB 2639 has bees isd; 

Jrer to sell beer, it red t 
• -I”* of the Alcoholic Berms J 

I 293 Ralph Are., fee | 
County of Kings, to ltd 
premises.

GUSTAV It 
| 293 Ralph Ave,

notice is jas padidinti Lietuvai 
u>B MU iX?* S’ėBėti Fondą. Išreikštas pa- 
of the Alcoholic Bėrais 
6224 — 11th Avant, bstir 
County of Kings, to to sfc., 
premises. r

F. S. M. J.ISli 
6224 — 11th Are, S

NOTICE is hereby pratE 
i GB 1680 his been ra-hfe 

to sell beer, it niri uE, 
of the Alcoholic Btree ■] 
6816—13th Are., ME 
County of Kings, to to efij 
premises. :

SAMDH1EK 
6816—13th Are., j

NOTICE is hereby 
GB 1895 has been HiW 
to sell beer, it ntstaK 
of the Alcoholic Beran ■ 
1725 Bath Arena. taE 
County of Kings, to to r»l 
premises. Br

DAVID 
1725 Bath Are., Į

NOTICE is hereby pra>K 
GB 1577 has been Hr® 
to sell beer, at rSiiaK 
of the Alcoholic BffiB,® 
493—3rd St, Borad 
of Kings, to be

GEORGE ^j- 
493—3rd Street Jį

NOTICE is hereby pra 'E 
GB 1842 has been 
to sell beer, at reu SB 
of the Alcoholic Bera» ■ 
1510 Cortelyon Rd, 
County ol Kings, to to j 
premises. __  -■

CANDIDO LEGO I J 
d-b-i Di hi i 

1510 Cortelyon Hi. I 

NOTICE is hereby P"'I 
GB 2601 has bear H ’Į 
to sell beer, it r® 
of the Alcoholic Brrvra 
6010 New Utrecht An- ;| 
lyn, County of ErP ’ I 
the premises- HARRY RO®!
6010 New Utrecht AnJ 

NOTICE is hereby P® I 

GB 2367 has been H>| 
to sell beer, at r® I 
of the Alcoholic Be®\| 
262 Nassau Are, sJU 
County of Kings, fc ’ I 
premises. Ult.rl 

HENRV US- 
262 Nassau Are- I 

NOTICE is hereby !*, 
GB 11274 has been 9*1 
to sell beer, at ' 
of the Alcoholic BaPJ 
2706 Farragut Bit reJ 
County of Kings, to 
PremiSeS- DOROTHY d 

2706 Farragut RA, J

ikinimas, kad apskrities 
etorius M. Mikolaitis la- 
tvarkingai atlieka svar- 
j sekretoriaus pareigas, 
s susirinkimas įvyks 
ių 25 d., Apreiškimo par.
le.

SEKMADIENIO 
PRAKALBOS

oklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
Section 107 

trol Law at 
>f Brooklyn, 
med off the

iklyn, N. Y.

JAS

Yorko 
ralst.

Marijona ir Povilas Rusai, 
gyveną Port Washington, L. 
I., praeitą šeštadienį užsuko 
į „Amerikos” įstaigą pasi
žiūrėti, ar jau baigiama išsi
kraustyti į naujas patalpas. 
Būdami „Amerikos” labai 
artimais, nuoširdžiais bičiu
liais, juodu pritarė „Ameri
kos” vadovybės pastangoms 
stiprinti spaustuvę ir todėl 
naujos mašinos - Intertypo 
fondui paaukojo 5 dol. Jie 
pareiškė linkėjimą, kad visi 
„Amerikos” skaitytojai pri
sidėtų nors maža auka. Nuo
širdus ačiū.

Kita savaitė skelbiama 
laiškų rašymo savaite. Paš
to vadovybė ragina visus gy
ventojus ateinančią savaitę 
rašyti kiek galima daugiau 
laiškų savo artimiesiems, 
draugams, ypač tiems, kurie 
jau seniai nėra jų gavę. 
Kiekvienam labai malonu 
gauti laišką, tad verta šią 
laiškų rašymo savaitę prisi
minti savo pažįstamus 
pradžiuginti juos laišku.

SVARBI PASKAITA

ir

JIE PLATINA

K. Federacijos apskri- 
rengiamo Margumynų

Pianistas, yra jau pasižy
mėjęs kaipo geras akompa- 
nistas, bet Lietuvių Radijo 
Draugijos Koncerte, spalių- 
October 20 d., 4:15 vai. po
piet, turėsite progą išgirsti 
šį gabų jaunuolį skambinant 
piano solo. Jis šiuo laiku mo
kosi pasaulyje pagarsėjusio j 
mokykloj—Julliard Graduate 
School of Music.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 789 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE'S DELICATESSEN CO. INC. 
255 Sutter Avo Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

~ “ 107

NOTICE is 
EB 710 has ___ ___ __
to sell beer, at retail under Section __
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1102 Newkirk Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises. 

ANNIE 
1-102 Newkirk Ave.,

be consumed on the

HEIER
Brooklyn, N. Y.

107

107
Ave., Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

BELLE WEISS
Ave., Brooklyn, N. Y.

107
Borough of Brooklyn,

’aeitą sekmadienį, rugsė- 
9 d., šv. Jurgio par. sa- 
| įvyko prakalbu; ^Z;ętu- 
teikalais. Kalbėjo „Dar- 
tiko” redaktorius Ant. F. 
ižys ir „Amerikos” ro
torius J. B. LauČka, pa
narni naujausių žinių 
ILietuvos dabartinę pa- 
I apie Sovietų komisarų 
|Us. Kun. K. Paulonis 
ftė visus rūpintis savo 
pinu, paraginti juonuo- 
b domėtis svarbiais gy- 
|no klausimais, dąiyvau- 
latalikiškoje ir 
i veikloje.
įetuvai Gelbėti 
llams susirinkę
B dol. 61c. Stambesniais 
Itojais buvo: po 5 dol.— 
IK. Paulonis ir kun. Pr. 
galas, po 1 dol.—J. Brun- 
I M. Kučinskienė, Al. 
Juškienė, K. Kairys, D.

(a, K. Vilniškis, K. Lei- 
L Paliučiutė, A. Latvai- 
Kiti aukojo smulkiais.

ties
Vakaro, kuris įvyks lapkri
čio 10 d., bilietai jau uoliai 
platinami. Iki šiol bilietų 
platinti pasiėmė M. Mikolai
tis, J. Paulauskienė, S; Suba- 
tienė, U. Mikulskienė, K. 
Dumblienė, P. Lukoševičius 
(Angelų Karalienės par. šv. 
Vardo dr.), Pr. Ražickienė 
(Maspetho Rožančiaus dr.), 
U. Čižauskienė (Moterų Są
jungos 29 kp.), M. Kučins
kas (šv. Jurgio par. šv. Var
do dr-ja), K. Baltrušaitis, V. 
Žemantauskas, J. Skarulis, 
M. Brangaitienė (šv. Jurgio 
par. Moterų S-gos 35 kp.).

Kai taip uoliai darbuoja
masi, nėra abejonės, kad 
pramoga visais atžvilgiais 
pasiseks.

Ateinantį trečiadienį, spa
lių 9 d.,- Academy of Music 
salėje, Brooklyne, įvyks į- 
žymiosios pasaulinio masto 
rašytojas, norvegės Sigrid 
Undset paskaita apie karą ir 
mažąsias valstybes. Norve
gijos karo lauke ji neteko 
vieno sūnaus, kurs gynė ša
lies laisvę, ji pati veikliai da
lyvavo šalies gynime, bet vė
liau turėjo pasišalinti ir ne
seniai atvyko į Ameriką. Jos 
paskaita bus nepaprastai į- 
domi. Kas gali, turėtų šia 
proga pasinaudoti. Paskai
tos pradžia 8:30 vai. vak. Bi
lietai nuo 50 centų. Paskai
tą ruošia katalikiški laikraš
čiai „America” ir „Tablet”.

Programoje dalyvaus Lon
ginas Buinis, Jr., smuikinin
kas; Jonė Žukauskaitė, lyri
nis sopranas; Juozas Olšaus
kas, žymiausias Amerikos 
kanklininkas, Kazys Hoff- 
manas, baritonas; Dragūnai
tė ir Maslauskaitė—daininin
kės. Pianistas Tadas Šidlaus
kas ir kiti sužavės visus at
silankiusius.

Įėjimas $1.00—75c.—50c.
Šokiams, kuriems gros 

Adomo Jezavito Metropoli
tan Radio orkestras, 40c. Vi
sa tai įvyks Grand Paradise 
salėje, 318 Grand St., Brook
lyne.

NEW YORK, N. Y.

APREIŠKIMO PARAPIJA

lietuviš-

Fondo 
suauko-

NEŽINOMOJO PARAMA

Šv. Vardo draugijos susi
rinkimas įvyks šį sekmadie
nį, spalių 6 d., tuoj po su
mos. Prašomi visi nariai da
lyvauti. Turim daug svar
bų reikalų apsvarstyti.

Spalių 13 dieną, sekmadie
nį, šv. Vardo draugijos suau
gę vyrai eis bendrai prie Ko
munijos 8 vai. mišių metu. 
Visi prašomi dalyvauti.

Draugijos valdyba.

Sąjungiečių pramoga
Rugsėjo 28 d. 8 vai. vak., 

Apreiškimo par. salėje, Mo
terų Sąjungos 29 kuopa su
rengė kugelio vakarą. Atsi-

Šią savaitę į mūsų įstaigą 
užėjo viena artima „Ameri
kos” skaitytoja ir rėmėja ir 
įteikė naujo Intertypo fondui 
vieno dolerio auką, uždraus- 
dama pranešti, bet mums 
malonu pasidalinti su savo 
skaitytojais šia žinia. Pa
tenkindami geradarės pagei
davimą, mes jos vardo ne
skelbiame, bet labai džiau
giamės, kad „Amerikos” 
skaitytojai įvertina savo 
laikraštį ir mielai teikia sa
vo paramą. Mes dar nesi
kreipėme atskiru prašymu, o 
jau patys skaitytojai savo 
iniciatyva stoja talkon.

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1955 has been issued to the undersigned 

'to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
3917—13th - - - - • -
County of 
premises. 

3917—13

NOTICE . _____ „
EB 692 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4319—18 Avenue, 
County of Kings, 
premises.

SAUL 
•1319—18th Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 807 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
767 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

R. B. DELICATESSEN & REST., INC. 
767 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 552 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
93 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 'be consumed on the 
premises.

LOUIS LEIBOWITZ
93 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 855 has been 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
858 Broadway, .... .
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIA SAVARESE
858 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1665 Nostrgnd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JASON A. ZEPPOS
1665 Nostrand Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 721 has been issued to ’the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
218-220 Winthrop St., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MICHAEL GIBNEY
218-220 Winthrop St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2322 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control _Law at 
57 Ralph Ave., ____ ~ ___ U__
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CHARLES WILLIAM MARTINI 
57 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

107
Avenue, Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the

JOSEPH HIRSH
Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.
107

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the
SILVERMAN

Brooklyn, N. Y.

issued to the undersigned 
retail under Section 107 
Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn.

107
Borough of Brooklyn,

OIOIOIOIOIOIOIO OIOIOIO.

VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.
VYČIŲ APSKRITIES 

NUTARIMAI

L. Vyčių New York ir New 
Jersey apskrities suvažiavi
me Bayonne, N. J., rugsėjo 
22 d., dalyvavo 55 atstovai 
iš 10 kuopų ir 25 svečiai. Iš-

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

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

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

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

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

Tel. APplegate 6 - 7717

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-7550

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE

MASPETH, N. Y.

! LIETUVIŠKAS

į RESTORANAS Į 
BAR & GRILL

I I

; Gaminam valgius ameriko- ! 
; niško ir lietuviško stiliaus. ! 
Į Čia taip pat galima gauti 
: Amerikos išdirbimo ir im- 
Į portuotų degtinių, visokių 
i vynų ir gero alaus.
į JOSEPH ZEIDAT
; Savininkas ;
j 411 Grand Street, > 
' Brooklyn, N. r. G!

Brooklyn© Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

NOTICE is hereby £ L 

EB 2938, has been is* 
to sell beer at retd 
the Alcoholic BerenP 
65th St., Boroughs,» 
Kings, to be connsjtjj 
LOUIS SCHUK^K 

2303—65th St.,

NOTICE i? hereby 
GB 10094 has been 
to sell beer at ret» ,K 
the Alcoholic Bever»‘; .W 
< 
kings; to be  ̂

5124 — 9th Ave-__
NOTICE is hereby ^>| 

GB 2119 has been 
to sell beer at retai'J 
the Alcoholic Bevertįfl 
Avenue U, Borough ■ 
Kings, to be

2503 Avenue U,__ I

NOTICE is hereby. 
GB 2138 has been t^ 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Liberty Ave., Boroue# 
of Kings, to be eonsum“

BEN MIJpI 
JACK MA<^ 

King J»hn 
1159 Liberty Ave- 

NOTICE is hereby / 
GB 10814 has been i®“ 
to sell beer at retail 
the Alcoholic BeverąS 1 
E. 12th St., Borough 
Kings, to be consunjJ

MURRAY DEWK® 
& josm 
d-l>a D-/I 

1680 E. 12 St., J

UN. A, DEKSNIO 
PARAMA

s savaitės pradžioje 
|rikos” įstaigoje atsi- 
tkun. Antanas Deksnys, 

the Atcouonc -.jjiai atvykęs iš Lietuvos, 
9th Ave., ^rou^Xjjs buvo Pivašiūnų para- 

lebonu. šiuo metu sve- 
ieši pas kleboną kun. 
:alnj, kurs maloniai at- 
iš Lietuvos priėmė ir 

.pagelbsti/. Kur kun. 
ps apsistos, dar neži- 
įugelį metų jis yra gy- 
^merikoje ir daug čia 
rbavo. dGrįžęs į Lie- 
Įorėjo vifiiiškai apsigy- 
pet bolše vikų įsiverži- 

^Jaetuvą Jgiską pakeitė.
lo sūnusAkun- Anta- 
ksnys, šiul\ metu Yra 
boję, kur jW vyskupo

lankiusių sąjungiečių, vieš- klausyti apskrities atstovų 
nių bei svečių būrys buvo 
tikrai skaitlingas. Svečių 
tarpe buvo kleb. kun. Pakal
nis, kun. Petrauskas. Gražų 
įspūdį darė rudens gėlėmis 
puikiai išpuošti stalai, 
gelis 
labai 
gavo 
sios 
kad ne vien maisto niekam 
netrūktų, bet taip pat sten
gėsi sudaryti linksmą nuo
taiką.

Ku- 
ir kiti užkandžiai buvo 
skoningi, kiekvienas jų 
užtektinai. Darbščio- 
sąjungietės rūpinosi,

Susirinkimas
Mot. Sąjungos 29 kuopos 

susirinkimas įvyko rugsėjo 
28 d. par. salėje. Atsilankė 
gražus narių skaičius. Iš - 
klausyti pranešimai, svars
tyti įvairūs reikalai. Į kuo
pą įstojo dvi naujos narės— 
Fl. šalinskaitė ir K. Jakima
vičienė. Malonu turėti narių 
tarpe Fl. Šalinskaitę, naują, 
jauną graborę, neseniai bai
gusią savo mokslą. Jos mo
tina taip pat priklauso prie

pranešimai apie metinį sei
mą. Pasidžiaugta, kad L. 
Ketvirtis išrinktas vicepir
mininku, J. Remeika—iždo 
globėju. Iki šiol 46 nariai 
apskrityje įsigijo trečią laip
snį. Ketvirtas laipsnis bus 
suteiktas apskrities metinės 
pramogos metu. Nutarta ap
skrities suvažiavimus pradė
ti vyčių himnu; taip pat 
himnas bus giedamas meti
nės Komunijos iškilmėse. Ki
tais metais nutarta suruošti 
L. Vyčių Dieną. Tuo rūpin
sis K. Vaškas, K. Basanavi
čius ir J. Gedminas.

M. Rusaitė.

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.

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

OIOIOIOIOIOIOIOIO OIOIOIOIO OIOIOIOIO

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU-

ŠIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE

BROOKLYNE
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(Radzevičius)
Laidotuvių Direktorius

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS
(šallnskas)

Laisniuotas Graborius

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS

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



Spalių - October 4, 1940

Margumynų Vakaras
Lapkričio-Nov. 10d., 1940

Apreiškimo Par. Auditorium©

PRADŽIA 5 VAL. POPIETBILIETAI: 50c. ir 75c

PROGRAMOJE: ART. JONĖ ŽUKAUSKAITE, APREIŠKIMO PAR. CHORAS, JUOKINGA KOMEDIJA

IR KITI ĮDOMUMAI

MASPETHO ŽINIOS

DALYVAUKIME PABALTI
JO DIENOS IŠKILMĖSE

Šis sekmadienis, spalių 6 
d., labai svarbus visiems lie
tuviams New Yorke. Pasau
linėje Parodoje, Taikos Aikš
tėje (Court of Peace) nuo 2 
vai. popiet, įvyksta Pabal
tijo tautų—Lietuvių, Latvių 
ir Estų—Dienos iškilminga 
programa, kuriai teikiama 
viešo pripažinimo, nes daly
vauja visų trijų valstybių į- 
galioti atstovai. 11 vai. ry
to prie parodos garbės vartų 
bus iškilmingai pasitikti 
Lietuvos atstovas ministeris 
pulk. Povilas Žadeikis, Lat
vijos ministeris Dr. A. Bil- 
manis ir Estijos konsulas, 
pasiuntinybės reikalų vedė
jas Johannes Kaiv. Juos pa
sveikins Amerikos kariuome
nės kanuolių šūviai ir aukš- 

— tLpafeigūnąį. 12 vai. šiems 
svečiams pagerbti Parodos 
garbės salėje ruošiami pie
tūs, 1:30 vai. popiet nuo 
Washington© statulos prasi
dės programos dalyvių ir 
karo veteranų paradas tie
siog į Taikos aikštę.

Taikos Aikštėje programa 
bus pradėta lygiai 2 vai. po
piet. Lietuvius, latvius ir 
estus Parodos vadovybės 
vardu pasveikins Grover 
Whalen, parodos komiteto 
pirmininkas. Kalbas pasa
kys Lietuvos, Latvijos ir Es
tijos atstovai. Kitokių kal
bų nebus, o visas laikas ski
riamas muzikai, dainoms, 
tautiškiems šokiams. Lietu
višką programą pildys Me
tropolitan operos artistė Ona 
Katkauskaitė-Kaskas, Broo
klyn© ir Maspetho keturių 
parapijų chorai, L. Stitso- 
naitės vadovaujama tautiš
kų šokių šokėjų grupė, smui
kininkė Margareta Digrytė. 
Latvai ir estai yra paruošę 
irgi įdomias programas. An
gelų Karalienės ir Apreiški
mo parapijų benai smagiai 
pagros.

Pabaltijo tautų dienos 
Pasaulinėje Parodoje rengė
jai savo pareigą jau atliko. 
Programa paruošta. Tauti
nė puota laukia tik dalyvių. 
Kas gali, privalo ne tik pats 
dalyvauti, bet ir savo pažįs
tamus paraginti atsilankyti. 
Turime sutraukti milžinišką 
minią ir puikiai pasirodyti 
prieš kitataučius. Gausus at
silankymas bus parodymas 
lietuviu tautos nepakeičiamo 
pasiryžimo gyventi laisvai ir 
niekam nevergauti.

labai didelė, joje sutelpa kelilgia šį ateinantį pirmadienį, 
tūkstančiai žmonių. Pasitai- —1:” — K1z'K
kius lietui,o programa būtų 
pradėta 5 vai. popiet. Nežiū
rint oro, lietuviai turėtų gau
siai dalyvauti,

ART. J. ŽUKAUSKAITĖ 
MARGUMYNŲ VAKARE

Malonu visiems pranešti, 
kad artistė Jonė Žukauskai
tė sutiko dalyvauti K. Fede
racijos apskrities ruošiama
me Margymynų Vakare lap
kričio 10 d. ir išpildyti solo 
dainų programą.

Prieš dvejus metus artis
tė J. Žukauskaitė sėkmin
gai dainavo Vasario 16 šven
tės iškilmingame minėjime. 
Tūkstantinės minios dalyviai 
ir šiandie puikiai atsimena 
jos malonų balsą, aukštą iš
silavinimą, gražią techniką, 
tad tikrai malonu, kad artis
tė sutiko dalyvauti lapkričio 
10 d. įdomioje programoje. 
Ji labai praturtins koncerti
nę pramogos programos dalį.

spalių 7 d., su kleb. kun. 
Paulionio pagalba, kultūrin
gą muzikališką programėlę. 
Kun. Paulionis yra pakvietęs 
iš East Newark, N. J., gra
žiai išlavintą choro grupę, 
kuri susidaro iš 16 merginų. 
Šios grupės vedėjas yra 19 
metų gabus, muzikališkas 
jaunikaitis.

Kristaus Karaliaus šventė
je, spalių 27 d., jaunimo ra
telis, CYA, eis bendrai prie 
Komunijos per 9 vai. mišias. 
Tuoj aus po mišių įvyks Ra
telio pusryčiai par. salėje. 
Nariai prašomi užsisakyti 
vietas iš anksto.

Ateinantį sekmadienį, spa
lių 6 d., parapijos choras, 
vedamas muz. J. Brundzos, 
bendrai dalyvaus su Maspe- 
tho parapijos choru Pabalti- 
jos Dienos muzikališkoje 
programoje. Programa, ku
ri įvyks Taikos Aikštėje 
(Court of Peace), prasidės 2 
vai. popiet ir tęsis iki 5 val.

JEIGU BŪTŲ LIETUS ...

Jeigu sekmadienį, spalių 6 
d., pasitaikytų lietus, Pabal
ti io tautų diena Pasaulinėje 
Parodoje vistiek būtu šven
čiama. Tik tada iškilmės į- 
vvktu ne Taikos Aikštėje, 
b«t buvusiame Olandijos pa- 
viliione. dabar vadinamame 
Assembly HalL (Visai 
Italijos pavilijoiSo). ši

arti
sale

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
ŽINIOS

Novena prie šv. Teresės, 
kuri buvo vedama jaunimo 
naudai karmelito Tėvo Sean 
Reid anglų kalboje, iškilmin
gai užbaigta spalių 3 d., šv. 
Teresės šventėje. Reikia pa
žymėti, kad, nors ne visas 
oarapijos jaunimas pasinau
dojo, vienok gražus būrelis 
jaunimo ištikimai lankė No- 
venos pamaldas kiekvieną 
vakarą. Ypatingai žavėtinas 
buvo viso dalyvaujančio jau
nimo giesmių giedojimas. Se
sutės pranciškietės atliko ge
rą išlavinimo darbelį.

Ateinantį sekmadienį, šv. 
Rožančiaus Šventėje, Rožan
čiaus draugijų narės eis ben
drai prie Komunijos per 9 
vai. mišias. Po to turės sa
vo Komunijos pusryčius par. 
salėje.

Per spaliu mėnesi Rožan
čiaus pamaldos bus kiekvie
na vakarą 7:30 vai. Visi pa
rapijos nariai kviečiami da
lvvauti. Lankvdami pamal
das. parapijiečiai turės pro- 
p-a išpildvti šv. Tėvo ka tik 
išreikšta norą — kad visi ti
kintieji šv. Rožančiaus šven
tės proga iki Kristaus Kara
liaus šventės kasdieną su
kalbėtų bent po viena ro
žančių pasaulių taikos inten
cija.

Paraniios metiniai 40 va
landų atlaidai prasidės spa
liu 20 d. Visi paraniios na
riai. kain arti, taip ir toli 
ovvena kviečiami neapleisti 
šios metinės nrogos įsigvti 
atlaidus. Kviečiam visus ak- 
<-wiai dalvvauti ateinančiose 
;škilmėse.

Jaunimo Ratelis. CYA, jau 
įstojęs į rudeninę veiklą ren-

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugija rengia 
rudens pradžios nepaprastą 
pasilinksminimą spalių 25 d., 
penktadienį, 7:30 vai. vak. 
Šalia vaišių bus įvairių mar
ginimų. Svarbu visiems juos 
pamatyti. Bilietai tik 25c. 
Visi parapijiečiai ir svečiai 
prašomi atsilankyti.

—Moterų draugijos (jau
nųjų) kortų pramoga įvyks 
šį šeštadienį, spalių 5 d., pa
rapijos salėje. Pelnas per 
Kalėdas apdovanoti vargšus.

—Januškevičius rodys lie
tuviškus paveikslus spalių 10 
d. parapijos salėje. Pradžia 
8 vai. Paveikslai dar nema
tyti Maspethe.

—Rožančiaus metinis susi
rinkimas įvyks spalių 13 d. 
2 vai. p.p. parapijos salėje.

—Šv. Vincento Pauliečio 
(parapijos) draugija šiais 
metais jau yra išdalinusi ne
turtėliam per 300 dolerių.

—CYA. kaip pernai, taip 
ir šiemet, turės kiekvieną 
trečiadienio vakarą šeimyni
nį pobūvį (su šokiais). Jau
nimas kviečiamas prisidėti.

—Maspethiečiai r e n g iasi 
visi dalyvauti šį sekmadienį 
Pabaltijo Dienoje, Pasaulinė
je parodoje. Choras daly
vauja programoje.

—Dr. A. Stalkus laikys 
paskaitą moterų dr-jos susi
rinkime pirmadienio vakare, 
spalių 7 d.

—Vyčių šokiai pereitą šeš
tadienį Klasčiaus salėje buvo 
labai gražūs. Tai septynio
likta metinė pramoga.

Ši savaitė Dievo Motinos 
garbei praėjo iškilmingai. 
Bažnyčia gausiai lankyta.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

Tel. STagg 2-7177

MASPETHO VYČIŲ 
ŽINIOS

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

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

ALFRED J. WENTZ 
(Vencius)

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

(Williamsburgh Bridge Plaza)

^lyginamos die 
ipi pažadai.
taip, kaip skelbi 
jviku netrūksta 
jioka skaityti, 
iiidos apaštalas.

grįžęs iš Maskx 
jšė savo tėvynėj 
Įlįstas Paleckis 
je paskelbė, kad 
. d. niekada n 

** [io 16 d. įvykis.
ė tiesą. Rugpr 
įos n e p r iklai 
oficialiai prism 
jo 16,1918 m., 1 
įj išrinktieji 1 
Ibė Lietuvą ai 
klausoma vaistu 
iario 16 d. pas: 

7" i šventa diena
įkai nepajėgs j 
s lietuvių taute 
ors jie ir visas 
is sudegintų.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

ję j Lietuvą k< 
Ibė, kad visos n 
i jaunimui bu; 
nokestis už mo

Tikybos pamokos, 
dirbančiam, taip ir 
school lankančiam jaunimui, 
būna kiekvieno ketvirtadie
nio vakarą, 8 vai., par. salė
je. Tie rimti vaikinai ir mer
ginos, kurie norėtų daugiau 
sužinoti apie savo tikybą, 
kviečiami atsilankyti parapi
jos salėje ateinantį ketvirta
dienį.

kaip 
high

Parapijos moterys, kurios 
norėtų mokytis anglų kalbos, 
kad galėtų įsigyti pilietybės 
popierius, kviečiamos iš
reikšti norą sesutėms. Jei 
bus užtektinai norinčiųjų, 
sesutės mėgins sutvarkyti 
reikalingus kursus ir tokiu 
būdu prirengs parapijos mo
teris prie pilietybės.

Pereitą sekmadienį, rugsė
jo 29 d., apsivedė gerai žino
mi parapijos jaunuoliai Ame
lia Jatkauskaitė ir Motiejus 
Saulėnas. Linkime jaunave
džiams daug laimės jų vedy
biniame gyvenime.

NAUJA VIETA 
REGISTRUOTIS

jsirepristravimo 
rugsėjo 16 d., 
svetimšaliams- 
galima regis-

Williamsburgo apylinkėje 
ir artimose vietose gyvenan
tiems nepiliečiams padary
tas vienas patogumas — pa
skirta nauja 
vieta. Nuo 
nirmadienio, 
nepiliečiams
truotis pašto skyriuje, prie 
Marcv 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. rvto iki 10 vai. 
xrA.kpro ir šeštadieniais nuo 
10 vai. rvto iki 6 vai. vakaro 

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

Šv. Vardo draugija prašo 
visų parapijos geros valios 
vyrų prisirašyti. Nariai me
tams moka tik vieną dol. Jo
kių didesnių pareigų neturi, 
bet priklauso prie Kristaus 
kareivių, viešai išpažįsta ka
talikais esą. Juk pats Kris
tus pasakė: „Kas išpažįs ma
ne prieš žmones, tuos aš iš- 
pažinsiu prieš Mano Tėvą 
danguje”. Parapijos vyrai! 
Būkime organizuoti ir orga
nizuotais pasirodykime!

Rožančiaus pamaldos spa
lių mėnesį įvyksta kiekvieną 
vakarą, 7:30 vai. Sekmadie
niais pamaldos bus 4 vai. po 
piet. Bus kalbamas rožan
čius, giedama litanija ir su
teikiamas palaiminimas Švč. 
Sakramentu.

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija bus spalių 13 
d., 9 vai. mišių metu. Tuoj 
po mišių įvyks svarbus susi
rinkimas. Visi parapijos vy
rai prašomi ateiti ir prisi
rašyti.

L. Vyčių kuopos metiniai 
šokiai įvyko rugsėjo 28 d. 
Klasčiaus salėje; jie pasise
kė įvairiais atžvilgiais. At
rodė, kad visi atsilankiusieji 
smagiai praleido laiką. Do
vaną už gausingiausią atsi
lankymą laimėjo A. and P. 
socialinis klubas. Buvo at
silankęs ir kleb. kun. J. Bal- 
kūnas. Mūsų vyčiai labai 
dėkingi visiems atsilankiu
siems, ypač iš tolimesnių 
vietų. Buvo vyčių iš Great 
Neck, Bronxo, Elizabeth©, 
Jersey City, Brooklyn©, New 
Worko. Orkestras buvo ge
ras. Šokių rengimo komisi
ja verta padėkos už pasidar
bavimą.

Gautas Al. Wezwick atvi
rukas iš kariuomenės; jis ra
šo, kad jam gerai sekasi. 
Mes jo čia pasigendame ir 
būtų gera, kad Al. būtų su 
mumis.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 641 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
187 Throop Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GEORGE GOODMAN
187 Throop Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
900 Saratoga Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MORRIS FEINMAN
900 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 815 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
990 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
FRED LEVENSON & SARA LEVENSON 
990 Sutter Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
4911 Avenue D, Borough off Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.
JOSEPH BLAZE & WILLIAM F. JANDER 

(Ave D Bar & Grill)
4911 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 766 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
350 Utica Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SAMUEL HANDELSMAN 
Resell Delicatessen

Utica Ave., Brooklyn,

Lietuvos žmc
NOTICE is hereby given that License N -
GB 6904 has been issued to the undersign .vIlUSLvDlIlO, Il C J 

lepriklausomyl 
mokyklų moks 
a dykai, gimn: 
rsitete už mol 

hereby given that License Jik tie, kurie gE
o nepasiturinc

to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
73 Lafayette Ave., Borough of Brookl; 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GREENFIELD’S FOOD STORES 
73 Lafayette Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 1____  „ .
GB 1562 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section 1
of the Alcoholic Beverage Control Law
855 Knickerbocker Ave., Borough of Broor DUVO aLieiQZ]
lyn,
the

855

NOTICE is hereby given that License }

County of Kings, to be consumed c 
premises.

FRANCIS WEISSMAN
Knickerbocker Ave., 1

' šio.
Brooklyn, N. par jau ateina

Sovietų k

N.

Pat Keršulytė

ĮVAIRUMŲ VAKARAS

Parapijiečiai atsiminkite, 
kad parapijos salėje, antra
dienio ir ketvirtadienio po
piečiais, nuo 4 iki 6 vai., ir 
šeštadienio rytais nuo 9 iki 
12 vai. būna vaikučiams lie
tuvių kalbos, tikybos ir gra
žių giedojimų pamokos. Leis
kit savo vaikučius į tas 
mokas, nesigailėsite.

SUNKIAI SERGA

pa-

Ernestas Kancleris, buvęs 
Summit, N. J., aukšt. moky
klos sporto mokytojas, sun
kiai susirgo plaučių uždegi
mu. Ligonis yra Summit, N. 
J., ligoninėje. Neseniai jis 
buvo priimtas į karo aviaci
jos mokyklą.

Angelų Karalienės parapi
jos Gyvojo Rožančiaus dr-ja 
rengia labai smagu Įvairumų 
Vakarą, kuris įvyks sekma
dienį, spalių 13 d. Tai bus 
pirmas parengimas mūsų pa
rapijoj šį rudenį. Muz. Pr. 
Dulkė smarkiai ruošiasi su 
savo grupe įvairiems špo
sams, komedijai ir visokiems 
margumynams, o kur jo gru
pė dalyvauja, ten niekuomet 
juoko netrūksta.

Visi esate maloniai kvie
čiami atsilankyti šiame pa
rengime, nes pelnas skiria
mas parapijai. Ypač kvie
čiamos dalvvauti ir gražiai 
pasirodvti šios draugijos na
rės. Visų lauksime parapi
jos salėje, spalių 13 d., 6 vai. 
vakare. J.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS

MUZIKOS STUDIJA

Dainininkas ir pedagogas 
P. Pranas Rimkus atidarė 
muzikos - dainavimo studiją, 
402 Carnegie Hall, room 814, 
57th St. ir 7th Ave., New 
York City. Balso bandymas 
dykai šeštadienių vakarais 
nuo 7 iki 9 vai.

Suinteresuotiems dainavi
mo menu patartina kreiptis 
virš paskirtu laiku. Tel.: 
Circle 7-7739.

NOTICE is hereby Riven that License No. 
EB 1963 has been issued to the undersignd 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1405 Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

SARAH HOFFMAN
1405 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 479 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
485 New Lots Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAX DRUKER
485 New Lots Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 817 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
409 Hewes 
County of 
premises.
408-10 So. 
A-KA 
409 Hewes

107

St., Borough of Brooklyn.
Kings, to be consumed on the
HARRY DICHTER 

2nd St,
St., Brooklyn, N. Y.

GB 1439 has been issued to the undersign j nlin Si
to sell beer, at _retail under Section 1 10“, KdU I1UO SJ 

or'BrXi nas mokestis u 
izijose ir unive 
Minasi, „lair 
m praėjo. Ta 

GB 2350 has been issued to the undersigi įoniUnistU Va 
to sell beer, at _retail under Section 1

■, lės būdas. K 
’ Ki-pazadėk, o 

ro nagais sučii 
mnaikink.

----- A-------  s
iimistw feikrj 
iomifi raidėmi 
iiai skelbė, k; 
tikybinė laisve

of the Alcoholic Beverage Control Law 
981 Fulton St., Borough < __
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MILTON GREENFIELD
981 Fulton St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License }

350

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
434 Franklin Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HAROLD BEST
434 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
849 Marcy Avenue. Borough off Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off tb,e 
premises. r

JULIUS FOLICK & IDA BLOCKS 
849 Marcy Ave., Brooklypn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lticense No. 
EB 800 has been issued to the Undersigned 
to sell beer, at retail under Seč^ipn 107 
of the Alcoholic Beverage Control LaW^-4!1 
26A Sutter Ave., Borough of Brooklyn11^ 
County of Kings, to be consumed on th<51 
premises.

DAVID ALPERT
26A Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2656 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 227 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1348 Broadway, 22___ _2 22__
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS PAPRIN
1348 Breadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1973 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
77 Sutter 
County of 
premises.

77 Sutter

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2459 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
169 Franklin St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN ZIELINSKI
169 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beverage Control Law 
275 Nostrnnd Ave., Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

KURT WEBER
275 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 1 
GB 6785 has been issued to the undersigi 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law! 
4902 Avenue L, Borough of Brookli 
County of Kings, to be consumed off fl 
premises.

HARRY HELFAND
4902 Avenue L. Brooklyn, N. a

NOTICE is hereby given that License } 
GB 1695 has been issued to the undersigi
to sei! beer, at retail under Section 7
of the Alcoholic Beverage Control Law HDIOS, KcLCl He

W toto kunigo ir 
jie nerašo, 1 

kiškos o r g a 
rtos, kad Kat;
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Borough of Brooklyn,

Ave., Borough
Kings, to be consumed

JOSEPH THALER
Ave., Brooklyn,

of Brooklyn, 
on the

N.

14 Bedford Avenue, Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

METRO KORHLKO
14 Bedford Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 1 
GB 2606 has been issued to the undersigi 
to selj^f" beer, dr Tcthfl under Section i 
of Alcoholic Beverage Control Law
f'C"’ .Ocean Ave., Borough of Brock 
county of Kings, to be consumed off ;premises)^

I ROSE SCHLAGMAN
Ocean Dairy 

l|n Ave., T

lis hereby given that License 1
Jhas been issued to the undersig 
j»eer, at retail under Section 
tlcoholic Beverage Control Law 
onald Ave., Borough of Brook 
if Kings, to be consumed oft

THOMAS
950 McDonald Ave.,

'■NOTICE is hereby given that License 1 
GB 1693 has been issued to the undersig 
to ^ell beer, at retail under Section 
of ti e Alcoholic Beverage Control Law 
854 Nostrand Ave., Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LUDWIG GOLUB
854 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given^that License 
GB 1788 has been issued to the underaL 
to sell beer, at retail under Section M 
of the Alcoholic Beverage Control Law j 
784 Washington Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed off 6 
premises.

JOHN BEHRENS 1
784 Washington Ave., Brooklyn, N. "

NOTICE is hereby given that License N 
GB 2649 has been issued to the undersign 
to sell beer, at retail under Section 1Į 
of the Alcoholic Beverage Control Law i 
118 Bay Ridge Ave., Borough of Brookl? 
County of Kings, to be consumed off “ 
premises.

MEYER LEWENTHAL
118 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N-

508 Oces

NOTICE 
GB 10462 
to sell 
of the J 
950 McD 
County I

Tfsftniseą

įLifS pynės
j. J l'certėir

Brooklyn, N. SStfcį

Ateita ieško o

TIERNEY
Brooklyn, N. pas 

Amenta 
tai ts 

peršai 
-Wiib'cri šio i

iaznycia dar
, i klebonas s 

tag. 0 klebon 
Stoks-—jis ka 
nebalsuoti ,,li 
rinkimuose. L 
suprasti, kokii 
tavo, kad jien 
taenys buvo s 
pa kur išveža:

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

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

TRD-EMBER C
(LIETUVIŲ K 

485 Grand Street, 
Telefonas: EVergreen 7-1661

ivome labai Iii 
tesako, kad p 
leliją iš Lietu 
tirpė yra ir te 
kurie tarnauja 
bus. Suvalkų 
jai yra paskyr 
(buvusius Lie' 
[s policijos f 
Esuiminėja j: 
Ims lietuvius 
rrduoda bolše1 
linį. Nuo sav 
lukiškos rank( 
jį tarpe yra vie 
has, labai v ei 
trinkas, kiurį 
Įia duonele mi 
įsiems parhsid 
litidavė j Abols

R reda)Wt(
Ra tie 
toliai, irį'.įi 
haimmąjratbį’;
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