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Na, ar ne rojus Lietuvos 
dzūkams, kurių sūnus atska
lūnas Mizara Amerikoje taip 
džiaugiasi Lietuvos nelaisve, 
jos žmonių vergija?

Šį šeštadienj, spalių 19 d., 
1:30 vai. popiet, iš Vatikano 
kalbės Popiežius Pijus XII. 
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NOTICE is henb, 
GB 2276 has Wjį? 
to sell beer, it 
of the Alcoholic te—. 
849 Marcy ArenU^ 
County of Khm tT 
premise!.

JULIUS POUa J 
849 Marcy Are,

NOTICE is hereby j- 
EB 800 has ban iff I 
to sell beer, at asą 
of the Alcoholic teo, 
26A Sutter Are, _ 
County of Klnp, t i 
premises.

DAVID 
26A Sutter Are,

NOTICE Is hereby 
GB 2656 has been tail 
to sell beer, at ra 
of the Alcoholie Been 
1348 Broadway, 
County of Kings, b i 
premises.

LOOTS I 
1348 Broadway

NOTICE is berete pc 
EB 1973 has tea Ms 
to sell bee, at naša 
of the Alcoholie Beren 
77 Sutter Art, fcg 
County of Kings, to b 
premises.

JOSEPH 
77 Sutter Are,

NOTICE is hereby pe 
GB 2459 has bea Imi 
to sell bee, at rad 
of the Alcoholic Berns 
169 Franklin St, Bm 
County of Kings, b h 
premises.

JOHN 
169 Franklin St,

NOTICE is hereby pre 
GB 6904 has tea istei 
to sell beer, at ntto 
of the Alcoholic Bew 
73 Lafayette Are. fa 
County of Kings, to it 
premises.

GREENFIELD’S KC 
73 Lafayette Ave,

Spalių 15 d. Baltuosiuose 
uose lankėsi lietuvių 

įerikiečių delegacija, kuri 
^reiškė padėką prez. Roose- 
Itui ir jo vadovaujamai vy- 
ausybei už nepripažinimą 
įsų okupacijos Lietuvoje, už 
'smerkimą smurto, kurs bu- 
pavartotas prieš Lietuvą, 

itviją ir Estiją. Preziden- 
i įteiktas adresas, kuriame 
ažiai įrašyta lietuvių padė- 

a ir pareikšta viltis, kad 
ietuva vėl bus laisųjų val- 
ybių tarpe.
Prezidentas delegaciją la- 
i maloniai priėmė ir paša

lė, kad Lietuvos nepriklauso- 
lybė „padėta į šalį” tik lai- 
inai, kad po šio karo Lietu

vei bus nepriklausomų 
Istybių žemėlapyje ir tuo 
nei kiek neabejojąs.

Prezidento 
jikšmingas. 
įso pasaulio lietuvius vilti- 
i šviesesnių dienų. Jis rodo 

viams kelią, kad negali- 
a nusiminti. Didžiausios 
šaulyje demokratinės val- 
bės vairuotojas stos už 

ietuvos nepriklausomybę, 
irėdami tokius pritarėjus 
vo siekimams, stipriau su
stinkime eiles. Prieš mus 

pindi laisva, nepriklausoma 
etuva!

-P----
Stihovės Romos senatoriai, 
i ilgą laiką grėsė Kartagi- 
s pavojus, kai ne kartą 
ie Romos vartų beldėsi
artaginos vadas Hanibalas, 
vo svarbias viešas kalbas 
ligdavo stipriu pareiškimu: 
vis dėlto Kartagina bus su- 
iauta.
Senatorių troškimas ir pa

žinias išsipildė. Haniba- 
, genialus karo vadas, bu- 
nugalėtas, o Kartagina su- 
iauta iki pat pamatų’. Ro- 
ėnai savo žodį ištesėjo.
Ir lietuviai šiandie kiekvie- 

savo kalbą, kiekvieną sa- 
stambesnį tautinį darbą, 

pivalo baigti nepalaužiamo 
žtingumo šūkiu:

—Sovietų Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos radiofonų vedė
jai buvo susirinkę konferen- 
cijjai Rygoje. Buvo nutarta 
surengti šių trijų bolševikų 
užimtų valstybių „socialisti
nes varžybas”. Konferencijo
je buvo nutarta taip pat tran
sliuoti komunistų partijos 
istoriją, supažindinti klausy
tojus su rusų pavergtų įvai
rių kitų tautų „pasiekimais” 
ir tt. Ypatingai plačiai bū
siančios paminėtos spalių re
voliucijos sukaktuvės.

—Sovietų okupuotoje Lie
tuvoje įsiviešpatavus di
džiausiam biuro kratizmui, 
kuriuo pasižymi visa Sovietų 
Rusijos tvarka, tikriau pasa
kius, netvarka, taip pat ir lie
tuvių tauta ima justi, kaip 
sunku yra atlikti bet koks 
reikalas su naujomis įstaigo
mis. Ypač daug nusiskundi
mų gaunama dėl draudimo

Komunistų laikraštis pa
skelbė vieno Lietuvos žmo
gaus džiaugsmą ir pasitenki
nimą dabartine vergija. Gir
di, jis mielu noru atidavęs 
„liaudžiai” 24 hek. žemės. 
Už tai komisarai jo nenu- 
skriaudę, nes davė jam 30 
hektarų žemės.

Ir kaip jis liūdės, kai jam 
pavesta daugiau žemės, negu 
jis pats turėjo! Matyti, kad 
tai būta ar komisaro ar ko
misarams artimo žmogaus.

nuo nelaimingų atsitikimų 
kasų veikimo. Per įvairius 
nelaimingus atsitikimus nu
kentėję laukia savaičių savai
tes, kol gauna kokią nors pa
šalpą iš minėtų kasų. Dabar, 
ryšium su masiniais nusi
skundimais, draudimo kasos, 
pagal sovietiškus receptus, 
visą kaltę meta patiems ne
laimingiesiems, n u k entėju- 
siems nuo nelaimingų atsiti
kimų. Esą, patys nukentėju
sieji kalti, kad pašalpos duo
damos pavėluotai, nes, girdi, 
jie neatlieką reikalingų for
malumų.

—Sovietų Sąjungos rašy
tojų sąjungos vadovybė nuta
rusi „palaiminti” naujai pa
vergtąsias lietuvių, latvių, 
estų ir moldavų tautas. Esą 
sovietų rašytojai nutarę pa
talkininkauti rinkti knygas 
„naujosioms respublikoms”. 
Tikimasi, kad per vieną mė
nesį būsią surinkta 200,000 
knygų įvairiais klausimais. 
Tos knygos būsiančios per
duotos Pabaltijo ir Moldavi
jos bibliotekoms. Taigi, lie
tuviškos bibliotekos gaus so
vietiškąjį šlamštą, vieton lie
tuviškų knygų, kurios iš ten 
išimtos.

—Nepriklausomosios Lie
tuvos žemės ūkio ministerija 
ir žemės ūkio rūmai kreipė 
paskutiniuoju laiku labai di
delį dėmesį į linų ūkį. Tarp 
kitų priemonių, pradėta sta
tyti naujoviškas linines, ku
rios priiminėja iš ūkininkų 
tik nurautus ir išdžiovintus li
nus pačios vėliau juos mirko, 
mina ir bruka. Dabar komu
nistai skelbia, kad tai jų nuo
pelnas, jog į linų ūkį pradė
ta kreipti dėmesio. Esą, 
metais jau statomos 3 
nės, o kitais metais—2. 
čia pat pripažįstama,
šiuo metu statomos lininės 
yra pradėtos dar nepriklau
somos Lietuvos laikais.

—Ukmergėje buvo sušauk
tas apskrities valsčių ir nu
savintų žemių komisarų su
važiavimas, kurį atidarė Uk
mergės apskrities komparti
jos sekretorius „draugas” E. 
Ulmanis. Jame dar kalbėjo 
valsčiaus komiteto pirminin
kas Andrijanovas ir raudo
nosios armijos politvadovas 
Skvarcovas.

—Židikų valsčiuje sudary
tas komunistinio jaunimo ko
mitetas, kurio priešakyje J. 
Levinas.

—Ryšium su metinėmis su
kaktuvėmis, kai sovietų ka
riuomenė įžygiavo į anks
čiau lenkų valdytas ukrainie
čių ir gudų žemes, J. Palec
kis pasiuntė Ukrainos ir Gu
dijos sovietiškoms respubli
koms sveikinimo telegramas. 
Jis reiškia džiaugsmą, kad ir 
lietuvių tauta esanti „susi
jungusi su broliškųjų TSRS 
tautų šeima”.

—Laikraščiuose paskelbta, 
kad, bevykdant „žemės refor
mą,” daugelyje vietų naujieji 
šeimininkai iškirtę parkus, 
nes tai, jų supratimu, buvę 
nereikalingi medžiai. Dabar 
nusavintų žemių komisarams 
išakyta parkų nebeiškirsti, 
nes tai esąs „visos liaudies” 
turtas.

Washington. — Spalių 15 
d. 11 val. 22 min. rytą Baltuo
se Rūmuose prezidentas F. D. 
Roosevelt priėmė Amerikos 
lietuvių delegaciją iš 10 as
menų, kurie pareiškė prezi
dentui lietuvių amerikiečių 
padėką už nepripažinimą 
Lietuvos okupacijos ir paro
dytą palankumą Lietuvai ir 
kitoms užgrobtoms valsty
bėms. Prezidentui įteiktas 
adresas ir Lietuvos pajūrio, 
kurį plauna gražioji Baltija, 
dovanų-gintaro.

Prezidentas p a s i sveikino 
su visais delegacijos nariais, 
o įteiktą adresą stropiai per
skaitė nuo pradžios iki galo. 
Perskaitęs dokumentą, pre
zidentas gerokai nustebino 
delegacijos narius, pasakyda
mas, kad dokumentas labai 
gražus, kad viskas teisingai 
surašyta, bet yra viena klai 
da ir šypsodamasis tada taip 
pasakė:
„Taip, čia’ viena klaida, nes 
Lietuva nenustojo nepriklau
somybės; ji padėta į šalį tik 
laikinai”.

Prezidentas, priėmęs adre
są ir dovanas, pasakė tokio 
turinio kalbą:

—Man labai malonu maty
ti lietuvius, ištikimus Ameri
kos piliečius. Labai esu dė
kingas už gintarines dova
nas, kurios man labai bran
gios. Ačiū, kad ir mano žmo
nai paskyrėte dovaną, o ji 
labai mėgsta gintarinius ka
rolius, todėl nenustebkiį-e^^gU - 
pamatysite ją paveiksle su 
Lietuvos gintariniais karo
liais.

—Suprantu jūsų jausmus 
labai gerai. Aš noriu laisvos 
Olandijos, nes mano tėvo pro
tėviai yra kilę iš ten; noriu ir 
laisvos Belgijos, nes mano 
motinos protėviai iš ten.

—Nėra jokios abejonės, 
kad Lietuva vėl bus laisva. Ji 
maža, bet yra ir mažesnių 
valstybių, pavyzdžiui, Pietų 
Amerikoje, bet mes siekiame 
visoms valstybėms laisvės ir 
nepriklausomybės. Visai aiš
ku, kad Lietuva vėl bus su
grąžinta į nepriklausomų val
stybių žemėlapį.

Apsilankymas ir pasikal- . 
bėjimas pas prezidentą tęsėsi 
20 minučių. Laikraščių fo
tografai nufotografavo dele- 
gaciją drauge su prezidentu, 
o po apsilankymo delegacijos 
nariai buvo apsupti reporte
rių įvairiais klausimais.

Delegacijos narius prezi
dentui pristatė Lietuvai Gel
bėti Tarybos pirm. Leonar
das Šimutis; adresą preziden
tui įteikė teisėjas Jonas Zu- 
ris, o gintarines dovanas (ci
garetėms dėžę, kandiklį, pe
leninę, karolius ir apirankę) 
Pijus Grigaitis.

Delegacijos sąstatą suda
rė: kun. J. Švagždys, Leonar
das Šimutis, Juozas B. Lauč- 
ka, F. J. Bagočius, Pijus Gri
gaitis, Petras Mileris, Petras 
Pivarūnas, Kazys Karpius, 
Mikas Vaidyla ir Jonas Zu- 
ris.

Apsilankę pas prezidentą, 
delegacijos nariai padarė vi
zitą Lietuvos atstovui pulk. 
P. žadeikiui.

Spalių 14 d. Central Palace 
salėje įvyko Lietuvos klausi
mu suruoštos prakalbos, ku
rias pasakė kun. Jonas Bal- 
kūnas, tik ką iš Lietuvos at
vykęs adv. Stasys Gabaliaus- 
kas ir Kazys Vilniškis. Va
karą pradėjo prakalbų rengi
mo komisijos pirm. Alf. Stan
kevičius. Programai vado
vavo kun. Paulėkas. New 
Yorko Aušros Vartų par. vy
rų choras, varg. Liubinsko 
vadovaujamas, dainavo. Pra
kalbas ruošė šv. Kryžiaus 
dr-ja drauge su Federacijos 
apskritimi.

Prakalbos pasisekė įvai
riais atžvilgiais, žmonių at
silankė gausiai — apie 150. 
Kalbos žmonėms labai pati
ko. Lietuvai Gelbėti Fondui 
susirinkę paaukojo 35 dol. 5c. 
išlaidų buvo 12 dol., bet jas 
padengė Alf. Stankevičius.

Aukojo: Alf. Stankevičius 
5 dol.; po 1 dol.—J. Urban, 
M. Barščiauskas, P. Borisas, 
S. Kazlauskas, J. Skorubskas, 
J. Tiškus, A. Bartusevičius, 
M. Dautartienė, A. Talučka, 
A. Talučkienė, Saldienė, J. 
Grigaliūnienė, V e n s 1 auskų 
šeima, Dvareskienė, Iz. Vai
nauskas, Vaičiūnienė, M. Ap- 
aravičienė, Kavaliauskienė, 
Šedreika; po 50c.—R. Gibavi- 
čius, Ig. Musteikis, J. Kšče- 
naitis, J. Kalėda, F. Drodvi- 
las, K. Kavaliauskas, Dvarec
kas, J. Lubinskas, J. Zutkis, 
Pr. Lukoševičius, Šilkaitienė, 
Bruožienė. Buvęs

Iš Kauno gauta žinių, kad 
ten mirė Pranas Mašiotas, ži
nomas pedagogas, ypač pasi
žymėjęs kaipo vaikų pedago
ginės literatūros rašytojas. 
Velionis jau nuo senų laikų 
dirbo publicistinį darbą ir ra
šinėjo „Aušroje” ir „Varpe”. 
Sovietų Lietuvos aukščiau
siosios tarybos prezidiumas, 
kaip nutarime sakoma, „atsi
žvelgdamas į Prano Mašioto, 
kaip liaudies auklėtojo, peda
gogo ir jaunimo literatūros 
kūrėjo didelius nuopelnus, 
nutarė jį palaidoti valstybės 
lėšomis ir švietimo liaudies 
komisaro pavaduotojui drau
gui Liudai Girai pavedė or
ganizuoti visuomenines velio- 
nies laidotuves”.

Šios „valstybinės laidotu
vės”, be abejojimo, reiškia ne 
daugiau ir ne mažaiu, kaip 
lietuvių tautai didžiai nusi
pelniusio vyro pomirtinį iš
juokimą. A.a. Pranas Mašio
tas visą savo ilgą amžių ko
vojo už lietuvių tautos lais
vę, o Lietuvos nepriklauso
mybės duobkasiai surengė 
jam „valstybines laidotuves”. 
Tenka dar priminti, kad M. 
Urbšienė, velionies duktė, 
kartu su vyru, nepriklauso
mos Lietuvos užsienių reika
lų ministeriu Juozu Urbšiu 
yra išvežti Maskolijos gilu
mom

—Nepriklausomos Lietu
vos laikais per atitinkamas 
organizacijas ir ūkiškąją 
spaudą buvo vedama smarki 
propaganda, kad ūkininkai 
daugiau dėmesio kreiptų avi
ninkystei. Buvo nurodinėja
ma, kad Lietuvoje plinta tek
stilės pramonė, todėl kyla 
vietinių vilnų pareikalavi
mas. Dabartiniai Lietuvos 
valdovai pradėjo šūkauti apie 
avių ūkį. Bet jau seniai iš
keltos mintys dabar kartoja
mos, kaipo naujausias išradi
mas „Stalino konstitucijos 
saulei šviečiant”.

—Maskvai tarnaujantieji 
Lietuvos valdovai numato, 
kad įsisteigtieji kolchozai pa
virs tokiais pat nuostolingais 
ūkiais, kaip Sovietų Rusijoje. 
Todėl valdžia visomis prie
monėmis stengiasi juos rem
ti. Nutarta, kad originalinė 
sėkla, kuri nepriklausomos 
Lietuvos laikais buvo įvesta 
pavyzdinguose ūkiuose der
liui pakelti, bus duodama tik 
„valstybiniams ūkiams” Kas 
iš jų liks, būsią duodama ir 
kitiems, bet tiktai iš anksto 
pasirašius sutartį.

—Panevėžyje rengiami ko
munistų partijos kursai, ku
rių tikslas esąs paruošti pro
vincijai „geresnį partijos 
kadrą.” Kursūose dėstoma 
Stalino konsttįicija, bolševi
kų partijos istorija ir Tkiti 
„mokslai”. Tarp kursų lek
torių yra ir raudonosios oku
pacinės kariuomenės politi
nis vadovas „draugas” Ku- 
randa.

—Lietuvos turguose yra į- 
rengti garsiakalbiai, per ku
riuos duodamos sovietiškos 
dainos ir pan. Kadangi ūki
ninkai vis mažiau begali į 
turgus savo produktų atvež
ti, nes viskas nueina sovietų 
okupacinei išalkusiai kariuo
menei išmaitinti, tai ir tur- 
gai Lietuvoje pradeda nyk
ti.

—Sovietų Lietuvoje jau 
pritrūko sėlenų ir išspaudų. 
Todėl visiems malūnams ir 
aliejinėms įsakyta net du 
kartus per mėnesį pranešti 
„Pienocentrui” apie turimas 
pašarų atsargas. Malūnams 
ir aliejinėms uždrausta be 
„Pienocentro” sutikimo par
davinėti sėlenas ir išspaudas. 
Norintieji jų pirkti turės 
gauti kontrolės ratelių, ar 
agronomų pažymėjimą. Mies
tų varguomenei sėlenos bus 
pardavinėjamos tik iki rug
sėjo pabaigos, bet pagal spe- 
cialinius sąrašus, kuriuos 
malūnai įpareigoti sudarinė
ti.

—Kompartijos agitacinis 
centras buvo Kaune sušaukęs 
medicinos darbuotojus, mo
kytojus, teisininkus ir artis-1 
tus, kuriems kažkoks Solov
jovas skaitė paskaitą apie 
tai, „ko moko komunistų 
(bolševikų) partija”.

—Vilniaus Universitetas 
nuo šių mokslo metų pra
džios prie matematikos-gam
tos fakulteto pradeda veikti 
farmacijos skyriaus pirmieji 
du kursai ir medicinos sky
riaus pirmasis kursas.

—Žinomas Plungės Kučins- 
kio ir Pabedinskio tekstilės 
fabrikas, kuris yra nusavin
tas, praneša ūkininkų žiniai, 
kad jis pavieniams asmenims 
daugiau siūlų nebeverpia ir 
nebedaro mainų, t.y. priima 
linų ir jų vieton neduoda siū
lų.

—Vaiguvoje mitinge buvo 
nutarta baigti pradėtąją sta
tyti špitolę, kurioje bus į- 
rengta salė mitingams.

—Sovietų Lietuvoje šiuo 
metu diskusuojamas klausi
mas suvalstybinti visas pri
vatinių asmenų kuliamąsias 
mašinas.

Federacijos N. Y. apskr. 
valdyba nuoširdžiai dėkoja 
A. Stankevičiui, suruošusiam 
Bronxe svarbias prakalbas ir 
padengusiam visas ruošimo 
išlaidas.

Kai žmogus pats su savim 
kalbasi, sakoma, kad tokiam 
asmeniui kas nors bloga at
sitiko. Tokių „atsitikimų” 
aiškiausi pavyzdžiai yra ko
munistai, kurie savo spaudo
je patys pateikia sau klausi
mus ir patys sau atsako.

Šią savaitę jų laikraštyje 
paskelbtas klausimas, ar pa
tartina lietuvių amerikiečių 
draugijai iškelti Lietuvos 
trispalvę vėliavą, ar verta 
giedoti Lietuvos himnas. At
sakoma, kad Lietuvos vėlia
va nevartotina, taip pat ir 
Lietuvos himnas negiedoti- 
nas, nes gyvename Ameriko
je, tad vartotina tik Ameri
kos vėliava ir pan.

Kai Maskva buvo komunis
tams įsakiusi artimai veikti 
su patriotinėm grupėm, jų 
chorai griebėsi Lietuvos him
no mokytis, rūpindavosi Lie
tuvos vėliavomis, net ragin
davo merginas įsigyti tautiš
kus drabužius. Dabar nuo vi
so to kratosi, kadangi Lietu
va pavergta, kadangi ten Lie
tuvos gražioji trispalvė min
džiojama, kadangi Lietuvos 
himnas uždraustas giedoti.

notice is hmte vis dėlto Lietuva bus 
GB 1562 has teea tah_, .. . . ,
to sen be«, >t i«i misva, nepriklausoma valsty- 
of the Alcoholic Beregi ’ J
855 Knickerboehr Aw. 
lyn, County of Ecfct® 
the premisei 

FRANCIS
855 Knickerbocker Aw.

NOTICE is berete the 
GB 1439 has teen tail 
to sell beer, at rem 
of the Alcoholie Beiw 
981 Fulton St., BW 
County of Kings, to « 
premises.

MILTON 
981 Fulton St,

NOTICE is berete 
GB 2350 has been tab 

į°f th" AMoiicBSv’Itaitytojai perdavė, kad ga- 
275 NoBtrand Are, IW 
County of Kings, to ’ 
premises.

KURT
275 Nostrand Are,

NOTICE is hereto Pj 
GB 6785 has been iss* ■ 
to sell beer, at retti 
of the Alcoholic Bewv 
4902 Avenue L, Kf6 
County of Kings, to « 
premises. , 

HARM Et
4902 Avenue L,

NOTICE is hereto F1?.1 
GB 1695 has been ita' 
to sei! beer, at ta' 
of the Alcoholie Beisn 
14 ■ Bedford Avenue, b ' 
County of Kings, to ’ 
premises. . . .. 

MBTRO 8s
14 Bedford Ave.,

NOTICE is hereto P*' 
GB 2606 has been ta> 
to sell beer, at rs-_' 
of the Alcoholic Be«\ 
508 Ocean Ave.. tr> 
County of Kings, to ’ 
premises.

ROSE S 
Oe

508 Ocean Ave..

NOTICE is hereby 
GB 10462 has been IS? 
to sell beer, at 
of the Alcoholic 
950 McDonald Are. £ 
County of Kings, to 
premises.

THOMAS
950 McDonald Are,

NOTICE Is hereby 
GB 1693 has been is*, 
to sell beer, at r^. 
of the Alcoholic 
854 Nostrand Ave.. 
County of Kings, tc 
premises.

LUDWIG*
854 Nostrand Ave., v

ĮĮ redakcijos rankas atiduo- 
vienos Varėnos dzūkų 

imos laiškas, rašytas į 
ocktoną, pas gimines, ku

te yra ,,Laisvės” skaitytojai. 
Betikėdami, kad šis laiškas 

lėtų išvysti komunistinio 
raščio puslapius, tie „L.”

Maskva, Berlynas Nesutaria
SOVIETAMS TRŪKSTA 

PAŠARO
Bukareštas. — Praeitą sa

vaitę ir šios savaitės pradžio
je Vokietija atsiuntė į Rumu
niją labai daug kariuomenės, 
kuri neva pasikviesta rumu
nų kariuomenės apmokymo 
tikslais. Pačioje sostinėje, 
Bukarešte, atvyko labai daug 
vokiečių karininkų. Daugiau
sia kareivių vokiečių suga
benta prie aliejaus šaltinių ir 
Sovietų Rusijos pasienyje.

Kai vokiečiai pradėjo siųs
ti kariuomenę į Rumuniją, 
vokiečių spauda paskelbė, 
kad apie vokiečių žygius iš 
anksto painformuotos drau
giškos valstybės, taigi, jų 
tarpe ir Rusija, bet Maskvoje 
Sovietų agentūra paskelbė, 
kad tokios vokiečių žinios 
neatitinka tikrenybę. Mask
va atvirai pasipriešino, kad 
Berlynas apie vokiečių žy
gius Rumunijoje nepranešė, 
nors pagal Vokietijos-Rusi- 
jos sutartį abi valstybės pasi
žadėjo viena kitai pranešinė
ti apie -svarbesnius žygius.

Pranešta, kad Rumunijos 
pasienyje Rusija sustiprino 
ir padidino savo kariuomenę, 
kad daromi apsikasimo dar
bai, gabenami tankai, lėktu
vai.
mis, laukiama Rusijos ir Vo
kietijos santykių atšalimo ir 
naujų neramumų Balkanuo
se.

Kaunas. — Lietuvoje esant 
didelei pašarų stokai, net ir 
suvalstybintieji dvarai neno
ri parduoti pašaro sovietų 
kariuomenės reikalams. Ry
šium su tuo sovietų Lietuvos 
valstybinė žemės ūkio komi
sija išleido įsakymą, kuriuo 
vietos komitetai ir dvarų ko
misarai verčiami parduoti 
pašarą sovietų kariuomenės 
reikalams arba „Maistui”, 
kuris taip pat pašarą parduo
da tik sovietų kariuomenei. 
Įsakyme sakoma, kad nekliu
domai būtų parduodamas pa
šaras iš tų ūkių, kurie jo tu
ri daugiau, nei ūkio reika
lams reikalinga. Bet yra ži
noma, kad šiemet visoje Lie
tuvoje niekas neturi pakan
kamai pašaro nei savo reika
lams.

Buvęs sulikviduotųjų že
mės ūkio rūmų direktorius P. 
Vasinauskas „V a 1 s t i e č i ų 
Laikraštyje” įdėjo straipsnį, 
kuriame nusiskundžiama pa
šaro stoka. Pasak jo, „ne tik 
nė viena sauja dobilų ar šie
no atolo, bet nei vienas bul
vienojus, nei vienas buroko 
lapas, nei vienas kopūstlapis 
šį rudenį neturi supūti ant 
žemės.”

me juo pasinaudoti
Štai to laiško svarbiausios 
raukos:
„Pas mus labai sunku gy- 
nti. Atėmė valdžia mūsų 
šką. Kai turėjome savo 
džio, nuveždavom kokį ve- 
ą, parduodavom ir už tai 

isipirkdavom ar druskos, ar 
raus ar rugių, nes mūsų 
ė labai menka; kai turė- 
savo miško, tai neturė- 

m bėdos. Motinėlė ir bro- 
is dar aršiau gyvena; jie 
rankas laužo, verkia. Ru- 

i įsakė duoti jiems 100 ki- 
amų mėsos, 60 pūdų ru- 

ų ir 60 pūdų bulvių. Nors 
žemės imk ir iškask, bet 
e nėra. O jei kas neduoda, 
išveža Rusijon ar sušau- 

, ar badu marina. Tik vie- 
avį pasiliko, kitas atidavė 
ams, ir visą mėsą; kiek 

gių iškūlė, visus atidavė 
ams, o paty s liko kaip ant 
o—be niekdu
,Nežinau, k;ą darysim. Jei 
s žemės neužstos už mus, 
.iš bado /pamiršim. At- 
Kit, jei gailimą, kiek pini- 
kad galė/tume nors rugių 
įpirkti. Jei galėsit, tai ir 
inėlei drapanų, marški- 

 

I skepetaičių galvai pri-

i, 'čeveAl’ykų- 0 visiems> 
siūlų, nes pas
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NOTICE Is hereby g 
GB 1788 has been i 
to sell beer, at re 
of the Alcoholic Bev 
784 Washington Ave- 
County of Kings, to 
premises.

JOHN B 
784 Washington Ave.,

yn, N. Y.
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Law at
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idersigned 
ction 107

Law at 
Brooklyn, 

J on the

VENSON 
n, N. Y.

:ense No. 
idersigned 
ction 107

Law at 
Brooklyn, 

I on the

JANDER 

rn, N. Y. 

sense No. 
idersigned 
ction 107

Ijiw at 
Brooklyn, 

1 on the

NOTICE is hereby gi 
GB 2649 has been issu 
to sell beer, at re 
of the Alcoholic Bev 
118 Bay Ridge Ave. 
County of Kings, t 
premises.

MEYER. 
118 Bay Ridge A’*

alėsite,
jie labai ^YanSūs~-Penki 

pulelę” ir 1.1.už mažutę

Bet kodėl komunistai iki 
šiol visu uolumu keldavo rau
donas vėliavas, kodėl visu į- 
žulumu spiegdavo interna
cionalą?

Atsakymas aiškus. Ame
rikos valdžia neseniai priėmė 
naują įstatymą, kuriuo bus 
suvaržyta Amerikos valsty
binei santvarkai priešingų 
elementų veikla. Komunis
tai dabar stengsis viešumoje 
būti geriausiais patriotais 
amerikiečiais, kels visur dau- 
giažvaigždę vėliavą ir gal net 
giedos „God, Bless America”, 
kad galėtų užsimaskuoti, kad 
tik greičiau prisiartintų ta 
valanda, kurią jie galėtų iš
duoti visa tai, kas šioje val
stybėje yra šventa ir brangu.

—„Darbo Lietuva” rašo, 
kad pagal sovietų Lietuvos 
staliniškąją konstituciją baž
nyčia yra atskira nuo valsty
bės, tačiau vis dar visuotiniai 
pripažįstamos įvairios tiky
bines šventės, kas gaišina 
darbą, todėl reikalauja, kad 
švenčių ir poilsio dienų 
kalas būtų sutvarkytas 

įgal naują „konstituciją”.

rei-
pa-

—Paskelbtas pranešimas, 
kad dirbtiniai žuvininkystes 
ūkiai negali būti palikti at
skiriems asmenims, o turi bū
ti atiduoti administruoti val
stybiniams ūkiams, t.y, „sov- 
chozams”.

Ryšium su tomis žinio-

Nepiliečiai raginami regis
truotis sparčiau. Mat, kai 
kurie laukia paskutinių die
nų. Gruodžio 26 d. bus pa
skutinė diena.

UŽREGISTRUOTA 
16,000 VYRŲ

Washington. — Spalių 16 
d. visoje šalyje užregistruota 
per 16 milijonų vyrų nuo 21 
iki 35 metų amžiaus. Jokių 
nesuspratimų nebūta. Viskas 
praėjo tvarkingai.

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

pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

L. G. Tarybos Pasisakymas
Jungtinių Amerikos Valstybių lietuvių katalikų, socia

listų ir tautininkų organizacijų atstovai, suvažiavę 1940 m. 
spalių 15 d. į Lietuvai Gelbėti Tarybos posėdį, įvykusį Roo
sevelt viešbutyje, Washington, D. C., ir aplankę J. A. V. 
Prezidentą F. D. Rooseveltą, kuriam pareiškė lietuvių ame
rikiečių padėką už nepripažinimą Lietuvos okupacijos, pri
ėmė ir nutarė paskelbti lietuvių visuomenei tokį pareiški
mą:

1. Lietuvai patekus į barbariško komunistinio impe
rializmo okupaciją, laisvėje gyvenančių lietuvių yra šventa 
ir nepakeičiama pareiga dirbti, kurti ir kovoti visomis tei
sėtomis priemonėmis, kad Lietuva vėl taptų laisva, ne
priklausoma valstybė.

2. Lietuvai Gelbėti Taryba jungs visas ryžtingiausias 
Amerikos lietuvių jėgas, grupes ir sroves, kurios aiškiai 
stovi už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą ir derins išeivijos 
visuomeninę tautinę veiklą Lietuvos nepriklausomybei at- 
steigti.

3. Lietuvai Gelbėti Taryba reiškia nepriklausomai Lie
tuvai ištikimos išeivijos tvirtą pageidavimą ir norą, kad 
Europoje pradėtų veikti Lietuvos Vyriausias Tautinis Ko
mitetas, kuriam pažada visišką paramą, kokia tik bus įma
noma išeivijos gyvenimo sąlygose.

4. Lietuvai Gelbėti Taryba, jausdama ir atspėdama vi
sos lietuvių tautos troškimus, drąsiai pasisako, kad Lietu
vos atžvilgiu visų lietuvių pagrindiniu valstybiniu ir tau
tiniu siekimu yra ir bus Laisva, Nepriklausoma, Demokra
tinė Lietuva, atsteigta 1918 m. Vasario 16 d. deklaraci
jos Vilniuje nužymėtais dėsniais.

5. Lietuvai Gelbėti Taryba, visu skaudumu pripažinda
ma faktą, kad mūsų išeivijoje yra Lietuvos pavergėjų pa
taikūnų ir jų tamsių agentų komunistų, kurie šlykščiai veda 
lietuvių tautos nuodijimo darbą, kreipiasi į visą lietuvių 
visuomenę ir jos atskirus narius, kviesdama ir prašydama 
griežtai ir neatlaidžiai kovoti prieš lietuvių tautos kūną

ĮlS žalojančius komunistus ir jų pritarėjus, kuriems negali 
būtivietos ir jokio pripažinimo lietuvių gyvenime.

6. Lietuvai Gelbėti Taryba dėkingai pareiškia pasiten
kinimą, kad Lietuvos Atstovas Washingtone P. Žadeikis ir 
jo vadovaujami konsulai energingai budi Lietuvos nepri
klausomybės ir jos žmonių suverenumo teisių sargyboje. 
Taryba linki Atstovui ir jo vadovaujamoms įstaigoms tęsti 
garbingą Lietuvos reikalų gynimą.

Amerika - Dirva Misijoms
/
/ -----------------------

; Jungtinių Amerikos Valstybių negalime vadinti krikš
čioniškomis. Kun. Howard Bishop „Home Missioners of 
America” narys sako, kad 65 milijonai amerikiečių nepri
klauso jokiai bažnyčiai, katalikų ar nekatalikų. 48 valsty
bės sudaro 3,000 apskričių (counties). Neturi kunigų 1,022 
apskritys, kuriose katalikų tikėjimas niekados dar nebuvo 
skelbiamas ir Šv. Mišios niekados nebuvo laikomos.

Jungtinių Valstybių du trečdaliai turi labai mažai dva
siškių. Katalikai daugumoje gyvena didmiesčiuose. Kai
mas visai mažai tikybiniai aprūpintas. Todėl valstybės su 
žemdirbyste ar miškininkyste turi mažiausiai krikščionių, 
juo mažiau katalikų. North Carolina turi vos vieną katali
ką 400 žmonių. Jokia valstybė pasauly neturi tokio mažo 
katalikų nuošimčio. Gallup vyskupija turi 61,441 kvadrati
nių mylių, užima 5 apskritis Arizonoje, 3 dideles apskritis 
ir dalimis 4 kitų apskričių New Meksikoje, o turi tik 30,000 
katalikų su 6 kunigais!

Baker City vyskupija, Oregono valstybėje, užima 68,- 
000 kvadratinių mylių plotą, ir turi tik 29 diec. kunigus. 
Oklahomoje 28 apskritys neturi nė vienos katalikiškos baž
nyčios. Alabama valstybės 54 apskritys be bažnyčių ir be 
kunigų. Amarillo, Texas, turėjo 54 apskritis visiškai be 
katalikų. Nevada valstybė turi vos vieną parapijinę mo
kyklą. Pietų ir vakarų valstybėse katalikų padėtis labai 
varginga. Tad, misijų dirva nėra mums tolima. Ji čia pat, 
prie mūsų durų. Amerika toli gražu nėra katalikiška, vos 
16 su puse nuošimčių jos gyventojų katalikai.

Ji nėra ir protestantiška. Pietuose prieš dešimts metų 
buvo 42,000,000 gyventojų. Jų 23,000,000 nepriklausė jo
kiai tikybai. Prieauglis šių nekatalikų yra 133,000 į metus. 
Ozark kalnų rajonas, apimąs Arkansas, Missouri ir Okla
homa valstybes, turi 1,255,000 gyventojų. Tik 340,541 pri
klauso kuriai nors tikybai. Apalachian kalnų rajonas, ap
imąs Virginia, North ir South Carolina, Georgia, Alabama, 
Tennessee ir Kentucky, turi 3 milijonus gyventojų, kurių 
■9^)23,150 nepriklauso jokiai tikybai. Meksikos pakraštyj 
yra pusantro milijono ispanų bei meksikiečių, kurie tiky
biniai .pakankamai neaprūpinti.

N )grų dvasiniai reikalai labai apleisti. Amerikoje tu- 
-"’"dnų negrų, o tik 300,000 jų Išpažįsta kataliky- 

milijonai gyvena, kaip tikri pagonys.
buvo 845,000 indijonų. Dabar jų 

,336. Indijonai nenyksta, bet daugėja da-

■ a

Galingas Lietuvos Ginklas

„Štai, aš siunčiu jus, kaip 
avis, tarp vilkų. Būkite tat 
gudrūs, kaip žalčiai, neklas
tingi kaip karveliai”. (Mato 
X, 16). šiuos žodžius Jėzus 
tarė savo sekėjams prieš be, 
veik dvidešimt šimtmečių. 
Šiandien Jis tuos pačius žo
džius taria kiekvienam tik
ram lietuviui, nes mes, lietu
viai, esame pasiųsti tarp vil
kų, tarp komunizmo vilkų! 
Mūsų, ir mūsų tėvų ir protė
vių garbinga tėvynė užgrob
ta plėšikų! Parduota išdavi
kų! Biaurinama, naikinama! 
Mūsų broliai, seserys, gimi
nės tapo bedievių vergais. 
Tikėjimo, nuosavybės, nepri
klausomybės teisės visiškai 
atimtos! Inteligentai, ištiki
mieji lietuviai ištremiami į 
Rusijos gilumas! Jaunuoliai 
traukiami į kariuomenę. Šei
mos išskirstytos. Vyrai žu
domi. Moterys kažinkur ir 
dėl kažin kokio tikslo išgabe
namos! Vaikučiai sugrūsti į 
komunistiškas prieglaudas! 
Likusiems tėvynėje pažįsta
ma tik dvasinės kančios, ba
das ir vargas! Kultūra ir ka
talikybė griaunama pagony
bės!

Žodžiu, Lietuva baisioje 
krizėje! Todėl mes paskai
tas, susirinkimus rengiame, 
įvairius Lietuvai Gelbėti 
Fondo skyrius organizuoja
me! Visi šie labai girtini ir 
svarbūs, reikalingi darbai. Be 
jų negalime apsieiti, ir kiek
vienas, tikras sąmoningas 
lietuvis turi prisidėti! Net 
dar būtinai reikalinga sukur
ti skyrių, kurio nariai tvar
kingai, su atsidėjimu, pasi
aukojimu skleistų lietuvišką 
istoriją, tikrus faktus apie lie
tuvių - rusų santykius praei
tyje ir dabartyje anglų spau
doje, laiškais, straipsniais, 
knygomis! Labai apgailėti
na, kad iki šiol neužtektinai 
tokiu darbu užsiimta, nes ten 
yra stiprios įtakos šaltinis! 
Turime jėgų . .. veskime jas 
į darbą. Bet ir turime tuo 
tarpu sekti Kristaus įsaky
mą: „Būkite tat gudrūs, kaip 
žalčiai, ir neklastingi kaip 
karveliai”. Kitu žodžiu, var
tokime visas priemones mūsų 
tautiečiams padėti, nepri
klausomą, laisvą, laimingą 
Lietuvą atstatyti. O yra vie
na priemonė, kuri sudaro ne
pasipriešinamą ginklą kovoje 
su šiais bjauriais vilkais, tai 
Šv. Rožančius!

šešioliktame š i m t metyje 
Europos krikščionys, kaip 
lietuviai šiandien, turėjo sto
ti prieš tos dienos vilkus, ne
krikščionis turkus, kurie gra
sino nukariauti visą krikščio
nišką Europą. Šių barbarų 
suimti krikščionys nežmoniš
kai buvo kankinami kančiose, 
kuriose įtraukta ne tik kū
nas, bet ir siela, kaip ir šiuo 
metu daroma mūsų brangioje 
Lietuvoje. Suimtųjų būklė 
buvo beveik visiškai nepa
kenčiama pasidarius, dauge
lis ar nusižudė ar, judošiais 
pavirtę, atsisakė tikėjimo. Su 
nelaimingomis moterimis ir 
mergaitėmis taip pasielgta, 
kad dangaus debesys galėjo

pulti iš gėdos ir nuo akių už
dengti tuos nusižengimus. Iš
sigelbėjimo viltis maža tebu
vo, nes turkų kariuomenė 
krikščionis skaičiumi virši- 
no, todėl visos žmoniškos pa
stangos išrodė bergždžios! 
Ar tai ne tikras dabartinės 
Lietuvos vaizdas?

Bet tą juodą valandą Po
piežius Pijus V kreipėsi prie 
visų Motinos, Švč. Marijos, 
paskelbdamas viešas pamal
das prie šv. Rožančiaus, ir 
prašydamas visų tikinčiųjų 
pasidavimo Rožančiaus glo
bai! Ir ne ilgai praėjo, iki 
Marija, šv. Rožančiaus Kara
lienė, tapo Krikščionių Pa
galba, nes 1571 metais men
kos krikščionių jėgos nuga
lėjo milžiniškas barbarų pa
stangas Lepanto kovoje! Tuo 
laimėjimu turkų garbė ir ga
lia sutriuškinta amžiams! 
Per Rožančių krikščionys at
gavo ramybę. Jie paklausė 
Jėzaus patarimo. Buvo „gud
rūs, kaip žalčiai, ir neklastin
gi, kaip karveliai,” nes žino
jo, kur ieškoti to nepasiprie
šinamo ginklo... ir laimėjo!

Su rožančiumi Šv. Domi
ninkas irgi pergalėjo albigen- 
sų klaidingą mokslą 13-tame 
šimtmetyje. Šie eretikai, ki
lę Prancūzijos Albi miestely
je, neigė Dievo apreikštą 
mokslą, atmetė šv. sakara- 
mentus, niekino Švč. Panelės 
ypatybes, platino bedievybę, 
ardė moterystės šventą ryšį, 
žodžiu, kaip sovietai Lietuvo
je šiandien, jie bandė su
griauti bendruomenės pama
tus! Ir laikinai jiems sekėsi.

Šv. Domininkas stengėsi 
jiems teisybę išdėstyti, ma
nydamas, kad žmogus, supra
tęs teisybę, atsisakys savo 
klaidų ... Jis darė kaip ūki
ninkas tikėtųsi sulaukti der
liaus iš sėklų, neišdirbtoje 
dirvoje pasėtų! Taip pana
šiai, kaip jsaes bandytum 
„laisviečiams”, komunistiš
kos propagandos apsvaigin
tiems lietuviams, išaiškinti 
tiesą ir laukti jų atsivertimo, 
bet tuo tarpu nepaliesdami jų 
suakmenėjusių širdžių.

Ir vėl šią tamsią valandą 
rožančius išgelbėjo viską. 
Švč. Panelė Marija apsireiškė 
Šv. Domininkui. Įteikė jam 
dabartinį rožančiaus sutvar
kymą, įsakė jam skelbti ro
žančių, prižadėdama per ro
žančių tą malonę, kuri reika
linga širdis pakeisti, ir tą 
priešnuodį, su kurio galima 
apsisaugoti nuo eretikų nuo
dų ir pasaulio blogybių..

Ir faktas, kad šv. Dominin
kas skelbė rožančių uoliai, 
energingai. Per trumpą lai
ką eretikai buvo nugalėti. Ir 
visa tai įvyko per Mariją šv. 
Rožančiaus Karalienę.

Taipgi per rožančių airiai 
išlaikė savo brangintiną ka
talikybę ir tautybę anglų per
sekiojimo laikais, kai žiaurūs 
įstatymai uždraudė šv. Mi
šias, uždarė bažnyčias, gaudė 
kunigus, užmušinėjo juos prie 
altoriaus. Žinomas faktas, 
kad airiai namuose su šeima 
rožančių kasdien atkalbėjo. 
Žinomas faktas, kad Danie-

bar. Jų gimimo rata yra 233 dešimčiai tūkstančių, o miri
mų tik 157. Trečdalis indijonų katalikai, kitas trečdalis 
protestantai, o likusieji—pagonys.

Todėl Amerika tebėra pagoniška. Kai kalbame apie 
misijų šalis, tai pamąstome apie Afriką, Aziją ir Australiją. 
Bet Amerika nėra krikščioniškesnė už anuos kontinentus. 
Kai Šv. Tėvas kalba apie misijas, tai ir Ameriką pamini. 
Berods, 55 nuošimčiai gyventojų neišpažįsta krikščionybės.

Misijų sekmadienį, visas katlikiškas pasaulis mels 
Aukščiausiąjį siųsti darbininkus į piūtį. „Piūtis, tiesa, di
delė, darbininkų gi maža. Taipgi, prašykite piūties Vieš
patį atsiųsti darbininkų į savo piūtį” (Luko 10, 2).

Ganytojų paprašyti tikintieji dės aukas remti apaš
talaujančius visose tautose. Deja, pati Amerika, aukso 
šalis, skurdina savo misijų dirvą. Netikėtina, kad čia mi- 
sijonieriai neturi ištekliaus savo veiklai. Milijonai eina 
prabangoms, alkoholiui, rūkymui, teatrams ir kitokioms 
išdaigoms. Pasaulio sūnūs išmintingesni už šviesos sū
nus, tad atlikime savo pareigą.

Kun. Jonas Balkonas.

liūs O’Connell, airių vadas, 
vaikščiodamas anglų seimo 
namų koridoriuose, kalbėda
vo rožančių, prašydamas Švč. 
Panelės pagalbos. Ir jam pa
sisekė pasiekti katalikų iš
laisvinimą. Galima pristaty
ti daug pavyzdžių, kur tik dėl 
rožančiaus atkalbėjimo Die
vo apvaizda apsaugojo airius 
nuo pavojų. Ir todėl, dėl pa
maldaus kasdieninio rožan
čiaus vartojimo, airių žemė 
dar šiandien tebėra, nors ir 
buvo pavergta per ilgesnius 
šimtmečius negu Lietuva! 
Todėl, kad airiai rado nepasi
priešinamą ginklą rožančių, 
airių žemė istorijos knygose 
yra pavadinta „Mokslinčių ir 
šventųjų sala”.

Brangūs lietuviai, sekime 
airių pavyzdį. Būkime ištiki
mi savo brangiam tikėjimui 
ir garbingai tautai. Kaip ai
riai buvo persekiojami anglų, 
taip lietuviai dabar kankina
mi sovietų. Airiai savo at
kaklumu atgavo tikėjimo tei
ses ir atnaujino numirusią 
katalikybę Anglijoje, ir dar 
šiandien airių vardas garbin
gas pasaulyje, nors žemė ir 
maža! Mes, lietuviai, savo 
atkaklumu irgi atgausime sa
vo tikėjimo teises, atstatysi
me laisvą, nepriklausomą, 
šventą Lietuvą ir atversime 
nutolusius nuo Dievo per ro
žančių su Švč. Panelės pagal
ba.

Kaip Aušros Vartų ir Šid- 
lavos Švč. Panelė jaučiasi, 
kai iš dangaus Ji žiūri į tą 
šlykščią ir įkyrią raudonąją 
skraistę, kuri užėmė mūsų 
skaisčios trispalvės vėliavos 
vietą? Visur tas kraujage- 
rių ženklas plevėsuoja, visų 
krautuvių langai išpuošti 
raudonai, bedievybės ženklu, 
su bedievių vadų Stalino ir 
Lenino paveikslais, vieton 
tos garbingos trispalvės, lais
vės ženklo ir mūsų Kara
liaus Kristaus atvaizdo! Tik 
vakar viskas žadėjo tėvynei 
skaistų rytojų! O šiandien...!

Dabar ta pati Aušros Var
tų ir šidlavos Panelė nori už
tarti už mūsų „terra marria- 
na”, Marijos žemelę. Bet ji 
laukia mūsų prašymų. Liepia 
mums vartoti nepasipriešina
mą ginklą, rožančių. Klau
sykime todėl. Imdami tą 
ginklą, sekime krikščionių 
pavyzdį prieš turkus, šv. Do
mininko pastangas prieš ere- 
eikus, airių pavyzdį persekio
jimo laikais! Netrūks mums 
pasisekimo. Laimėsime gar
bingai. Tūkstančių tūkstan
čiai sielų, šventų sielų, atgai
lestaujančių sielų, tą šventą 
harmoniją į dangų siunčia 
kasdien. Lietuviai, prisidė
kime, ir nugalėsime tuos vil
kus, nes Jėzus sakė: „Jei du 
iš jūsų susitars žemėje kurio 
nors dalyko melsti, bus juo- 
dviem padaryta mano Tėvo, 
kurs yra danguje.” (Mato 
XVIII, 19).

Susitarkime kasdien karš
tai kalbėti rožančių, netik 
privatiškai ar su šeima, bet ir 
bažnyčiose viešai! Tada mū
sų jėgos kovoti už Lietuvą 
padidės ir su tuo mūsų nu
mylėtu nepralaiminčiu gink
lu būsime „gudrūs, kaip žal
čiai, ir neklastingi kaip kar
veliai” ir garbinga pergalė 
bus mūsų. Sujungsime tada 
ne tik savo pasauliškas ir 
dvasiškas jėgas, bet būsime 
užtikrinti laimėjimu.

Tomas Čižauskas.

—Sovietų Lietuvos aukš
čiausios tarybos prezidiumas 
uždraudė be jo žinios ir pa
tvirtinimo keisti vietovar
džių, įmonių, įstaigų ir kito
kius pavadinimus. Pavadini
mai keičiami, suteikiant 
„liaudies kovotojų vardus ar 
kitokius garbės pavadini
mus.”

—SSSR aukščiausios tary
bos prezidiumas leidžia tos 
sesijos, kurioje Lietuva for
maliai buvo aneksuota, ste- 
nografinę apyskaitą lietuvių 
kalba. Jos redakcija paves
ta Kostui Korsakui.

Amerikos” Naujo Intertypo Fondą g a g

MotePatiems „Amerikos” skaitytojams parodžius nuoš 
daus palankumo, „Amerikos” vadovybė steigia „Ame 
kos” Naujo Intertypo Fondą, kuriam maloniai prašo sk 
tytojų ir jų pažįstamų paramos. Intertypas jau užpi 
tas, greitai juo pradėsime dirbti, bet užtraukta štai 
skola, kuri reikės kas mėnuo išmokėti. Iš tiesioginių 
j amų tai padaryti būtų labai sunku, todėl tenka kreij 
į geruosius „Amerikos” Bičiulius, kurie visada supras 
vo ir įvertindavo savo laikraščio reikalus. Mūsų karšči 
sias noras ir prašymas: jei kiekvienas skaitytojas pr 
dėtų savo maža, kuklia auka, visi nei nepajustume, I 
užtraukta skola panaikinta. Mes šiuo skelbiame „Aft 
RIKOS” NAUJO INTERTYPO FONDO VAJŲ, kuris j 9 d. Brooklyno M 
dedamas šių metų spalių 1 dieną ir bus tęsiamas iki 1 , Akademijos salėje t 
m. vasario 1 d. Tikime, kad mūsų visi Bičiuliai tinka: t progos dalyvauti s 
pasidarbuos ir per keturis mėnesius sukelsime didž fojė pasaulinio 
sumą, kuri palengvins laikraščio vadovybės sunkią na tgą rašytojai SIGRJ 
Visi susiglauskime, pasiduokime dešines ir užsibrėžtą c )SET paskaitoje. Ji y 
bą atliksime. : moteris: r ašy toj

Spausdinami kas antį

Sigrid* Unc

mas

Malonu čia pranešti, kad FONDUI jau padaryta s slininkė, atydžiai išsti 
,v. — . ..... ........ Nnrvppnios pwenži pradžia. Kiekviename numeryje skelbsime tikslias a 

skaitąs ir visi skaitytojai matys, kaip auga, kaip ren 
mas „AMERIKOS” NAUJO INTERTYPO FONDAS.

Pirmieji Fondo nariai-aukotojai:
Juzefą Paulauskienė, Maspeth, N. Y...........................
Alfonsas Stankevičius, Bronx, N. Y..........................
E. Brusokienė, Brooklyn, N. Y..................................
O. Tenienė, Brooklyn, N. Y........................ „..... .......
Ona Bragonienė, Brooklyn, N. Y................................
Marijona ir Povilas Rusai, Port Washington, N. Y. 
N. N., Maspeth, N. Y...................................................
Kun. Antanas Deksnys ...............................................
Stasys Butkus, Brooklyn, N. Y...................................
Ona Baniulienė, Brooklyn, N. Y.................................
R. Butauskienė, W. Torrington, Conn.......................
A. Mickuvienė, Brooklyn, N. Y...................................
V. K., Hampton Bay ..................................................
J. Žemaitis, Brooklyn, N. Y........................................
Petras Franceson, Brooklyn, N. Y.............................
N. N., Brooklyn, N. Y..................................................
Nellie Johnson, Brooklyn, N. Y...................................
Kar. Lisevičienė, Elizabeth, N. J.................................
Pr. Merliūnas, Brooklyn, N. Y.....................................
A. Stankus, Bronx, N. Y...............................................
J. Mikolaitis, Brooklyn, N. Y.....................................
M. V., Brooklyn, N. Y..................................................
J. Skužinskas, New York, N. Y...................................
J. J. Liudvinaitis, Linden, N. J.....................................
St. Liveikis, Brooklyn, N. Y.........................................
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KOMISARAI SIAUČIA
BE ATVANGOS

Ištraukos iš laiško, rašyto 
iš Lietuvos ir gauto slaptu 
keliu rugsėjo viduryje:

„Sovietų socialistinė tvar
ka įvedama Lietuvoje grynai 
aziatiškais metodais. Eina 
gerybių ir kaip tik brangiau
sių žmonių (kaipo darbo jė
gos) naikinimas, gamybos 
pakirtimas ir išardymas. Ste
bėtinas nemokėjimas ir nesu
gebėjimas organizuoti ir ad
ministruoti! Areštuojama in
teligentija (beveik išimtinai 
lietuviai) ir nėra žinių, kas 
su jais daroma. Bet vien ži
noma, kad kalėjimai yra per
pildyti ir eina išsiuntimai po
litinių kalinių (naktimis pre
kiniais vagonais) į Rusijos 
gilumą. Tur būt, jums yra 
žinoma, kad Merkių ir Urb
šių šeimos yra išsiųstos į Ru
siją, bet nėra tikrų žinių, kur. 
Matomai, komunistų nusista
tyta sunaikinti visą Lietuvos 
inteligentiją.

Iš nusavintų įmonių (kre
dito, pramonės, prekybos, 
draudimo ir t.t.) savininkai 
ir buv. vedėjai, geresni spe- 
cai išmetami į gatvę be jokių 
lėšų pragyvenimui ir be vil
ties darbo gauti. Įmonių ve
dėjais skiriami komisarai, 
dažniausiai žydai. Panašiai 
yra ir viešojo pobūdžio įstai
gose (valstybės ir savivaldy
bės). Daugumos miestų bur
mistrais paskirti žydai, pa
prastai blogiausios rūšies. 
Ypač daug atsiųsta GPU 
agentų, kurie čia atvažiuoja 
su savo šeimomis. Tai yra 
padėties viešpačiai. Geriau
si namai, tiesiog ištisomis 
yra paimti įvairių rusų parei
gūnų šeimoms ir įstaigoms 
(ypač karinėms), gyventojai 
gi išmetami j gatvę (per 24 
vai.). Neleidžiama pasiimti 
net baldų ir kitų asmeninių

kurioje plačiausiai p; 
------- -_=== pačią Norvegiją. Jt 

Būtų klausi] daugiausiai lietė r 
eigą, bet nuotaiką, nūs

reikmenų, 
išrištas paprastai: vienJ 
kambaryje turi tilpti bent ^bei jos paciosjiuomt 
žmonės, bet, suprantama, 
likusiuose blogesniuose 
muose.

Prekės iš krautuvių į 
nyksta arba daugumoj v 
pranyko. Daug jų išvs 
Rusijon, 
tikrumoje konfiskuoti, 
savininkai labai varginga 
tai nepaprastai mažomis 
momis juos begauna. Ki 
tas kasdien slinksta į vis 
dėsnį vargą, ir dar slinks, 
nesusilygins su Sovietų Ri 
jos gyvenimo standartu.

Įvedama gamybos naik 
mas ir žemės ūkyje. ___
kas jau nebe savininkas. L _ v. 
bėra akstino ir saugumo, kenčian-
reikalingo gamybai. Neb r .......

) ar kitu klausimu.
Jnset žodžiais, Norvegi 
ai draugiškai, kaip bre 
^seserimis, sugyveno si 
is skandinavų valstybė 
Kai milžinas kaimyną 

IndėlTai*1 banku . švedai i
ąi gelbėjo kiek begale 
Tik karui pasibaigui 

alima viešai pasakyti 
a pagalbos tikrai buv< 
X Su savanorių karit 
i skubėjo mažai taute 
Mgalbą daktarai, šiau
štai kiti, įdomesni jos

Ūkii Jauteme, kad kiek- 
kovojantis suomis yra

- _ - ■ “ -j lolis. Gailėjomės, kad
ir intereso gaminti rinl * suteikti jiems to
nes ūkininkas nebegauna j kurios jie bu- 
reikalingų prekių pirkti ( Gebėjome kiek 
ležies, vinių ir t. t.). To paprastai, 
ūkininkai gamina tik s: W daugiau aukojo, 
šeimos reikalams. Beko Storintieji. Moterys 
sviesto ir kiaušinių ganų J aukojo savo šliūbi- 
nukrito ir dar labiau nuk Sūs, Nobelio premijų 

Kariuomenė sulieta su r savo medalius.
doną j a armija. Geresni ks kiti netaip skau- 
ninkai iš kariuomenės išne 
ti arba suareštuoti.

Viešojo gyvenimo pa1 
šiun išplaukia blogiaus 
elementas, kaip iš darbii 
kų, taip ir iš kitų sluoksi ^žygiškai įrodė, kaip 
Jie vadovauja ir „kuria” n b savo nepriklauso- 
ją gyvenimą, „laimingą I ^ti.
tuvą”. Visi kiti laikraši to mažosios valsty- 
uždaryti, o palikti tik keli' "iarė jokio pavojaus 
munistiniai laikraščiai. ' Jos ramiai gy- 
užtat masiniai vežami la ^onrakaitu ir triu- 
raščiai ir kiti spaudinia 
Maskvos.”

Pergyvenome nazių 
gavimus, bei nežinią 
h likimo frontuose, 
judėjome, žinodami 
jėgų silpnėjimą. Suo-

—„Darbo Lietuva” pr 
ša, kad teisingumo kon 
riatas jau esąs išvertęs so 
tiškąjį advokaūorūs įs 
mą, kuris netrukus įsig 
siąs ir Lietuvoje. Pagi 
įstatymą, advokatais ga 
ti ir neišėję teisių mo'

prakaitu ir triu- 
tiaĖerialinių ir kul- 
^Įenimu pirmyn, 

vydas, tik no- 
Ifai, ko nepasėjo, 

, kas kito sunkiu 
įgyta, vertė plėš
ias skriausti ma-

Jemokratija ge- 
>\ma įgyvendinti 

)ėse, kur kas 
sąmoninti jos
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t Spalių 9 d. Brooklyno Mu- 
gikos Akademijos salėje tu- 
tėjau progos dalyvauti su
juostoje pasaulinio masto 
iįorvegų rašytojai SIGRID 
IjNDSET paskaitoje. Ji yra 
gymi moteris: rašytoja, 
mokslininkė, atydžiai išstu- 
fcjavusi Norvegijos gyveni- 
ipą 500 metų eigoje. Savo 
lovelėse gyvai perduoda 
skandinavų istoriją, jų kultū- 
lą bei psichologiją. Ji yra 
Iripažinta filosofė. Nežiū- 
iint jos kitokio išauklėjimo, 
gi savo gyvenimo vairu savi- 
Įtoviai pasirenka katalikybę. 
|928 met. Sigrid Undset lai
mėjo Nobelio premiją už savo 
Įteratūrinį veikalą „Hestvi- 
teno Valdovas”.
K■ Nenuostabu, kad jos visos 
laskaitos yra gausiai lanko
mos. Tą vakarą didžiulė sa
fe buvo pilnutėlė atsilankiu- 
Įiųjų. Iš sugiedoto norvegų 
iįmno lengva buvo spręsti 
laugumos tautybę. Vakaro 
gedėjas buvo katalikų laik- 
pščio „America” redakto- 
|us F. X. Talbot, S.J. supa- 
■ndinimo kalbą pasakė 
Brooklyno Meno ir Mokslų 
1st. direktorius J. G. Mc
Donald.
■Pagaliau, žaliumynuose pa- 
kendusioje scenoje pasirodė 
fešytoja S. Undset. Atsilan- 

-Eusieji sutiko karštu ploji- 
lu, ir pagerbė ją—atsistoji- 

iu. Jos kalbos tema buvo: 
Karas ir mažosios valsty- 
Bs”, kurioje plačiausiai pa- 
Jtė pačią Norvegiją. Jos 

reikmenų. fcFStabos daugiausiai lietė ne 
išrištas paprdK 
kambaryje toi l1 
žmonės, bet, ęr 
likusiuose 
muose.

Prekės iš iri 
nyksta arba 11 
pranyko. Dl| 
Rusijon. Ir i j 
tikrumoje te! 
savininkai late. I 
tai nepaprasto! 
momis juostei 
tas kasdien sfcl 
dėsnį vargą, ir-I 
nesusilygins si 
jos gyvenimo d 

Įvedama gd 
mas ir žemės to 
kas jau nebe d 
bėra akstino iri 
reikalingo ganytaiime suteikti jiems to- 
ir intereso jf s pagalbos, kurios jie bu- 
nes ūkininkasspeikalingi. Gelbėjome kiek 
reikalingų prilojome. Kaip paprastai,

Turtingieji daugiau aukojo, 
3 pasiturintieji. Moterys 
ryrai aukojo savo šliūbi- 
3 žiedus, Nobelio premijų 
nėtojai—savo medalius. 
-Aš ir kiti netaip skau- 
li pergyvenome nazių 
įbardavimus, bei nežinią 
Bų sūnų likimo frontuose, 
į) mes liūdėjome, žinodami 
filių jėgų silpnėjimą. Suo
ki karžygiškai įrodė, kaip 
[moka savo nepriklauso- 
bę ginti.
bVisos mažosios valsty- 
Įnesudarė jokio pavojaus 
įiosioms. Jos ramiai gy- 
0. Savo prakaitu ir triu- 
|engė materialinių ir kul- 
miu gyvenimu pirmyn. 
«msus pavydas, tik no- 
Jpiauti t,’ai, ko nepasėjo, 

•tis tu®, kas kito sunkiu 
įbuvohgyta, vertė plėš- 
s tautas skriausti ma- 
Hstybeįę- 
gina 6
FK^alstW086’ kyr kas 1 \ 'Xo r----- ----------- 1 * *
Jplima

iro eigą, bet nuotaiką, nusi- 
ikimą bei jos pačios nuomo
si tuo ar kitu klausimu.
įS. Unset žodžiais, Norvegi- 
habai draugiškai, kaip bro- 
li su seserimis, sugyveno su 
tomis skandinavų valstybė
ms. Kai milžinas kaimynas 
įpuolė Suomiją, švedai ir 
Irvegai gelbėjo kiek begalė- 
įmi. Tik karui pasibaigus 
Įs galima viešai pasakyti, 
tek tos pagalbos tikrai buvo 
įteikta. Su savanorių karių 
Iriais skubėjo mažai taute- 
I į pagalbą daktarai, slan
ts. štai kiti, įdomesni jos 
■reiškimai:
I—Mes jautėme, kad klek
inąs kovojantis suomis yra 
jligau, negu mūsų kenčian- 
Bis brolis. Gailėjomės, kad

nonių (kre- 
prekybos, 

savininkai 
geresni spe- 
tvę be jokių 
ai ir be vil- 

Įmonių ve- 
komisarai, 

i. Panašiai 
būdžio įstai- 
r savivaldy- 
miestų bur- 

i žydai, pa- 
sios rūšies, 
dųsta GPU 
i atvažiuoja 
is. Tai yra 
ai. Geriau- 

>g ištisomis 
į rusų parei- 
r įstaigoms 
, gyventojai 
įtvę (per 24 
ma pasiimti 
ą asmeninių

ležies, vinių it F 
ūkininkai gte|P 
šeimos reikf|v 
sviesto ir t F 
nukrito ir dar F

Kariuomenė !| 
doną ja armija-1 
ninkai iš kari’-'r 
ti arba suarei-1

Viešojo gyT 
šiun išplauki 
elementas, 
kų, taip ir iš® 
Jie vadovauja® 
ją gyvenimą, j 
tuvą”. Visi -1 
uždaryti, o pa\ | 
munistiniai lai 
užtat masiniai 
raščiai ir kitiM 
Maskvos.”

—„Darbo Li* 
ša, kad teisinį 
riatas jau esąs if 
tiškąjį advoka1 
mą, kuris netri 
siąs ir Lietuvd 
įstatymą, advdl 
ti ir neišėję j®

emokratija ge- 
tna įgyvendinti 

amoninti jos

prieš užėmimą, 
radijas švedų ir 

kalbomis skleidė į- 
melagingas žinias.

piliečius. Šių dienų priešo sie
kimas yra—išrauti demokra
tiją ne tik iš 2 milijonų val
stybės, bet ir iš 130 milijonų.

—Norvegijos užėmimu pa
tys netikėjome. Žinojome sa
vo apsiginklavimo silpnumą. 
Tuo pačiu mes nesupratome 
pavojaus iš vidaus, iš tų su
gedusių, parsidavusių žmo
nių, kurių rankose buvo gink
las.

—Jau 
Maskvos 
norvegų 
vairias
Štai kaip jos buvo priimamos 
Norvegijoje: Maskvos radi
jas pranešė, kad visoje Nor
vegijoje ekonominė padėtis 
labai bloga. Būk Lilleham
mer gyventojai paskerdė pa
skutinius gyvulius. Juos su
valgę—kęs badą. Lilleham
mer gyventojų vaikai dėl to
kios žinios klausė tėvų: —Ar 
ši žinia teisinga, ar ji vokiš
ka?

—Nežiūrint visų gandų, 
turiu pasakyti, kad norvegų 
patriotiškasis jaunimas gynė 
savo kraštą, kiek jis turėjo 
jėgų ir ginklų. Jaunuoliai 
grįždavo iš fronto, tik iššovę 
paskutinę kulką. Norvegų 
ramus, klestintis gyvenimas 
tapo staigiai palaužtas. Pra
sidėjo teroras, persekiojimai. 
Laisvės žodis — užspaustas. 
Taip, kaip ir Lenkijoje, isto
riniai dokumentai naikinami, 
istoriniai faktai iškraipomi, 
perrašomi.

—Visų nukariautų valsty
bių vienodas likimas: arba 
būti vergu po nukariautojo 
bizūnų, arba kentėti, pūti ka
lėjimuose.

—Vokiečiai, kad nesusektų 
kiek žuvo jų karių, lavonus 
sukimšo į bažnyčias ir užpylę 
gasolinu—jas padegė.

—Mūsų vienintelė baimė— 
kad vaikų neatimtų iš šeimų 
ir neužaugintų nacių dvasio
je. Mes vilties nenustojame. 
Išliksime sveiki ir po šimto 
metų vergijos.

—Mano vyriausias sūnus 
žuvo šiame kare. Ir visos nor
vegės moterys nesigaili, kad 
jų vyrai kovojo prieš stipres
niuosius, nors jos neteko vy
rų, sūnų, savo namų ir 
džiaugsmo. Viena sužieduo
tinė man rašė: —Aš gailiuos, 
kad aš negaliu mirti iš skaus
mo, bet visai nesigailiu, kad 
mano sužieduotinis žuvo ko
voje.

—Priešas gali uždrausti 
rašyti, kalbėti, veikti, bet jis 
neįstengs užgniaužti žmoniš
kumo, tiesos instinkto žmo
nėse. Europos civilizacijos 
išnikimui gresia didelis pavo
jus. Stovime ant slenksčio 
tamsiųjų amžių. Jei velnio 
garbintojai laimės, šimtme
čiais viešpataus tamsybė. Jei 
jie pralaimės, nor ir po ilgo 
laiko, vėl bus atstatyta tvar
ka, ramybė, taika. Reikia ap
saugoti ir šio naujojo pasau
lio civilizaciją nuo tamsaus 
likimo.

Paskaita baigta Amerikos 
himnu, rašytoja apdovanota 
gėlėmis. E. B.

Jei tu myli savo vyrą ir ta
da, kai jis yra piktas, nekal
bus, blogai nusiteikęs po sun
kaus darbo dienos, tai tavo 
laimingo gyvenimo ateitis 
yra puikiai apdrausta.

Eleonor Roberts.

Tu nori būti laisva. Visa 
savo gyvenimą tu jautei, kad 
kažkas tave varžo, neleidžia 
tau laisvai pasireikšti. Bet 
tu niekad nesusekei, kas tas 
„kažkas” yra. Jaunystėje tu 
manei, kad tai tavo tėvai, ku
rie tave varžo. Vėliau, įžen
gus į gyvenimą, galvojai, kad 
tai skurdas, visuomenės ne
nuoširdumas, o gal ligos, sto
ka išsilavinimo, mokslo.

Tu galvojai, kad kažkas 
pašalinis tave sulaiko, ir tu 
visą laiką troškai kada nors 
likti pilnai laisva. Daug die
nelių prabėgo. Tu nebeesi tė
vų globoje, ankstyvesni tavęs 
varžymo siūlai sutraukyti, o 
tu vis jauties, kad tau trūks
ta pilnojo išsilaisvinimo.

Tą laisvės ilgesį rasi pas 
kiekvieną tavo sutiktąjį as
menį. Ar tai jie linksmi-juo- 
kauja, ar vien susimąstę tyli, 
vistiek—gilumoje glūdi nepa
stovumas, kažkokio apgailė
jimo kančia. Nežiūrint, kad 
jie ir džiaugiasi tomis malo
nėmis, kurių visi trokšta šio
je žemėje: sveikata, turtais, 
pasisekimu, jėga. Ir jie trokš
ta būti laisvi!

Bet tu sutinki ir tokiuos 
žmones, kuriuos matai esant 
pilnoje laisvėje. Ir dažniau
siai, koks tai didžiausias ne
tikėtumas, nes, paprastai, tų 
žmonių materialinė padėtis 
esti kur kas blogesnė už ta
vąją. Dažniausiai jie—labai 
neturtingi, ligomis, įvairio
mis nelaimėmis apsupti, ku
rios, rodos, verstų juos rūpin
tis, būti neramiais. O tuo 
tarpu jie rodosi suradę nuo

MOTERIS

Paprastai sakoma, kad mo
teris yra tokia tema, kuria 
kalba tie, kurie labai daug 
apie ją žino, ir tie, kurie nie
ko apie ją nenusimano. Vis- 
tik pasilieka tiesa, kad mote
rį pažinti labai sunku. Vie
nas rašytojas yra pasakęs: 
—Tas, kuris sakosi, kad jau 
moterį pažįsta, tikrai dar jos 
nebuvo sutikęs.

Moteris yra nepastovi. Ji 
gyvena ne tiek protu, kaip 
jausmais. Ji yra priklausan
ti nuo savo nuotaikos.

Vyrai nesugeba, negali su
prasti moters psichikos. To
dėl labai sunku moteriai būti 
tokia, kokia vyrai nori ir įsi
vaizduoja, kad ji būtų. Aps
kritai, žmogų labai nelengva 
pažinti, ne taip jau lengva su
prasti. O ką bekalbėti apie 
moterį, kuri labai dažnai sa
vo psichologija, savo netikė
tais poelgiais, savo kartais 
labai keistais užsimojimais, 
dažnai vyrui palieka svetima, 
neišsprendžiama, šalta kaip 
sfinksas.

Ir iš tikrųjų labai teisingai 
Leonas Tolstojus pasakė: 
—Moteris—tai toks daiktas, 
kurią gali studijuoti kiek no
ri ir vis bus visiškai nauja.

Viena tikrai nuostabu, kad 
moteris geriau supranta vy
rus, negu vyrai moteris. Jos 
labai intuityviai moka įžiūrė
ti į kitų sielas. Pačią psicho
logiją smulkmeniškai pažįs
ta.

Vyras niekuomet negali 
taip karštai, atsidavusiai 
mylėti, kaip moteris. Ir mo
ters gili meilė gali greitai nu
trūkti, gali virsti kerštu. Dėl
to moteris gali labiau neap
kęsti už vyrą. Moters kerš
tas yra žiaurus. 

to viso kažkokį paslaptingą 
išsilaisvinimą.

Tas verčia galvoti: kas tai 
galėtų būti? Kaip jų toks pa
žeistas gyvenimas gali būti 
laisvas? Kas tai per paslap
tis? Ir vėl tu pradedi me
džioklę po plačiuosius hori
zontus, ieškai tos laisvės ku
rioje nors išorinėje formoje.

Tu niekados ten nerasi. 
Nes laisvės paslaptis neglūdi 
kur nors šalia, aplink tave. 
Tu laisvės negali rasti tur
tuose, garbėje, galioje, links
mybėse. Nežiūrint koks ta
vo gyvenimas bebūtų, yra tik 
vienintelė laisvė, kuri išlais
vins tave. Ir toji laisvė glūdi 
tavyje. Tai—išsilaisvinimas 
iš tavyje glūdinčios tamsu
mos, silpnybės, keistumo, iš
silaisvinimas iš savęs. Tik tu 
pati stabdai, varžai save. Tie
sa, vargas, ligos, žmonių 
žiaurumas smarkiai veikia į 
mus. Bet, nežiūrint viso to, 
tu pilnai gali džiaugtis tikrą
ja laisve.

Ta trokštamoji laisvė—tai 
ne atsiekimas tokio gyveni
mo, kokio tu nori, bet galėji
mas sutikti, priimti ir 
džiaugtis tuo gyvenimu, ku
ris tau skirtas. Laisvė—tai 
išsilaisvinimas ne nuo už
veržtos piniginės ar šlubuo
jančios kojos, bet išsilaisvini
mas nuo užveržto protavimo, 
šlubuojančios širdies.

Vieninteliai, tavo gyveni
mo pančiai—tai tu pati. Iš
silaisvinki iš savęs, ir neri
mas paliks tave. Tu džiaug
sies tą vienintele laisve, ku
rios taip ilgies ir trokšti.

Tik viena moters savybė 
yra nepasiekiamai ideali: tai 
jos motinystė, jos motiniška 
meilė. Toji motiniška meilė 
yra neišsemiama, instinkty
vi, beribė. Vyrai - tėvai nie
kuomet negali savo vaikų 
mylėti taip, kaip myli moti
nos. Per tą gilią meilę jos 
daugiau ir aukojasi.

Moteris — tai nuostabus 
Dievo kūrinys. Ji patraukli, 
ji pagunda ir paguoda, ji lai
mė ir nelaimė. Ją reikia 
stengtis pažinti, su ja reikia 
mokėti gyventi, ją reikia 
gerbti ir mylėti. Bet jos aky
se niekuomet nereikia nusto
ti vyriškumo, nes tik tada vy
rai bus moterų gerbiami.

MINTIS APIE SPALVAS

Dažnai pasakome, kad šian
dien neturime noro, nesijau
čiame vilkėti tos spalvos suk
nelę, pasirenkame kokios 
nors kitos spalvos. Iš tikrų
jų, spalvos parodo mūsų nuo
taiką, mūsų savijautą.

Spalvos skirstomos į šiltas 
ir šaltas spalvas. Šiltos tai: 
ružava, raudona, violetinė ir 
kitos iš jų kilusios. Šaltos 
yra šios: žalia, mėlyna, mels
va.

Raudona ar rausvo tono 
spalva reiškia meilę, duosnu- 
mą, nuoširdumą. Žalia-gied- 
rą, ramumą, pavasarišką 
nuotaiką. Geltona, gelsva 
reiškia šviesą, nusiteikimą ir 
džiaugsmą. Ruda—tai žemės 
spalva. Violetinė yra—sie
los, religijos ir rimties spal
va. Dėlto labai dažnai senes
nės moterys pasirenka viole
tinę spalvą.

Balta spalva susideda iš ki
tų septynių spalvų: violeti
nės, tamsiai mėlynos, žalios, 

geltonos, raudonos, rusvos ir 
melsvos. Balta, būdama kom
binacija visų kitų spalvų, 
atstovauja viskam, kas turi 
aukščiausios, žymiausi os 
reikšmės. Gal būt, dėlto ir 
jaunosios šliūbo metu dėvi 
baltos spalvos rūbus.

Senovės laikais juoda spal
va buvo laikoma pabaisos 
spalva. Modernistai surado, 
kad tai yra paslaptinga, ci
niška ir labai rimta spalva.

Tinkamas spalvų pasirin
kimas parodo moterį turint 
gerą skonį. Patartina pagal
voti, kurios spalvos rūbas ta
ve linksmiausiai nuteikia, 
tokios spalvos ir dėvėki.

Sesute

MIEGAMASIS KAMBARYS

Miegamasis kambarys tu
rėtų būti taip sutvarkytas, 
kad, visų pirma, jame galima 
būtų reikiamai pailsėti. Mū
sų lovos, palyginus su senes
niais laikais, yra varginges
nės, bet kur kas higieniškes- 
nės, tikrai tarnauja kūnui pa
ilsėti, muskulams atsileisti, 
o ne tam, kad kūnas būtų iš
lepintas pūkų bei plunksnų 
patalinėmis.

Kambarys, kuriame saulė 
šviečia iš ryto, yra tinka
miausias miegamajam: rytą 
sušyla, o vakarą atvėsta. Lo
va, jei tiktai galima, turi bū
ti pastatyta taip, kad saulė 
kristų iš šono.

Labai sveika miegoti prie 
atidaryto lango, bet reikia 
apsisaugoti nuo skersvėjo ir 
per daug aštrios oro srovės.

Patartina vengti minkštų 
ir bereikalingų baldų, didelių 
kilimų, kuriuose, nežiūrint 
kaip valysime moderniausio
mis priemonėmis, dulkių da
lis pasiliks. Be to, audeklas 
sugeria tyrą oro kvapą. Pa
togiausia prie lovos turėti 
mažas kilimėlis, kuris lengva 
kasdien išvalyti bei išvėdinti.

Apsisaugoti nuo mūsų di
džiausio sveikatos priešo — 
dulkių, patartina, kaip gali
ma dažniau, išvalyti grindis 
drėgnu skuduru. Po to išvak- 
suoti, nes tas ne tik, kad su
teikia grožio, bet taip pat ty
rą, sveiką, malonų kvapą.

Atsikėlus, būtina atidaryti 
visus langus, visą patalynę: 
antklodes, paklodes, pagalves 
sudėti arčiau lango, porai ar 
daugiau valandų. Tik taip 
pravėdinus, galima jau pa
kloti lovas.

Miegamajam turi būti pa
skirtas geriausias kambarys. 
Sienų spalva neturi būti ryš
ki. Šiuo laiku modernios ir 
pripažintos ramiomis, svei
komis spalvomis yra sekan
čios: gelsva, žalsva, melsva, 
šviesiai ružava. Sienose pa
veikslai turėtų būti pritaikin
ti miegamajam kambariui, 
žmogaus skonio ir dvasios 
stoviui. Katalikams tinka
miausia—prie lovos pakabin
ti skoningą kryžių, mūsų jė
gos ir krikščionybės simbolį, 
kuris mus lydi visados.

Jonė Ž,

Šokolado Riestainiai

*4 svaro sviesto,
1 svaras cukraus,
4 kiaušiniai,

% svaro kakaos,
2 šaukštukai vanilos, 

1% svaro miltų,
3 šaukštukai kep. miltelių,
4 šaukštai pieno.
Gaminti šiuo būdu: sviestą 

su cukrumi ištrinti į putas. 
Sudėti kiaušinius, kakao, mil
tus persijotus su kep. milte
liais, vėliausiai supilti pieną. 
Paruoštą tešlą palikti per 
naktį šaldytuve. Po to, dar 
kartą perminkyti ir iš tos 
tešlos daryti mažus roliunu- 
kus paišelio storumo ir ilgio, 
kuriuos sudėti riestainio for
ma. Apepti kiaušiniu ir kep
ti karštame pečiuje vai. 
(Skardą reikia ištepti svies
tu).

Šie riestainiai skardinėje 
dėžėje labai gerai ir ilgai lai
kosi.

Miegas
Kiekvienas ir nesakomas 

žino, kaip x reikalingas yra 
žmogus miego. Negaudamas 
užtenkamai išmiegoti, žmo
gus negali nei augti, nei būti 
sveikas. Miegas nieko kito 
nėra pavaduojamas ir dėl to 
kiekviena motina turi labai 
rūpintis, kad jos vaikas mie
gotų tiek kiek reikia. Juo 
vaikas mažesnis, juo daugiau 
miego jis reikalingas. Kūdi
kis miega didesnę paros dalį. 
Kelių metų vaikui reikia mie
goti 11 valandų, paskui 9 vai., 
nuo 15-tųjų metų užtenka 8 
vai. Aštuonių valandų mie
go reikalauja ir suaugęs žmo
gus. 7T

Reikia rūpestingai žiūrėti, 
kad vaikas eitų gulti visuo
met tuo pačiu laiku ir tą lai
ką skirti ne vėlai. To laiko 
motina turi griežtai laikytis 
ir, kad vaikas ir nenorės eiti 
miego ir prašysis dar pasėdė
ti, nenusileisti. Tuo savo ne- 
nusileidimu ji pasirodys dau
giau mylinti vaiką, negu pa
taikaudama jo kvailiems no
rams.

Išmintinga motina neveda 
vaiko nei į vestuves, nei į ba
lius, nei į visokius vakarus, 
kur linksminamasi per nak-

NUOŠIRDI PATARĖJA

Kas dieną gyvenimas tau 
stato naujus reikalavimus. 
Kas dieną tau tenka turėti 
reikalas su žmonėmis. Labai 
dažnai pasitaiko, kad, nežiū
rint tavo viso gyvenimo ir 
žmonių pažinimo, užklumpa 
reikalavimai, klausimai, ku
rių pati viena negali išspręs
ti. Kartais tai gali būti ir 
labai paprastas dalykas, bet 
apgaubtas į s i k a rščiavimo, 
savymeilės, ar kitų jausmų, 
darosi n e b eišsprendžiamas, 
išeitis rodosi paini, nebega
lima.

Gerai, kad čia pat turi 
rimtą, sau artimą draugą ar 
draugę, kurie tau pagelbės 
dalyką suprasti, suras išei
ties takus. Bet dažnai pasi
taiko tokių klausimų, nema
lonumų, kuriais nesinorėtų 
pažįstamas asmuo apsunkin
ti, o kartais ir baugu pasiti
kėti. Ir taip kankinies pati 
viena abejonėse.

Kaip bebūtų, „Moterų Gy
venimo Aidų” skaitytojoms 
ir skaitytojams yra retai pa
sitaikanti proga savo nelai
mėmis, abejonėmis, sunkio
mis ar lengvomis problemo
mis kreiptis pas nuoširdžią 
patarėją PALMYRĄ.

Daugelis iš skaitytojų pa
reiškė norą, kad daugiau 
PALMYROS laiškų būtų šia
me puslapyje. Jų bus, jei 
skaitytojos įvairiais savo gy
venimo klausimais kreipsis 
pas Palmyrą. Čia iš kilnios, 
kultūringos, gyvenimą pažįs
tančios PALMYROS susi
lauksite atviro, nuoširdaus 
patarimo.

PALMYRAI prisius tas 
klausimas liks niekam neži
nomas, išskyrus siuntėjai. 
Nėra reikalo pasirašyti savo 
tikras vardas, pavardė, ne
reikalingas nei antrašas. 
Siunčiant laišką PALMYRAI 
užrašykite: PALMYRA, c-o 
„AMERIKA”, 423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y., o atsakymą 
į prisiųstus savųjų klausimų 
laiškus rasite „Moterų Gyve
nimo Aiduose.”

Labai gražiai nuplauna
mos dažytos sienos šiuo bū
du : Paimti kibirą drungno 
vandens. Sumirkytą minkš
tą medžiagos gabalėlį gerai 
apibarstyti kepamąja soda 
ir tuo valyti sienas, nuplau
nant švariu vandeniu. Ne
švarumas ir aptraukti rieba
lai pranyksta be jokio tryni
mo.

M. Pečkauskaitė

Auklėjimas
tis, žinodama, kad vaikams 
naktį reikia miegoti ir, kad 
dėl trumpo džiaugsmo aukoti 
vaiko sveikatą yra neatlei
džiama nuodėmė. Vaikai te
gu dalyvauja tiktai tokiose 
promogose, kurios rengiamos 
dienos metu ir anksti baigia
mos.

Iš ryto vaikas nubudęs turi 
tuojau kelti, ne gūžėdamas 
lovoje. Vaikas tegu guli kie
tai ir vėsiai. Nuo minkštos ir 
šiltos lovos kūnas ištyžta. Te
gu mamunėlė nedejuoja, kad 
vaikeliui būsią negera miego
ti: kaip kas iš mažens pri
pranta, taip jam ir gera. Ir 
vaikas kuo gardžiausiai mie
gos savo neminkštoje ir vė
sioje lovelėje ir kitokios ne
norės.

Daugelyje šeimynų vaikai, 
ne tik maži, bet ir paaugę, 
miega po du vienoje lovoje. 
Jei tai daroma iš skurdo, dėl 
patalynių ir lovų stokos, tai 
čia, žinoma, nieko nepadary
si. Bet kur galima, ten mo
tina būtinai turi parūpinti 
kiekvienam vaikui atskirą lo
vą. Gulėti po du nesveika. 
Viena, kad kits kitą gali už
krėsti ligomis, antra, kad 
žmonės tuomet negali, kaip 
reikiant, atsilsėti, vienas kitą 
kliudydami.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Kas rodosi teisinga prie 
lempos šviesos, dažnai kitaip 
atrodo prie saulės šviesos.

—Joubert
---- *----

Kokia laimė pažinti ir my
lėti tokį žmogų, apie kurį 
žinai, jog lyg dangus aukštai 
stovi nuo kitų.

—Šatrijos Ragana

Paprastai moteris išsiren
ka vyrą, kuris ją4šst-rin'hLy»n y 

—P. Geraldy V

Gyvenimo menas susideda 
iš išlaikymo žemiškų žings
nių su dangiška muzika.

—Panin
___  • ___  i

Įstatymai tyli, kada gink
las pakeliamas.

—Cicero

ŠVEDAI NEPAKENČIA
KOMUNIZMO

Stockholmas. — Rugsėjo 9 
d. Stockholmo „Rialto” teat
re įvyko pirmutinis švedų ju- 
domųjų paveikslų rodymo 
praktikoje atsitikimas, kad 
publika griežčiausiai demon
struotų prieš rodomą filmą. 
Paprastai šalti, visuomet ko- 
rektingi švedai nerodo per 
daug savo jausmų viešoje 
vietoje, tačiau šį kartą jie ne
išlaikė ir švilpimu bei protes
to šūkavimais privertė nu
traukti rusiškos propagandi
nės filmos rodymą. Švedai 
labai pasipiktino rusų akiplė
šiškumu, rodant „liaudies 
džiaugsmą” Latvijoj ir Esti
joj po tų kraštų prijungimo 
prie Sovietų Rusijos.

Dėl šio įvykio teatro direk
torius davė spaudai šių pa
aiškinimų: „Rialto” gavo sa
vaitinę programą su ilgesniu 
veikalu ir su trumpa kino 
kronika, kurioje būta ir 
trumpos rusiškos filmos, ku
rios teatro savininkas nesu
spėjęs ne pamatyti. Dėl šios 
tai kronikos publika salėje 
pasireiškė taip griežtai, kaip 
niekuomet Švedijoje. Skan
dalas publikoje prasidėjo nuo 
to, kai keletas jaunuolių, sa
lėje parodė savo susižavėji
mą, pamatę Maskvos paradą. 
Tuomet p u b 1 j k a pradėjo 
švilpti ir šūkauti. Triukšmas 
pasiekė aukščiausią laipsnį, 
kai filmoje pasirodė vaizdai 
iš Estijos ir Latvijos po ko
munistų režimu. Rodyti fil
mos toliau nebebuvo galima 
ir kino savinir’ \s liepė ją iš
mesti iš pro.r
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PITTSBURGH, PA.

Pagerbė kleboną
Spalių 13 d. šv. Vincento 

parapija iškilmingai paminė
jo savo mylimo ilgamečio kle
bono kun. Jono M. Vaišnoro 
35 metų šioj parapijoj klebo
navimo sukaktį.

Pagerbtuvių vakarienė gra
žiai pavyko. Didžiulė, gra
žiai išrėdyta ir gėlėmis iš
puošta mokyklos salė buvo 
atsilankiusiais kimšte pri
kimšta ; daugelis dėl vietos 
trūkumo neturėjo progos vi
sai dalyvauti. -

Atsilankė teisėjas J. Egan, 
kunigai: J. Misius, A. Jurgu
tis, V. Sadauskas, V. Abro
maitis, M. J. Kazėnas, J. 
Skripkus ir E. Vasiliauskas, 
L. Vyčių centro pirm. inž. A. 
Mažeika, daug profesionalų 
bei biznierių net ir iš toli
mų vietų. Vakaro vedėju bu
vo kun. V. Abromaitis.

Kun. J. Vaišnoras buvo ap
dovanotas gražiais baldais. 
Jis dėkojo visiems už pa
reikštus jam nuoširdžius 
sveikinimus bei linkėjimus, 
už skaitlingą atsilankymą, 
už nesitikėtas brangias dova
nas.

Dalyvavęs.

Pūkevičienė, M. Radaviečie- 
nė, O. Ryan, O. Remeikienė, 
A. Savickienė, M. Salelionie- 
nė, B. šilingienė, Juoz. Skau- 
dienė, M. Sajienė, V. Vai
nauskienė, M. J. ir G. Vit
kauskienės, A. Vakterienė, 
E. Vaitulionienė, Vikt. Žilevi- 
čienė, E. Zaveckienė, M. Že
maitienė, ir kitos.

Rep.

LINDEN, N. J.

Visiems Lindeno lietuvių 
R. K. Parapijos Fondo na
riams ir rėmėjams praneša
ma, kad sekmadienį, spalių 
20 d. įvyks labai svarbus 
Fondo rėmėjų susirinkimas. 
Pradžia 2:30 vai. p.p. Susi
rinkimas įvyks Linden Hall, 
Wood Ave. ir 16th St., Lin
den, N. J.

Visi kviečiami atsilankyti, 
nes turėsime nutarti ką reiks 
daryti su nupirkta žeme Lin
deno lietuvių parapijai. Tu
rime pasirūpinti ateitimi. 
Mokesčiai už du metus jau 
nesumokėti. Susidėję po do- 
lerį-kitą, galėsime išlyginti 
skolą, o kitaip—nejau lauk
sime kol miestas paims. Tad 
visi dalyvaukite šiame susi
rinkime.

J. J. Liudvinaitis, Pirm.

Bayonne, N. J., šv. Mykolo lietuvių parapijos choras 
šakyje. Choras suorganizuotas tik prieš metus, bet 
Mt. Carmel auditorijoje, choras dalyvaus art. Jonės 
si Bayonne, artimų ir tolimesnių apylinkių lietuviai

su kleb. kun. S. Stoniu ir varg. A. Jakubčioniu priė
jau puikiai išlavintas. Kitą sekmadienį, spalių 27 d., 
Žukauskaitės koncerte ir išpildys dainų programą. Vi- 
kviečiami gausingai atsilankyti.

ELIZABETH, N. J. JERSEY CITY, N. J.

NOTICE is hereby Riven that License No _ __
GB 10615 has been issued to the undersignet V Z”
to sell beer at retail under Section 107 o JI fl j ’ I ■ ■
the Alcoholic Beverage Control Law at 583 / I fj I ■ ■
589 Henry St.. Borough of B’klyn, Countj / I Į J X. J J
of Kings, to be consumed off the premises.; I

MARIO ANZALONE
583-589 Henry St., Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License No

TETOS
GB 2569 has been issued to the undersignet 
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1411 
8th Ave., 
Kings, to

1419—8th

Borough of Brooklyn. County o 
be consumed off the premises. .

DAVID KATZ
Ave., Brooklyn, N. Y

RACIJOS APSKRI 
flES NARIAMS

l Federacijos New 
apskrities mėnesinis 

ŽX?coij7|^ias įvyks penkta- 

spalių 25 d., Apreiški-

NOT1CE is hereby given that License Nc 
GB 1895 has been issued to the undersignei 
to sell beer at retail under Section 107 < 
the Alcoholic Beverage Control 
Bath Ave., Borough of L__....... _____
Kings, to be consumed off the premises.]

DAVID COLEN J .
1725 Bath Ave-Biooklyn' N- ' f salėje. Susirinkimas 
NOTICE is hereby given that License N< .,rtrhtla Hailtrplill af_ 
GB 1577 has been issued to the undersigns SV#10118 UdUgCllU.
to sell beer at retail under Section 107 c iaJJ rlraiicrilii at. 
the Alcoholic Beverage Control Law at 49 L ulaUglJU al,
3rd Ave— Borough of Brooklyn, County o • voilrHini Irmomami Kings, to be consumed off the premises. 1 IT VcUicJal It VluLld.1111
493-3rd Ave.GEORGE S1EM™ okiyn, n. i j atsilankyti. Šiame
NOTICE is hereby given that License Ni bllS įį 3, 1 U t 1 II 3,1 
GB 11545 has been issued to the undersigns , _ianQ: Mnroiimtmil 
to sell beer at retail under Section 107 < ] plaOal IVlarg UmyilU
the Alcoholic Beverage Control Law at 43 " si_l_
Franklin Ave- Borough of Brooklyn, Couni fll SCKlningal praVcSLl 
of Kings, to be consumed off the premise

LEWIS PLOTKIN — -
430 Franklin Ave- 1Brooklyn, N. Jnimynu Vakaro ruoša

_____ * j 5 _ , a a

s
J 
a 
n
li 
g

ii
v
n
r:
P 
k

i j vykdoma. Komisija, 
jos narė Jozefą Pau-

Beverage Control Law at 41 ’ . DI
Borough of Brooklyn, Coun SmarKlUl (JlEOa, “

NOTICE is hereby given that License N 
GB 1697 has been issued to the undersign! 
to sell beer at retail under Section 107 i 
the Alcoholic Beverage Control Law at 41 
Sumner Ave- I 
of Kings, to be consumed off the premiss 

LOUIS BREIMAN
424 Sumner Ave- Brooklyn, N. 1
NOTICE is hereby given that License N 
GB 1799 has been issued to the undersign! 
to sell beer at retail under Section 107 i 
the Alcoholic Beverage Control Law at II 
Stuyvesant Ave- Borough of B’klyn, Coun 

of Kings, to be consumed off the premisei 
SOLOMON PRESENT

139 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. '

jimasi, kad publikos 
j turėsime. Visos drau-
pakviestos—joms aps- 
sekr. M. Mikolaitis iš- 
lijo kvietimus ir bilie-

NOTICE is hereby given that License N 
GB2630 has been issued to the undersign! 
to sell beer at retail under Section 107 1 
the Alcoholic Beverage Control Law at 30

Apskrities Valdyba,
re
A.
ve

Avenue D, Borough of Brooklyn, County WISVETIKAI 
Kings, to be consumed off the premises, L’*“"

3010 Avenue D,
LILLIAN GROSSMAN

Brooklyn, N.

vc
45

Spalių 2 d. parapijos salėje 
įvyko „surprise” parengimas, 
kurio tikslas buvo prirengti 
įvairių reikmenų klebonijai. 
Dalyvavo per 70 asmenų, ku
rie įteikė brangių ir gražių 
dovanėlių. Parengimui vado
vavo Monika Pavalkienė, Ma
rijona Liutvinienė ir Justina 
Bunienė.

T^r^ijos vardu kleb. kun. 
J? Simonaitis padėkojo daly
viams; taip pat ir kun. Jo
nas Šernius. Svečiams buvo 
paruošta užkandis, kurių 
metu komp. J. Žilevičius pri
statė eilę dainelių, kurias su
dainavo Izabelė Buniūtė ir 
Feliksas Puzinas. Svečiai ga
vo pasirinkti atminimui „sou- 
venirų” iš devocijonalų rinki
nio. Labai gražioje nuotai
koje svečiai išsiskirstė.

Dalyvavo: M. Anilionienė, 
A. Akulionienė, M. Barčienė, 
M. Bunienė, M. Batnamienė, 
J. Budreckienė, B. Bernotie
nė, Adolph Bražinskas, Elz- 
beta Brazinskienė, J. Biek- 
šienė, S. Brazaitienė, O. Bra- 
siūnienė, J. Bunienė, M. Čes- 
nulevičienė, Agota Degutie
nė, O. Dikčienė, M. Devanie- 
nė, O. Burdinienė, O. Gapšie- 
uė, M. Galinienė, O. Goštau- 
tienė, M. Grinčienė, E. Hai- 
kienė, Ant. Jankūnienė, M. 
Jankauskienė, A. Juozapavi
čienė, M. Jurgaitienė, Raz. 
Jakimavičienė, M. Janušaus
kienė, Elz. Kačonienė, M. Ka- 
leinikienė, Alex. Karvojienė, 
Br. Kirvelevičienė, Magd. 
Kirvelevičienė, M. Krivickie- 
nė, J. Kukienė, M. Kuniutie- 
nė, S. Karalevičienė, Elz. 
Liutvinienė, M. Lapinskienė, 
Kar. Lisevičienė, O. Lignuga- 
rienė, Izab. Lukšienė, Mare. 
Matuzienė, Wm. Monahan, O. 
Miliukienė, N. Merrit, M. 
Mažronienė, A. Mickienė, Jo
nas Matulevičius, E. M. Mi- 
siukevičienė, Petr. Navikie
nė, Juoz. Norbutienė, Mon. 
Pavalkienė, T. Plungienė, E. 
Poškienė, Ag. Peckienė, J. 
Peters, M. Paulauskienė, A.

Tel.: 3-4747

Dr. M. J. C O L N E Y
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam Saulės Spindulius, 
Diathermy, ir kitus moderniš
kus išradimus nuo aukšto ir 
žemo kraujo spaudimo, viduriu 
fr širdies ligų. Reumatismo, 
Tonsils ir odos ligų, su gerom 

pasekmėm.

Atlaidai
Mūsų bažnyčioje 40 vai. at

laidai tęsėsi nuo sekmadienio, 
spalių 6 d. Žmonės gausiai 
lankėsi į atlaidus. Mišparus 
atlaikė kun. Voiciekauskas, 
kun. Kinta ir kun. Švagždys iš 
Brocktono. Pamokslus sakė: 
kunigai Simonaitis, Jankus iš 
So. Bostono ir J. Balkūnas. 
Per angliškas Novenos pa
maldas pamokslą pasakė 
kun. Barkauskas. Pastebėti
na, žmonės lankė bažnyčią 
per ištisas tris dienas taip, 
kad nė vieną valandą bažny
čia nebuvo tuščia.

i 
Sutuoktuvės

Spalių 5 d., Mišių metu su
tuokti Joseph Russo su Jose
phine Nakowitz mūsų para
pijos.

Choras
Metinis choro balius įvyko 

penktadienį, spalių 11 d.* Bu
vo labai malonu susipažinti 
su svečiais choristais iš kitų 
miestų. Manoma, kad para
pijos chorui liko gražaus pel
no.

Eisena
Metinė Šv. Vardo D-jos ei

sena įvyko spalių 13 d. Oras 
pasitaikė gražus. Parapijos 
vyrų eisenai vadovavo kleb. 
kun. M. Kemežis. Tinkamai 
pasipuošę maršavo: J. Li- 
pinskas, V. Justas, P. Leven- 
dauskas, J. Delionis, A. Žvir
blis, J. Zimkus, J. Jocius, J. 
Andrews, C. Bason. Vėlia
vas nešė: V. Mitchell, B. Na- 
gaitis. Šiemet parapijos vy
rai labai skaitlingai dalyva
vo. Garbė vyrams, kad jie 
drąsiai pasirodė tarp kita
taučių ! J.

Parado įspūdžiai
Šio mėnesio 13 d., sekma

dienį, pirmą kartą savo gyve
nime mačiau ir pergyvenau 
nepaprastą Jėzaus Kristaus 
Vardo pagerbimo apeigą—ei
seną per Jersey City, diecezi
jos vyskupo akyvaizdoje.

Mane šiame parade stebino 
dalyvių skaitlingumas vyrų 
ir vyrų gretos!

Teko būti šv. Onos lietuvių 
parapijos kolonijoj, kurioje 
nežiūrint parapijos mažumo 
ir tai skaitlingai dalyvavo 
vyrai su savo parapijos kle
bonu kun. M. Kemėžiu prie
kyje.

Tai gražus Jėzaus Kristaus 
vardo pagerbimo paprotys! 
Man, dar tik 2 mėnesiai pa
likusiam Lietuvą, griaujamą 
raudonųjų vandalų, šis para
das turėjo ir kitą prasmę— 
lietuvių pasirodymas prieš 
kitas tautas, t.y., kad dar yra 
stiprių ir galingų lietuvių, ku
rių negali ir negalės sunaikin
ti nei Lietuvoj bolševikų vyk
domi žiaurūs areštai nei čia, 
Amerikoj, jų skelbiami „gra
žūs žodžiai”. Mačiau, kad 
vardas—lietuvis—dar vis ne
šamas aukštai, įrašytas vė
liavėlėse, rodantis protestą 
prieš pavergimą’.

Tegyvuoja tokie lietuviai 
katalikai!

V. A.

pat Šv. Mykolo atlaidus su
dėjo gumines grindis už alto
riaus. Tuomi gėrėjosi ne tik 
parapijiečiai, bet ir šiaip žy
mūs asmenys. Neseniai gau
tas laiškas nuo kun. J. Kidy
ko, kuris gėrysi nuveiktais 
darbais ir pažanga. Per šv. 
Mykolo atlaidus mūsų žino
mas veikėjas, gilios inteligen
cijos žmogus gėrėjosi skonin
gu ir tikrai gražiu bažnyčios 
ir klebonijos pagražinimu.

BALTIMORE, MD.

vanos šv. Kazimiero Ordeno 
aukso medaliais. Sveikiname 
ketvirto laipsnio vytę ir vytį!

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS

BAYONNE, N. J.

Art. J. Žukauskaitės 
koncertas

Mt. Carmel auditoriume, 
East 22 St., Bayonne, N. J., 
spalių 27 d. įvyksta didžiulis 
koncertas. Art. J. Žukauskai
tė, gimusi Lietuvoje, Klaipė
dos Konservatorijoje pradė
jo dainavimo mokslus. Vėliau 
persikėlė Italijon ir tęsė dai
navimo mokslą, lavino savo 
balsą pas žymiausius daini
ninkus. Italijoje išbuvo 7 me
tus. Po to davė visą eilę žy
mių ir sėkmingų koncertų 
Italijoje, Lietuvoje ir Ameri
koje. ši taip žymi pajėga da
lyvaus mūsų koncerte.

Be art. J. Žukauskaitės da
lyvaus vietinis šv. Mykolo 
parapijos choras, vad. muz. 
A. Jakupčonio. Solo dainuos 
vietinio choro nariai: Muz. 
A. Jakupčionis, Adelė Čiu- 
rinskaitė, Ona Spaidė ir Emi
lija Amšiejus smuikuos. Tos 
visos dar yra jaunos, bet 
daug žadančios pajėgos.

Koncertan kviečiami daly
vauti žymūs Bayonnės asme
nys. Nuoširdžiai kviečiame 
visų apylinkių lietuvius atsi
lankyti į šį taip žymų ir pir
mą Bayonnės koncertą.

Švento Vardo eisena pavyko
Spalių 13 d. įvyko metinė 

šv. Vardo d-jos eisena, kuriai 
vadovavo kuopos pirm. J. 
Bagdonas. Pilnoje uniformo
je ėjo kun. S. Stonis, dr. S. 
Mickevičius, graborius Vin
cas Vaclavičius ir G. Vana
gas. Labai gražiai ir puikiai 
uniformuoti dalyvavo Brook- 
lyno Apreiškimo par. benas, 
vad. kun. A. Petrausko. Ei
senoje dalyvavo ypatingai 
daug jaunimo.

Gėrisi bažnyčios pagražinimu
Šv. Mykolo par. bažnyčia 

vis labiau dabinama. Nese
niai išpuošti altoriai, skonin
gai nudažytos stovylos. Prieš

Spalių 13 d. šv. Vardo Vy
rų d-ja bendrai priėmė šv. 
Komuniją. Vyrai skaitlingai 
dalyvavo.

Mirė Sakevičii^motina. Pa
laidota spalių 11 d. Liūdi vi
sa šeima ir kartu duktė—se
suo Kazimierietė.

Baltimorės ir Washington© 
arkivyskupas per savo raštą, 
klebonų perskaitytą bažny
čiose, ragina visus užsisakyti 
katalikišką laikraštį „Catho
lic Review”. Šia proga pri- 
mintina lietuviams, kad užsi
rašytų lietuvišką katalikišką 
laikraštį.

Buvo pranešta bažnyčioje, 
kad visi norintieji išmokti 
anglų kalbos, užsiregistruotų 
klebonijoje. Jei atsiras nors 
25 asmenys, tai miestas ap
mokės mokytojo išlaidas. La
bai gera proga lietuviams tu
rėti sau privatiškas pamo
kas, nesimaišant naktinėse 
mokyklose su kitataučiais. 
Siekti mokslo niekad nėra vė
lu. Anglų kalba reikalinga 
Amerikos pilietybei gauti. 
Lietuviai, naudokitės aukso 
proga. J. K.

WATERBURY, CONN.

Rugsėjo 29, 30 ir spalių 1 
d.d. šv. Juozapo par. bažny
čioje įvyko 40 vai. atlaidai. 
Kun. J. Valantiejaus, kun. B. 
Gauronskio ir seserų moky
tojų rūpesčiu bažnyčioje 
tvarka buvo gražiausia. Pa
mokslus sakė kun. M. Urbo
navičius iš Thompson, Conn. 
Atsilankė apie 30 asmenų. 
Choras (Žilevičiaus) Mišpa
rus tikrai sutartinai giedojo. 
Solo dalis gerai atliko Mar
celė Andrikytė, Al. Markus, 
Adelė Grėbliūnaitė, Al. Ulins- 
kas, Jonė Lušaitė, Al Jarus ir 
Cecilija Smalskytė.

Spalių 1 d. įvyko svarbus 
vyčių susirinkimas. Bowling 
ratelio ir bankieto (spalių 19 
d., Elton Hotel) raportai vi
sus džiugino. Minėtame ban- 
kiete mūsų ilgamečius pasi
žymėjusius narius, Marcelę 
Andrikytę ir Juozą Mažeiką, 
Vyčių centro atstovas apdo

Spalių 4 d. Politinis klubas 
po ilgų ginčų priėmė protestą 
prieš Lietuvos užgrobikus. 
Šiame klausime daugiausia 
pasidarbavo grab. J. Dielini- 
kas ir šerifas Al. Francis 
(Albertas Pranskus). Lai bū
na garbė jiems už tai!

Spalių 5 d. našlaitnamio 
naudai „Tag Day” surinkta 
per $1,000. Našlaičių vardu 
ačiū! Aidas

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1352 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1101 
Rutland Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

GUSSIE SPITZER
1101 Rutland Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 811 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1863 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MAX TRABECK
1863 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

BRIDGEPORT, CONN.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 497 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1049 
Rutland Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings ,to be consumed on the premises.

JACOB BROOK
1049 Rutland Rd.. Brooklyn, N. Y.

N jql3 d. atvykęs iš Lie- 
Henrikas Sveikas su 

aotute Modesta Sveti- 
Įankėsi „Amerikos” re- 
oje. Iš kelionės abu at- 

NOTICE is hereby given that License Ji , Tn1.:,1 Unlrown
GB 11491 has been issued to the undersign iWfer' «D“1U 11I1KSIHU 

Beverage UCon[rofeL^v at°n S IMUVOS padaHgČS 
šieji negalėjo praneš
to pačios, liūdnos, šir-

NOTICE is hereby given that License 
GB 2193 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 ■ 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4 
Evergreen Ave., Borough «f Brooklyn, Coun 
of Kings, to be consumed off the premisi 

GUSTAV BLOCK
407 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic 1
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Cour
of Kings, to be consumed off the premise 

SAMUEL HELNER
1144 Nostrand Ave., Brooklyn, N. '
NOTICE is hereby given that License Jiančios žinios. Liku 
GB 2250 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 j Lietuvoje vien reiškė
the Alcoholic Beverage Control Law at 23 , p.v. ....
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, Cour jlI. UZlHUgeSl laimiU“
of Kings, to be consumed off the premia 

MARY FERRARA |
2362 Pitkin Ave., Brooklyn, N. j

jekę laisvės šalį.

NOTICE is hereby given that License f 26 atsilankė ir JO te- 
GB 2128 has been issued to the undersign , 
to sell beer at retail under Section 107 j 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3 . -
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, Coun j’OS SKaitytOjaS, la’ 
of Kings, to be consumed off the premia , 

ROSE ARONSON
385 Tompkins Ave., Brooklyn, N. •

š Rochester, N. Y,

NOTICE is hereby given that License 1

ismas sulaukęs bran 
aij iš tėvų krašto.
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—Praeitą sekmadienį įvy
ko pokylis 25 metų Buzevičių 
vedybinio gyvenimo sukak
čiai paminėti. Svečių buvo 
daug. Buzevičius bažnyčio
je pasveikino kun. J. V. Kaz
lauskas linkėdamas ilgiausių 
metų. Buzevičiai yra seni pa- 
rapijohai. Jų dukrelė priklau
so prie parapijos choro. Ge
riems parapijos rėmėjams 
linkime ilgiausių metų!

Spalių 13 d. lankėsi pas A. 
Stanišauskus svečiai Alsei
kai ir Šidlauskai iš Irvington, 
N. J. Svečiai apžiūrėjo pa
rapijos bažnyčią, vargonus, 
svetainės, pasigrožėję mūsų 
apielinkėmis išvyko į New 
Yorką. Alseikai ir Šidlaus
kai yra daug pasidarbavę 
Newark© kolonijoje, p. Alsei
ka ilgai vadovavo Federaci
jos skyriui ir chorui.

—Bazaras jau įpusėjo ir 
pasekmingai tęsiamas. Baig
sis spalių 26 d. A. Stanišaus- 
kas ir p. Klimaitis aplankė 
ūkininkus, kurie paaukojo 

’daug paukščių. Atsilankyki
te į bazarą ir išmėginkite sa
vo laimę .

—Choro metinis parengi
mas lapkričio 24 d. bus juokų 
vakaras ir koncertas. Bridge- 
porte yra daug jaunimo, ku
ris yra kviečiamas likti choro 
nariais. Choras — tai graži 
jaunimo organizacija. Tėve
liai prašomi paraginti savo 
dukreles ir sūnelius prisira
šyti prie choro. O.

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su savo 
laikraščiu AMERIKA?

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2634 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 533 
Park Pl., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES ANDERSON
533 Park PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10446 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1200 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

MATES PELLER
1200 Nostrand Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6937 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage. Control Law at 2717 
Fulton St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, ti be consumed off the premises.

VINCENZO LaMAYE
2717 Fulton St.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1375 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 208 
Pearl St.. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES GOLD & SAMUEL GOLD 
208 Pearl St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10135 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4323 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HENRY GARBE
4323 Avenue D. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2008 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 842 
Franklin Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

BEN MARGOLIES & SOL KRAMER 
842 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11330 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2905 
Ft. Hamilton P’kway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HENRY SCHUTTE
2905 Ft. Hamilton P’kway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11305 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 or 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5116 
6th Avenue, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

RUDOLPH DENNEMANN
5116—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6824 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 248 
Kingsland Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

LOUIS LIGUORI
248 Kingsland Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1840 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 67 
So. 2nd St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

WALTER BANASZEWSKI
67 So. 2nd St., Brooklyn, N. Y.

GB 2037 has been issued to, the undersigi ,
to sell beer at retail under Section 107 tretikas keletą metų 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1 , , ~ _
Stuyvesant Ave., Borough of B’klyn, Coui JU LietUVOje. Baiffė 
of Kings, to be consumed off the premil J ®

FRANK BOEHNKE
188 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. |

Svetikas keletą metų

to Prekybos ir Pra- 
totitutą. Lietuva jam 
net nesiruošė iš jos 

the Alcoholic Beverage Control Law at 'ii Tlk Zlrlliri TH6?!! 
Manhattan Ave., Borough of B’klyn, Cou
of Kings, to b,ABcgnL™rn|<IIE"Iff the premil ija privertė jį palikti

NOTICE is hereby given that License 1 
GB 1822 has been issued to the undersigi 
to sell beer at retail under Section 107

680 Manhattan Ave., Brooklyn, N. kraštą.
NOTICE is hereby given that License 1_______________
GB 2405 has been issued to the undersigi
to sell beer at retail under Section 107 ITTENE S V KIK ST1 A 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Cou 
of Kings, to be consumed off the premii 

ELSBETH HELMKE
1374 Nostrand Ave., Brooklyn, N. stij pavasarį sunkiai
NOTICE is hereby given that License 1 ŽGUiaitienė,
EB r“...................................... ’ ‘
to sell ___ ____ ____ _____  __
the Alcoholic Beverage Control Law at 1' 
East New York Ave., T „1. ___
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

SANTO MESSINEO
1762 East New York Ave., Brooklyn, N.

1985 has been issued to the undersig UrrnninSiA noil
lell beer at retail under Section 107. HgULLHlcJC, JaU

Borough MWBrookl 1 SHVO butą, 
ii dalyvavo Apreiš- 
i. salėje Gyv. Rožan- 
tretminkų dr-jų gy- 
25 metų sukakties

NOTICE is hereby given that. License i 
EB 862 has 
to sell beer 
the Alcoholic 
E. 15th St., 
of Kings, to

been issued to the undersig
at retail under Section 107
Beverage Control Law at 1 JL .4—41__ i
Borough of Brooklyn, Cou BUVO atSllanfclU-

1234 E. 15th St.,

to be consumed on the premisi •_!. • •
william j. coyne Jenkos įstaigoje. Jl

Brooklyn, N. i visai išsveikusi, jau-
NOTICE is hereby given that License 1 • t • 1 • • •
EB 854 has been issued to the undersig -PDai. LllŪKimC jai 
to sell beer at retail under Section 107 j •«< ■ .. . .nsiskai issveikti.the Alcoholic Beverage Control Law at 5 
12th Avenue, Borough of Brooklyn, Cou 
of Kings, to be consumed on the premil 

JACK LEVINTON
5014—12th Ave., Brooklyn, N. WS SEIMELIO

REIKALUNOTICE is hereby given that License 
EB 1445 has been issued to the undersig 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at . . ..
Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, Cou 41U6 „AlIierikOS UU“ 
of Kings, to be consumed on the premi 

HARRY ROSEN :
272 Tompkins Ave., Brooklyn, N.:

panešta, kad Fede-
NOTICE Clv.„ «... L„.n« J*““ AP?’ 

EB 2667 has been issued to the undersig Smell S3.likti SR 11 SIO 
to sell beer at retail under Section 107 , oaumu

jspetho par. salėjethe Alcoholic Beverage Control Law at 4
4th Ave., Borough of Brooklyn, County
Kings, to be consumed on the premises itpnlra iČrPlVcjfi na- PETER MANOS, PETER SOUMAKII IblClKSLl pa

JAMES KALAMARAS & 
JAMES SOUMAKIS 

d-b-u Dion Rest.
Ave., Brooklyn, N.4501—4th

NOTICE is hereby given that License

to, kad Federacijos 
igrjžtų prie ausčiau 
papročio-tureti Apy-

EB 1348 has been issued to the undersis yimpliiia nilSlzlitini 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, Cot 
of Kings, to be consumed on the prem!

JACOB ROBINSON
363 Wilson Ave., Brooklyn, N.
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Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street,
Harrison, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5709 
6th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

CHARLES BURFEIND
5709—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2053 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 169 
7th Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

HAROLD PRENNER
169—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2270 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 317 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRED HOYER
317 Wilson Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2358 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control I,aw at 213 
Franklin St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

STANLEY ZUK
213 Franklin St., Brooklyn, N .Y.

hereby given that License Ann Irni -jip KllVO 
been issued to the undersil ’ J

gruodžio mėnesio 
iiekmadienį, tad ar 
ir šiemet seimelį 

^Jdžio 29 d„ sekina
mo dar pakanka-

NOTICE is 1 . _
RL 7892 has been issued to the undersij 
to sell beer, wine and liquor at retail ui 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ( 
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

HENRY KALINOVICH 
Penn Bar & Grill

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N<

lėj
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nu 
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pa 
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NOTICE is hereby given that License. 
EB 724 has been issued to the undersil 
to sell beer at retail under Section 10' 
the Alcoholic Beverage Control Law at, 
Vanderbilt Ave., Borough of B’klyn, Co’ 
of Kings, to be consumed on the premil 

MICHAEL DOHERTY 
d-b-a Park View Tavern 

Vanderbilt Ave., Brooklyn, N _________ __f

NOTICE is hereby give-> that License 
GB 1842 has been issued to the undersi 
to sell beer at retail under Section 10 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Cortelyou Rd., E___ ... C
of Kings, to be consumed off the pren 

CANDIDO LUIGI & CIRO DI PALI 
d-b-a Di Palmai Bros.

1510 Cortelyou Rd., , Brooklyn,,

^gti, Federacijos 
tirėtų persvarstyti

Federantas
631

OA REMIA
.everage Control Law at . „..„{Vai” rai
Borough of- Brooklyn, C< if AmeriKai Icl- 
e nCf the nreUffl rl . - • .

a, visada viem 
a brooklyniečiai 

>r p. Franceson. 
tn? reikia para- 

s ^kii, abu šie 
■ įii^ministraci- 

Sįp auką. Nuo-
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NOTICE is hereby given 
EB 2033 has been issued 
to sell beer at retail unc 
the Alcoholic Beverage 
Ayenue J, Borough of 
Kings, to be consumed 

CORNELIUS D-
,, . Sullivan’s Iz/ar & Grill |
4115 Avenue J, Brooklyn

that Llcei 
o the und< 
>r Section 

!>ntrol Law 
irooklyn, Cc 

(on the p re n 
SULLIVAN

ka
Kj



Spalių - October 18, 1940

>89 Henry St. Bnrnn,U if Kings, to bi d 
58M89 Hen“Ast?,AN2AU4!| 

NOTICE is hereby I 
GB 2569 has been’i^Aj 

.o sell beer at retail nlz J 
wk Alcoholic Beverage

.<« a,.?™ Am 
N O TICE is hereby I 
GB 1895 has been issuJ^J 

to sell beer at retail r 
the Akoholic Beverage 
Bath Ave., BoroughKings, to be conS^M 

HM.BBI, aJ>A™

NOTICE is bereby~gh7~> 
GB 15T7 has been hSTXj 

to sell beer at retail the Alcoholic Bevenį,^?>3 

3rd Ave., Borough d 
Kings, to be consumed ^ 
•»-» A,.®1® As

VIETOS ŽINIOS
[FEDERACIJOS APSKRI- 
I TIES NARIAMS

LANKĖSI GALINIS

GB 11546 has been Q 
to sell beer at retail ^2*1 
die Alcoholic Beveraw°S;
FVankUn Ave., .
of Kings, to be consul 

430 Franklin A^S

GB 1697 has been 
to sell beer at retail n-Z^sl 
die Alcoholic Beverage (£>« 
Sumner Ave., Borough 
of kings, to be conanJ M 
424 Sumner BEW| 

NOTICE is herebyTTTT' I 
GB 1799 has be® i^ J 
to sell beer at retai) unW ■ W 
the Alcoholic Bewnge *^1 Stuyvesant Ave., Borough J J 
of Kings, to be cwsnuS 2,^1

to sell beer at retail ci. t'l 
the Alcoholic Beverage 
Avenue D, Borough of fcAl 
Kings, to be consunį ■« - I

LILLIAN GBOShtu 
3010 Avenue D, g“] 

NOTICE is hereby giro th- I 
GB 2193 has been StAl 
to sell beer at retail cfc 
the Alcoholic Beverage tel 
Evergreen Ave., Bo roughĖ-.j 
of Kmgs, to be consed efiu

GUSTAV BLOG 
407 Evergreen Ave., įJ

NOTICE is hereby given te 
GB 11491 has been issued to & * 
to sell beer at retail cį.-į? 

: the Alcoholic Beverage Cetn» 
į Nostrand Ave., Borough i

of Kings, to be consmrf di į, 
' SAMUEL .BBAtT

1144 Nostrand Ave., į.

I L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities mėnesinis 
susirinkimas įvyks penkta
dienį, spalių 25 d., Apreiški
mo par. salėje. Susirinkimas 
ubai svarbus daugeliu at
žvilgiu, tad visi draugijų at
stovai ir veikėjai kviečiami 
[gausiai atsilankyti. Šiame 
Susirinkime bus galutinai 
[priimti planai Margumynų 
[Vakarui sėkmingai pravesti. 
| Margumynų Vakaro ruoša 
[gražiai vykdoma. Komisija, 
k ypač jos narė Jozefą Pau
lauskienė, smarkiai dirba, 
[tad tikimasi, kad publikos 
[gausiai turėsime. Visos drau
gijos pakviestos—joms aps
kričio sekr. M. Mikolaitis iš- 
piuntinėjo kvietimus ir bilie-

buvo 
Gali- 
atsi- 

įstai-

buvo

Pabaltijo Tautų Dienos pa
saulinėje parodoje proga į 
New Yorką iš Bostono 
atvykęs Dr. Pranas E. 
nis, kurs surado laiko 
lankyti ir „Amerikos” 
goję.

Spalių 6 d. parodoje
ir bostonietė O. Ivaškienė, at
vykusi su savo vyresniu sū
neliu. Ivaškienė Bostone tu
ri suorganizavusi gražią gru
pę vaikų, šokančių lietuviš
kus šokius ir grojančių lietu
viškus kūrinius. Pernai p. 
Ivaškienės vadovaujama gru
pė dalyvavo Pas. Parodos 
Lietuvių Dienoje.

in I R £

Apskrities Valdyba.

LANKĖSI SVETIKAI
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GB 2250 has been issued ta th 
to sell beer at retail tafe įj 
the Alcoholic Beverage 
Pitkin Ave., Borough el fįį.1 
of Kings, to be consrad if 

MABY FEBKAtl I 2362 Pitkin Ave., L-..-Į 

NOTICE is hereby gira th J 
GB 2128 has been issduaj 
to sell beer at retail mje įgl 
the Alcoholic Beverage tel 
Tompkins Ave., Borough d fanl 
of Kings, to be cousuwl fijl 

ROSE WSK I
385 Tompkins Are, hfl

NOTICE is hereby gira th J 

GB 2037 has been isad J 
to sell beer at retail uds ixl 
the Alcoholic Beverage (telra 
Stuyvesant Ave., Boroiį d Fs| 
of Kings, to be corned if M 

FRANK BOlSffi I 
188 Stuyvesant Ave,

NOTICE is hereby gira ir J 
GB 1822 has been iš®d to h M 
to sell beer at retail utte Sal 
the Alcoholic Beverage teiti 
Manhattan Ave, Bmwi i Fc I 
of Kings, to be constcsd <5 a l 

ADOLF SH 
680 Manhattan Are., Bsc

NOTICE is hereby gira th: d 

GB 2405 has been isned »3ta 
to sell beer at retail mte Sm 
the Alcoholic Beverage Car.!>1 
Nostrand Ave., Borough a! Br® ■ 
of Kings, to be consumed d! 4® 

ELSBEIH ELE | 
1374 Nostrand Ave, BafcK

NOTICE is hereby gira th - £ 
EB 1985 has been issued to Į =■ 
to sell beer at retail nds ocB 
the Alcoholic Beverage (talfB 
East New York Are, Btrapt® 
County of Kings, to be 
premises. _____  £

SANTO NESI® ■ 
1762 East New York Are, b-'[,.

NOTICE is hereby gira į -į 
EB 862 has been issued to » 
to sell beer at retail mte 
the Alcoholic Beverage 
E. 16th St, Borough of 
of Kings, to be consumed 

WILLIAM L 1 
1234 E. 15th St, *'■->

NOTICE is hereby gira 
EB 854 has been issued to 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
12th Avenue, Borough of 
of Kings, to be conswd ® 

jack levint® ■ 
5014—12th Ave., t'“ | 

NOTICE is hereby gira 
EB 1445 has been issedt’^i 
to sell beer at retail unte-.-i 
the Alcoholic Beveraže ta-'I 
Tompkins Ave, BorougU^l 
of Kings, to be.<«^ ■

272 Tompkins Ave, ■

NOTICE is hereby
EB 2667 has been įsosl» -■ 
to sell beer at retail ® 
the Alcoholic Beverage I 
4th Ave., Borough of l»k J 
Kings, to be I

PETER MANOS,
JAMES KAUM1KL I 

JAMES SOW- I 
d-ba D»n &į,l 

4601—4th Ave, ____ j

NOTICE is hereby gira J 

EB 1348 has been ISO®£ - I 
to sell beer at retail ,| 
the Alcoholic Beverage t;=-. I 
Wilson Ave, Borough 
«' ki"“’ Yfcortfe 

363 Wilson Ave-. ___ |

NOTICE is hereby.^® ^| 

RL 7892 has been issnea 
to sell beer, wine and j| 
Section 107 of the Afr,' I 
trol Law at 247 Pamali 
of Brooklyn. County ol I 
"™d ™ M-Ąį1

Penn Bar « ^1 
247 Pennsylvania

NOTICE is hSreby. gW1 
EB 724 has been 
to sell beer at retotl , 
the Alcoholic Beverage f, 1 
Vanderbilt Ave, L
of Kings, be consumt^f ■ 

MICHAEL n-y 
. . Viri .

| Spalių 13 d. atvykęs iš Lie
tuvos Henrikas Sveikas su 
;savo motute Modesta Sveti- 
Bdene lankėsi „Amerikos” re
dakcijoje. Iš kelionės abu at
rodė išvargę. Jokių linksmų 
[žinių iš Lietuvos padangės 
atvykusieji negalėjo praneš- 
Įtiti. Tos pačios, liūdnos, šir
dį slegiančios žinios. Liku- 
siems Lietuvoje vien reiškė 
gižuojautą. Džiaugėsi laimin
tai pasiekę laisvės šalį.
I Drauge atsilankė ir jo 
helis iš Rochester, N. 
tAmerikos” skaitytojas, 
Ibai linksmas sulaukęs bran
gių svečių iš tėvų krašto.
B- ,-^vetikas keletą metų 
lOavo Lietuvoje. Baigė 

ILtfpėdos Prekybos ir Pra
monės institutą. Lietuva jam 
Įpatiko, net nesiruošė iš jos 
išvažiuoti. Tik žiauri rusų 
Okupacija privertė jį palikti 
Brangų kraštą.

tė-

la-

IMAITIENĖ SVEIKSTA

led 
of 

117 
i ti
es.

pasveikti. Kavaliauskai iš
auginę gražią šeimą. Jų sū
nūs ir duktė priklauso prie 
parapijos jaunimo d-jų.

Suaugusiems kursai
Šiuos kursus lanko gražus 

suaugusių ir jaunuolių būrys; 
veda sesers pranciškietės. 
Mokoma anglų ir lietuvių 
kalbos bei rengiama piliety
bei įsigyti, šiuos kursus tu
rėtų lankyt dar didesnis skai
čius ir pasinaudot šia proga. 
Pamokos kiekvieną trečiadie
nį, 7 vai. vak.

Spalių 12 d., šeštadienį mi
rė visiems žinomas biznierius 
A. Petraitis, rakandų krautu
vės savininkas. Buvo pašar
votas pas grab. S. Aromiskį, 
423 Metropolitan Avė. Spa
lių 15 d. kūnas išvežtas į 
Gardner, Mass., kur ir buvo 
palaidotas.

Velionis A. Petraitis, arti
mas „Amerikos” rėmėjas, vi
suomet būdavo linksmai nu
siteikęs, gero būdo žmogus. 
Mirė širdies liga. Jo karstą 
atlankė skaitlingas būrys 
draugų ir pažįstamų. Paliko 
nuliūdime žmoną, 2 sūnus ir 
dukterį.

Šių metų pavasarį sunkiai 
roko sužeista M. Žemaitienė, 
Igai guėjusi ligoninėje, jau 
Ta sugrįžusi į savo butą, 
Spalių 6 d. dalyvavo Apreiš- 
dmo par. salėje Gyv. Rožan- 
iaus ir tretininkų dr-jų gy- 
Ivimo 25 nfetų sukakties 
vakarienėje. Buvo atsilankiu- 
li ir „Amerikos” įstaigoje. Ji 
larnėra visai išsveikusi, jau
kiasi silpnai. Linkime jai 
Įeikiai visiškai išsveikti.

APYLINKĖS SEIMELIO 
REIKALU

Praeitame „Amerikos” nu- 
Jeryje pranešta, kad Fede- 

harry"ro® facijos apskritis nutarė Apy- 
——'■'jinkės Seimelį šaukti sausio 

p d. Maspetho par. salėje. 
Įia proga tenka išreikšti pa
sidavimas, kad Federacijos 
bskritis grįžtų prie ansčiau 
rovusio papročio-turėti Apy- 
|nkės Seimelius paskutinį 
buodžio mėnesio sekmadie-

Seimeliai turėjo visada ge- 
o pasisekimo, kai jie buvo 
aukiami gruodžio mėnesio 
jaskutinį sekmadienį, tad ar 
Nevertėtų ir šiemet seimelį 
laukti gruodžio 29 d., sekma- 
lienį. Laiko dar pakanka
mai prisirengti, Federacijos 
apskritis turėtų persvarstyti 
įavo nutarimą.

’ Federantas

v^l JIE VISAJDA REMIA
631 Vanderbilt Ave- t '

NOTICE is hereby giv^*Kada tik ,’.Amerikai” :
the Alcoholic Beverage WjH
Cortelyou Rd, Borough oU>
of Kings, to be consumeUį,

CANDIDO LUIGI &
d-b-a DiPalma'd

1510 Cortelyou Rd, V

NOTICE is hereby given 
EB 2033 has been issued 
to Bell beer at retail uj1 
the Alcoholic Beverage M 
Avenue J, Borough of Ii 
Kings, to be consumed 11 

CORNELIUS
Sullivan's BfUl 

4116 Avenue J. <1111

MASPETHO ŽINIOS

bės” redaktorių, kurs buvo 
suorganizavęs dienraštį, bet 
prieš d ve j is metus turėjo pa
sitraukti dėl įvairių priežas
čių. Numatoma, kad „Vieny
bė” dienraščiu nebebus, o bus 
leidžiama du kartus savaitė
je. Paskutiniu laiku „Vieny
bė” ne retai išeidavo ir tik 
vieną kartą savaitėje.

„V-bės” permainomis rūpi
nosi visa eilė tautininkų, ku
rie stengėsi suvienyti išsi
skaidžiusius tautininkiškas 
jėgas. Šio darbo priešakyje 
buvo dr. B. Vencius. Ateitis 
parodys, kaip naujos permai
nos paveiks į „V.” visus rei
kalus.

New Yorke uosto vadovy
bė siūlo išvesti tunelį iš 
Brooklyno, Bay Ridge į 
Greenville, N. J., kur eitų 
tik prekiniai traukiniai.

LICENSES
Wholesale, Retai)

BEER, W/NES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2024 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 869 
Eastern Parkway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings ,to be consumed on the 
premises.

FRIEDA KLARFELD 
(Parkway Del. & Rest.)

869 Eastern Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1448 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 70 
Kingston Ave.. Borough of Brooklyn, County 

Kings, to be consumed on the premises.
FRANCES GRANT

Spic & Span Restaurant & Bar 
Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.

of

ŠV. JURGIO PARAPIJA

—CYA turės savo metinį 
šokių vakarą parapijos salė
je spalių 26 d.

—Kun. J. Balkūnas sakys 
visus 40 vai. Atlaidus ir pa
mokslus lietuvių bažnyčioje 
New Britain, Conn., spalių 
20-22 d.d.

—Teofilė Leveikienė, mūsų 
Vyšniauskienės sesutė, sun
kiai serga ir guli Beth Moses 
ligoninėje.

—Rožančiaus draugija sa
vo metiniame susirinkime 
perrinko valdybą: pasiliko 
tie patys asmenys, tik išrinko 
vicepirmininkę Oną Laukai
tienę.

—Daug jaunuolių stoja ka
riuomenėn. Kai kurie įstojo 
į aukštesnes mokyklas. Visi 
vyrai noriai trečiadienį įsire
gistravo.

—Lietuviai Amerikos pilie
čiai užsiregistravo balsuoti. 
Vietiniai uoliai ruošiasi bal
suoti lapkričio 5 d.

Šį sekmadienį, spalių 20 d., 
per sumą prasideda 40 vai. 
atlaidai. Per sumą ir antra
dienio vakarą įvyks įspūdin
ga prosesija, kuriai vadovaus 
sesers pranciškietės. Choras, 
vad. J. Brundzos, ruošiasi 
šiuos atlaidus paįvairint gra
žiu giedojimu. Antradienio 
vakarą klebonas rengia cho
rui vaišes.

Pamokslininkai: sekmad. 
vak. kun. M. Pankus; pirm, 
kun. J. Kinta; antrad. misio- 
nerius; rytais: kun. B. Kru
zas ir kun. V. Masiulis.

Koncertas pavyko
Rengtas pereitą šeštadienį 

choro koncertas gražiai pa
vyko, tik gaila, kad neper- 
daugiausia publikos atsilan
kė. Gražiai pasirodė p. B. 
Brundzienės s u o r ganizuota 
šokėjų grupė. Taipgi gražiai 
atliko savo partijos dialoge 
S. Jankauskaitė ir Gegyte. 
Daug juoko prikrėtę komike 
Ona Zajankauskatė monolo
ge. Choro ir vyrų dainos ir
gi gerai pavyko. Sesuo, pran- 
ciškietė, neseniai pargrįžus iš 
Lietuvos, gražiai nušvietė 
apie dainos meną ir ragino 
jaunimą dėtis į choro eiles, 
kad čia gimusis jaunimas ne- 
nutolstų nuo lietuvybės. At
silankiusiems ši pramoga pa
tiko.

Paveikslai iš Lietuvos
Šį šeštadienį parapijos sa

lėje bus judomi paveikslai iš 
Lietuvos, kuriuos rodys Ja- 
nuševičius. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga tik 35c. Šiais 
paveikslais turėtų visi susi
rinkę pasigėrėti.

Važiuoja į Philadelphia
Spalių 27 d. mūsų parapi

jos vaidilų grupė važiuoja į 
Philadelphia, šv. Kazimiero 
parapiją, suvaidint ten „Ry
tų Pilį”.

Choras į Maspethą
Lapkričio 3 d. choras už

kviestas su koncertu ir vaidi
nimu į Maspethą, N. Y. Cho
ras atsiteis maspethiečiams 
už jų suvaidintą pas mus te
atrą „Teta iš Amerikos”.

Sunkiai Serga

Nesuinteresuotas

MIRTIES SUKAKTIS

Spalių 20 d. sukanka dve- 
metai, kai mirė Antanas

Valantiejus. Sukakties 
proga mišios bus laikomos: 
sekmad. 8 vai. rytą V. J. At
simainymo bažnyčioje, Mas- 
pethe, o pirmadienį, spalių 
21 d. Waterbury, Conn, ir 
Hinsdale, Ill. tėvų marijonų 
seminarijoje, kur mokosi ve
lionio sūnus Jonas.

ji

l” rei
tingą parauna, visada vieni 
^nųjų būnia. brooklyniečiai 
[žemaitis Lr P. Franceson. 
Bį kartą, K<ai reikia para
mos intertype?b fondui, ab’ Staiga, rodos, širdies ata-
Biuliai aėjo'Ai adminis< sunkiai susirgo Emilija
[ir įteikė saOP auką. N uo-TKavaliauskienė, 401 Autumn 
Įtos jiems ačivįį- - " T u-—5 g—Ave. Linkėtina ligonei greitai

a.a. ANTANAS J. VALANTIEJUS
16-VII-1885 © 20-X-1938

Your gentle face and patient smile 
With sadness we recall, 
You had a kindly word for each 
And died beloved by all.
The voice is mute and still the heart 
That loved us well and true, 
Ah, bitter was the trial to part 
From one as good as you.
You are not forgotten loved one
Nor will you ever be, 
As long as life and memory last, 
We will remember thee.
We miss you now, our hearts are sore 
As time goes by we miss you more 
Your loving smile, your gentle face. 
No one can fill your vacant place.

NEUŽMIRŠTAMAS
VAKARAS

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Šv. Vardo draugijos mėne
sinis susirinkimas įvyko per
eitą sekmadienį tuoj po 9 vai. 
mišių. Dvasios vadas kun. 
Laurynaitis pranešė, kad 
spalių 25 d. baliuje bus ir 
programa — netikėti komedi- 
jantai palinksmins svečius.

Taip pat buvo pranešimai 
iš Federacijos apskrities ir 
pranešta apie „Amerikos” 
persikėlimą į Susivienymo 
namą, 222 So. 9th St., Brook- 
lyne. Susirinkimas naujos 
mašinos (Intertype) fondui 
paskyrė iš iždo 10 dol.

jų skyrius susitvertų Brook
lyno kolonijoje, kur iki šiol 
panašaus skyriaus dar nebu
vo.

Atstovės grįžo patenkintos 
maloniu seserų priėmimu ir 
smagia kelione.

Šv. Vardo draugija kviečia 
visus lietuvius ir lietuvaites 
į jų parengimą, kuris įvyks 
spalių 25 d., penktadienį, An
gelų Karalienės par. salėje. 
Prasidės 8 vai. vak.

Ypatingai kviečiami atsi
lankyti kitų parapijų šv. Var
do draugijos nariai. Svečiai 
bus gražiai priimti ir pavai
šinti. Bus gražių pamargini- 
mų. Prašomi nepamiršti.

Sodaliečių bendroji Šv. Ko
munija bus šį sekmadienį, 9 
vai. mišių metu. Visos para
pijos mergaitės prašomos da
lyvauti ir prisidėti prie gar
bingos draugijos.

LANKĖSI PITTSBURGHE

Ant Slivinskienė ir V. Kon- 
trumienė dalyvavo seserų 
pranciškiečių rėmėjų seime. 
Jos atstovavo šv. Jurgio par. 
Gyvojo ir Amžinojo Rožan
čiaus dr-joms. Draugijos se
selių naujos akademijos sta
tybos reikalams paaukojo 
$50.00.

Seime apsvarstyta būdai, 
kaip sėkmingiau sukelti fon
dą naujai akademijai. Nori
ma gražiai įrengti virtuvę. 
Pageidauta, kad seserų rėmė-

Rep.

SMAGUS ŽAIDIMAS

Lapkričio 3 d., sekmadienį, 
šv. Jurgio par. Gyvojo ir Am
žinojo Rožančiaus draugijos 
rengia smagų žaidimų vaka
rą. Bus daug gražių, bran
gių dovanų, tad visus kvie
čiame šiame parengime daly
vauti. Rengėjos

NAUJOS PERMAINOS

„Vienybės”--leidėjai praei
tą savaitę išrinko naujus di
rektorius, kurių pirmininkas 
bus Ant. Mikalauskas, vienos 
užeigos savininkas. Direkto
riais išrinkti Trečiokas, Klin- 
ga, Laukaitis, Jokūbaitis ir 
Tysliava.

Naujoji vadovybė tuojau 
padarė svarbias permainas— 
nauju „Vienybės” redakto
rium pakvietė Juozą Tyslia- 
vą, buvusį anksčiau „Vieny-

Gerų pramogų mėgėjai 
kiu būdu negali pamiršti, kad 
lapkričio 10 d. Apreiškimo 
par. salėje įvyksiąs Margu
mynų Vakaras bus viena gra
žiausių šio rudens pramogų. 
Programoje turėsime artistę 
Jonę Žukauskaitę, Apreiški
mo par. didžiulį chorą ir la
bai linksmą, 4 veiksmų kome
diją, kurią režisuoja EI. Bart
kevičiūtė. Po programos bus 
labai smagūs šokiai.

70

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2408 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 340 
Roebling St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LOTTIE BOBITCHE
340 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2618 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 436 
Graham Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ALEXANDER ARDOLINO
436 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2000 has bpen issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 304 
Prospect Park West, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises

EUREKA RESTAURANT, Inc.
304 Prospect Park West. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 11584 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 377 
Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ALEX STEIN & SAM BURSTEIN 
Slope Delicatessen

377 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1958 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 332- 
38 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN FEIGELES 
332-38 Pennsylvania Ave., Brooklyn 
a-k-a 638 Sutter Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10794 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 174 
Harrison Ave., Borough of Brooklyn. Counts 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH CONTI
... ________  ____ . Brooklyn. N. Y.

to sell beer at retail under Section 107 of 
GB 2222 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2311 
Pitkin Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK BOSCO 
d-b-a F. Bosco & Sons

2311 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1668 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 5417 
5th Ave., 
Kings, to 

5417—5th

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1674 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 4718 
Avenue D, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

DORA DATZKER
4718 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2059 has been issued to tho undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1101 
Banner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

ANNA ESPOSITO
1101 Bannor Ave., - Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2382 has been issued to the undersigned 
‘o sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 569 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

LEO COHEN
569 Wilson Avo., Brooklyn, N.

• 7*274 Harrison Ave.,jo

MOTERŲ SĄJUNGOS 
APSKRIČIAI

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

Visos kuopos nuoširdžiai 
prašomos atsiųsti savo at
stoves.

S. Subatienė, pirm.

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.

Spalių 4 d. New Yorko Val
stybės gubernatorius Leh
man įsakė valstybės gynėjui 
J. Bennett imtis visų priemo
nių, kad penktoji kolona bū
tų sutramdyta.

.0:010 0:010:0VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.

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

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel. EVergreen 7-8451

OIOIOIOIOIOIO 0:0:010

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

{Manhattan Liquor Store
1 264 Grand St., Brooklyn, N. Y.
i. Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

0:010:0:01010:0 0:0:010. 010:0:0 0:0:0:010:0:0:0:0:0:0:0:0:0:0

N. Y.

Borough of Brooklyn, County 
be consumed off the premises.
KARL F. ENDRESS

Ave.. Brooklyn. N.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-7550

of
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1993 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 172 
Prospect Park So. West, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

SAMUEL TONELLI
172 Prospect Park So West. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2028 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
th Alcoholic Beverage Control Law at 1106 
Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK LAURO
1106 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS |
BAR & GRILL

I

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

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEID AT

S-. įninkąs
411 Grand Street, 
Brooklyn, N.-Y—

.j..------------------------------------------------ -- ------------------------

Brooklyn© Grab oriai

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

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

Tel. Stagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9-4464

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

ir

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto 
tvarkymu pamainytas numeris 

j buvusio 107 Union Avenue. 
*(. — h—w—-n--a-- a.-- ■----------n-- «—— m—-

Tel. Virginia 7-4499

pa-

F. W. SHALINS 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves
------ $150 ------

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
\ GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.
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Margumynų Vakaras
SEKMADIENĮ
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BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

Tel. STagg 2-7177

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—12 ryte

Penktadieniais uždaryta
TeL EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ

ią viltis, 
įme juos.

numeris iš- 
paskutinį kart% 

kur „Ame- 
išvydo lie- 

3 šviesą. Be-
metus dirbta, 

svajota, rūpintasi 
patalpose, kurias

atalpose, 
mą kartą

i Apreiškimo Par. Auditorium^ I
PROGRAMOJE: ART. JONĖ ŽUKAUSKAITĖ, APREIŠKIMO PAR. CHORAS, JUOKINGA KOMEDIJA | 

I IR KITI ĮDOMUMAI |

t BILIETAI: 50c. ir 75c. PRADŽIA 5 VAL. POPIET $

i .1
ATVYKO GABALIAUSKAI

Spalių 13 d. graikų „Nea 
Heilas” laivu iš Lietuvos at
vyko adv. Stasys Gabaliaus- 
kas su šeima. Adelė Rubliaus- 
laitė - Gabaliauskienė yra L. 
Vyčių organizacijos garbės 
narė, daug veikusi vyčių tar
pe, buvusi vyčių centro val
dyboje. St. Gabaliauskas su 
ja susipažino 1927 m., kai 
lankėsi pirmoji vyčių ekskur
sija; tada Rubliauskaitė sy
kiu su vyčių pirm. Viesulą į- 
teikė gen. Žukauskui ameri
kiečių lietuvių dovaną—auk
so kardą. St. Gabaliauskas 
visą laiką buvo įžymus kata
likų visuomenės veikėjas. Ga- 
baliauskai turi 8 metų sūne
lį Povilą.

Tuo pačiu laivu atvyko 
Jadvyga Tubelienė su dukre
le, Devenienė - Vileišytė su 

sūnpĮiaig ir dukrele j r 
H. Svetikas su motina.

Gabaliauskai, Deveniai ir 
Svetikai iš Kauno išvyko rug
sėjo 4 d. Tai buvo paskutinė 
diena, kurią rusai visiškai 
uždarė Lietuvos Vokietijos 
pasienį; rugsėjo 5 d. Kaune 
panaikintas Amerikos konsu
latas.

Devenienė su vaikais išvy
ko į Waterbury, Svetikai į 
Rochester}, J. Tubelienė su 
dukterim apsistojo dr. B. 
Venciaus šeimoje, o Gaba
liauskai— laikinai apsistojo 
pas Trečiokus, Newarke. Ma
noma, kad Gabaliauskai pasi
liks gyventi šioje apylinkėje. 
St. Gabaliauskas turi labai į- 
domių žinių iš Lietuvos, tad 
apylinkės lietuviams gal teks 
jį išgirsti prakalbose. Gaba
liauskas yra geras, įdomus 
kalbėtojas.

sirinkimas įvyks parapijos 
salėje.

Valdyba

UŽRAŠĖ „AMERIKA” 
IR AUKOJO

New Yorkietis, „Amerikos” 
skaitytojas J. Skužinskas at
silankęs į „Amerikos” admi
nistraciją užrašė „Ameriką” 
vieniems metams savo arti
miesiems. Tuo pačiu paau
kojo $1.00 „Amerikos Naujo 
Intertypo Fonduo”. Už auką 
širdingai dėkojame. Adm.

AUKA IŠ TOLIAU

„Amerikos” skaitytojas J. 
J. Liudvinaitis, gyvenantis 
Linden, N. J. prisiuntė $2.00 
auką, rašydamas:- Siunčiu 
savo mažą, bet širdingą auką 
„Amerikos” Naujo Intertypo 
Epndu£_____________

Džiaugiamies, kad ir iš to
liau pradėjo aukos plaukti, 
aukotojui tariame širdin
giausią ačiū. Adm.

MIRĖ F. FELICKAITĖ

Pereitą savaitę New Yorke 
mirė vėžio liga a.a. Felicija 
Felickaitė, ilgus metus dir
busi Lietuvos Pasiuntinybėj 
Washingtone ir vėliau Lietu
vos Konsulate New Yorke. 
Velionė yra sesutė Marijonos 
Čižauskienės, (dainininkės) 
iš Worcester, Mass.

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Metines Mišios
Pranešame, kad Amžinojo 

Rožančiaus metinės mišios 
bus sekmadienį, spalių 27 d., 
9 vai. ryte. Visos narės pra
šomos susirinkti parapijos 
salėje 8:30 vai. ryte.

Tą pačią dieną, tuoj po pa
maldų, įvyks labai svarbus 
metinis susirinkimas. Visos 
narės nepamirškite dalyvau
ti. Esate kviečiamos atsives
ti ir naujas nares. Bus kal
bama svarbiais reikalais. Su

APREIŠKIMO CHORO 
KONCERTAS

Sekmadienį, spalių 13 d., 
Apreiškimo parapijos choras, 
vadovaujant muz. J. Jankui, 
išpildė Pasaulinės Parodos 
Tikėjimo Šventykloje suruoš
tą liturginį koncertą. Kartu 
dalyvavo ir smuikininkė M. 
Digrytė. Visi labai gražiai 
pasirodė. Girdėjusiems pa
darė neišdildomo įspūdžio. 
Daugiau apie puikiai pavyku
sį koncertą bus sekančiame 
„Amerikos” numeryje.

BUVO WASHINGTONE

„Amerikos” r e d a k torius 
šios savaitės pradžioje buvo 
Washingtone, kur drauge su 
visa lietuvių amerikiečių de
legacija spalių 15 d. lankėsi 
pas prezidentą Rooseveltą.

BALIUS ŠOKIAI
IR KITI ĮVAIRUMAM

Rengia Šv. Vardo Dr-ja

Panktadienį, Spalių 25 d,, 1940m.
ANGELŲ KAR. PARAP. SVETAINĖJE 

So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y.

Bilietas 25 cei^tai Pradžia 7:30 vai. vak.

TADAS ŠIDLAUSKAS, pianistas

Skambins piano solo Čiurlionio, J. Žilevičiaus ir kitų 
kompozitorių kūrinius ir akompanuos spalių-October 20 d., 
sekmadienį, Lietuvių Radijo D-jos koncerte, kuris įvyks 
Grand Paradise salėje Brooklyne. Dalyvaus ir žymus ame
rikiečiams liet, artistas kanklininkas J. Olšauskas, kuris 
turi prirengęs šiam koncertui stebėtinų malonių dainų ir 
suvaidins labai gražų veikalą iš senovės lietuvių praeities. 
Dalyvaus ir žymi solistė, p-lė J. Žukauskaitė, lyrinis sopra
nas, J. Jankus, pianistas, L. Buinis, smuikininkas, Angela 
Maslauskaitė, sopranas, Adeline Dragūnaitė, contraltas, K. 
Hoffmanas, bartonas ir kiti. Po koncerto seks šokiai prie 
Adomo Jezavito orkestro. Bilietai $1.00 ir 75c. rezervuo
toms vietoms, nerezervuotoms—50c, šokiams 40 c. Visa 
lietuviška visuomenė kviečiama į šį įspūdingą Liet. Radijo 
D-jos koncertą, kuriam vadovauja J. Ginkus. Nevėluokite. 
Koncerto pradžia 4:15 vai. po piet punktualiai. Šokiai 7:30 
vai. vak. Snigs ar lys, visi visi atvykite į šį didį koncertą, 
šį sekmadienį. L. R. D.

Delegacija pareiškė preziden
tui padėką už parodytą Lie
tuvai palankumą, nepripažįs
tant Lietuvos okupacijos. 
Aplankytas ir Lietuvos mi- 
nisteris puk. P. Žadeikis. 
Spalių 14 ir 15 d.d. Washing
tone įvyko ir Lietuvai Gelbė
ti posėdis.

RŪPINASI RINKIMAIS

Respublikonų kandi dato 
Wendell L. Willkie rėmėjai 
labai susirūpinę įtraukti ko 
daugiausia darbininkų rinki
mams pravesti. New Yorke 
prie respublikonų partijos 
vadovybės yra sudarytas lie
tuvių skyrius, kurio pirmi
ninku pakviestas adv. W. J. 
Drake (Dragūnas), o reikalų 
vedėju—adv. K. R. Jurgėla; 
skyriaus raštininke yra Biru
tė Ambraziejūtė.

Lietuvių skyriaus nariais 
yra New Yorko apylinkėj ži
nomi asmenys, kaip P. Atko-

Vincas Trainis
Lietuviškų organizacijų 

veikėjas, pašauktas į kariuo
menę, kaip tautinės gvardi
jos narys. Vincas išvyksta 
atlikti karinės prievolės šio
mis dienomis į Alabamą. A- 
merikos Liet. Legijono Da
riaus-Girėno postas savo va
dovybės nariui, adjutantui, 
Vincui pagerbti ir su juo at
sisveikinti spalių 12 d. Povi- 
lansko salėje surengė išleis
tuvių vakarienę, kurioje pa
sakyta daug nuoširdžių kal
bų, pareikšta gražių linkėji
mų.
Vincas Trainis buvo arti

mas ir „Amerikos” štabui. 
Šių metų pavasarį jis drauge 
su EI. Bartkevičiūte pastatė 
didžiulį „Glušo” veikalą ir tu
rėjo svarbią rolę.

Linkime Vincui gražaus 
pasisekimo kariuomenėje, o 
už metų vėl sugrįžti į New 
Yorko lietuvių visuomenę.

DEMOKRATŲ PASTANGOS

Demokratų partijos komi
tetas, vadovaująs rinkiminei 
kampanijai, kad Prezidentas 
Roosevelt būtų išrinktas dar 
ketveriems metams, turi su
daręs ir lietuvių skyrių, ku
riam vadovauja adv. Alfr. 
Wentz> Lietuvių skyr. siunti
nėja lietuviams pranešimus 
apie prezidento Roosevelto 
nuopelnus Amerikos žmo
nėms, apie jo privalumus ir 
atliktus darbus. Demokratų 
vadovybė reiškianti lietuvių 
skyriui didelio palankumo.

Demokratų partijos lietu
vių skyrius gelbės lietuvių 
demokratams organizuotis, 
rengti susirinkimus, siunti
nės plakatus ir t.t. Parūpins 
kalbėtojus ir ves propagandą. 
Susidomėję šiais reikalais 
prašomi kreiptis: Lithuanian 
Division, Democratic Nat’l 
Committee, Hotel Biltmore, 
New York. Tel. MUrray Hill 
3-6800, ext. 259.

GREAT NECK, N. Y

(Vencius)
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

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

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

OIO PIOTO oroio

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2067 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Wilson Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

SAMUEL J. DICKLER 
(Dick’s Dairy)

409 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2142 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 258 
DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

FRANK McHUGH 
(Clinton Food Market)

DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.258

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1038 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 42 Beard St., Borough of Brooklyn, 
County ęf Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLOW RESTAURANT
12 Beard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7912 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271—273 Jay St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BRICCA 
The Park Tavern

271—273 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 808 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail undei- Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law ai 
505 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

LOUIS CALLEGARI & RICHARD 
CALLEGARI 

d-b-a Richey’s Tavern
DeKalb Ave., Brooklyn, N.505

th«

Y

NOTICE is hereby given that License No 
CB 18 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under- Section 105 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
504—6 Marion St., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA JR., 
Post 199 V. F. W. of U. S,

504—6 Marion St.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 

Borough of Brooklyn, 
to be consumed on the

572 Livonia Ave., 
County of Kings, 
premises.

JACOB
572 Livonia Ave.,

BERKOWITZ
Brooklyn, N. Y

ika" keliasi šią sa- 
unerikos lietuvių ka
štavęs—L. K. Susi- 
Hiamą, kur anks- 
iO leidžiamas „Gar
su bus šviesiau, erd- 
itegiau įvairiais at- 

Susilaukiame pa
burtas liudys, kad 
!os darbininkai verti 
desos ir pakenčiamos

čaitis, K. Vilniškis, dr. M. Vi- 
nikas, J. Garšva. Mar. Rusai
tė, J. LeVanda, S. Vitaitis ir 
kiti. Lietuvių skyrius rūpi
nasi, kad lietuviai piliečiai 
gautų ko daugiausia tikslių 
žinių apie respublikonų kan
didatą Wendell L. Willkie, 
kurs šiuo metu veda labai 
smarkią rinkiminę kampani
ją, kartais per vieną dieną 
pasakydamas po kelioliką 
kalbų.

Spalių 16 d. Ali American 
Committee patalpose įvyko 
pasitarimas, kuriame daly
vavo gausus būrys lietuvių, 
norinčių, kad Willkie būtų iš
rinktas. Kalbėjo adv. Dra
gūnas, K. Vilniškis, adv. K. 
Jurgėla ir Dailyda. Nutarta 
turėti prakalbų maršrutą, 
kurs nustatytas tokia tvar
ka: spalių 25 d. piliečių klu
be, 27 d.—Amsterdame, 28 d. 
Klasčiaus salėje, 29 d.—Gr. 
Necke, 30 d.—East New Yor
ke, 31 d. Blissville, lapkričio 
4 d.—Central Brooklyne.

Vietinės Kat. Federacijos 
Rudens Balius įvyks lapkri
čio 9 d. Bus įvairūs laimėji
mai, kurių lakštelius nariai 
pardavinėja. Šokių metu vie
nas gelių šokis bus šokamas 
taip, kaip Lietuvoj. Geras 
orkestras gros lietuviškus ir 
amerikoniškus šokius. Drau
gijai, kurios nariai skaitlin
giausiai atsilankys, bus su
teikta dovana. Įžanga 40c., 
iš anksto 35 centai. Visi kvie
čiami visi laukiami!

Vietinis

Brooklyne, Williamsburgo 
sekcijoje, naktiniai darbinin
kai sekmadieniais turės pro
gos išklausyti ankstyvų šv. 
Mišių. Mišios bus atnašau
jamos Trijų Karalių (Epi
phany), bažnyčioje, 96 So. 
9th St., Brooklyne, tarp Bed
ford Ave. ir Berry St., ne
toli Williamsburgo tilto. Mi
šios prasidės 12:45 vai. po 
pusiaunakčio, sekmadienį.

Vokiečiai planuoja atei
nantį pavasarį pristatyti 
norvegus prie priverstino 
darbo.

Į Šv. Jono universitetą 
Brooklyne šiemet įsirašė 9,- 
062 studentai: 7,457 vyrai ir 
1,605 moterys.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7903 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 400 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN W. GRAY
400 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2001 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
640 Stone 
of Kings,

640 Stone

Ave., Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises. 
HARRY GREENBERG
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2904 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law al 
1021 Rutland Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on th, 
premises.

THEODORE KURTZ
1021 Rutland Ave., Brooklyn, N. Y

Idami į naują vietą, 
pareikšti šiltos padė- 
visiems „Amerikos” 

oš, kurie drauge gy- 
jelojosi visais „Ame- 
rūpesčiais, dalinosi 
jais. „A m e r i k o s” 

contrSoTliLaw kai, išeidami į nau-l 
h of Brook, ūpas, žengia nauja 

nauja darbo dva- 
tiki, kad jų atlikti 
žygiai, stiprinant

oto:otoio;o:o:o:oio:ot<

NOTICE is hereby given that License 
EB 2904 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage < 
1021 Rutland Rd., Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

THEODORE KURTZ 
1021 Rutland Ave., Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License 
EB 697 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section , „t
of the Alcoholic Beverage Control Law I, DUS 1111X3.1113,1 įVCP”

DeKalb Ave., Borough of Brool • — ....
be consumed on

131
County of Kings, to 
premises.

EMANUEL 
d-b-a Emanuel 

131 DeKalb Ave.,

INFANTE
Bar & Grill 

Brooklyn, N;

NOTICE is hereby given that License 
EB 600 has been issued to the undersi 
to sell beer at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
72 Sands Street, Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

b „Amerikos” skai- 
šeimos. Stengsimės 
iJūsų mums suteikto 
imo, bet—neapvilki-

ime numeryje rase-
MAMIE SNIKE . . . . ,

72 Sands St., Brooklyn. N. I nialODiai preZldeil-
evelt priėmė lietuviųNOTICE is hereby given that License.

EB 2882 has been issued to the undersii . . .7
to sell beer, at retail under Section 1 UtVYkUSią OaS 1] 
of the Alcoholic Beverage Control Lawg v .
830 DeKalb Avenue,
County of Kings, to 
premises.
DON M. PONCE &
830 DeKalb Ave.,

Borough of Brooi padėkos už nepripa- 
be consumed on , . v , . r

Lietuvos užgrobimo.
HYMAN SCHULlm , ~VJ. ,

Brooklyn, N>alomi pranešti, kac
atstovas LietuvaiNOTICE is hereby given that License!

EB 798 has been issued to the undersi^. . v .
to sell beer, at retail under Section ■s Norem, viešai 
of the Alcoholic Beverage Control Law! — -

Borough of BrooMJį 
to be consumed on ■ ,

GROSSMAN
Brooklyn, N,

1019 Avenue H, 
County of Kings, 
pi emises.

DAVID
1019 Avenue H,

NOTICE is hereby given that License I 
GB 6930 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section j 
of the Alcoholic Beverage Control Law1 
414 Glcnmore Ave., Borough of BrooM 
County of Kings, to be consumed off 1 
premises.

SAM STACKOWITZ
414 Glenmore Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 1 
GB 2431 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
115 Nassau Ave., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off i 
premises.

HENRY A. WOLFF
115 Nassau Ave., Brooklyn, N.i

NOTICE is hereby given that License ] 
GB 2537 has been issued to the undersij 
to sell beer, at retail under Section j 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
29 Lincoln Rd., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JACOB ALEXANDER & JOSEPH 
ALEXANDER 

d-b-a Sunlite Dairy
Lincoln Rd., Brooklyn, N.29

NOTICE is hereby given that License 
GB 2279 has been issued to the undersii 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
434 Evergreen Ave., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

FRIDA PETERSEN 
434 Evergreen Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2356 has been issued to the undersi) 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
5302 Clarendon Rd., Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MICHAEL SLONIMSKY 
5302 Clarendon Rd., Brooklyn,

Chicagoje, pa
tikėjimą, kač 

vėl netrukus susi 
Įsvės ir nepriklauso 
Jis net ragino lietu 
pikiečius dirbti tau 
kkad Lietuvos žmo 
Sau išvystų laisve

ikaip praneša mūši 
irbis iš Chicagos, sa 
;;e reikšmingai paša 
ii įsidėmėtinus žo

nas Lietuvoje, paži 
irius iš arti. Lietu 
ui tokių būdo ypaty 
« padaro juos stip 
šioje. Jie labai kan 
pakenčia ilgai, be' 
nepraranda vilties 

i savimi ir savo tau

Law 
Brook]

NOTICE is hereby given that License 
GB 2648 has been issued to the 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
705 Flatbush Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

undersig 
Section 
rol La'v,

AUGUST CARLS
705 Flatbush Ave., Brooklyn,

— .J.----
jautos katiegramoi 

no, kur pranešama 
uitijos policijos įsa 

lapkričio 1 d. ii 
privalo išvykti 
Maceina su žmo 
ir dviem sūne 

ijonas Būtėnas, ka 
„XX Am 
politinis re 

ir Kazys Čibiras 
rijonų leisto „ša] 

laikrašti
t, čia veikia bu 

žvalgybiniu 
mjančių gestap<

:onus

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

M

COAL COMEANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

485 Grand Street,
Telefonas: EVergreen 7-1661

trys vyrai įžymū 
katalikų šviesuomi 

Maceina, p 
gabiausia 

filost 
— labsBūtėnas

P’ 
žu 

kritika 
būti išgelbėt 
lietuviai n 

kur no 
būti atiduoti 

Tikint: 
vadovybė r 

didžiaus 
Dar kar 

būti
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