
NAUJIENOS (exch.)
1739 SO. HALSTED ST.

FILSEN STA.
OHTO ACSO H T.. .

Kaina 5 c.Nr. 43 (349)PENKTADIENIS, SPALIŲ (OCTOBER) 25, 1940METAI Vm.Entered as Second - Class matter Mareli 16, 1934 at the Post
Office at Brooklyn. N. Y. under the Act of March 3, 1879

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISUOMENINIO IR KUL
TŪRINIO GYVENIMO SAVAIT

RAŠTIS.

EINA KAS PENKTADIENI.

JETUVIAI GlDyJ 

--------- -- ----------- ' 1

UK 'I K 1-2 po piefe
, 6-8 vakar

ei SventadlaM.J
T®1 EVerpeej^

AI KAIP
įaują vietą.
ptuvių viltis.
gelbėkime juos.
pnuoja „dženitorius”.
augiau atsargumo.

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

423 GRAND STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

Tel. STagg 2 - 2133

VS) 
et

1—8 vakar?
Penktadieni^.^

ED J. WENTZ

(Vencius)

DVOKATAS

burgh Bridge Plaza)

HŲ PALOCWS
A.USIOS RŪŠIES
1, Kava, Arbata, Hot (W. i 
KAMEN®
mie iš geriausios aww e 

ims priimami uisakyt<|įs

;as ginkis

lololoĮoĮ

JORS

inse No. 
iersigned 
i 107 of 
r at 409

County 
remises.

i. N. Y.

mse No. 
iersigned 
i 107 of 
r at 258 
, County 
premises.

| „Amerikos” numeris is
lamas paskutinį kartią 
įse patalpose, kur „Ame- 
į" pirmą kartą išvydo Įie
ško pasaulio šviesą. Be- 
Įseptyneris metus dirbta, 
jta, svajota, rūpintasi 
lose patalpose, kurias 
for tenka palikti.
jįmerika” keliasi šią sa
lę į Amerikos lietuvių ka- 
h tvirtovės—L. K. Susi
ejimo—namą, kur anks- 
I buvo leidžiamas „Gar- 
I Ten bus šviesiau, erd- 
I patogiau įvairiais at- 
|iais. Susilaukiame pa
te, kurios liudys, kad 
maudos darbininkai verti 
lės šviesos ir pakenčiamos 
lės.

teikeldami į naują vietą, 
Ine pareikšti šiltos padė- 
Įžodį visiems „Amerikos” 
toliams, kurie drauge gy
li ir sielojosi visais „Ame- 
fe” rūpesčiais, dalinosi 
pgsmais. „Amerikos” 
Bninkai, išeidami į nau- 
Ipatalpas, žengia nauja 
laika, nauja darbo dva- 
I Jie tiki, kad jų atlikti 
lesni žygiai, stiprinant 
įstuvę, bus tinkamai įver
ti visos „Amerikos” skal
iju šeimos. Stengsimės 
pvilti Jūsų mums suteikto 
Įtikėjimo, bet—neapvilki- 
Imūsų!

_   _ T * X ARKIVYSKUPO RŪMAIPavergtoje Lietuvoje
Lietuvoje nebegalint gauti 

odos, nepaprastai pasunkėjo 
batsiuvių darbo sąlygos. To
dėl ir už puspadžių primuši
mą dabar Lietuvoje mokama 
tarp 10 ir 15 litų. Bet daž
niausia ir už tokią kainą ne
galima gauti odos.

MARIANAPOLIO KOLEGI
JOS RĖMĖJŲ SEIMAS
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NOTICE is berete I 
EB 2904 has been iį;.'| 

to sell beer, st i« J 
of the Alcoholic 

1021 Rutland Rd,VI 
County of Kh®, ^1 
premises, 'I

THMDffirJ 

1021 Rutland Are, j 
NOTICE is teiteXl 

EB 697 has bea teg I 
to sell beer, at rai BJ 
of the Alcoholic fe. I 
431 DeKalb Are, £1 
County of Kinp, to t J 
premises. j 

ekbbJ 
d-b-a Dmį į, I 

431 DeKalb Are, į 
NOTICE is teeteral 
EB 600 has been te^«| 

to sell beer it nt' n] 

of the Alcoholic Bsa, J 
72 Sands Street, 

County of Kings, U j J 
premises.

KAMI 
72 Sands St, .

NOTICE is berete pre J 
EB 2882 has been teed 
to sell beer, it nt J 
of the Alcoholic Bnaa.l 

830 DeKalb Arena tea 
County of Kings u k d 
premises.

DON M. PONCE 1 EE 
830 DeKalb Are, !

NOTICE is herete rail 

EB 798 has been M t J 
to sell beer, it mtisj 
of the Alcoholic Beres L, —

coV7U^f?amas Chicagoje, pa
te tvirtą tikėjimą, kad 
iva vėl netrukus susi- 

1 laisvės ir nepriklauso- 
is. Jis net ragino lietu- 
amerikiečius dirbti tau-
arbą, kad Lietuvos žmo- 
greičiau išvystų laisvą 

NOTICE is herete P?> Dimą.
GB 2431 has been isss; , . v -
to sen beer, at u jrem, kaip praneša musų 

radarbis iš Chicagos, sa- 
alboje reikšmingai pasa- 
Šiuos įsidėmėtinus žo- 
l:
ėdamas Lietuvoje, paži- 
lietuvius iš arti. Lietu- 
nipini tokių būdo ypaty- 
kurios padaro juos stip- 
dvasioje. Jie labai kan- 

; jie pakenčia ilgai, bet

Komunistų spaudos smar
kusis neklystantis „čyfas” 
labai susirūpinęs lietuvių de
legacijos atsilankymu Wash
ingtone. Savo mulkinamiems 
skaitytojams jis nori pasiro
dyti viską žinąs, todėl jis 
abejoja, ar delegacija prezi
dentą mačiusi, girdi, gal tik 
dženitorių ...

Vargšai tie komunistai. Jie 
jokiu būdu negali prieiti prie 
savo „genialiausio ir didžiau
sio mokytojo” Stalino, tad 
mano, kad ir laisvos šalies pi
liečiai negali pasisveikinti su 
savo prezidentu. Jie tik Sta
lino dženitorių gali matyti, 
tad jiems dženitoriai ir vaide
nasi. Pagaliau, ko jiems juok
tis ir iš dženitoriaus. Juk ir 
dženitorius atlieka tokio pat 
garbingumo darbą, kaip ir 
prezidentas. Kiekvienas dar
bas yra garbingas.

SSSR komisarų taryba pri
ėmė nutarimą dėl svetimų 
kalbų mokymo vidurinėse ir 
aukštosiose sovietų mokyklo
se. Tuo nutarimu vienos iš 
svetimų kalbų (vokiečių, an
glų arba prancūzų) mokymas 
turi būti įvestas ligi 1943 m. 
visose vidurinėse federatyvi
nių respublikų mokyklose.

Įdomu pastebėti, kad Ne
priklausomos Lietuvos vidu
rinėse mokyklose visada bu
vo mokoma vienos svetimos 
kalbos kaipo būtinos, ir kitos 
—kaipo neprivalomos. Mas
koliškieji „švietėjai” tiktai 
iki 1943 metų pas save ren
giasi įvesti vienos svetimos 
kalbos mokymą.
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teeitame numeryje rašė- 
kaip maloniai preziden- 
Roosevelt priėmė lietuvių 
Raciją, atvykusią pas jį 
fei padėkos už nepripa- 
ną Lietuvos užgrobimo, 
idie irialonu pranešti, kad 
palies atstovas Lietuvai 
Bferis .,. Norpm,^-Yį£ŠAi.

premises.
DAVID ®H.I 

1019 Avenue H, i

NOTICE is lenki it R 
GB 6930 has bea teei: 
to sell beer, at rSd 2 
of the Alcoholic Bra> 
414 Glenmore Are, te 
County of Kings, B »s 
premises.

SAM sur 
414 Glenmore Are. 1

GB 2431 has bea 

t _____
of the Alcoholic Here* 
115 Nassau Are, fa 
County of Kings, ate* 

premises,
HENRI i f 

115 Nassau Are, ■

NOTICE is herete r*'J 
GB 2537 has been 
to sell beer, it raU 
of the Alcoholic Beres.’ 
29 Lincoln Rd Brc 
County of Kings, ah* 

premises.
JACOB ALELfc 

ALEW-- 
d-ba Ssh ;

Lincoln Rd,29

NOTICE is herete r2' 

h>B reii’te. ^^’Bda nepraranda vilties 
of the Alcoholic Bsy 
434 Evergreen Are. *< 

County of Kings, »• 
premises.

FRIDA FE> 

434 Evergreen Are,

NOTICE is herete 
GB 2356 has bear te®‘ 
to sell beer, it ' 
of the Alcoholic 
5302 Clarendon Rd- 
County of Kings, to» 
premises. _

MICHAEL ■ 
5302 Clarendon Rd.

ikėti savimi ir savo tau- 
teitimi”.

NOTICE is herete.& 

GB 2648 has been 5: 
to sell beer, st 
of the Alcoholic fe- 
705 Flatbush Are. -y 
County of Kings, • 

prcmises- actts 
705 Flatbush Are.

>’• c ' '

Ir „Laisvė” įdėjo vieną 
laišką ,kuriame visiškai nesi
džiaugiama komunistų atneš
ta vergija. Štai kelios iš
traukos:

„Patarčiau jokiu būdu ne
važiuoti, nes dabar Lietuvoje 
be galo neramūs ir keisti lai- 
"kai A . Diles "smarkiai riūkeri- 
tėjome: atėmė 16 ha žemės, 
mišką, kiek tik kame buvo. 
Bet to negana—atims gyvu
lius ir javus, jei kas daugiau 
turės. Nebėra jokios nuosa
vybės, viskas priklauso vi
suomenei. Mes vargę, augi
nę gyvulius, savo prakaitu 
viską uždirbę, dabar už tai 
nieko negauname” ir t.t.

Bet laiško autorės giminai
tė padarė didelę klaidą, ati
duodama „Laisvei” 
jos vardą ir adresą, 
jos vardą r adresą, 
na mergaitė, dar
mokytojų institutą. Aišku, 
jai dabar grės tikras pavojus. 
Ji gali tekti į čekistų rankas, 
į kalėjimą. „Laisviečiai”! 
Jūs džiaugiatės Lietuvos ne
laisve, bet nors neišduokite 
Lietuvos pavergėjų čekis
tams savo tamsių skaitytojų 
giminių, kurie drįsta parašy
ti tiesos žodį!

Rugpiūčio mėn. sudegus 
Židikų miesto centralinei da
liai, be pastogės liko 18 šei
mų. Iš viso sudegė 11 gyve
namų ir 12 negyvenamų tro
besių. Žmonės gauna pakelti 
labai didelį vargą. Nemažiau 
vargsta mokytojai ir moks
leiviai, kurie yra priversti ap
sigyventi artimesniuose kai
muose ir kasdien eiti į mies
telį. Nemaža žmonių, kurie 
buvo sumanę pasistatydinti 
naujus namus, nuo savo su
manymo atsisakė, nes neturi 
jokio tikrumo dėl rytojaus.

Žinomuose Kauno „Saulės” 
rūmuose atidaryta aštuntoji 
gimnazija. Kadangi visos pa
talpos Kaune užimtos raudo
nųjų okupantų ir GPU agen
tų, tai „Saulės’^ rūmuose su
grūsta net 19 klasių. Tokiu 
būdu ši gimnazija būsianti 
viena iš didžiausių gimnazijų 
Lietuvoje.

laišką su 
Tai jau- 
Tai jau- 
lankanti

Raudondvaryje, Kauno ap
skr., buvo žemės ūkio koope
ratyvo steigiamasis susirin
kimas, kurin atėjo keli girti 
asmenys ir pradėjo asmeniš
kus užpuldinėjimus. Patys 
ūkininkai apsidirbo su „nau
jojo gyvenimo” atstovais ir 
juos iš susirinkimo išgrūdo.

Iš Kauno gauta žinių, kad 
Arkivyskupo Rūmai dalinai 
yra rekvizuoti. Apatinis 
aukštas yra užimtas Kauno 
miesto butų rekvizicijos į- 
staigos. Kalbama, kad pir
mame aukšte naujieji valdo
vai norį įkurdinti civilinės 
metrikacijos įstaigą.

Iš Vyskupijos rūmų yra iš
kraustytas Telšių Vyskupas 
Staugaitis. Jis yra prisiglau
dęs kurijai priklausančiuose 
mediniuose nameliuose. Vys
kupijos rūmus užėmė raudo
nosios armijos karininkai.

Taip pat yra iškraustytas 
iš rūmų Vilkaviškio vysku
pas Karosas. Jis prisiglaudė 
pas vietos kleboną. Vilkaviš
kio vyskupijos rūmuose apsi
gyveno rusų karininkai.

Marijonų vienuolyno Mari
jampolėje vienuoliai išvaryti 
iš namų ir išsklaidyti. Net 
parapiją aptarnaujantieji 
vienuoliai yra priversti gy
venti mieste, nors vienuolyno 
rūmai tuo tarpu yra tušti. 
Juose niekas dar nėra apsi
gyvenęs.

Telšių kunigų seminarijos 
rūmai yra užimti rusų ka
riuomenės reikalams. Toks 
pat likimas yra ištikęs Vilka
viškio kunigų seminarijos rū
mus. Ir ten apsigyveno ma
skolių kariuomenė.

Aukštosios Panemunės pu
sė klebonijos yra paimta 
Klebonui prel. Grigaičiui pa
vyko atkovoti nors pusė kle
bonijos. Kitoje pusėje apsi
gyveno rusų karininkai.

—Ukmergėje buvo sureng
ti „ideologiniai Kursai” ku
riuose paskaitas skaitė rau
donosios armijos politinis 
vadovas „draugas” Djako- 
vas.

Kristaus Karaliaus šventė
je, spalių 27 d., Marianapolio 
Kolegijos Rūmuose įvyks me
tinis šios Kolegijos Rėmėjų 
Seimas, kurin kviečiami visi 
šios įstaigos rėmėjai, gerada
riai, bendradarbiai, kad ben
dromis jėgomis galėtume nu
statyti ir įvykdyti mūsų au
klėjimo problemas.

Seimo eiga bus sekanti:
10:00 vai. Iškilmingos mi

šios, pamokslas. Giedos Ko
legijos choras. Laikas po pa
maldų iki 12:00 vai. laisvas 
rūmams apžiūrėti.

12:00 vai. Pietūs 
tams-tėms.

12:00 iki 2:00 vai. 
tai oficialiai lanko
Marianapolio patalpas.

2:00 vai. Posėdžių pradžia.
Seimui užsibaigus, palaimi

nimas Švč. Sakramentu.
Vakarienė delegatams-ėms 

ir svečiams.
Visus kviečia
Kolegijos Rėmėjų Valdyba.

delega-

Delega- 
įvairias

KUBOS VYRIAUSYBĖ
KOMUNISTŲ

BE

Kū-Havana. — Naujasis 
bos prezidentas, pulk. Batista 
savo pareigas jau pradėjo ei
ti. Jis sudarė naują vyriau
sybę, kurios nariais pakvietė 
asmenis iš įvairių partijų, 
kurios jį rėmė rinkimuose. 
Batistą rėmė ir komunistai, 
tačiau jų į vyriausybę Batis
ta nepakvietė nė vieno.

—Šiauliuose buvo sureng
tas mitingas komunistinio 
jaunimo dienos proga. Šiame 
minėjime „draugas” Chienas 
skaitė paskaitą, kuri, pačios 
„Darbo Lietuvos” apibudini
mu, „visai neatitiko momen
to”.

Roosevelt Politines Pastangos

Nauji Hitlerio Pasitarimai
40 VALANDŲ DARBO 

SAVAITĖ

Washington. — Spalių 24 
d. pradėjo veikti darbo valan
dų įstatymas, kurs paliečia 
du milijonus darbininkų. Pa
gal šį įstatymą įvedama 40 
valandų darbo savaitė įvai
riose industrijos dalyse, o už 
viršlaikį turės būti mokama 
pusantro atlyginimo. Įstaty
mas neliečia traukinių, sunk
vežimių ir autobusų darbinin
kų, kurių darbas laikomas 
reikalingu susisiekimo sau
gumui užtikrinti. Mažiausias 
atlyginimas nustatytas 30c. 
valandai.

BALSAVIMO LAIKAS 
PRAILGINTAS

Albany.' — New Yorko val
stybės seimas priėmė įstaty
mo pakeitimą, pagal kurį 
prailginamas prezidento rin
kimų lapkričio 5 dieną lai
kas. Anksčiau šioje valsty
bėje balsavimo laikas tęsėsi 
nuo 6 vai. ryto iki 6 vai. va
karo, o dabar bus leidžiama 
balsuoti iki 9 vai. vakaro. 
Šiais metais užsirašė žymiai 
daugiau balsuotojų, todėl bi
joma, kad 12 valandų gali ne
užtekti balsavimo pareigai 
atlikti.

JAPONIJOS PASITARIMAI
SU SOVIETAIS

Paryžius. — Vokietijos 
kancleris Hitleris šios savai
tės pradžioje turėjo pasitari
mus su Prancūzijos vice
premjeru Lavai, o spalių 23 
d. pranešta, kad Hitleris bu
vo susitikęs su gen. Franco 
Ispanijos-Prancūzijos pasie
nyje. Manoma, kad Vokieti
ja stato Prancūzijai naujus 
reikalavimus, o su ispanais 
tariamasi dėl artimesnio ben
dradarbiavimo.

Iš Italijos pranešama, kad 
vokiečiai reikalauja Ispani
jos naudai šiaurinės Maroko 
dalies, kurią dabar valdo 
prancūzai.

Hitlerį kelionėje po užim
tą Prancūzijos dalį lydėjo už
sienių reikalų ministeris Rib
bentrop. Manoma, kad Hit
leris norėjęs pasikalbėti su 
prancūzais dėl neseniai An
glijos ministerio pirm. Chur
chill pasakytos kalbos, kurio
je jis kvietė prancūzus remti 
anglus.

KATALIKŲ REDAKTO
RIUS PRIEŠ ROOSEVELTĄ

Įžymus katalikų žurnalis
tas, mėnesinio „The Catholic 
World” žurnalo redaktorius 
kun. James M. Gillis šią sa
vaitę paskelbė savo straipsnį, 
kuriame jis išeina griežtai 
prieš prezidentą Rooseveltą, 
kinis, jo nuomone, vedąs šią 
šalį į karą. Kun. Gilis pasi
sako už Wendell L. Willkie.Tokio. — Japonija paskyrė 

Sovietų Rušijainaują aihba- 
sadorių, kurs tuojau pradėjo 
įvairius pasitarimus su So
vietų Sąjungos aukštais pa
reigūnais. Laukiama, kad Ja
ponija ir Sovietų Sąjunga ga
li pasirašyti nepuolimo su
tartį. Pranešama, kad Sovie
tai sutinka pripažinti Man- 
džiurijos okupaciją, o Japo
nija prisižadėsianti pripažin
ti Sovietų ypatingas teises 
kaimyninėje Mongolijoje.

SOVIETIŠKOS MOKYKLOS

Maskva. — Ryšium su 
mokslo metų pradžia, Mask
vos ,,Pravda” įsidėjo straips
nį apie sovietiškąsias aukštą
sias mokyklas. Laikraštis pa
stebi, kad per įstojamuosius 
kvotimus kandidatai parodę 
stačiai neįtikėtiną ignoran- 
tiškumą. Jie nesugebėję pa
reikšti raštu savo minčių. 
Matomai, kaip rašo laikraš
tis, sovietų vidurinėse moky
klose neįskiepijama mokslei
viams susidomėjimo nei me
nu, nei žmonijos kultūra. 
Aukštųjų mokyklų studentai 
visiškai nesidomi mokslu. 
Praeitais metais Petrapilio 
universiteto studentai pralei
dę 40,000 paskaitų. Tik ką 
šiam semestrui prasidėjus, 
142 studentai visiškai neatė
ję į paskaitas, todėl 24 stu
dentai jau buvę nubausti. 
Taip pat profesoriai pasižy- 
mį nedisciplinuotumu. Daug 
profesorių neatvykę į pirmą
sias paskaitas, nes jie dar ne
baigę atostogauti. Maskvos 
Universiteto matematikos fa
kulteto dekano pavaduotojas 
Sorokin buvęs patrauktas at
sakomybėn už laidokavimą.

ŠVEICARIEČIAI SUGRĮŽOWashington. ■—Prezidentas 
Roosevelt iki šiol oficialiai 
prezidento rinkiminėje agi
tacijoje lyg ir nedalyvavo, 
nes nepasakė nei vienos kal
bos, kurią visi galėtų pripa
žinti grynai politine. Šią sa
vaitę jis pradėjo agitaciją ir 
spalių 23 d. pasakė pirmą 
agitacinę kalbą Philadelphi- 
joje. Dabartinę jo kelionę ir 
per radiją perduodamas kal
bas apmokės demokratų par
tijos komitetas.

Lapkričio 1 d. prezidentas 
lankysis Brooklyne, N. Y. ir 
čia pasakys kalbą Muzikos 
Akademijos salėje. Spalių 30 
d. jis norėjo kalbėti Baltimo- 
rėje, bet ten negalėjo gauti 
salės, nes didžioji salė buvo 
išnuomota respublikonams. 
Wendell L. Willkie, respubli
konų kandidatas, buvo pasiū
lęs Rooseveltui kalbėti Balti- 
morėje nuo tos pačios plat
formos ir tuo būdu turėti 
nors vienus debatus, tačiau 
Roosevelt šio siūlymo nepri
ėmė.

Spaudos atstovams Roose
velt pareiškė, kad jis pilnai 
pasitikįs savo spėjimu, kurį 
jis padaręs prieš tris savai
tes, o savo slaptą spėjimą jis 
pranešiąs tik po rinkimų. Ta
čiau respublikonai kitaip ma
no. Jie skelbia, kad Roosevelt 
tik todėl pradėjo tiesioginę 
agitaciją, kad jis gavo baugi
nančių žinių apie Willkie iš
rinkimo galimumų padidėji
mą.

New Yorke Roosevelt lan
kysis spalių 28 d., pirmadienį, 
ir čia pasakys kalbą Madison 
Square Garden. Lapkričio 2 
d. jis lankysis Clevelande, 
kur irgi pasakys kalbą.

Bernas. — Didelis Šveica
rijos laikraštis „Neue Zuri- 
cher Zeitung” įsidėjo straips
nį apie Nepriklausomoje Lie
tuvoje gyvenusius šveicarie- 
čius. Autorius rašo, kad So
vietų Rusijai okupavus Lie
tuvą, šveicariečių kolonija 
susidėjo iš 56 asmenų. Jie vi
si sugrįžo į Šveicariją, kai 
tik Lietuvoje pasirodė raudo
noji armija. Laikraštis pa
stebi, kad šveicariečiai vi
sur Lietuvoje naudojęsi dide
lėmis simpatijomis. Sovie
tams okupavus Lietuvą, šir
dingi santykiai, kurie užsi
mezgė tarp Šveicarijos ir Lie
tuvos, turėjo būti nutraukti.

RUMUNIJOJE SUIMTAS 
PULK. BECKRaudonikiuose, Seinų ap

skr., komjaunimas ir pionie
riai surengė vakarą, kuriame 
buvo tokia programa: Skai
tytas referatas „Ką gero 
mums davė raudonoji armi
ja”, o paskum buvo dekla
muotas eilėraštis „Svetimas 
dangus”.

Bukareštas. — Rumunijos 
policija suėmė pulkininką 
Beck, buvusį Lenkijos užsie
nių reikalų ministerį. Pulk. 
Beck, turėjęs Anglijos pasą.

—Šiaulių apskr. Žeimelio 
valse, žemės fondan paimta 
2,602 hektarai. Žemei gauti 
pirmenybę turi 437 prašyto
jai, o nepatenkinta 332 pra
šymai. Kriūkų valse, paimta 
1,965 ha. Prašymų žemei gau
ti paduodta 471, bet liko ne
patenkintų 149. Skaistgiro 
valse, paimta 1,121 ha. Liko 
nepatenkinti 182 prašymai.

—Prie Vilniaus Pedagogi
nio Instituto steigiamas „mo
kytojų tobulinimo . fakulte
tas”. Tame „tobulinimo” fa
kultete mokytojai bus moko
mi m a r k s i z mo-leninizmo, 
naujosios pedagogikos ir t.t. 
Visas šis kursas galįs būti iš
eitas per 4-6 semestrus. Šia
me fakultete kaipo specialy
bė įvedama ir rusų kalba. Fa
kulteto kursą esą galima pra
eiti ir už akių.

I tik gautos kablegramos 
erlvno, kur pranešama, 
Vokietijos policijos įša

li, iki lapkričio 1 d. iš 
etijos privalo išvykti: 
Lntanas Maceina su žmo- 
ulijona ir dviem sūne- 

; Julijonas Būtėnas, ka
li buvusio „XX Am- 
į” dienraščio politinis ne
orius ir Kazys Čibiras, 
s marijonų leisto „Šal- 

redaktorius, laikrašti- 
as. Matyt, čia veikia bu- 
lį Lietuvos žvalgybinin- 
tarnauj ančių gestape,

a.
įsi šie trys vyrai įžymūs 
ĮVių katalikų šviesuome- 

iriai. Dr. Maceina, po 
Šalkauskio, gabiausias 
iausias lietuvių filoso- 

Jul. Būtėnas — labai 
žadanti kūrybinga pa- 
K. Čibira's—gabus žur- 
s, literatūros kritikas. 
Onės turi, būti išgelbėti, 
erikiečitų lietuviai ne- 
jiems iš/vykti kur nors 
jie gali i būti atiduoti į 
!kų nasrus. Tikime, 

 

deracijoh vadovybė nė
šių žmolnių didžiausio 

Dar kartą 
turi būti iš-

Sovietų Lietuvos socialinio 
aprūpinimo k o m i s a r iatas 
praneša piliečių žiniai, kad 
jie nevyktų iš provincijos į 
Kauną įvairiais pensijų, pa
šalpų, darbo ir kitokiais pa
našiais reikalais. Jų reikalai 
tą pačią dieną negalį būti 
patenkinti, todėl, neturėdami 
lėšų, tokie piliečiai atsidūrią 
sunkioje būklėje, kreipdamie
si pašalpų grįžti atgal ir pa
našiai.

Komisariatas praneša, kad 
atvykusioms iš provincijos 
piliečiams jokios pašalpos ne
bus mokamos: nei pragyven
ti Kaune, nei grįžti atgal.

Į Ameriką atvyko pianis
tas Bacevičius, turėjęs daug 
vargo Argentinoje. Ten jis 
pasiuntė Lietuvos išdavikų 
valdžiai sveikinimą. Viena
me Argentinos liet, komunis
tų sušauktame susirinkime 
jis buvo „išrinktas” „Lietu
vos atstovu”, bet niekas jo 
tokioms pareigoms nepripa
žino. Komunistuojantieji as
menys tada sudėjo pinigų ir 
išsiuntė į Ameriką, kad čia 
galėtų „apaštalauti”.

Komunistai šaukia, kad 
Bacevičių kai kas įskundė, 
kam jam išeiti iš Ellis salos 
Lietuvos konsulas nepagelbė- 
jęs ir t.t.
pianistas norima padaryti 
kankiniu. Kiek teko patirti, 
niekas p. B. neskundė, o kaip 
Lietuvos konsulato įstaiga 
galėjo jam pagelbėti, jei jis, 
atvykęs į New Yorko uostą, 
savo Lietuvos pasą nusiuntė 
So v. Rusijos konsulatui ir 
ten įsirašydino Sovietų pilie
čiu?

Lietuviai žinos, koks as
muo atvažiavo ir kam jis tar
naus.

Sovietų Lietuvos ūkiškoje 
spaudoje vis dar svarstomas 
klausimas apie griežtesnę 
galvijų skerdimo kontrolę. 
Nežiūrint to, kad išleisti 
draudimai, už kurių peržengi
mą grasoma 50,000 litų pa
baudos ir 6 mėn. kalėjimo, vis 
dėlto ūkininkai, neturėdami 
saugumo dėl rytojaus, sker
džia gyvulius. Miestuose be 
specialaus leidimo negalima 
parduoti nei paršiuko, tad 
ten dar šiaip taip gyvulių 
prekyba esanti prižiūrima. 
Bet mažesniuose miesteliuose 
ir bažnytkaimuose vis dar ei
nąs masinis gyvulių skerdi
mas.

KENNEDY ATVYKSTA

žodžiu, atvykęs

UVIŲ KOMPANIJA)

i 7-1661

SLYS
>s už jūsų pini- 
mynai naudoja 
»al Co. anglis ir 
>dėl jums nepa- 
džiu.

Sovietų1 okupantams su
trumpinus Lietuvos mokyk
lų kursą, dabar paliepta pa
keisti vidurinių mokyklų kla
sių pavadinimus. Kadangi 
vietoj 6 metų privalomo pra
džios mokslo sovietai įvedė 
tiktai 4 metų kursą, tai vidu
rinės mokyklos kursas irgi 
sutrumpintas. Todėl 1 klasė 
vidurinėse mokyklose vadi
nasi 5 klasė. 2 klasė—6 klasė 
ir 1.1, ki 10 klasės.

—Finansų komisaras pa
skyrė Povilą Kapustiną Lie
tuvos Banko direktoriumi.

—Iš Vilniaus gaunama ži
nių, kad ten butai duodami 
tiktai tiems darbininkams, 
kurie dedasi prie stachanovi- 
nio judėjimo.

Londonas. — Jungtinių A- 
merikos Valstybių ambasa
dorius Joseph P. Kennedy iš
vyko į Portugaliją, per kur 
grįžta į Ameriką. Jis atsi
sveikino su karalium Jurgiu 
ir ministeriu pirmininku 
Churchill. Manoma, kad Ken
nedy į Londoną nebegrįš.

„Amerikos” Naujas Adresas
Visų „Amerikos” skaitytojų,4-ėmėjų, bendradarbių dė

mesiui maloniai pranešame, kad nuo spalių 25 d. „Ameri
kos” įstaiga bus jau naujose patalpose, tad visus laiškus 
prašome adresuoti naujon vieton: AMERIKA, 222 SOUTH 
NINTH STREET, BROOKLYN, N. Y. Telefonas liekas tas 
pats: STagg 2-2133,

Kviečiame visus atsilankyti naujose patalpose.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

Patinęs veidas mėlynė- 
ir spjaudalais apdeng- 
Toks jis stovi prieš Ry- 

Imperijos gubernatorių

Musų Kristus Karalius
„Kaip kiti laisvamaniai, taip ir mes pranašaujame tiky

bų žlugimą ir mirtį”, rašė Dr. J. šliupas (Laisvoji Mintis, 
3 nr.). Bet taip pranašavo ir žydai, išsigynę Kristaus Ka
raliaus—„Mes neturime kito karaliaus, kaip ciesoriaus”. 
Taip manė ir Neronas, Justinijonas, Dioklecijonas ir visa ei
lė Bažnyčios persekiotojų ligi šių laikų Leninų, Kardenų 
ir k. Bet Angelas apreiškė Marijai: „Jis bus didis ir bus 
vadinamas Aukščiausiojo sūnumi. Viešpats, Dievas duos 
Jam Jo Tėvo Dovido sostą: Jis karaliaus Jokūbo namuose 
per amžius, ir Jo karaliavimui nebus galo”. (Luko 1, 32-33).

Šiemet sukaks penkiolika metų, kai šv. Tėvas Pijus XI 
išleido encikliką „Quas primas” (gruodžio 11, 1925), kurio
je išdėsto Katalikų Bažnyčios mokslą apie Kristaus kara
liavimo teises, apie tų teisių pagrindą, prigimtį, jų įsisą
moninimo žmonijai reikalingumą, apskritai naudingumą ir 
šiais laikais ypatingai būtinumą. Ten pat paskelbė įstei
gimą metinės, sekmadienį prieš Visus Šventus, iškilmin
gos Kristaus Karaliaus šventės.

Dar savo pirmoje enciklikoje Jo šventenybė energingai 
nurodė, kad tik Kristaus dvasia, Kristaus mokslui paklus
numas gali suteikti tikrą taiką ir ramumą. Pax Christi ir 
regno Christi (Kristaus taika Kristaus karalystėje) buvo 
Jo šūkis.

„Quas primas” enciklika yra ypatingai nukreipta prieš 
laicizmą, t.y., prieš tą ideologinę kryptį, kuriai rūpi pra
šalinti religijos įtaką iš žmogaus gyvenimo, ypač iš valsty
bės ir visuomenės santykių. Laicizmo vardan stengiamasi 
varyti lauk tikybą iš mokyklų, iš šeimyninio gyvenimo, rū
pinimąsi atskirti valstybė nuo Bažnyčios. Laicizmo var
dan skelbiama religiją esant kliūtimi visuomenės pažangai, 
o kunigus obskurantizmo rėmėjais. Jis skelbia kovą kuni
gams ir jų atstovaujamai Bažnyčiai, ir tuo pačiu skelbia 
kovą pačiam Kristui, Jo dvasios, Jo mokslo įtakai, Jo teisių 
gynėjams. • f

”lykų srityje. Jis taipgi turi viešpatavimo pilnumą ir ant 
visų žemiškų esybių. Valstybių valdovai privalo save lai
kyti tik Kristaus įgaliotiniais. Kristus nenaikina valstybių 
valdžių valdymo galios, bet ją savo autoritetu stiprina.

Kristaus karaliavimo teisės apima visus žmones, krikš
čionis ir nekrikščionis, pavienius asmenis ir šeimas, drau
gijas, visuomenes ir valstybes. Vyriausybės tad privalėtų 
reikšti viešai Kristui garbę ir paklusnumą, jei joms rūpi 
išlaikyti reikiamoj stiprumoj savo autoritetas ir šalies 
gerovė. Vyriausybės, nesiremdamos Dievo autoritetu, tuo 
pačiu griauja patį svarbiausią savo teisių pagrindą ir ati
daro anarchijai vartus. Žmonės turi klausyti tik tokios 
valdžios, kuri rūpinasi vykdyti Dievo valią, kaipo Jo at
stovę. Tik tada valdytojai uoliai prižiūri savo pareigas ir 
nepražengia savo valdymo ribų. Valdomieji gi nesijaučia 
vergais ir tokiai valdžiai nesipriešina. Tvarka, sutikimas, 
broliška meilė, bendros visuomenės gerove rūpestis bus 
tuose kraštuose, kur Kristaus viešpatavimo teisių bus pri
silaikoma iš valdančiųjų ir valdomųjų. Pax Christi in reg
no Christi!

Kristaus Karaliaus šventė įsteigta, kad žmonija su
prastų ir įsisąmonintų Kristaus viešpatavimo teisėmis. 
Šventės apeigos galingai prabyla į žmogaus protą ir širdį. 
Šventasis Tėvas ypatingai nori priminti katalikams, kad 
katalikai, dėl drąsos stokos, dėl kenksmingo delsimo ir ap
sileidimo, dažnai nepasirūpina užimti atatinkamą jiems 
vietą visuomenėje ir valstybėje. Ir taip katalikybės priešai 
neretai sėkmingai kliudo Bažnyčiai turėti reikiamos įtakos 
viešame gyvenime.

Štai „Quas Primas” žodžiai: „kad taip yra bloga, bene 
bus kaltas lėtumas ir bailumas gerųjų, kurie vengia kovos 
arba kovodami per švelniai priešinasi, o tuo tarpu Bažny
čios priešai dar labiau užsikerta ir įsidrąsina. Bet jeigu 
visi tikintieji susiprastų privalą drąsiai ir nuolat kovoti po 
Kristaus Karaliaus vėliava, tai su apaštališku uolumu jie 
rūpintųsi atitolusias ir neišmanančias sielas patraukti prie 
Dievo ir stengtųsi apsaugoti Jo teisių neliečiamybę”.

Katalikai neturi teisės leisti, kad per jų nesusiprati
mą, apsileidimą, nesusiorganizavimą nebūtų religinių ir do
rinių tiesų reikiamos įtakos visuomenės ir valstybės gyve
nime. šv. Tėvas nusiskundžia veikėjais, kad jų tarpe, „yra 
gana daug tokių, kurie visuomenėje neužima kaip reikiant 
savo vietų ir neturi tokio autoriteto, kaip kad pridera tiems, 
kurie neša tiesos žibintą”.

Basas. Paprastučiu ama
tininko drabučiu apsivilkęs, o 
ir tas pats dar supurvintas ir 
apdraskytas. Virve perjuos
tas. Rankos pančiuose. Plau
kai suvelti. Barzda sutaršy
ta, 
mis 
tas. 
mo
Jeruzalėje. Kristus.

—Ar tu esi žydų karalius? 
—Mano karalystė ne iš čia. 
—Tai tu esi karalius?
—Taip, aš esu karalius. Aš 

tam ir gimiau ir atėjau į pa
saulį, kad liudyčiau apie tie
są. Kiekvienas, kurs yra iš 
tiesos, klauso mano balso.

„Klauso mano balso” . . . 
Hm ... Dar kartą permetė Pi
lotas Jėzų akimis nuo galvos 
iki kojų ir jam tuoj pasidarė 
aišku; tas „karalius” Rymo 
ciesoriui nepavojingas. Blo
giausiu atveju jis yra gyveni
mo nepažįstąs svajotojas, jei 
ne koks silpnaprotis. Su ta 
byla jam nėra ko užsiimti.

Tokias išvadas padariu
siam Pilotui nė į galvą nebe
atėjo pasiteirauti, kokias tie
sas tas „tiesos liudytojas” 
skelbia. O jis būtų išgirdęs 
dar negirdėtų dalykų! „Pa
laiminti neturtėliai dvasioje. 
Palaiminti, kurie liūdi. . . Pa
laiminti gailestingi.. . Palai
minti nesuteptos širdies . . . 
Palaiminti, kurie persekioja
mi... Palaiminti, kai jums 
piktžodžiauja ir persekioja 
jus ir meluodami sako visa 
piktą prieš jus dėl manęs. 
Džiaugkitės ir linksminkitės, 
nes jūsų užmokestis gausus 
d a n g uje .. . Nesipriešinkite 
piktam; bet jei kas nori su 
tavim bylinėtis teisme ir at
imti tavo jupą, palik jam ir 
apsiaustą . .. Mylėkite savo 
neprietelius, gera darykite 
tiems, kurie jūsų nekenčia ... 
Nekraukite sau turtų žemėje 
.. . bet kraukite sau turtų 

danguje .. . Ieškokite visų 
pirma Dievo karalystės ir jos 
teisybės . . . Kas paleidžia sa
vo žmoną ir kitą veda, svet- 
moteriauja ir kas paleistąją 
veda, svetmoteriauja .. . Ma
no kūnas tikrai yra valgis ir 
mano kraujas tikrai yra gė
rimas ... Kas valgo mano kū
ną ir geria mano kraują, tas 
turi amžiną gyvenimą ir aš 
prikelsiu jį paskutinę dieną... 
Kas nori būti mano mokinys, 
tegul pats savęs išsižada, te
gul ima savo kryžių ir teseka 
mane. Ir kas neneša savo 
kryžiaus ir neseka manęs, ne
gali būti mano mokytinis” ...

—Gana jau, gana — būtų 
sušukęs Pilotas. —Argi be
reikia aiškesnio įrodymo, kad 
tas vargšas žydelis yra ne vi
sai sveiko proto?

Nėra ko labai stebėtis Pilo
to netikėjimu į Kristų kara
lių. Ką jis apie Kristų žino
jo? Jis susitiko jį pirmą kar
tą. Jis negirdėjo jo pilnų iš
minties pamokslų. Jis nebuvo 
liudytojas stebėtino Kristaus 
gudrumo, kurs keliais žo
džiais uždarydavo burnas ar
šiausiems savo priešams. Jis 
nematė jo nepaprastųjų dar- 
bų-stebūklų, kurie liudijo apie 
jo nežemišką galią. Vargiai 
jis ką girdėjo apie raupsuotų

ir aklų gimusių išgydymą, ar 
įšėlusių ežero bangų nutildy
mą viename akimirksnyje, ar 
jau dvokiančio Lozoriaus iš 
kapo prikėlimą. O jei ką ir 
girdėjo, tai neturėjo .laiko ir 
nematė verta patyrinėti tų 
pasakų tikrumo. Be to, jam 
niekas ir nepasakė, kad Kris
tus tai tas pats garsusis ste
bukladaris. Taigi, iš kur ga
li žinoti Pilotas, kad tas mi- 
zernas žmogelis ne be pagrin
do savinasi nepaprasto kara
liaus titulą?

Mūsų laikų pagonims, neti
kėliams ir net kai kuriems 
katalikams, be abejo, bus 
daug sunkiau paskutinę teis
mo dieną, negu Pilotui. Ko 
Pilotas nežinojo, mes visa tai 
žinome. Dar daugiau žino
me. Iš Bažnyčios istorijos 
žinome, kaip Kristaus žo
džiai pildosi raidė į raidę. 
Mes matome, kaip Jo įsteig
toji Bažnyčia yra persekioja
ma per šimtmečius kuo žiau
riausiomis priemonėmis, ir 
kaip jos pragaro vartai neį
veikia; kaip iš kiekvienos ko
vos ji išeina stipresnė, gar
bingesnė, šventesnė.

Mes nerandame pasaulio 
istorijoje nei vieno kito as
mens, kurs būtų patraukęs 
tokias minias žmonių, taip 
užkariavęs jų širdis, įsigijęs 
tokio pasitikėjimo, kad mili
jonai jam aukoja savo turtus, 
savo jėgas, savo darbus ir net 
didžiausia garbe laiko galė
dami už Jį išlieti savo krau
ją! Mes matome, kaip šim
tai milijonų šventai tiki kiek
vienu Jo žodžiu, kaip visomis 
jėgomis stengiasi savo gyve
nimą priderinti prie Jo rei
kalavimų ir patarimų. Mili
jonams vargšų, beturčių, li
gonių ir visokį dvasinį ir me
džiaginį skurdą kenčiantiems 
Jis yra vienintelė paguoda, 
parama ir paskutinė gyveni
mo viltis.

Per tuos porą tūkstančių 
metų neatsirado nei vieno 
žmogaus, kurs mirdamas bū
tų gailėjęsis Jam ištikimai 
tarnavęs ir Jo žodžio laikęsis. 
Nė vieno! O kas labiausiai 
stebina, tai kad nei vienas tų 
varguolių Jo savo kūno aki
mis nematė, nei vienas Jo gy
vo žodžio neišgirdo, nei vie
nas prie Jo meile liepsnojan
čios krūtinės neprisiglaudė. 
O tačiau kiekvienas ištikimas 
Jo sekėjas savo karaliaus į- 
taką jaučia. Visas pasaulis 
jaučia. Visas pasaulis nau
dojasi Jo meilės vaisiais. 
Pats Kristaus priešų nirti- 
mas, jų kova ir persekiojimai 
rodo, kad „Jėzus Kristus va
kar ir šiandien tas pats ir per 
amžius” (Žyd. 13, 8), kad 
Kristus ir šiandieną tebestovi 
pasaulio gyvenimo centre. 
Jis yra vienintelis karalius, 
kurio nė vienam revoliucijo- 
nieriui nepasisekė nuo sosto 
nuversti ir nepasiseks, nes jis 
karaliauja širdyse, savo mei
le. Jo konstitucijos pagrin
dinis, naujasis įsakymas: 
„mylėkite viens kitą; kaip aš 
jus mylėjau”, (Jo. 13, 34) 
amžiais pasiliks žmonijos 
laimės pagrindu, ir nei vienas 
protingas žmogus negali pa
neigti, jog tas įsakymas iš

pagrindų permainė pasaulio 
veidą. Kas bandė visa širdi
mi tvarkyti savo gyvenimą 
pagal Kristaus nurodymus ir 
netapo laimingas pats ir ne
buvo laimės nešėjas kitiems? 
Kas nuoširdžiai sekęs Kristų 
gali sakyti: Jis mane priga
vo?

Šį sekmadienį milijonų mi
lijonai tikinčiųjų, visų tautų, 
visų rasių, visų luomų ir 
kiekvieno amžiaus susirinks 
prie Kristaus Karaliaus sosto 
nusilenkti Jam gilioje pagar
boje, giedoti jam garbės him
nus ir atnaujinti Jam savo iš
tikimybės priesaiką. Iš mū
sų visų liūdesio, baimės ir ne
vilties slėgimų širdžių turėtų 
kilti vieningas troškimas, 
kad šiemetinė Kristaus Kara
liaus šventė taptų visam pa
sauliui „malonių ir tikro at
sinaujinimo bei Jo dvasioje 
atsigaivinimo diena”, kaip 
linki savo pirmoje Encikliko
je Šv. Tėvas Pius XII. „Te
būnie ji malonės diena vi
siems atšalusiems, pavargu- 
siems ir kenčiantiems; kad jų 
apsvaigę galvos vėl parodytų 
išvidinio dvasios atsinaujini
mo ir atgijimo ženklus. Te
būnie tai malonės diena ir 
Kristaus nepažįstantiems, ar 
Jį praradusiems; kad, kylant

Spalių - October 25,

October 25, 1940

Amerikos" Naujo Intertypo Fon

Šią savaitę aukojo: 

P., Elizabeth, N. J.M.
J. Gedrimas, Brooklyn, N. Y...........................
Pranas Pūkas, Philadelphia, Pa......................
K. Marcinka, Jersey City, N. J......................
Vincas Žemantauskas, Maspeth, N. Y.........
Angelų Karalienės Šv. Vardo Dr-ja, B’klyn

Visiems aukojusiems nuoširdus ačiū.

į dangų maldoms iš milijonų 
ištikimųjų širdžių, „šviesa, 
kuri apšviečia kiekvieną žmo
gų ateinantį į šį pasaulį” (Jo. 
1, 9) parodytų ir jiems aiškų 
išganymo kelią; kad Jo malo
nė sužadintų „neramiose tų 
keleivių širdyse” amžinųjų 
ilgesį, ilgesį kurs juos pastū
mėtų grįžti prie To, Kurs sa
vo kentėjimų pilname Kry
žiaus soste trokšta ir jų sielų, 
ir Kurs degte dega troškimu 
tapti ir jiems „kelias, tiesa ir 
gyvenimas”. (Jo. 14, 6.).

Tik nuoširdus pripažini
mas Kristaus mūsų Karaliu
mi ir sąžiningas laikymasis 
Jo įstatymų ištrauks pasaulį 
iš kraujo bei ašarų jūros ir 
išves į laimingą ateitį.

Kun. J. Kidykas, S.J.

•• ?

(Tęsinys) I si
^jus kalbą užmezgė s! 
įi, stiprių satyrinių K 
mažina, ir su kuklia, ž: 
..a įr lėta Birute. E 
įetė mokslo ir organi- p 
po darbo temas, tik p 
įis judri ir iškalbi 
;a nuklimpdavo į vos s 
,flįrtą bei kokietavimą, \ 
'fisą rodė jos akys, vei- t 
^asa, kūno judesiai ir < 
kertėmis besiraitą kaž- 1 
s priedangos dirbtini

jungos, tai Tarybos u 
nys būtų tuojau parei 
ti lietuvių tautos daliai, 
čiai bolševikų okupa(^- 
laisvo apsisprendimo p fltė sėdėjo kukli ir pa
eito keliu, prižiūrint tai 3. Veido originalumas 
tinei komisijai, kad iš•• • - ..................įų tyrumas dengė dar
vikų pusės nebūtų vartt matytus proto akiračius, 
smurto, vykdant plebi nors ir prastas, bet 
Visam tam darbui atli įdomu dvelkiąs, jos bū- 
Nepriklausomybės a k c 
pravesti bei tinkamai i tūtelių išsireiškimų. I 
muoti viešąją pasaulio jda tarp Gražinos kalbos | 
monę, reikalingos milžin pietavimo įterpdavo ir 
lėšos, kurios sunkia j $ savo žodelį, Eugenijus 
slėgs neturtingą išeiviją miai pastebėjo, kaip

Bet mūsų išeivija, serf“st^sSj° BiJ

skverbėsi iš tyrų akių ir

Kas Gali Kalbėti Tautos Vardu?

Kristaus Karaliaus šventės išvakarėse pagvildenkime 
ryškesnes korektingo kataliko ypatybes. Jų paduodu de
šimts :

1. Katalikas rūpinasi visa atnaujinti Kristuje ir dėl to 
pirm visko pildo ištikimai Dievo ir Bažnyčios įsakymus.

2. Nevertas kataliko vardo tas, kuris ištisais metais 
neina prie Sakramentų.

3. Kataliko įsitikinimai viešpatauja ne tik jo viduje,

bet pasireiškia viešame veikime, tiek jo planuose, tiek dar
buose.

4. Neturi reikalingo katalikiško susipratimo tas, kuris 
nesuderina tautybės su Bažnyčios meile.

5. Katalikas, besirūpindamas pažanga, naudojasi Baž
nyčios jėgomis kultūrai kelti.

6. Katalikų organizuotasis darbas negali pasitikėti tais, 
kurie, šv. Povilo žodžiais tariant, neįeis į dangaus karalys
tę, nes jie girtuokliai, gobšūs, paleistuviai, vagys, žmogžu
džiai ...

7. šikšnosparnis tas, kurs gėdisi viešai pasisakyti ka
taliku ir atvirai prisidėti prie katalikų veikimo.

8. Susipratęs katalikas jaučia atsakomybę už religinę 
padėtį savo vietos.

9. Susipratęs katalikas, kiek gali, remia naudingų kata
likiškų organizacijų veikimą.

10. Sąmoningas katalikas skaito savo spaudą ir kovo
ja prieš prieštikybinius laikraščius.

Kun. Jonas Balkūnas.

Nors mes, lietuviai, šian
dieną nebeturime nepriklau
somos valstybės, bet tauta 
tebėra stipri ir gyva, kuri 
niekad nenustos kovojusi už 
savo valstybės nepriklauso
mybę.

Dėl klastingai įvykdytos 
bolševikų okupacijos du treč
daliai mūsų tautos, gyvenan
čios etnografinėje Lietuvoje, 
neturi sąlygų ir net galimu
mo pareikšti savo valią.

Bolševikų iniciatyva š. m. 
liepos 14 dienos rinkimuose 
išrinktas Lietuvos „Seimas” 
negali būti lietuvių tautos va
lios reiškėjas ir jo nutarimai 
lietuvių tautai neprivalomi. 
Liepos 14 dienos „seimas” 
—tai komunistų partijos sei
mas, kuri teturi Lietuvoje tik 
pusę procento visos mūsų 
tautos narių, ši pusė pro
cento mūsų tautos narių—ko
munistų, primetusių Lietu
vai savo diktatūrą tik įvedus 
jau pusę milijono sovietų ar
mijos ir tos armijos parama 
išsilaikančia valdžioje, nega
li kalbėti mūsų tautos vardu, 
tuo labiau, leisti privalomus 
visai tautai nutarimus.

Kas matė ir buvo gyvu liu
dininku liepos 14 dienos „Sei
mo” rinkimuose Lietuvoje, 
tie visi gali patvirtinti, kad 
šis „Seimas” yra aukščiau
sios rūšies falsifakatas, su
klastojęs tikrąją tautos valią. 
Koks gali būti tautos valios 
pareiškimas per seimą, jei 
kandidatus į tą „seimą” te
buvo leidžiama išstatyti tik 
vienai komunistų partijai, 
teturinčiai krašte tik pusę 
procento gyventojų? Kitų 
99^2 procentų mūsų tautos 
narių pastangos išstatyti sa
vo kandidatus ne komunis
tus, jėga buvo sutrukdytos, 
gerokai prieš rinkimus, su
areštuojant visų lietuviškųjų 
organizacijų vadus, kurie vi
sai nekaltai iki šiol tebesėdi 
bolševikų kalėjimuose. Tokiu 
būdu bolševikai, suklastoję 
tautos valią ir išsirinkdinę 
100 nuoš. bolševikų „Seimą”, 
jokiu atveju negali kalbėti 
mūsų tautos vardu.

Visiems suprantama, kad 
bolševikams valdant Lietuvą, 
tie du trečdaliai mūsų tautos 
narių, velkančių jiems pri
mestą bolševikų jungą ir es
ančių priežiūroje žiaurių, iš 
Rusijos atsiųstų, čekistų, ne
gali pareikšti jokios savo va
lios, tuo labiau reikalauti sau 
bet kokių politinių teisių. Da
bartinėmis aplinkybėmis ne- 
išgirsime iš Lietuvoje gyve
nančių tautiečių jokio teisin
go balso ir nesuklastotos va
lios pareiškimo Lietuvos Ne-

priklausomybės a t s t a tymo 
reikale.

Dabar visa kovos už Lietu
vos valstybės atstatymą naš
ta perkelta ant likusio mūsų 
tautos trečdalio-išeivijos, gy
venančios šiaurės ir pietų A- 
merikoje ir maža dalimi Eu
ropos kaimynynėse valstybė
se. šiandieną šis trečdalis 
mūsų tautos narių—išeivija, 
gyvendama laisvose šalyse, 
gali ir privalo kalbėti visos 
tautos vardu ir reikšti nesu
klastotą tautos valią.

Tą, ką šiandieninėmis sąly
gomis nutars ir padarys išei
vija, visuomet ji savo spren
dimams susilauks šimtapro
centinį bolševikų okupuotos 
tautos dalies pritarimą.

Lietuviai išeiviai, šiandien 
Jūsų rankose Lietuvos lais
vės vėliava, kurią privalote 
nunešti į Vilnių ir iškelti Ge
dimino kalne, iš kurio tą 
brangią vėliavą klastingai 
prašalino okupantai. Visų 
lietuvių akys šiandieną nu
kreiptos į išeivijos, ypač gy
venančios Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse veiklą. Mes 
turime pajusti ant savo pečių 
tą sunkią, bet kartu ir gar
bingą pareigą atkovoti Lie
tuvai nepriklausomybę.

Kad mūsų pastangos būtų 
sėkmingesnės ir pats Lietu
vos vadavimo darbas spar
tesnis, greičiausiu laiku turi
me sušaukti visuotinę visos 
lietuvių išeivijos konferenci
ją, kuri išrinktų autoritetin
gą ir kompetentišką Lietuvos 
Valstybės Atstatymo Tary
bą. Tik tokia taryba tegalės 
tinkamu svoriu kalbėti lietu
vių tautos vardu ir neabejoti
nai reikšti jos valią.

Lietuvos Valstybės Atsta
tymo Tarybos artimiausių 
uždavinių eilėje būtų pasirū
pinti tais nelaimingais tūks
tančiais suareštuotų tautie
čių ir sėdinčių be teismo bol
ševikų kalėjimuose likimu, 
kad bent palengvinti jų kan
čias, reikalaujant viešo teis
mo sprendimų suareštuotų 
bylose ir tarptautinės komisi
jos apžiūrėjimo kalėjimų ir 
koncentracijos stovyklų.

Kitas labai svarbus tary
bos darbas būtų suformuluo
ti lietuvių tautos siekimus, 
atstatyti savo Nepriklauso
mą Valstybę, pasiremiant 
Prezidento Vilsono iškeltu 
tautų apsisprendimo dėsniu. 
Kadangi šį dėsnį pripažįsta 
bent formaliai ir Sovietų Są
junga, įrašydama i savo Kon
stituciją straip., kuriame pa
sakyta, kad sąjunginės res
publikos turi teisę, kada jos 
panorės, išeiti iš Sovietų Są-
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savo bočių garbingas ta i 
jas ir gerbdama savan 
kovotojų už Lietuvos Nį 
klausomybę paaukotas a 
bes, yra pasiryžusi pakeli 
sus sunkumus ir dideles 
terialines aukas.

Lietuvos valstybės n 
klausomybę ir lietuvių ta 
laisvė—kiekvieno išeivio 
tuvio garbės klausimas, 
savo žygiu lietuvių iše 
surašys gražiausią Lied 
istorijos lapą ir nupelnys 
lietuvių gentkartei nevyį 
tį garbės vainiką.

Šiandien kiekvieno liet 
išeivio darbas, paauk 
Lietuvos laisvei, yra ve 
didžiausios pagarbos ir 
kam nevalia jokiais egoL]amas apįe stalą, 1 
niais tikslais to darbo ti 
dyti.

Atėjo istorinė valandai 
da visi-lietuviai išeiviai! 
susijungti po Lietuvos 
vės vėliava. Kas iš mūsų 
nuošaliai tos didelės tai 
akcijos arba tai akcijai 1 
dys, įeis į istoriją kaip 
tos reikalų išdavikas. t| Willkie ir Roosevelt, 
būnie tokių mūsų tarpe. Wu kandidatas šiuo 
išvien. Sip Prezidentas, išgyv

Bose Rūmuose veik 8 
Willkie yra jaunas 

liaudies žmogus, at 
os, iškilęs į krašto ; 
10 viršūnes.
Lpie Rooseveltą aš r 
hi,—apie jį kalba iš 
tacija per unijas, n 
spauda ir milionai I 
Į. Rooseveltas pats 
pinavo, pats pash 
pakeičiamu žmogui 
h agitacaijai naudc 
kas Prezidento parei 

jums pakalbėsiu I 
1 pašnekesiuose apie 
Į apie tą žmogų, ku 
iltis ir asmenybė su: 
Tpublikonų partijos 
fvimą ir kurį laisvų ž

■esu? seserį tylėti, ir tik 
•rvuoti vyresniųjų kalbas 

Jidėsius.
genijui nepatiko Graži- 
itaktas, ir jis pradėjo ma- 
stebėti jos kokietavimą 

kdė kalbą su visa saliom 
bcia draugija, ir po to iš 
kino kalba, kiekvien 
bė savo mintį ir žodį kas 
p gyvai ir įsiūbuotai, 
įeopatra valandėlei pr;

ir po to pakvietė sv 
| arbatėlės. Susodino 
]■ tik pati sau pasisky
1 prie tėvelio.
Jjosininkas mokytoj- 
Tnus suardė tą visą plan
2 užsimetė servetėlę a 
Įsos, atsiprašė svečių

(LITINIS SKELBIMĄ

ipkričio 5 d. turėsim 
prezidento rinkimui 

mdidatuoja du gabūs

—Vyriausioji sekvestro! 
misija paskelbė, kad už Į 
talpas, sekvestruotas rau 
nosios armijos reikalams,! 
moka valstybės ždai. Tad-] 
eina, kad Lietuva gaus |i’ 
išlaikyti savo okupantus.®

—Gaunama žinių, kad I 
tuvoje gyventojai iškraus 
mi iš savo butų ne tik did 
niuose miestuose, bet ir mi 
teliuose. Į iškraustytus I 
tus ateina apsigyventi iri 
koliai okupantai, ypač sov 
tų karininkai. Šiomis did 
mis iš Salantų miestelio 
kraustytas net vienas res 
ranas, nes jo prireikė rau 
najam karininkui.

—Iš Babtų valsčiaus^ gį^ atstovai nominav 
narna žinių, kad ten „žen|į|įįonų partijos kan< 

ezidentus, ir apie jo 
programą.

reforma” palietusi 115 ūl 
4,058 ha bendro ploto. P: 
šymų žemei gauti buvo gafok; I, ateivių 
800, o patenkinta tik 59., 
„Reformai” vad. „draugaL 
A. Mensonas. 7 didesni!
dvarai neparceliuojami, U 
tuo pat metu vedama prod; 
ganda už kolchozų steigiu!

—Medicinos d a r b uoto! 
profsąjungos Kauno skl 
riaus laikinoji valdyba įspėt 
savo narius bedarbius, ką 
turį važiuoti tarnauti į pri 
vinciją. Jeigu jie to nedari 
šią, būsią iš bedarbių sąrąs 
išbraukti 3 mėn. Jiems pi 
kartotinai atsisakius vykti! 
provinciją, būsią išbrauki 
mi 6 mėn. ,

—Sovietų Lietuvos ir si 
vietų Latvijos ‘moterų lenį 
vosios atletikoj rungtyn! 
pasibaigė Latvijos laimėj 
mu. s

—„Tass” praneša, kad 
Kijevo srities /kolchozininki 
perkeliami į gareli j os-Suom 
jos sovietų respubliką.

sentėvis atvyko iš 
os, šalindamasis 18 
J) kaizerinės priesp 
atvežė jo tėvą, dar 

liką. Willkie gimė 1 
hoodė, Indianoje. 
M Amerikoje įgijo i 
prasimušė į advo] 

Runasis Willkie dirt 
pėje, išvežinėjo pr< 
birius darbus dirl 
R apmokėjo savo 
pversitete išlaidas 
Fko būti ūkininko 
Mininkiu aliejaus lai 
pinishij ir istorijos 

Įmigęs/ teisių moki 
poridi įstojo i Ai 
jRomęįnę eiliniu k: 
F»vo fronte Pram 

pulke, ir
4’:,ono jllaipsniu. J

k s J. •v •

...
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)hia, Pa................/
Y, N. J........ .......J
Maspeth, N. Y.....
išardo Dr-ja, B’klyu J 
is nuoširdus ačiū.

Marija Aukštaitė

Audringais Vieškeliais

lijonų 
iviesa, 
į žmo- 
” (Jo. 
aiškų 
malo- 
)se tų 
žinųjų 
pastū- 
irs są

jungos, tai tJ 
nys būtų tuojau' 
ti lietuvių tautoj 
čiai bolševikų 
laisvo apsisprj 
eito keliu, priįj 

tinei komisiją 
vikų pusės nebį 
smurto, vykdJ 

Visam tam M
Kry- 

j sielų, 
)škimu 
lesa ir 
.)• 
pažini- 
araliu- 
ymasis 
pasaulį 
ūros ir

as, S.J.

1?

Nepriklausom J 
pravesti bei [J 
muoti viešąją J 
monę, reikalui 

lėšos, kurios J 
slėgs neturtingą J

Bet mūšy fe- 
savo bočių garį] 
jas ir geriu 
kovotojų ui [d 

klausomybępaaų 
bes, yra pasinį 
sus sunkumu į 
terialines aukas.

Lietuvos rate

a tymo

ž Lietu
sią naš- 
o mūsų 
jos, gy
nėtų A- 
imi Eu- 
alstybė- 
rečdalis 
išeivija, 

šalyse, 
ti visos 
;ti nesu-

klausomybėirliti 
laisvė—kiekvien:] 

tuvio garbės M 
savo žygiu fel 
surašys gražūs] 
istorijos lapą ii 
lietuvių gentkarj 

tį garbės vainih

Šiandien kieki 

išeivio darbas. 
Lietuvos laisve. * 
didžiausios pag; 
kam nevalia jok 
niais tikslais toj

(Tęsinys)
I Eugenijus kalbą užmezgė 
su gyva, stiprių satyrinių 
akių Gražina, ir su kuklia, 
vaikiška ir lėta Birute.

Jie lietė mokslo ir organi- 
zacijinio darbo temas, tik 
protarpiais judri ir iškalbi 
Gražina nuklimpdavo į vos 
žymų flirtą bei kokietavimą, 
o tą visą rodė jos akys, vei
do grimasa, kūno judesiai ir 
'lūpų kertėmis besiraitą kaž
kokios priedangos dirbtini 
šypsniai.

Birutė sėdėjo kukli ir pa
prasta. Veido originalumas 
ir akių tyrumas dengė dar 
neišvystytus proto akiračius, 
vienok nors ir prastas, bet 
nuoširdumu dvelkiąs, jos bu
ndas skverbėsi iš tyrų akių ir 
prastutėlių išsireiškimų.

Kada tarp Gražinos kalbos 
ir kokietavimo įterpdavo ir 
Birutė savo žodelį, Eugenijus 
nežymiai pastebėjo, kaip 
Gražinos alkūnė stuksėjo Bi
rutei į pašonę, priversdama 
tjaunesnę seserį tylėti, ir tik 
observuoti vyresniųjų kalbas 
lir judesius.

Eugenijui nepatiko Graži
nos taktas, ir jis pradėjo ma
giau stebėti jos kokietavimą. 
[Užvedė kalbą su visa salione 
[sėdinčia draugija, ir po to iš
silygino kalba, kiekviens 
reiškė savo mintį ir žodį kaž
kaip gyvai ir įsiūbuotai, 
r Kleopatra valandėlei pra
nyko, ir po to pakvietė sve
čius arbatėlės. Susodino iš 
eilės, tik pati sau pasiskyrė 
kėdę prie tėvelio.

Šposininkas m o k y t o j as 
Garmus suardė tą visą planą: 
jis užsimetė servetėlę ant 
rankos, atsiprašė svečių ir, 
[bėgiodamas apie stalą, su

skirstė visus poromis pagal 
savo skonį: Julių Būtėną su 
Kleopatra, Eugenijų su Gra
žina, tylų ir susikaupusį 
Kanklį su savo žmona, o pats 
pasiėmė Birutę už rankos ir 
pasisodino šalia savęs.

Plito juokas ir kalbos, pa
sitenkinimai ir protestai, tik 
vienas Būtėnas juto dvasioje 
tekančią saulę, kurios spin
duliai triško į jo širdį nuo 
Kleopatros dievinio silueto.

Su didele pagarba ir atsi
davimu patraukė jai kėdę, 
apsupo švelnios adoracijos 
tinklu, rinko mintį taikančią 
jos dvasiai, kurios horizon
tuose jis buvo tarytum nau
jokas, nes Kleopatros pažiū
ros ir jaunam kūne stiprus 
proto subrendimas vertė gal
voti gilaus žmoniškumo uni- 
versais, kuo jis buvo nuste
bęs ir iki pat sielos gelmių 
susižavėjęs.

Eugenijus buvo nuliūdęs ir 
susimąstęs. Bet koketė Gra
žina strikšėjo savo kėdėj kal
bėdama ir daugiausia pati 
kvatodama jaunučiu skambiu 
juoku, kurs pynėsi tarp visų 
kalbų kaip muzikos stipri gi
ja, surišdama pabirusią ga
mą.

Po arbatėlės, mokytojas 
Garmus pakilo savo kėdėj, 
padėkojo šeimininkams, ir po 
to nusakė šio vakaro atsilan
kymo tikslą

Jis dėstė išlėto, aiškiai ir 
įtikinančiai, akcentuodamas, 
kad reikia Šilujams gyviau 
išbusti, daugiau atsiduoti 
tautos ir tėvynės darbui, kur 
dirvos dar pilnai neišpuren
tos, kai kuriose srityse dar 
tik usnys ir erškėčiai, kurių 
aštriems kerams išrauti reik

pasišventusių ir savęs išsiža
dėjusių žmonių.

—Ir štai, — jis tęsė: —po
nas Būtėnas atvažiavo, kad 
rytoj po sumai duotų plačią, 
išsamią paskaitą vargšams 
naujakuriams, kurių gyveni
mas visuose mūsų apylinkės 
rajonuose vargingas ir sun
kus. Toji paskaita bus tai
koma naujakuriams, mažaže
miams valstiečiams ir ūki
ninkams, bet mano dvasia ne
rimsta! Visą savaitę dariau 
žygius, kad ir mūsų inteligen
tijai būtų mestas reikalingas 
žodis, kurs išjudintų iš pa
grindų miestų ir kaimų gy
venimą, ir bendra jėga taisy
tume kas taisytina, kurtume, 
kas privalo būt kuriama; au- 
kotumės ten, kur tautos ir 
tėvynės tikri aukurai! Tuo 
klausimu sukviečiau draugi
jų atstovus, gimnazijos vado
vybę ir kaikuriuos mokyto
jus, padarėme posėdį, ir rado
me reikalą rytoj po paskaitai 
sukurti „Savanorių Kūrėjų 
Draugiją”, kuri apimtų pla
čias tautinio darbo skales 
miestuose ir kaimuose, ir kad 
savanoris kūrėjas būtų ne tik 
tas, kurs kėlė kardą už tėvy
nę, kurs vargingai įsikūrė 
valdžios duotam žemės skly
pely, bet mano idealas maty
ti kiekvieną lietuvį savanoriu 
kūrėju, viso doro darbo va
goj, kurs būtų savo tautai pa
grindiniu šulu bei ramsčiu. 
Šiuo klausimu reiktų įsąmo
ninti mases, surišti stipres
nius ryšius su inteligentija, 
ir pradėti platų darbą, pa
remtą Dievo ir artimo meile.

Nuaidėjo katutės apie sta
lą, ir vėl nugulė tyla ir susi
kaupimas.

—Štai, kad ir Šilujai, nepa- 
kylam iš. dvasinio skurdo . . . 
Turime vadinamą senelių 
prieglaudą, turime našlaity- 
ną, bet tos įstaigos eina tik

kryžiaus kelius. Kiek man 
žinoma, ir kiek tų įstaigų 
knygos rodo, išlaiko ją be
veik tik klebonija, ir vienos, 
kilnios asmenybės pasišven
timas — asmeny gerbiamos 
Kleopatros Kanklytės.

Nusilenkė į jos pusę apisto- 
ris siluetas, ir kai visi suplo
jo delnais, Kleopatra kukliai 
nulenkė galvutę, užraudo ir 
susigėdo. Mokytojas tęsė:

—Negalime kaltinti val
džią nei savivaldybę, tik pa
tys save. Valdžia turi rūpes
čių, ir jeigu nebeisi—neaptu
rėsi. Savivaldybė — neturi 
lėšų: miesto gatvių grindi
mas, šaligatvių meksfaltavi- 
mas, tiltų ir kelių taisymas, 
mokyklų remontavimas, ir 
daug kitų atstatomų dalykų 
ima pinigo! Todėl į skurdą 
ir vargą silpnesniųjų žiūrima 
iš aukšto, ir paliekama pa
čiai liaudžiai gydyti savo 
žaizdas. O kas šiuo klausi
mu daroma? Liaudis pasiti
ki ponais inteligentais, juose 
sudeda visas šviesesnes vil
tis, tad šiais laikais doro in
teligento pareiga tą pasitikė
jimo švyturį iškelti aukščiau, 
kad sukrustų minios! Visi už 
vieną, ir vienas už visus! Tik 
tada būtų našus darbas, nau
dingas mūs tautos kilimui ir 
kultūrėjimui.

—Privarginau .. . Atleiski
te. Nebaigiau minčių, bet, 
manau, aiškūs mano planai ir 
siekiai, tad neverta tuščia 
kalba gaišinti laiko. Tik, štai, 
tame posėdy mane įgaliojo 
kreiptis prie panelės Kleopa
tros, kad pasiruoštų rytoj at
stovauti visos mūsų gimnazi
jos moksleivijai, kad įstotų į 
bendrą visų draugijų Tarybą, 
ir ši Taryba bus pamatinis 
„Savanorių Kūrėju” draugi
jos pagrindas, dirbti Dievui 
ir Tėvynei.

Nusilenkė, nusišluostė pra
kaito srovę, atsilošė kėdėj.

Kleopatra nubąlo. Kiek pa
mąsčius ir susikaupus pakilo, 
veide tvikstelėjo gyva drąsa, 
pasruvo akys sidabriniuose 
blizgesiuose, ji prabilo:

—Ačiū, pone mokytojau, 
už tiek pareikšto man pasiti
kėjimo ir neužpelytų pagyrų. 
Bet aš jaučiuosi tokioms 
svarbioms pareigoms persilp- 
na. Yra aukštesnių autorite
tų, kuriuos, gal būt, įžeisčiau. 
Prašau palikti man atvirą ke
lią. Jei nebus kam, nuo tėvy
nės. darbų nebėgu.

Pasipylė katučių plasnoji
mas ir komplimentų švaisty
mas, bet Kanklis, kiek užsi
gavęs, atsistojo savo kėdėj ir 
pasirėmęs ant savo lazdelės, 
prabilo:

—Gerbiamosios ir gerbia
mieji. Ar teko kada matyti 
balandį su pakirptais spar
nais? Toks balandis nieka
dos nepakilo į aukštesnę erd
vę. Taip ir mano mielajam 
kūdikiui—prašau nepakirpti 
sparnų. Visoki rinkimai, 
komplimentai, į viršūnes be 
laiko iškišimai pakirs jaunos 
sielos sparnus. Turi subręsti 
žmoguje atsparumo ir pasi
aukojimo jausmas, turi žmo
gus pirmiau pats save apma
rinti, kad kitiems be jokių 
ten pagyrų atsiduotų. Na, o 
mano Klevutė? Dar tik kū
dikis, išeinąs į gyvenimą pir
mais žingsniais, be patyrimo, 
gali ir kitiems darbą sukliu
dyti ir pati sugesti.

—Netiesa, netiesa!—užkir
to ponia Garmuvienė. —Tai 
tik nono Kanklio šeimos tak
tas ir tas begalinis kuklumas.

Sustiro Julius Būtėnas sa
vo kėdėj, žvilgį panėrė vie
nam taške, paskum, pasitai
sęs kaklaryšį, lengvai koste
lėjo ir atsistojo.

(Bus daugiau)

Kun. Juozas Jusevičius

Automobiliu į Vakarus
(Tęsinys)

Nuvažiavus nuo kalnų, pa
sirodė platus ežeras. Važiuo
jame ir sakome, kad prie van
dens sustosime, pavalgysime 
pietus ir toliau dumsime. Dar 
turėjome kalakuto ir juodos 
duonos iš Omaha. Bet kai 
prisiartinome, pamatė me, 
kad tai nebuvo ežeras, o tik 
lygūs ir platūs balto smėlio 
kalnai. Sulaikėme automobi
lių ir aš pasėmiau saują to 
balto smėlio parodyti tėvui ir 
motinėlei Omahoje.

Las Cruces
Tai gražus miestelis kal

nuose. Jis yra visai netoli 
Meksikos sienos. Jame dau
gumoje gyvena ispanai. Ma
tyti, jie yra geri krikščionys: 
randasi bažnyčių ir pats mie
stas vadinamas Kryžiaus 
vardu. Kelyje matėme ne tik 
bažnyčių, ir miestų ir viešbu
čių šventųjų vardais.

Tucson, Arizona
Važiavome gana toli į pie

tus. Mat, norėjome aplanky
ti kun. Jurgį Jonaitį, kuris 
gyvena Tucson mieste. Mies
tas 400 metų senumo, turi 
apie 65 tūkstančius gyvento
jų. Labai aukštų kalnų ap
suptas.

Kun. J. Jonaitis labai ma
loniai mus priėmė ir savo au- 
tomobilium aprodė miestą. 
Pirmiausia nuvežė į aukš
čiausią kalną „A.” Aš labai 
nusigandau. Maniau, kad 
mirsiu . Pradėjau šaukti pa
galbos, nes pritrūko kvapo. 
Bet kunigas Jonaitis nusijuo
kė ir paaiškino, kad tas per
eis. Tai atsitiko tik dėl to, 
kad čia oras skystesnis. Iš 
to kalno galima visą miestą 
matyti, bet ir didžiausi namai

atrodo visai maži. Žmonės 
atrodo visai maži, kaip kokie 
vabaliukai. Kun. Jonaitis pa
tarė mums toliau žiūrėti, nes 
kai žiūri į artimesnius name
lius, tai net baisu darosi.

Šv. Ksavero Misija
Iš ten mes važiavome ap

lankyti labai seną indėnų gy
venamą vietą, kuri vadinasi 
šv. Ksavero misija. Ji ran
dasi 10 mylių į pietus nuo 
Tucson miesto. Pirmutinis 
praneškonas 1539 metais čia 
atvyko mokyti indėnus Kris
taus mokslo. Paskui čia bu
vo daug kitų misijonierių. 
Vienus indėnai užmušė, kiti 
patys pasišalino. Tėvui Ig
notui Sarsono pasisekė įgyti 
indėnų geros valios ir su jų 
pagalba pastatė labai gražią 
bažnyčią 1793 met. Patys in
dėnai vežė akmenis, mūrijo 
ir paskui nudažė savo spal
vomis.

Bažnyčia pastatyta kry
žiaus formoje. Jos sienose 
labai daug stovylų. Stovylos 
indėnų iš medžio išdrožtos, 
savotiškai nudažytos. Yra 
stovylų ir iš molio nulipdytų. 
Bet kiekviena jų turi drabužį, 
kaip gyvas žmogus. Kairėje 
bažnyčios pusėje yra šv. 
Pranciškaus karstas. Tenai 
guli šv. Pranciškaus stovyla, 
kaip užmigusio žmogaus ir 
pridengta labai gražia spal
vota kaldra. Indėnų moterys 
karts nuo karto ateina, nu
ima stovylų drabužius, iš
plauna arba naujus nuperka.

Kai mes lankėme tą seno
vės paminklą, buvo Kalėdų 
laikas. Taigi, buvo padirb
tas ir Betliejus. Kūdikėlis Jė
zus gulėjo drabužiais apdeng
tas lopšelyje. Prie lopšelio 

(Tęsinys 4 pslp.)
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KAS YRA WILLKIE?
Lapkričio 5 d. turėsime J. 

|A. V. prezidento rinkimus.
Kandidatuoja du gabūs vy

tai: Willkie ir Roosevelt. De
mokratų kandidatas šiuo nie
ktu yra Prezidentas, išgyvenęs 
[Baltuose Rūmuose veik 8 me
ans. Willkie yra jaunas, ga
rbus liaudies žmogus, ateivio 
Kūnus, iškilęs į krašto gyve
namo viršūnes.

Apie Rooseveltą aš nekal- 
įbėsiu,—apie jį kalba išpūsta 
[agitacija per unijas, radika
lių spauda ir milionai bedar- 
Ibių. Rooseveltas pats save 
foominavo, pats pasivadino 
|,nepakeičiamu žmogumi” ir 
Įgavo agitacaijai naudoja ei
damas Prezidento pareigas.

I Aš jums pakalbėsiu keliuo
se pašnekesiuose apie Will- 
Brie, apie tą žmogų, kurio iš- 
Jpiintis ir asmenybė sužavėjo 

respublikonų partijos suva
žiavimą ir kurį laisvų žmonių 
laisvi atstovai nominavo res
publikonų partijos kandidatu 
[Prezidentus, ir apie jo siūlo
mą programą.
I Willkie yra ateivių sūnus. 
Jo sentėvis atvyko iš Vokie
tijos, šalindamasis 1848 m. 
huo kaizerinės priespaudos, 
ir atvežė įo tėvą, dar jauną, 
laiką. Willkie gimė 1892 m. 
Ellwoode, Indianoje. Abudu 
tėvai Amerikoje įgijo mokslą 
Įr prasimušė i advokatūrą, 
liaunasis Willkie dirbo gro- 
bernėje, išvežinėjo prekes, į- 
vairius darbus dirbdamas 
fcats apmokėjo savo mokslo 
■Įniversitete išlaidas. Jam 
teko būti ūkininko bernu,

formuluo- 
siekimus, 

priklauso- 
įsiremiant 
o iškeltu 
io dėsniu, 
pripažįsta 
avietų Są- 
savo Kon- 
riame pa
ginęs res- 

kada jos 
□vietų Są-

išbraukti 3 ®wirbininku aliejaus laukuose, 
kartotinai ato'mašinistu ir istorijos moky- 
provinciją, Wju. į
mi 6 mėn. .■Baigęs/teisiu mokslą, jis 

—Sovietų ^Wanorhj. įstoto i Amerikos 
vietų Latvijos triuomerne eiliniu kareiviu, 
vosios atletik0>navo Ifronte Prancūzijoje 
pasibaigė Lto>tilerii0A; pulke, ir sugrįžo 
mu. bitono llaipsniu. Jis vedė

—„Tass" Pr®th Vilimaitę, knygyno ve- 
Kijevo srities\

perkeliami į
jos sovietų M

Vedęs, Willkie pradėjo 
praktikuoti advokatūrą. Ga
bus advokatas greit prasimu
šė į profesijos viršūnes. 1933 
m. jis buvo išrinktas Com
monwealth and Southern 
bendrovės pirmininkas. Jis 
kibo į darbą, pagyvino gamy
bą, laimėjo darbininkų prisi
rišimą ir įtikino visuomenę, 
kad masinė elektros jėgos 
gamyba nupigins mokesčius 
ir paskatins platesnį elektros 
naudojimą. Jis numušė elek
tros mokesčius 30 nuošimčių 
ir pajamas pakėlė 40 nuošim
čių, leisdamas bendrovei ap
simokėti senas skolas.

Dėkingi direktoriai siūlė 
pakelti jo algą. Jis atsisakė, 
kadangi, anot jo, tokia alga 
būtų didesnė kaip Amerikos 
Prezidento.

Naujosios Dalybos radika
lams Willkie pasidarė pavo
jingas, nes jis įrodė visuo
menei gerai tvarkomos priva
čios elektros bendrovės nau
dingumą, palyginus su val
diška TVA administracija, 
kuri eikvojo milionus dolerių 
be jokių teigiamų pasekmių. 
Valdininkijos biuro kratai 
puolė jį iš visų pusių, betgi 
Willkie laimėjo. Jis i rodė val
dišką išlaidumą, kyšiu ėmimą 
ir biurokratišką nenašumą.

Nuo to laiko p. Willkie pa
sidarė svarbus asmuo, žino
mas visam kraštui. Jis-išėjo 
i viešus radijo debatus su 
Jungtinių Valstybių Vvriau- 
siu Valstybės Gvnėju Robert 
H. Jacksonu. Jis taip gabiai 
ir įtikinamai nušvietė faktus.
kad visuomenė sušuko, ..Štai 
mūsų žmogus!” ir p. Jack- 
sonas „sutirpo”. Jis dalyva
vo kituose radijo debatuose 
prieš „Information, please” 
ekspertus. Tie debatai paro
dė visuomenei šio gabaus ad
vokato gausias istorijos, val
džios tvarkymosi ir tarptau
tiniu įvvkiu žinias ir jo pla
čias socialines pažiūras.

WENDELL L. WILLKIE, kandidatas prezidento vietai

Šių metų balandžio mėnesį 
žurnalo „Fortune” skiltyse 
jis savo pažiūras išdėstė 
straipsnyje apie Amerikos 
gyvenimo ir pasaulio reika
lus. Jo „We, the People” 
platforma laimėjo jam „An
trojo Lincolno” vardą ir pa
garbą protaujančios visuo
menės akyse.

Visuomenė, liaudis prašne
ko Filadelfijoje, ir p. Will

kie, ligi šiol nepažįstamas po
litikoje, buvo nominuotas.

Jis protauja tiesiai, kalba 
tiesą, pats rašo savo prakal
bas, ir patsai parašė sveiki
nimą Pabaltijo Tautų Dienai 
New Yorko Pasaulinėje Pa
rodoje, kuris maloniai nuste
bino ir sužavėjo tūkstančius 
lietuvių, latvių ir estų kilmės 
Amerikos piliečių. Jis yra di
dysis žmogus, vertas progos 
tapti didžiuoju Prezidentu.

NERENKIME TREČIO TERMINO
Vyrai ir moterys, Amerikos 

piliečiai! Lapkričio 5-ji die
na bus jūsų politinių kvoti
mų diena. Jūs pasirinksite 
vieną iš dviejų partijų savo 
ateičiai tvarkyti. Naujosios 
Dalybos partija šiandien tiki 
i „Nepavaduotino žmogaus” 
valdžią,—kaip kad carai ti
kėjo, ir šiandien įtikinėja 
apie save Hitleris, Stalinas ir

Mussolini. Gi respublikom} 
partija tebetiki į žmonių val
džią per savo atstovus Kon
grese.

Pasirinkdami sau partiją, 
pagalvokime. Vieno žmogaus 
valdžiai augant, žmonių tei
sės nyksta. Valdžios galiai 
didėjant, pavienio piliečio lai
svės mažėja. Stiprios valsty
bės nesukursi, atimant žmo-

nėms politišką apsisprendi
mą ir atsakomingumą. Mi
lionai valdininkų nesukuria 
stiprios valstybės, vergai ne
sukuria demokratijos.

Juo ilgiau žmogus pasilie
ka galingojo pareigose, juo 
toliau jis nutolsta nuo liau
dies, juo mažiau jis supran
ta jos reikalus ir juo daugiau 
jis trokšta galybės, valdžios. 
Ryškiausias mūsų gyvenime 
pavyzdys yra Rooseveltas,— 
tas pats žmogus, kuris prieš 
8 metus mus žavėjo kalbo
mis apie „užmirštąjį žmogų” 
ir žadėjo socialę gerovę, bet 
kuris mums to vieton užkro
vė nepakeliamų mokesčių, 
priveisė milionus valdininkų, 
šimtus valdiškų biurų ir ko
misijų,—su vadelėmis jo pa
ties rankose. Šiandien jam 
jau neberūpi „užmirštas žmo
gus”. Jo buv. min. Hopkins’o 
žodžiais, liaudis yr „too damn 
dumb”. Šiandien jis nori 
Kongresą paleisti atostogų ir 
pats vienas spręsti mūsų liki
mą, mūsų krašto likimą, mū
sų gyvybės ir mirties reika
lus. Jam jau per ankšta 
Amerikoje: —jis kišasi sve
tur, mokina kaip gyventi ir 
nori mus karan įvelti. Jis ne
leidžia mums, kurie turėsime 
savo kraują lieti karo atveju, 
—neleidžia mums žinoti apie 
jo padarytus pasižadėjimus 
svetur, apie jo paslaptingą 
užsieninę politika! Jis tik ra
gina mus tikėti juo ir jo pa
dėjėjais—tokiais kaip Adolph 
Augustus Berle, Jr„ valsty
bės sekretoriaus padėjėjas^ 
kuriam patikėtas Pabaltijo 
valstybių skyrius, ir kuris 
vra įsitikinęs valstybinio so
cializmo šalininkas ir Sovietų 
Rusijos draugas.

Lietuviai, pasidairykime 
kaip su mums elgiamasi! šio
mis dienomis p. Rooseveltas 
priėmė lietuvių delegaciją, 
saldžiai pakalbėjo apie jo vil
tį, kad Lietuva atgaus laisvę. 
Delegacija atėjo padėkoti už 
sovietinės agresijos pasmer
kimą,—pareikštą, kai ponas

Berle, laimei, buvo į Kubą iš-fPraifCŪZtjOjė 
vykęs. Rooseveltas meiliai 
kalbėjo, šypsojosi ir fotogra
favosi. —Bet kai tiktai dele
gacija išėjo laukan, jos na
rius pasitiko laikraščių ant- 
galviai: „Rooseveltas leido 
karinės medžiagos krovinius 
j Sovietų Rusiją, kurią jis va
dina „draugiška valstybe”. 
—„Vedamos susiartinimo de
rybos su Stalino ambasado
rium”.

Štai pažadas,—tikriau, vil
tis,—ir veiksmas tai vilčiai 
įgyvendinti! Mums kartoja
mi gražūs posakiai, bet sy
kiu siunčiama karinė medžia
ga raudonajam tironui, kuris 
žudo, tremia, badu marina ir 
persekioja mūsų šeimų na
rius Lietuvoje! Bet ar rei
kia stebėtis? Neužmirškime, 
kad prieš kelis metus, Ispa
nijos civilio karo metu, —na, 
ir Čekoslovakiją draskant,— 
ta pati newdealeriu adminis
tracija ir jai palanki spauda 
diktatorišką Sovietų Rusiją 
priskaitydavo prie „didžiųjų 
demokratijų”. Ir šiandien 
Sovietų Rusija, daugelio 
,,brain trusterių” įkvėpėja, 
yra „draugiška” valstybė! 
Taigi, mus nori vesti su vel
niu obuoliauti!

Ponas Willkie yra griežtų 
įsitikinimų žmogus ir vėjais 
žodžių neleidžia, pažadų ne
švaisto. Patyręs apie Pabal
tijo Dieną New Yorko Pasau
linėje Parodoje, jis pats at
siuntė sveikinimą ir pasmer
kė maskolišką agresiją. Dele
gacijų siųsti nereikėjo. Jis 
nedaro skirtumo tarp Hitle
rio ir Stalino: abu kruvini 
diktatoriai jo lygiai smerkia
mi. Jis kalba nuo peties, sa
ko ką jaučia, kaip įsisąmonė- 
jo jo dideliam prote. Gi Roo
seveltas diktatorius smerkia, 
—vengdamas jų tarpe pami
nėti Staliną, taip mielą jo 
bendradarbiams, — bet jis 
smerkia nenuoširdžiai. Jis 
bevelija nutylėti apie žiau
riausią tironą.

Willkie fronte kariavo

bę. Gi Rooseveltas pataZP 
mus siunčia, sykiu stiprinda
mas savo asmeninę galybę, 
tiesdamas kelią savo diktatū
rai Amerikoje. Kodėl jis taip 
daro ?

Neužmirškime, kad Jung
tinių Valstybių Prezidentas 
valdo milžinišką kraštą. Kas
dien jį lanko šimtai žmonių. 
Kas valandą jis girdi pagy
rus. „Ponas Prezidente, Tam
sta esi vienintelis žmogus, 
kuris gali išgelbėti civilizaci
ją. Ponas Prezidente, tauta 
laukia, kad Tamsta vestum ją 
prieš agresorius. Ponas Pre
zidente, Tamstos vardas pa
siliks istorijoje, kaipo pasau
lio atgaivintojo”. Ir taip to
liau.

Toks kasdieninis himnas 
giedamas kas valandą lanky
tojų iš visų krašto kampų. 
Tai aršiausi nuodai! Stip
riausias žmogus nepajėgia 
prieš juos atsilaikyti. Taip 
garbinamas žmogus pradeda 
girdėti tas mintis aidint jo 
sąmonėje, jo prote, sapnuose, 
pradeda manyti girdįs virš- 
gamtišką pašaukimą. Jis pra
deda jaustis „nepakeičia
mas”

Roosevelto ausims tokios 
kalbos patinka. Jis sutelkė 
savo rankose didesnę galią, 
negu betkuris kitas Preziden
tas taikos metais, ir nei vie
nos savo galios jis saunoriai 
neatsisakė. Jis dalina bilio- 
nus dolerių paskolomis, moka 
algas milionams valdininkų, 
skirsto pašalpas milionams 
bedarbių ir W.P.A. darbinin
kams. Jis trokšta daugiau 
galios. Jis nori pats vienas 
kraštą valdyti. Jis nesako 
ką jis darys, jei bus išrink
tas. Jis nori gauti iš mūs pa
sirašytą, bet neužpildytą čekį’ 
—įgaliojimą laisvai veikti. 
Tai tikras kelias į diktatūrą.

Pakeiskime nepakeičiamą 
žmogų lapkričio 5 dieną— 
išrinkime Wendell L. Willkie 
Prezidentu,
(Iš adv. K. Jurgėlos kalbų per radijų)



BAYONNE, N. J.

Art. J. Žukauskaitės 
koncertas

Rugsėjo 27 d., sekmadienį 
7 vai. vak. punktualiai, Mt. 
Carmel auditoriume, East 22 
St., įvyksta art. J. Žukauskai
tės koncertas. Kadangi bus 
ir kitų tautų žmonių, tai art. 
J. Žukauskaitė padainuos ne 
tik lietuviškai, bet ir itališ
kai. Art. J. Žukauskaitė ne
seniai yra atvykusi iš Lietu
vos. Daug koncertų yra da
vusi ne tik Amerikoje, bet ir 
Italijoje, Lietuvoje. Mums 
yra didelė garbė turėti tokią 
artistę iš Lietuvos. Be art. 
J. Žukauskaitės, dainuos so
lo mūsų choro vedėjas p. A. 
Jakubčionis. Tai yra didelių 
gabumų vaikinas. Padainuos 
solo ir duetus mūsų choristės 
Ona Spaide, Adele Čiurins- 
kaitė ir Emilija Amšėjutė. 
Smuiku pagros Juozas Žem- 
gulis. Pirmas tai toks kon
certas Bayonnės istorijoje.

Kviečiame tat ne tik Ba
yonnės lietuvius susirinkti, 
bet lygiai ir iš kitų kolonijų.

Turime žinių, kad yra pa
kviesti svečiai ir iš kitur.

Visi gausingai dalyvauki
me.

žeika. Atsilankė per šimtas 
rinktinio gražaus jaunimo. 
Programa baigta Vyčių, Lie
tuvos ir Amerikos himnais 
bei smagiais šokiais.

Parapijos pietūs
Spalių 20 d. studentų kuo

pa parap. naudai surengė pie
tų sueigą. Kalbėjo miesto 
majoras, kun. J. Valantiejus, 
kun. P. Lunskis, Valerija 
Takštaitė ir Pranas Gudiškis. 
Dainų programą atliko cho
ristai ir studentai. Šiam po
kyliui daug pasidarbavo Dor- 
ma Gudiškytė, Ed. Markus, 
M. Karinauskienė, A. Katei- 
va ir kiti.

Radijo programa
Sekmadienį, spalių 27 d., 5 

vai. popiet, iš WBRY (1530 
klc.) radijo stoties vėl pra
sidės parap. choro grupės ra
dijo pusvalandis (Lithuanian 
Variety Program), vad. A. J. 
Aleksiui. Su šiuo sezonu 
žengsime jau į septintus mū
sų sėkmingos radijo darbuo
tės metus.

Akstinas

Muz. Alf. Jakupčionis, 
jaunas, gabus Baayonnės 
choro vadas. Per trumpą 
laiką sugebėjo pilnai išla
vinti dar visai jauną cho
rą, kuris jau pasiruošęs 
sėkmingai dalyvauti Ba
yonnės didžiulio koncerto 
programoje. Koncertas į- 
vyks Mt. Carmel Audito
rijoje, East 22nd St., Ba
yonne, N. J., spalių 27 d., 
7 vai. vak.

AMERIKA

PHILADELPHIA, PA.

Tikrai atvažiuoja
Visi būkime pasiruošę sek

madienį, spalių 27 d., daly
vauti šv. Kazimiero par. salė
je, 331 Earp St., nes atva
žiuoja vaidintojai iš Brook
lyn© suvaidinti didžiulio vei
kalo „Rytų Pilis”. Pamaty
sime jaunuolius vaidintojus, 
pirmą karą atvykusius iš ki
to miesto. Bus ir orkestras 
šokiams. Klebonas ir soda- 
lietės visus vietinius ir apy
linkės lietuvius maloniai 
kviečia atsilankyti. Visi da
lyvaukime.

Pirmas sniegas
Spalių 19 d. čia pasirodė 

pirmas sniegas, kurs stipriai 
laikėsi. Visus stebino toks 
ankstyvus sniego pasirody
mas. Namų savininkams bu
vo rūpesčių su kuru. Nuken
tėjo gėlių darželiai.

K. D.

JERSEY CITY, N. J.

Kleb. kun. M. Kemežis pa
skelbė sekančią tvarką baž
nytinių pamaldų ateinančiai 
savaitei.

Antradieni: nuolatinės No- 
venos pamaldos prie šv. Onos 
—lietuviškai 7:30, angliškai 
8:15: Ketvirtadienį: šv. Va
landa 7:30 vai. vak.; Penkta
dieni—Visu Šventų Diena: 
Mišios 7 ir 9 vai. rytą; miš
parai ir Uždūšinės pamaldos

. ^štadieni: Uždūšinės Diena: 
Mišios 7. 8 ir 9 vai. rytą. Pa
maldos už vėles 7:30 vai. vak.

Penktadienių rvtais 9 vai. 
bus laikomos ekzekvijos su 
mišiomis už mirusiu intenci
jas. užprašytas per Uždųši- 
nės Dieną, per visą lapkričio 
mėnesį.

Vakarienė
Metinė parapijos vakarie

nė įvvks sekmadienį, lapkri
čio 17 d. Šiemet vakarienė 
prasidės anksčiau kain kitais 
metais, 5:30 vai. vak. Visi ra
ginami bilietus įsigyti iš 
anksto, kad būtų galima pa
gaminti užtektinai vietų. Va
karienės metu bus įvairi pro
grama. Po vakarienės bus 
šokiai. Bilietas suaugusiems 
$1.25, Tą patį vakara bus iš
leisti laimėjimui penki kala
kutai. Laimėjimo knygutės 
nlatinamos įvairių parapijie
čių. P.

WATERBURY, CONN.

Gražus bankietas
Spaliu 19 d Elton viešbu- 

t.vje iwko L. Vvčiu 7 kuopos 
ir paran. choro sėkmingas 
nirmas pokvlis. kuriame Vy
čiu centro pirmininko įgalio
tinis bei organ, serbės narys 
Vnn. J. Valantieius Juozui 
Marikai ir Marcelei Andri- 
izTrfpi priqpprp gv. Kazimiero 
Ordpnn ketvirto lansnio auk- 
ao medelius Kalbas nesakė 
knn. J. Valantiejus. kun. B. 
rtanronskas. Petres (Alexan
der) Aleksandravičius. Mar
celė Andrikvtė ir Juozas Ma

Tel.: 3-4747

Dr. M. J. C O L N E Y 
. (Aukštakalnis)
148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

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

pasekmėm.

Spalių - October 25, 1940 .October 25, 1940
* A* **San Diego

Juo arčiau San Diego, tuc 
daugiau gyvumo gamtoje 
Dabar ne tik žmogaus išdirb 
ti ir išlaistyti laukai žaliavo 
bet ir aukšti kalnai, kurii 
žmogaus koja negali pasiekti ^DRAUGIJA! 
buvo pilni žalios žolės ir gė 
lių. Klimatas taip pat mai 
nesi kiekvieną žingsnį. Nori 
tai buvo sausio mėnuo, tačiai 
žmonės vaikščiojo vienmarš 
kiniai. Čia nematysi žmogau 
su apsiaustu.

Už šešiolikos mylių nu(|T ūkininkų eilėse. 
Ran Dipcrn ian nraairlnii . . ± ____••_

IETOS
AA* j* J1 Ai* j1 ’Ar*®

jl Karalienės par. šv. 
ęjrų draugija visada 
brikos” svarbiųjų 

Kada tik kas nors 
"Amerikos” stiprini- 
oje, ši draugija visa-

Vaizbos buto veikla
Vaizbos Buto radijo choras 

susilaukė naujo vedėjo, daini
ninko ir pianisto Br. Nekra- 
šio, kurs jau pradeda pasižy
mėti. Ypač jo vadovaujamas 
merginų choras gražiai dai
nuoja jo išmokytas dainas. 
Jam pagerbti sekmadienį, 
spalių 27 d., 6:30 vai. vak. 
48 Green St., rengiamas kon
certas, po kurio bus šokiai. 
Bus graži programa: B. Ne- 
krašis ir radijo dainininkų 
grupė pasirengę gerai padai
nuoti. Profesionalų šokėjų 
ratelis turės komiškų šokių 
su kostiumais. Atvyks ir New 
Britain lietuvių radijo choro 
dainininkai. Likęs pelnas ski- 
xiae^^Juilturjskieiris veika-', 
lamš. M. J. C.

ELIZABETH, N. J.

Ėlizabetho draugijų atsto
vai spalių 17 d. buvo susirin
kę pasitarti Lietuvai Gelbėti 
komiteto įsteigimo reikalu. 
Susirinkime dalyvavo žymių 
svečių.

Kleb. kun. J. Simonaitis į- 
žangos žodyje apibūdino to
kio komiteto reikalingumą, 
svarba ir kokie numatomi 
darbai. Kun. J. Simonaičiui 
pakvietus, kalbėjo kun. Bal- 
kūnas, redak. J. Laučka (pa
pasakojo įspūdžius iš Baltųjų 
Rūmu, kada lietuviu delega
cija vizitavo p. F. D. Roose- 
velta, padėkodama už nepri
pažinimą Lietuvos užgrobi
mo). Labai įdomiu žinių pa- 
nasakojo tik ka iš Lietuvos 
atvažiavęs adv. S. Gabaliaus- 
kas. Kalbėjo ir K. Vilniškis. 
Užbaigos žodį pasakė prel. J. 
Ambotas.

Susirinkimas nutarė suda- 
rvti komitetą nėr 2 sav. ir 
suruošti milžiniška balių 
1941 m. vasario 16 dienos iš
vakarėse. kurio pelnas bus 
skirtas Lietuvai Gelbėti Fon
dui. S tas.

HARTFORD, CONN.

Paraniios jubiliejinė vaka
rienė sėkmių erai praėjo snaliu 
13 d. Parapijos salėn susirin
ko nėr 350 asmenų. Visi žar
džiai pavaišinti. Mnkvklos 
benas smagiai grojo Progra
mai vadovavo kun. J. Krinas. 
Kalbas nasakė nrel Ambo
nas. kun Valantiejus. Pan
kus. marijonas Urbonavičius 
ir Dambrauskas dr. -Aukšta
kalnis. dr. Krikščiūnas, nara- 
nijos trustistai J. Mončiūnas 
ir A. Mašiotas. Muzikalinei 
nrno-ramai vadovavo muz. J. 
Balsis.

Par. klebonas prel. Ambo
tas ir rengimo komisija la
bai nuoširdžiai dėkoja vi
siems už atsilankymą.

Dabar vyksta parapijos va
jus bažnyčios sukakčiai pa
minėti. šiemet sukanka ly
giai 25 metai, kai bažnyčios 
kertinis akmuo pastatytas. 
Būtų gera, kad visi lietuviai 
atliktų savo dalį.

Lapkričio 10 d. LDS 6 kp. 
minės savo veikimo sidabri
nę sukaktį. Komisija kviečia 
visus atsilankyti—iškilminga 
vakarienė bus 5 vai. mokyk
los salėje.

Par. jaunimas, Goodale va
dovaujant, rengiasi statyti 
operetę „Princess Ida”.

Lietuvos Gynimo Draugija 
turėjo susirinkimą ir nutarė 
gruodžio mėnesį ruošti pra
kalbas.

Susituokė Juozas Goba ir 
Radauskaitė iš Oaksville. 
Jaunavedis turi gazolino sto
tį ir gerai patarnauja. Lin
kime gražaus pasisekimo. 
Netrukus apsives kita porelė 
Rugienius ir Postulaitė. Taip 
pat apsives slaugytoja Poš- 
kaitė ir Ambrozaitis iš Man- 
chesterio. Tegyvuoja lietu
viškos katalikiškos porelės.

Kiekvieno pirmadienio 8 
vai. vakarą šv. Juozapo ka
tedros mokyklos kambariuo 
se vyksta tikybiniais klausi
mais konferencijos. Lietuvių 
jaunimas turėtų pasinaudoti. 
Tik tada tikybą tikrai bran
ginsime, kai ją gerai pažin
sime, tai pasinaudokime pro
ga.

PATERSON, N. J.

Šį sekmadienį, spalių 27 d., 
par. salėje įvyks didžiulė pa
rapijos vakarienė, kurion 
kviečiami visi patersoniečiai 
ir jų kaimynai. Paruošti pui
kūs valgiai, prirengta graži 
programa.

Lapkričio 3 d., sekmadienį1, 
par. salėje, įvyks par. choro 
smagi pramoga ir koncertas. 
Visi, kas pritaria chorui, kas 
rūpinasi lietuviška daina ir 
giesme, maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Spaliu 13 d. įvykusiame šv. 
Vardo draugijos parade Pa- 
tersono lietuviai puikiai pa
sirodė. Ju priešakyje žygia
vo Waterburio lietuvių par. 
benas, puošės visa eiseną. 
Daugiau tokių paradų!

Patersone daug lietuvių ve
dasi. Vienos ižvmiausių ves
tuvių buvo mūsų vargoninin
ko. muz. Br. Voverio. Daug 
laimės ir gražiausio pasiseki
mo visuose darbuose.

Nėr.

Lietuvių radijo programos 
sukaktis

Spalių 12 d. sukako 3 me
tai, kai Antanas Dzikas per 
radiją perduoda lietuviškas 
programas iš WTEL stoties: 
trečiadieniais pusvalandį nuo 
7 vai. vakare ir šeštadieniais 
visą valandą nuo 8 vai vak. 
Trejų metų sukaktį minėda
mas, A. Dzikas pasakė gra
žią kalbą primindamas, kad 
lietuvių radijo programa tol 
gyvuos, kol bus remiami tie 
biznieriai ir profesionalai, 
kurie palaiko pinigiškai lietu
vių programas.

Lietuvių radijo programų 
iš WTEL stoties įsteigėju ir 
stambiausiu rėmėju yra p. K. 
Stefonavičiaus Richmond 
Grocery Co. ir kiti verslinin
kai. K. Stefonavičius visuo
met buvo ir yra lietuviškų 
reikalų rėmėjas.

Visi gerai žinome, kad ra
dijo stočių laikas brangiai 
kaštuoja, todėl, atsilyginda
mi, pirkime saiPreikalingus 
daiktus ir produktus iš tų 
krautuvninkų, kurie skelbiasi 
per lietuvių radijo progra
mas.

Sveikindami visus lietuvių 
radijo rėmėjus ir programos 
vedėją A. Dziką, palinkėki
me geriausio pasisekimo.

Nuolatinis Klausytojas

Jonė Žukauskaitė
Savo maloniu lyrinio soprano balsu ji 
žavės visus, kurie atsilankys į pirmąjį 
Bayonnės didžiulį koncertą šį sekma
dienį, spalių 27 d., 7 vai. vak., Mt. Car
mel Auditor. Ši gabi dainininkė ke- 
leris metus studijavo Italijoje, lavinda
ma savo balsą pas geriausius Italijos 
dainininkus ir muzikos profesorius. Pa
sekmingai koncertavo Lietuvoje, Itali
joje ir Amerikoje. Šiam koncertui turi 
paruošusi turtingą dainų programą. Jos 
puikus dainavimas paliks kiekvienam 
neišdildomą įspūdį. Brooklyniečiai, ku
rie negalės atvykti į' Bayonnę, turės 
progą ją išgirsti lapkričio 10 d. Feder. 
Margumynų Vakare.

San Diego jau prasidėję 
krautuvės, gasolino stotys ii 
nakvynei trobelės.

Lėktuvų Karalystė
San Diego yra garsus tuc išsirinkime ne tik su- 

kad tenai yra lėktuvų kara džiaugsmu „Ameri- 
lystė. Čia yra didžiausia lėk įstangas stiprėti, bet 
tuvų dirbtuvė. Sakoma, kai igsmą palydėjo ir la
joje dirba nuo 6 iki7 tūkstan inopiamai, nes Naujo 
čių žmonių. Dabar bendrov po Fondui paskyrė de- 
turi tiek užsakymų, kad rei dolerių auką.
kia ketverių metų tiems lėk .jog paskirtą auką 
tuvams padirbti. Tačiau ben * .............. -
drove neima daugiau žrnonii 
į darbą, ir sakoma, labai sun 
ku gauti darbą lėktuvų dirb 
tuvėjė.

(Bus daugiau)

^kreipta į draugijas 
s „Amerikos” Naujo 
j) Fondui, bet šv. 
jraugija savo paskuti-

džiaugsmu „Ameri

olerių auką.

NEWARK, N. J.

Parapijos veikimas
Lietuvių Švč. Trejybės pa

rapijos metinis bazaras pra
sidėjo spalių 18 d. ir tęsis iki 
lapkričio 3 d. Bazaras bus su 
pertraukomis; s e k m a d i e- 
niais, trečiadieniais, penkta
dieniais ir šeštadieniais. Vi
sas veikimas būna vakarais 
7 vai. su įvairioms progra
moms, šokiai kas vakaras. 
Bazare dalyvaus visos katali
kiškos draugijos, kurių var
dus ir aukas pažymėsiu vė
liau.

Visi geros valios parapijie
čiai ir parapijietės uoliai dar
buojasi savo parapijos nau
dai ir mano padaryti gana 
gerai pelno. Daug prineša 
žmonės aukų, kad net salė 
lūžta. Kiek ten randasi įvai
riu brangenybių, o gyvų su
tvėrimu — tai tikras kermo
šius. Žmonių nuotaika gera. 
Atsilankė į bazara laimi gana 
gerus daiktus ir eidami namo 
džiaugias savo laimėjimais.

Kadangi bazaras yra labai 
naudingas parapijai palaiky
ti, tad ir kviečiame visus 
newarkiecius ir kaimynus 
pas mus atsilankyti ir parem
ti mūsų parapiją. Klebonas 
ir veikėjai gražiai priimsime 
ir būsime dėkingi atsilankiu
siems už parėmimą mūsų 
darbo.

Kun. I, Kelmelis,
Klebonas

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

AUTOMOBILIU Į 
VAKARUS

(Pradžia 3 pslp.) 

stovėjo daug piemenų ir trys 
išminčiai. Prie lopšelio pri
rišta virvelė. Kai indėnas pa
simeldžia, jis paima už virve
lės ir pasupa kūdikėlį Jėzų 
lopšelyje.

Toje bažnyčioje labai daug 
senovės dalykų. Altoriai taip 
seni, kaip ir bažnyčia. Jie 
yra labai artistiškai padirbti 
be jokių vinių. Taip pat ir 
sakykla labai sena. Stovi te
nai ir klausykla. Per taip 
daug metų ji išgydė daug sie
lų iš nuodėmių.

Prie bažnyčios yra tėvų 
pranciškonų vienuolynas. Ir 
jame randasi daug gražių in
dėnų palaikų. Toliau nuo vie
nuolyno stovi mokykla. Ją 
lanko 64 indėnų vaikučiai. 
Juos moko trys seselės. Mo
kykla, kad ir sena, labai šva
riai užlaikoma ir tvarkingai 
vedama.

Indėnai turi savo kapines. 
Kadangi jau nuo seniai jie 
yra katalikai, tai ju amžino 
miego vietos pažymėtos kry
žiaus ženklais. Jų paminklai 
nėra tokie puošnūs, kaip bal
tų žmonių, bet jie rodo gyvą 
ir nuoširdų tikėjimą. Dabar 
tame atskirame žemės plote 
gyvena apie šeši šimtai indė
nų ir priklauso prie šv. Ksa
vero parapijos.

Tucson labai gražus ir šva
rus miestas. Žiemos metu 
čia yra daug žmonių. Kai ku
rie tik aplanko miestą. Kiti 
ilgiau gyvena. Pavyzdžiui, 
mes sutikome ponią Grasę. 
Ji atvažiavo su trimis steno- 
grafėmis, išnuomojo butą, 
ten apsigyveno ir rašo Danie
liaus Webster, garsaus žody
no sustatytojo, gyvenimą.
Amžinos Adoracijos bažnyčia

Katalikai taip pat labai 
darbuojasi turistų dvasios 
reikalais. Seselės benediktie- 
tės stato amžinos adoracijos 
bažnyčią. Ne tik seselės, ir 
vietiniai žmonės galės mel
stis prieš švč. Sakramentą, 
nuolat išstatytą, bet ir ke
liauninkai galės užbėgti į tą 
bažnyčią ir paprašyti sau lai
mingos kelionės. Bažnyčia 
stovės prie didelio kelio.

Mums buvo labai malonu 
ilgiau pabūti pilname gėlių ir 
vaisių mieste. Tačiau reikė
jo, viską palikus ir padėkojus 
kun. J. Jonaičiui už malonu 
priėmimą ir miesto parody
mą, važiuoti toliau į vakarus

per dykumą. Važiavome per 
tuščius laukus ir aukštus kal
nus. Norėjome nakvoti Yu
ma mieste prie Arizona ir 
California valstybių sienos.

Suradome lietuvi
Pernakvojome Yuma prie

miestyje ir važiavome laiky
ti šv. Mišias. Suradome tė
vus klaristus. Jie mums lei
do laikyti šv. Mišias savo 
bažnyčioje. Kai sustojome 
užkąsti pusryčių pas juos, 
atėjo pas mus jaunikaitis ir 
pradėjo lietuviškai šnekėti. 
Tai buvo Antanas Tumasonis 
iš Boston, Mass. Trumpai te
nai pabuvę, vėl skubiai važia
vome į EI Centro miestą. Da
bar vėl prasidėjo smėlio kal
nai. Tik kitokios spalvos. 
Smėlis buvo raudonas. Se
novės laikais per tą smėlį bu
vo medinis kelias. Dabar ce
mentinis. Sakoma, jei žmo
gus eitų per patį smėlį, jis 
paskęstų jame.

Bet avys nepaskęsta. Mat, 
tenai auga tokios mėlynos 
gėlės. Jose ganosi milijonai 
avių. Jos labai tunka nuo tų 
gėlių. Savininkai padaro 
daug pinigo jas parduodami. 
Kad būtų vandens, yra iškas
ti perkasai net iš šiaurės Ca- 
lifornijos 700 mylių tolumo. 
Kai tie perkasai bus padidin
ti, tada visi kalnai bus užlieti 
vandeniu. Augs viskas. Te
nai bus vietos aštuoniems mi
lijonams žmonių. Arčiau San 
Diego jau toks perkasas pa
darytas ir viskas matomai 
auga.

EI Centro
EI Centro—tai didžiausias 

augalų ir vaisių miestas. Te
nai stovi ilgiausios pilnų ledų 
sunkvežimių eilės. Į tuos 
sunkvežimius dedamos dar
žovės, vaisiai ir ^siunčiamos 
kitur. Mums ten būnant bu
vo daržovių rinkimo laikas, 
rinko salotas ir kitus auga
lus. Reikia atminti, kad tai 
buvo sausio 13 d.

Tame mieste mes surado
me lietuvaitę, A. Zikiūtę. Pas 
ją trumpai paviešėjome ir to
liau važiavome į San Diego.
Miestukas Kalnų Viršūnėse
Važiuodami į San Diego 

privažiavom mažą Jacumbo 
miestuką. Jis yra kalnų vir
šūnėse. Čia žmonės negalėtų 
gyventi, jei ne keliauninkai. 
Mat, čia nieko nėra. Bet ke
liauninkams geriausi patogu
mai. Puikiausieji viešbučiai, 
salė šokiams ir kiti dalykai 
pinigus išvilioti nuo žmonių.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUOR!

NOTICE is hereby given that License Ni 
GB 10992 has been issued to the undersign® 
to sell beer at retail under Section 107 c 
the Alcoholic Beverage Control Law at 11 
Grand St., Borough of Brooklyn, County i 
Kings, to be consumed off the premises.

CATHERINE MAKAROW 
115 Grand St., Brooklyn, N. V

NOTICE is hereby given that License l._ 
GB 1414 has been issued to the undersign® 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage C------ ’.----- — . .
Avenue U, Borough of Brooklyn, Count 
of Kings, to be consumed off the premise!

PASQUALE OREFICE
7409a Avenue U, Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given that License Nc 
GB 2306 has been issued to the undersigne 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 42 
Van Brunt St., Borough of Brooklyn. Count, ' 
of Kings, to be consumed off the premises 
JOHN G. CHENESKI & MARY CHENESI 
424 Van Brunt St. Brooklyn, N. _
NOTICE is hereby given that License N< 
GB 10572 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law at L 
Howard Ave., Borough of Brooklyn, Count

dministraeijai įteikė 
augijos pirm. Vincas 
auskas. Tačiau jis ne 
augijos auką atnešė; 
įj papildė ir savo pa
jine. V. Žemantaus- 
įda pagelbsti, kada tik 
Jam „Amerikos” rei- 
sada arti širdies.

(irdus ačiū Angelų Ka- 
" šv. Vardo draugijai 
[(irmimnkui už aukas 
o tos” Naujo Intertypo 

Gražus draugijos 
i, tikime, pasieks ir 

N,’*'
-- - '

Control Law at‘^oilIAUSKAI IŠVYKO 

CHICAGON
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Stasys Gabaliauskas, 
O pusantros savaitės 
it įlinkėję, spalių 24 d. 
irai išvyko į Chicagą, 

pakviestas dalyvauti 
katalikų svarbioje 

l rijoje. Chicagoje gy-
HUWtllU .TXW., UV»1 VUfcll VZSJ1X.J v/vuilb « — - —

of Kings, mauskienes tėvas,
* proga atlankyti. Už 

, numatoma, adv. 
:as sugrįš į šią 

nes planuojama su- 
prakalbų maršru-

76 Howard Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License N 
GB 11600 has been issued to the^undersR 
to sell beer at retail under Section ' 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 2 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, Cou 
ty of Kings, to 
premises.

BASIL
283 Bedford Ave.,
NOTICE is hereby given that License N 
GB 11355 has been issued to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law at 72 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, Co 
ty of Kings, to be consumed off th 
premises.

WALTER J. COVADLO
& MORRIS GOLDSTEIN 

(King Herman Self Service) 
Nostrand Ave., Brooklyn, N. 7

be consumed off th

FEDORYK
Brooklyn, N.

724
NOTICE is hereby given that License Nd 
GB 1967 has been issued to the undersigne 
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law at 400 
9th Ave., Borough of Brooklyn, County o 
Kings, to be consumed off the premises.

JOSEPH MAZIROW
& BARNET MAZIROW

4007—9th Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No 
EB 824 has been issued to the undersigne 
to sell beer at retail under Section 107 o 
the Alcoholic Beverage Control Law at 102 
Atlantic Ave., Borough of Brooklyn. Coun 
ty of 
mises.

Kings, to be consumed on the

ANTHONY TABAKA & 
MICHAEL KRUPNICK 
d-b-a M. & M. Diner

Atlantic Ave., Brooklyn, N.

pr

Y

PLAUKIA

VIEŠAI PA
KRISTŲ KARALIŲ

o lietuvių katali- 
atitinkamai pa- 

Kristaus Karaliaus 
Šį sekmadienį, spa- 

Apreiškimo par. 
imas bendrai eis 
ijos 10 vai. mišių 

po mišių turės ben- 
čius, kuriuose kal

ifo O’Brięn ir kun, 
šv. Jurgio par, jau- 

ą Komuniją tū
bai. mišias, po ku- 
salėje bus bendri

1022

NOTICE is hereby given that License No 
EB 761 has been issued to the undersigne 
to sell beer at retail under Section 107 o
the Alcoholic Beverage Control Law at 12 
7th Ave., Borough of Brooklyn, County o 
Kings, to be 

423—7th

NOTICE 
EB 2036 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 13 
Grand St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

ANNA ALLEN
135 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2906 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 400 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

EUGENE CURRI.IN
4002 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 1388 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Bverage Control Law at 1016 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises.

BETTY EISENSTADT
1016 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2608 has been issued to the undersigned

consumed on the premises.
JOHN T. McKENNA

Ave., Brooklyn, N. Y

is hereby given that License No 
has been issued to the undersigned

pranešti, kad „A- 
Naujo Intertypo 
dėjo plaukti para- 

tolimesnių kolonijų, 
i*, iš Ėlizabetho pri
lok, Pr. Pūkas iš 
jos - 1 dol.., K. 
iš Jersey City—1 

us ačiū.
pirmųjų kregž- 

ėjusių su para- 
l savaitę pradėsime 

fondui stiprinti, 
mėnesį privalo-

to sell beer nt retail under Section 107 of ; ,, , 'C r , .
the Alcoholic Beverage Control Law at 2602 ■'UZtraUktOS SkOlOS 
Gerritsen Ave., Borough of Brooklyn. Coun- it..
ty of Kings, to be consumed on the pre- I Intertypas jau

WILLIAM STEFFENS 1$ if DaStatvtaS pa-
2602 Gerritsen Ave., Brooklyn. N. Y. ... “ F
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  retoje.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJ AS

Sis jau bus surink - 
1 mašina. Kai skai- 
ftfe gauti nauja 
^ripktą laikraštį, 
^skubesni su pa- 

!

Laisniuotas Newp Yorko 
ir New Jersey ■ valst.

310 John Street, 
Harrison, J.

NfiTYTINI
mušimai

If

iMeimelis nelabai 
pįgijų susirinki- 

būti aptarti 
linkei klausi-

/ I kėjams rei-

■r.
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MA DRAUGIJA!

ŠV. JURGIO PARAPIJALICESj 
WHOLESAIil 

BEER, WINES AU

lystė. čiayrafe 
tuvų dirbtuvė, 
joje diria nuol 
čių žmoą Difc 
turi tiek ažsakjTr 
kia ketvenąmetij 
tuvams pajrbti, 
drovė neini fenai 

į darbą, irstonį 
ku gauti dafy 
tuvėje.

bet ir aukšti į 
žmogaus kojaw 
buvo pilni žalioj

nesi kiekvieną į?
tai buvo sausio^ 
žmonės vaiksč^.
kiniai, čia ne^ J 
su apsiausta.

Už šešiolikę,
r

krautuvės’gįfn1^1! talkininkų eilėse, 
nakvynei ' <4 r»a 110-5 n na

Juo arčiau Sajj 
daugiau gyj 
Dabar ne tik h J ETOS ŽINIOS 1

«

tų Karalienės par. šv. 
vyrų draugija visada 

Į(Amerikos” svarbiųjų 
ų. Kada tik kas nors 

„Amerikos” stiprini- 
San Diego V wje> ši draugija visa-

5

PONAS DAUGANORIS —„Darbo Lietuva” prane
ša, kad Tauragėje susiorgani
zavo komunistų partijos kuo
pelės. Vienas svarbiausių 
uždavinių būsiąs—„kovoti su 
liaudies priešais, o Tauragės 
apylinkėje tokių dar apstu”.

—Iš Mažeikių apskr. reika
laujama, kad valstybė parū
pintų zuperio, nes jo vietoje 
pirkti negalima.

—„Darbo Lietuva” deda 
tokią ištrauką iš Kauno „Žai
bo” spaustuvės sieninio laik
raščio „Žaiborykštė”: . . .„pa
siryžę žengti koja kojon su 
193 milijonais mūsų brolių, 
žinodami, kad kol mums va
dovaus didžiojo Stalino Geni
jus, mes būsime ir pavalgę ir 
aprūpinti”. „Darbo Lietuva 
nuo savęs prideda: „Jokių 
abejonių negali būti. Stalino 
Genijus mums vadovaus am
žinai”. Išeina, kad nemirtin
gumo klausimas jau išspręs
tas — Stalinas niekada ne
mirs!

—„Tass” praneša maršalo 
ženklo, vadinamosios „mar
šalo žvaigždės” aprašymą. Ši 
žvaigždė, duodama marša
lams, turės apie 7 karatus 
brilijantų.

Rainienė, Damušienė, Žemai
tienė, Žaliauskienė, Katilienė 
ir Šertvytienė. Liko nemažai 
pelno. Širdingiausia padėka 
visoms, kurios prisidėjo dar
bu ir atsilankė į šį vakarą.

Į apskrities suvažiavimą 
išrinktos atstovės, užprašy
tos mišios lapkričio 10 d. Nu
tarta lapkričio 29 d. rengti 
silkių ir grybų vakarą.

Narė J. Petraitienė, gyv. 
227 Leonard St., serga; linki
me jai veikiai pasveikti.

Po susirinkimo narės pa
vaišintos. Buvo ir dovanų, 
kurias parūpino ir aukojo F. 
Šalinskaitė ir J. Gražienė. 
Dovanas laimėjo Ragelienė ir 
Žemaitienė. Visos narės išsi
skirstė linksmos. Kviečiame 
visas lankyti susirinkimus.

Rep.

-♦

Niekas Nenori Būti Atsilikėlis,Jau skaitytojams žinoma, 
kad smagus Margumynų Va
karas įvyks lapkričio 10 d. 
Apreiškimo parapijos salėje. 
Taip pat jau pranešta, kad 
dalyvaus žymi dainininkė, 
art. Jonė Žukauskaitė, garsus 
Apreiškimo parapijos choras. 
Po ilgo laukimo pranešama, 
kad Margumynų Vakaro ko
miškoji, linksmoji dalis bus 
juokinga komedija, „Ponas 
Dauganoris”.

Visi, kas tik matė „Glušo” 
komediją, vėl atsilankys pa
matyti „Poną Dauganorį”, 
nes tą komediją vaidins dalis 
tų pačių vaidintojų. Štai vai
dintojų sąrašas: Jackus Dau- 
ganoris, turtingas žmogus, 
didelis šykštuolis — Viktoras 
Raudonaitis; Zigmas, Dauga- 
norio sūnus—Antanas Vaite
kūnas; Ona, jo duktė—Sofija 
Kazlauskaitė; Zofija Žemuly- 
tė, sena pana—Ona Jackevi
čiūtė; Zofija Žemulytė, jos 
augintinė—Eleonora Bartke
vičiūtė; Ignas Teisutis, Dau- 
ganorio raštininkas — Kon
stantinas Kazlauskis; Gold- 
manas, apsukrus žydelis— 
Antanas Balčiūnas; Kašte, 
gudri Dauganorio tarnaitė— 
Ona Zajankauskaitė; Jurgis, 
Žemulyčių tarnas—Viktoras 
Čepaitis.

todėl visi ruošiasi užsisakyti

jau 1941 metams,

ketų iš anksto pagalvoti, sa
vo siūlymus paruošti, kad 
seimelis būtų gyvas, įdomus, 
naudingas.

Svarbiausia turėtų būti 
svarstomi tokie klausimai: 
jaunimo organizavimas ir jo 
įtraukimas į platesnę visuo
menę lietuvišką veiklą. An
tras svarbus klausimas — 
kaip rūpintis ir ką veikti Lie
tuvos žmonėms pagalbos tei
kimo klausimu. Trečias svar
bus klausimas—kaip sėkmin
gai sustiprinti ir išplėsti sa
vo paramą svarbiam šių lai
kų gynimosi ir puolimo gin
klui—spaudai.

Jei mūsų veikėjai iš anksto 
pagalvos apie šiuos paliestus 
klausimus, gerai pasvarstys 
ir paieškos jiems spręsti tin
kamų atsakymų, Apylinkės 
Seimelis tikrai bus reikšmin
gas ir ilgam laikui minėtinas.

Seimelio Laukiąs

NES
lesikreipta į draugijas 
ios „Amerikos” Naujo 

Lėktuvu ypo Fondui, bet šv. 
San Diego jį, i draugija savo paskuti- 

kad tenai yniįįj, susirinkime ne tik su- 
i.—tr *-•- džiaugsmu „Ameri- 

stangas stiprėti, bet 
augsmą palydėjo ir la- 
iuopiamai, nes Naujo 
o Fondui paskyrė de- 
dolerių auką.

gijos paskirtą auką 
administracijai įteikė 

ugijos pirm. Vincas 
tauskas. Tačiau jis ne 
augijos auką atnešė; 

dą papildė ir savo pa- 
nkine. V. Žemantaus- 
da pagelbsti, kada tik 
Jam „Amerikos” rei- 

isada arti širdies.
širdus ačiū Angelų Ka- 
ės šv. Vardo draugijai 
pirmininkui už aukas 
įkos” Naujo Intertypo 
į^U'ažus draugijos 

,' tikime, pasieks ir 
augi jas.

tai įdomus, turiningas, įvairus laikraštis; 
kas „Ameriką” pradėjo skaityti — su ja ne
nori skirtis,

NES
AMERIKA stengiasi patenkinti savo skaity
tojų pageidavimus, duodama daug žinių iš 
Tėvų Žemės — Lietuvos, pranešdama apie 
svarbiausius pasaulyje įvykius, plačiai 
šviesdama kiekvienam būtinai reikalingus 
noti dalykus.

ARAMA PLAUKIA

(Ašakūna!

IAS VIEŠAI PA
KRISTŲ KARALIŲ

IAUSKAI IŠVYKO 
CHICAGON
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NOTICE is hereby pefc 
GB 10992 bu bra ėst, 
to sell beer Hhi 
the Alcoholic Bereą 
Grand St, Boracį 
Kings, to be enaaiį 

CATHERN 
115 Grand St,

NOTICE is hereby psj> 
GB 1414 has bra iraan 
to sell beer at retd at 
the Alcoholic BerenttCnj 
Avenue U, Bores* i 
of Kings, to be renal' 

PASQCALIE 
7409a Avenue U,

NOTICE is hereby yo= s 
GB 2306 has bra rtt 
to sell beer at reniae 
the Alcoholic Berensfe 
Van Brunt St, Bwots 
of Kings, to be remi i 
JOHN G. CHEXESil 
424 Van Brunt St. i

NOTICE is hereby pi! 
GB 10572 his been att 
to sell beer at retd si 
the Alcoholic Beretę 
Howard Ave, Borai t 
of Kings, to be rasaat 

NATM5 S’ 
76 Howard Are, 

NOTICE is hereby Wi 
Qg Il/tOOUsb 
to sell beer It 
the Alcoholic Beware ta 
Bedford Ave., Bores* I 
ty of Kings, to k 
premises.

BASIL mffi 
283 Bedford Are,

NOTICE is hereby pres 
GB 11355 has been BWti 
to sell beer at retail rt 
the Alcoholic Berengta 
Nostrand Ave, Boman 4 
ty of Kings, to be arai 
premises.

WALTER J. 
k MORRIS 

(King Hermit Sd: 
724 Nostrand Are, 

NOTICE is hereby pre: 
GB 1967 has been hah! 
to sell beer at retail net 
the Alcoholic Beverare to 
9th Ave, Borough of fas 
Kings, to be conranei d 

JOSEPH m3 
t BARNEI 113 

4007—9th Ave,

NOTICE is hereby gire ii 
EB 824 has been issued i 
to sell beer at retail ni 
the Alcoholic Beverage ta 
Atlantic Ave, Boron* d i 
ty of Kings, to be 
mines.

ANTHONY TABEI 
MICHAEL B®. 
d-b-a M. 4 1 

Atlantic Are,

Stasys Gabaliauskas, 
> pusantros savaitės 
ylinkėje, spalių 24 d. 
a išvyko į Chicagą, 
pakviestas dalyvauti 

katalikų svarbioje 
ei j oje. Chicago je gy- 
baliauskienės tėvas, 
proga atlankyti. Už 
ko, numatoma, adv. 

iš“' sugrįš
įkę, nes planuojama su- 
(jam prakalbų maršru

klyno lietuvių katali- 
imas atitinkamai pa- 
Kristaus Karaliaus 

, šį sekmadienį, spa- 
d., Apreiškimo par. 

jaunimas bendrai eis 
omunijos 10 vai. mišių 
o po mišių turės ben- 
lusryčius, kuriuose kal- 
isėjas O’Brien ir kun, 

t. Šv. Jurgio par. jau- 
bendrą Komuniją tu- 

r 9 vai. mišias, po ku- 
r. salėje bus bendri

1022

NOTICE is hereby rn® - 
EB 761 has been issaed t ’ 
to sell beer at retail eis 
the Alcoholic Berenre
7th Ave., Borough of fa®5 
Kings, to be consumed s»

JOHN T. ME®

423—7th Ave.,

NOTICE is hereby gira fa 
EB 2036 has been issued a? 
to sell beer at retail cte 
the Alcoholic Beverage («? 
Grand St., Borough ol fc? 
Kings, to be consumed 

ANNA
135 Grand St.,

NOTICE is hereby gira fa 
EB 2906 has been Isadts’® 
to sell beer at retail mte’ 
the Alcoholic Beverage C®» 
Church Ave.. Borough of 
of Kings, to be consumed»’ 

EUGENE CT®3

4002 Church Ave.,

NOTICE is hereby gira & 
EB 1388 has been issued to’ 
to sell beer at retail orfe 
the Alcoholic Bverage Cci- 
Nostrand Ave, Borough d 
ty of Kings, to be rasa* 
mėses. .

BETTY EISENM-' 
1016 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby gira H 
EB 2608 has been issued »? 
to sell beer at retail n4s’ 
the Alcoholic Beverage CcT 
Gerritsen Ave., Borough tfs 
ty of Kings, to be eras* 
mises.

WILLIAM STI# 
2602 Gerritsen Ave,

Tel. Harrison $

GRABORIE
BALZAMUOT

ir New Jersey

310 John S
Harrison,

40 vai. atlaidai praėjo gra
žia nuotaika. Žmonės vaka
rais ir rytais gausingai rin
kosi. Gausingas tikinčiųjų 
skaičius naudojosi Dievo ma
lonėmis, atlikdami išpažintį. 
Svečių kunigų visas 3 dienas 
daug buvo. Pirmą kartą šio
je bažnyčioje buvo taip iškil
minga procesija, kurioje da
lyvavo didelis skaičius mer
gaičių, berniukų ir suaugu
sių sodaliecių gražioje uni
formoje, kurios pasikeisda
mos posmais su choru gra
žiai giedojo „Garbė ir Šlovė”.

Stebėtinai puošniai buvo 
altorius papuoštas. Šie dar
bai priklauso kruopščiom se
sutėms pranciškietėms.

Gabūs pamokslininkai pa
sakė turiningus pamokslus, 

“r’raeftame numeryje įsibrovė 
klaida: sekmadienį pamokslą 
sakė kun. V. Pinkus.

Choras, J. Brundzos veda
mas, labai darniai giedojo. 
Kasdien talkininkavo kaimy
nai vargonininkai. Antradie
nio vakarą kleb. kun. K. Rau
donis iškėlė tikrai puikią 
ĮS’jotą chorui, dalyvavo ir ke
ltas svečių.

Šie atlaidai paliks neišdil
domų prisiminimų, nes visi 
jais gėrėjosi. Daug lankėsi 
žmonių ir iš kitų parapijų.

Spalių 20 d. Grand Para
dise salėje L. Radijo drau
gija, J. Ginkaus vadovauja
ma, surengė 8 met. koncertą, 
kurio programą išpildė pia
nistas Justas Jankus, solistės 
A. Maslauskaitė ir Ad. Dra
gūnaitė, smuikininkas Long. 
Buinis, artistė Jonė Žukaus
kaitė, pianistas Tadas Šid
lauskas, baritonas K. Hoff- 
manas ir art. J. Olšauskas. 
Programa buvo meniškai su
tvarkyta ir sklandžiai pra
vesta. Jos sutvarkymu rūpi
nosi komp. R. Kurdinaitis.

Sveikinimo žodį pasakė ne
seniai iš Lietuvos atvykusi J. 
Tūbelienė. Publikos atsilan
kė gausiai. Po koncertinės 
programos buvo šokiai. Kon
certas praėjo gražioje nuotai
koje. Ats.

JAUNIMAS KVIEČIAMAS 
TALKON

Koresp.

POLITINIAI SUSIRINKI
MAI

Šį sekmadienį 9 vai. mišių 
metu eina bendrai prie šv. 
Komunijos CYA jaunimas. 
Po mišių turės pusryčius pa
rapijos salėje.

Choristės šliūbas

„Amerikos” gyvavimą į- 
vertiną ir nuoširdžiai prita
rtą jaunuoliai pasiūlė tuoj po 
Naujų Metų suruošti didžiu
lius žiemos šokius, kurių pel
ną paskirti „Amerikos” Nau
jo Intertypo Fondui. Šis pa
siūlymas nuoširdžiai priim
tas ir jam duota tinkama ei
ga. Laikas paskirtas, salė 
užimta, o netrukus bus su
darytas komitetas, kurs šiam 
darbui vadovaus. Tikimasi, 
kad visas jaunimas nuošir
džiai pritars ir prisidės savo 
darbu. Laikas jaunimui pa
dėti vyresniesiems išlaikyti 
šios apylinkės laikraštį.

„Amerikos” žiemos 
Vakaras įvyks 1941 m. 
4 d. Grand Paradise 
Brooklyne. Tai bus
Naujų Metų šeštadienį. Ge
resnio laiko ir negali būti. 
Tai bus geriausia proga pa
sveikinti tik ką atkeliavu
sius Naujus Metus ir links
mai padaryti pasiryžimus tu
rėti laimingus visus 1941 me
tus. Prašome atsiminti. Vi
si susitiksime sausio 4 
Grand Paradise salėje.

Wendell L. Willkie kandi
datūros rėmėjai ruošia kelis 
svarbius masinius susirinki
mus ir lietuvių visuomenei. 
Susirinkimai bus šia tvarka: 
penktadienį, spalių 25 d., 8 
vai. vak. Piliečių klubo salėje, 
Union Av. ir Stagg St., Broo
klyne; pirmadienį, spalių 28 
d., 8 vai. vak. Klasčiaus sa
lėje, Maspethe; antradienį, 
spalių 29 d., Kasmočiaus sa
lėje, 89 Steamboat Rd., Great 
Neck ir prieš pat rinkimus, 
pirmadienį lapkričio 4 d., Pi
liečiu klube Front St., Cen
tral Brooklyne.

Prakalbų metu rodomi ju- 
domieji paveikslai apie Lie
tuvą, Lietuvių ir Pabaltijo 
Tautų Dienas Pasaulinėje Pa
rodoje, apie Wendell L. Will
kie. Prakalbas pasakys lie
tuviai ir kitataučiai kalbėto- 
jaai. Visur įžanga dykai.

Šokių 
sausio 
salėje, 
pirmą

ŠIANDIE
nė vienas sąmoningas lietuvis negali būti 
gero lietuviško laikraščio, kurs yra gyveni
mo veidrodis ir drauge švyturys, todėl

SKAITYK,
platink ir remk savo laikraštį

AMERIKĄ —
423 Grand Street,

be

Brooklyn, N. Y.
HAvemeyer 8 - 0259

Metams tik 2 dol. Pusmečiui $1.10, 3 mėne
siams — 60c. ? FOTOGRAFAS

65-23 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

RUSAI KIMBA PRIE 
ŠVEDŲ

Stockholmas—Solvesborgo 
(Švedijoj) teismui šiomis 
dienomis teko svarstyti įdo
mų klausimą, ar sovietų val
džia turi teisę nacionalizuoti 
estų laivą, stovintį švedų uo
ste, kuriam švedų teismas už
dėjo areštą. Klausimas iški
lo ryšium su sovietų reikala
vimu išleisti iš Švedijos uos
to estų laivą „Marš”, kaip na
cionalizuotą rusų įstatymais, 
bet kuris jau kuris laikas yra 
ten sulaikytas už skolas Šve
dijos piliečiams. Teismas tą 
klausimą išsprendė ta pras
me, kad sovietai negali nacio
nalizuoti laivų, kurie yra už 
sovietų teritorijos ribų. To
dėl, pasiremdamas buvusiais 
švedų teismų praktikoje pa
pročiais, teismas rusų reika
lavimą atmetė. Byla, tur būt, 
bus perkelta į aukštesnį teis
mą.

James Carroll žuvininkas 
Brooklyne nubaustas 30 die
nų kalėti už mažų vėžių gau
dymą ir pardavinėjimą.

. Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7^7550

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR & GRILL

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

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas

onu pranešti, kad ,,A- 
os” Naujo Intertypo 
ipradėjo plaukti para- 
iš tolimesnių kolonijų.

. P., iš Elizabetho pri-
2 dol., Pr. Pūkas iš 

elphijos — 1 dol.., K.
a iš Jersey City—1 

Nuoširdus ačiū.
| vienos pirmųjų kregž- 
atskubėjusiu su para- 
Kitą savaitę pradėsime 
tą vajų fondui stiprinti, 
ipkričio mėnesį privalo- 

dėti užtrauktos skolos 
jimą. Intertypas jau 
ntas ir pastatytas pa- 
je vietoje.
į savaitę visas „Ameri- 
umeris jau bus surink- 
uja mašina. Kai skai- 
i pradės; gauti nauja 

surinktą laikraštį, 
jie bus skubesni su pa-

Šį sekmadienį 4:30 vai. iš
teka mūsų ilgametė darbšti 
ir rūpestinga choristė Bronė 
Šimkytė už E. Šinskio. Lin
kėtina jaunai porai ilgo gra
žaus ir laimingo gyvenimo. 
Vėl lauksim sugrįžtant į cho
ro eiles ne vienos, bet abiejų.

Choristas.

Pasveiko
Staiga ir smarkiai susirgus 

E. Kavaliauskienė jau tiek 
sustiprėjo, kad įstengė atsi
lankyti bažnyčion per atlai
dus, kad padėkotų Aukščiau
siam už sugrąžinimą sveika
tos.

Pas Brundzus lankėsi Jo
nas Barauskas, ką tik atvy
kęs iš Argentinos. Kiek pa
viešėjęs, svečias vyks į 
cagą.

S^JUNGIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

SVARShTYTINI 

 

KLAtf IŠIMAI
Laisniuotas Ne

linkės S& eimelis nelabai 

 

id drau'ft^i-iU susirinki- 
būti aptarti 
dinkei klausi- 

ugijjyJOkėjams rei-

Chi-

Moterų S-gos 29 kuopos su
sirinkimas įvyko spalių 17 d. 
Vadovavo pirm. M. šertvytie- 
nė. Surengtas vakaras, kaip 
pranešta, labai gerai pasise
kė. Daugiausia jam paauko
jo ir dirbo tą vakarą J. Gra
žienė; jai padėjo Ragelienė,

LANKĖSI

d.

Redakcijoje lankėsi Vytau
tas Abraitis, neseniai atvy
kęs iš Lietuvos. Svečias yra 
baigęs Vytauto D. Universi
tetą. Atvyko kaip Amerikos 
pilietis. Apsistojo pas savo 
dėdę, K. Marcinką, Jersey 
City šv. Onos lietuvių parapi
jos trustistą, draugijų veikė
ją ,su kuriuo ir buvo atsilan
kęs.

Spalių 23 d. lankėsi CIO 
organizatorius A. Jenkins- 
Jankauskas su Juozu Vasi- 
koniu iš Lawrence, Mass.

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 parengėme daly
vauti. Rengėjos

S)

VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
loioioioioioioioĮoi

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

jOĮoioloĮoio;

ĮpĮolololoIoiololoidl

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

Tel. EVergreen 7-1645

Manhattan Liquor Store
Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

Lie. No. L-886

264 Grand St., Brooklyn

HoloioloiolololoIoIoIololololololoIoIoIoIoIoIoMoIoMoIotololoĮOIololoIoIolS.H

•i

411 Grane) Street, 
Brooklyn,'N? 7.

_• ______ J 1

Brooklyn© Graboriai
Į i

1 Tel. EVergreen 7-4335
1 i
j STEPHEN AROMISKIS j
1 (Armakauskas) Į
1 |
Į Graborius—Balsamuotojas Į
1 Moderniška Koplyčia i

i i
1 423 Metropolitan Avė., j
į Brooklyn, N. Y.
1 i

1 
l 
l 
l 
l 
l 
« 
1 
1 
1
1

i 
1 
1 
1 
1
1 
1 
i 
1 
1 
1 
1 
1 
i

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

■—■—-—■—■—

Tel. STagg 2-0783 
Night HAvemeyer 8-1158•
JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

1
, 337 Union Avenue,

Brooklyn, N. Y.
į Namas tas pats, tik miesto pa-
| tvarkymu pamainytas numeris 
j buvusio 107 Union Avenue.
į. —.—„ _—.—-—   —.  —.—  u|>

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

•!

t
! Tel. Stagg 2-4409 1 1

A. RODZEWICZ1 1 
; (Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius 
! 1

(Prieš pat Apreiškimo baž.)
1 Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
; pasivažinėjimams.11Į
; 402 Metropolitan Avenue
: Brooklyn, N. Y.k 1 1

1

1

1

1 
i 
i 
į 
1 
k 
k
l 
k 
k

Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

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



Spalių - October 25,

Margumynų Vakaras |
SEKMADIENĮ

Lapkričio-Nov. 10d., 1940
A. a. Ona Vencevičiūtč

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 
6—8 vakare 
šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 
Penktadieniais uždaryta' 
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ
(Vencius)

AMERIKOS LIETU1
LEKŲ VISUOMENES!
TŪRINIO GYVENINI 

RASTIS.

EINA KAS PENK

Entered aa Second - Cla* 
Office at Brooklyn, N. 5

unijos isto- 
> vardai, 
įtik pri
movęs kul- 
,^bet šie 
.^vąseno- 
į Graiki
ja dau§- 
į buvę ei
lios lopšiai, 
sugriauna

Paver;

Apreiškimo Par. Auditoriuiiie
PROGRAMOJE: ART, JONE ŽUKAUSKAITE, APREIŠKIMO PAR. CHORAS, JUOKINGA KOMEDIJA 

IR KITI ĮDOMUMAI

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

LIETUVIŲ PASIRODYMAI.
PAS. PARODOJE

New Yorko Pasaulinė Pa 
rodą, pasižymėjusi įvairiau 
siomis įdomybėmis, jau bai 
gia savo dienas. Joje buve 
plačiai leista įvairioms tau 
toms pasireikšti ir parodyti 
ką jos yra davusios Ameri 
kos kraštui. Pernai įvairios 
tautos bei valstybės turėjo 
savo „Dienas”, kuriomis su
pažindinti amerikiečiai ir iš 
užsienio atvykusieji su tau
tų kultūriniais laimėjimais 
Mums, lietuviams, neužmirš 
tina Lietuvių Diena, įvykusi 
pernai rugsėjo 10 d., kai pro 
gramos pildyti buvo suvažia 
vę per 3,000 mūsų žydinčio 
jaunimo.

Šiemet parodos vadovybė 
irgi kreipė dėmesio į įvairių 
tautų pasirodymus. Šiam 
tikslui buvo įsteigta atskira 

"^uklstė, , American Common” 
pavadinta. Joje kasdien per 
visą vasarą duota daugybės 
tautų šokių, dainų, muzikos 
programų, kurių klausėsi 
šimtai tūkstančių, o gal ir 
milijonai žmonių. Amerikos 
žmonės gali dabar suprasti, 
kiek Amerika skolinga savo 
užjūrių ateiviams bei jų vai
kams už brangų įnašą jos sie
lai, jos kultūrai.

Brooklyno Apreiškimo parapijos choras su savo vadu, muz. 
Jonu Jankum, priešakyje Pasaulinės Parodos Tikybos Šven
tovėje, kur spalių 13 d. 3 vai. popiet išpildytas bažnytinės 
muzikos koncertas. Apie koncertą plačiau rašoma atskirai.

. .... , —Dr- RevĮiko Foto

Parodos vadovybė nepa
miršo pastatyti atskiros pa
talpos sielos vertybėms iškel
ti. Suprasdama, kad iš žmo
gaus sielos plaukia visa, kas 
tobula, kilnu, gražu ir tiesu, 
pastatė Tikybos Šventovę, 
kuri buvo paskirta visoms ti
kyboms.

Drąsiai galima tvirtinti, 
kad lietuviai, pasirodydami 
pernai ir šiemet parodoje, sa
vo pareigą atliko pilniausiai 
ir garbingiausiai, lietuvių 
tautos vardą įamžino, paliko 
neišdildomų įspūdžių būsi
moms kartoms. Lietuvių Die
na 1939 m. rugsėjo 10 d. dar 
ir šiandie minima, apie ją bus 
pasakojama ir po 50 metų. 
Gražiai praėjo ir šių metų 
Lietuvių Diena rugpiūčio 26 
d., kurios programą išpildė 
šv. Jurgio par. choras, muz. 
J. Brundzai vadovaujant ir L. 
Antanavičienės vadovaujama 
šokėjų grupė. Ši diena buvo 
lyg viešas pareiškimas, kad 
Lietuva, nors ir užgrobta, ta
čiau dvasia gyva, kad lietu
vių dainos skambės Ameriko
je, gaivindamos lietuvio šir
dį iki naujai užšvis prisikėli
mo dienos saulė.

Pabaltijo tautų diena, įvy
kusi spalių 6 d., Taikos Aikš
tėje, dalyvaujant Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos aukštiems 
nareigūnams, dar tebeskam
ba ir jos pasisekimo atbalsiai 
dar neišdilo.

O štai spalių 13 d., šešta
dienį, lyg atsisveikinimo žodį 
su Pas. Paroda lietuvių vardu 
pasakė Apreiškimo parapijos 

išpildydamas Tikybos 
e tikybinį, liturgi-

nį koncertą, šio choro pasi
rodymas bažnytinės muzikos 
kūrinių išpildyme suteikė 
mums didžiausią garbę; vadi
nasi, ir mes galime stoti gre
ta kitų tautų geriausių chorų. 
Ir taip privalo būti. Mes di
džiuojamės savo bažnytiniais 
chorais, jų muzikaliniais pro
gramų išpildymais, bet vis 
dėlto jų pirmutinis ir šven
čiausias uždavinys Dievą 
garbinti giedojimu, žmonių 
širdis prie Dievo kelti, mels
tis giedojimu.

Iš turinio programos, ku
rią išpildė Apreiškimo par. 
choras, vadovaujant muzikui 
Joui Jankui, akompanuojant 
prie vargonų jo jaunam sū
nui Justui Jankui, galima 
spręsti jo vertė: Cantate Do
mino—F. J. McDonough, Ve
nį Jesu—Cherubini, Laetentu 
Coeli—J. Wiegand.

Tie trys lotyniški kūriniai 
išpildyti tikrai žavėtinai, 
kaip ir paprastai galingas 
Apreiškimo choras, suside
dąs iš 96 narių, atlieka. Solo 
giedojo A. Maslauskaitė. Pa
rodė, kad lietuviai gali pa
vyzdingai, darniai, dievotai ir 
interpretingai išpildyti gra
žiausius Bažnyčios muzikos 
veikalus.

Po to buvo Salve Regina— 
C. Henshaw Dana. Solo gie
dojo contraltas Adeline Dra
gūnaitė.

Laimingas A p r e i š k imo 
choras, turėdamas tokias so
listes, kaip Maslauskaitė ir 
Dragūnaitė Abi jaunos mer
gaitės, bet jau taip išsilavi
nusios, kad pilną teisę turi 
net Pasaulinėje Parodoje nuo 
tos pačios estrados giedoti, 
kur rodėsi pasaulio garsieji 
giesmininkai. Šiuo atveju y- 
pač A. Dragūnaitės galingas 
balsas visus klausytojus už- 
virpino; ji giedojo kaip tikra 
operos žvaigždė, kaip tikra 
profesionalė. Dievui dėkui, 
kad davė mums lietuviams 
tokias giesmininkes.

Antroji programos dalis 
buvo lietuviškų giesmių rin
kinys. Visai tinkamai per
statyta kitataučiams ir mūsų 
kompozitorių turiningi kūri
niai, duodant jiems galimybę 
suprasti, kaip lietuviai moka 
susikaupti, melstis giesme 
kelti širdis prie Aukščiausio
jo.

Pirmiausia pagiedota kele
tas posmų Kun. 'Strazdelio 
„Pulkim ant kelių”. Čia bu
vo auksinė proga programos 
pranešėjui, studentui Alber
tui Čižauskui, ir truputį gi
liau paaiškinti apie turinį tos 
maldos-giesmės, apie jos kil
mę, turinį, jausmus, giedoji
mo prieš Mišių auką tikslą ir 
t.t. Tačiaus veikiausia trū
kumas laiko jį nuo to sulaikė.

Toliau choras giedojo šias 
giesmes: Trys Karaliai — J. 
Žilevičiaus, Stovi Motina Gai
linga — J. Žilevičiaus, Links
ma Diena—J. Naujalio, Atsi
liepki, Jėzau ir Marija, skais
čiausia lelija—C. Sasnausko.

Visi esame ne sykį gėrėjęsi 
savo širdyse, išgirdę visas tas 
giesmes savo bažnyčiose, bet, 
pasidalinę tomis dvasinėmis- 
muzikos brangenybėmis su 
Amerikos kitataučiais, ir 
jiems padarėme malonę, kad 
pažintų mūsų sielos turtus. 
Galėjo pergyventi kartu su 
mumis klausytojai džiaugs
mingus akordus „Trijų Kara
lių” bei Velykų Linksmos 
Dienos ir liūdną „Stovi Mo
tina Gailinga” nuotaiką. O 
kaip visos tautos savo kil
niausias dovanas muzikoje, 
mene kloja prie Marijos kojų, 
taip ir Lietuvos sūnūs-kom- 
pozitoriai, kaip Sasnauskas, 
pina gražiausią melodiją, ap- 
giedant Ją skaisčiausia leli
ja. Tik tenka mažą pastabė
lę padaryti: Dieve duok, kad 
visuomet mūsų choristai, kai 
gieda bažnyčioje ar kitur, 
persiimtų giesmių dvasia, 
giedotų tikrai iš širdies, lyg 
karščiausią maldą, vadinasi, 
kad stengtųsi interpretuoti

,giesmę, persipildyti tais pa- 
nais jausmais, kokius turėjo 
'.r dainius, parašęs maldą bei 
kompozitorius, pritaikęs me
lodiją, kad patį Dangų pa
siektų.

Po to grojo jau ne kar
tą mums girdėta jauna smui
kininkė Margareta Digrytė. 
Ji pagrojo Andante — C. 
Gluck ir Serenada—F. Schu
bert.

Čia nors ne grynai bažny
tiniai kūriniai, tačiaus, ka
dangi švelniai, jausmingai 
groti, visai pritiko, o p-lės 
Digrytės išpildymas atitiko 
tą reputaciją, kurią ji per 
trumpą laiką įsigijo mūsų 
tarpe.

Panis Angelicus išpildyta 
choro, solistės Maslauskaitės 
ir smuiku solo M. Digrytės.

Paskutinis veikalas, kurį 
choras sugiedojo buvo galin
ga meliodija, dažnai girdima 
mūsų bažnyčiose po atlaidų 
ar kitų iškilmių, dabar ang
liškai sugiedota: Praise Ye 
The Father — Charles Gou
nod.

Iš šio paskutinio kūrinio 
klausytojai galėjo rimtai į- 
vertinti Apreiškimo parapi
jos choro mokėjimą majesto
tiškai išpildyti tikrai painius 
kūrinius, kurie reikalauja 
švelniausio suderinimo. Ir 
reikia pasakyti ,kad choras, 
gerai pažindamas meliodiją, 
gal dešimtis kartų giedojęs 
lietuviškai, įspūdingai ir ang
liškai pateikė šią Gounod į- 
kvėptą kompoziciją.

Nenuostabu, kad Apreiški
mo parapijos choras toks 
skaitlingas, galingas, turėda
mas savo tarpe narių, kurie 
gieda chore nuo pat parapi
jos įsikūrimo ir tų, kurie mo
kyklą lankydami jau lavinosi 
priaugančiųjų chore. Supran
tama, didžiausia choro pasi
sekimo nuopelno dalis* pri
klauso vadui, muzikui Jonui 
Jankui; jam garbė už sugebė
jimus išlavinti, suderinti ne
mažą chorą, išrinkti jam tin
kamą repertuarą, gi choris- 
tams-choristėms—ne mažiau 
pripažinimo nuopelnų; visų 
pirmiausia, už jų susiklausy
mą, ištikimybę, drausmę, pa
vyzdingą elgesį, jautrų pa
mėgimą muzikos, kaip bažny
tinės, taip ir tautiškos, už jų 
neįkainuojamą pasišventimą.

Tikrai galima užbaigti, sa
kydami, kad lietuviai, su Pa
sauline Paroda oficialiai at
sisveikinę, apvainikavo dvie
jų metų aktualų darbą šven
čiausiu būdu, Dievo garbei, 
lietuvių tautos, ypač šią siel- 
vartos valandą pagerbimui ir 
mūsų kaimynų dvasiniam pa
kėlimui. O tai darydamas, 
Apreiškimo Parapijos Choras 
atstovavo ne tik savo parapi
jai bei chorui, bet ir plačia
jai mūsų išeivijai. Tegyvuo
ja mūsų bažnytiniai chorai, 
Chorų Sąjunga, mūsų para
pijos, mūsų Amerikos Lietu
va. Deo gratias.

Ne Muzikas.

Spalių 30 d. sukanka me
tai, kai atsiskyrė su šiuo pa
sauliu Onutė Vencevičiūtč. 
Taip, ji mirė, jau jos nėra gy
vųjų tarpe, bet jos mamytės 
bei šeimos tarpe ji pasiliks 
visuomet gyva ir ši širdies 
žaizda liks neužgydoma. Bū
dama vos 19 metų, ji paliko 
visą eilę savo jaunų draugių- 
gų, nes priklausė prie Apreiš
kimo choro ir CYA. Su šyp
sena ji paliko šį pasaulį, nes 
buvo labai tikinti ir žinojo, 
kad ji keliama pas Tą, ku
riam taip ištikimai visą savo 
gyvenimą tarnavo. Ši jau
nuolė turėtų būti pavyzdžiu 
jaunimui, kad reikia visuo
met būti pasirengus mirčiai, 
nes nežinai nei dienos, nei va
landos, kada tave aplankys 
mirtis. Už a.a. Onutės vėlę 
bus pamaldos spalių 30 d. 
8:30 rytą, Apreiškimo par. 
bažnyčioje.

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

Parapijos jaunuoliai, pail
sėję vasaros metu, spalių 30 
d. atidaro Transfiguration 
salėje krepšinio sezoną. Su
tvirtintomis jėgomis jie 
stengsis pasirodyti vertais 
savo parapijai ir savo dva
sios vadui kun. J. Laurynai- 
čiui. ~~

Kiekvieną trečiadienio va
karą Transfiguration salėje, 
Hooper St.
Brooklyne, 
(basketball) 
ga bus 20c. 
kyti.

ir Marcy Ave., 
bus krepšinis 
ir šokiai. Įžan- 
Prašomi atsilan-

Šį sekmadienį Kristaus Ka
raliaus šventė. Švč. Sakra
mentas bus išstatytas nuo 
sumos iki mišparų. Tikintie
ji prašomi ateiti ir pagarbin
ti Kristų Karalių.

Amžino Rožančiaus drau
gijos mėnesinė Komunija bus 
šį sekmadienį 9 vai. mišių 
metu. Narės prašomos daly
vauti.

Šiandien, spalių 25, vakarą, 
parapijos salėje šv. Vardo 
draugija rengia nepaprastą 
balių. Bus pamarginimų, 
šokių. Svečiai bus vaišina
mi „Kriaučių kumpiais”—sil
kėmis. Prašomi visi atsilan
kyti. Ypatingai kviečiami 
kitų parapijų šv. Vardo drau
gijos nariai. Ateikite, o 
sigailėsite!

PAKVIETIMAS

ADVOKATAS
219 So. 4th Street,

(Williamsburgh Bridge Plaza)

sunaiki-
Brooklyn, N išgiovė 

J jie daug ką 
įa naujai

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—‘PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirink

į bet ir Ro- 
.iįisi pana
giau išdygo

Naujas laik
Uždarius „Liet 

jo vietoje naujie 
valdovai pradėjo 
bo Lietuvą”. D ai 
bo Lietuva” už( 
vietoje pradėta ] 
dienraštis, pave 
rybų Lietuva”, š 
skaitysis aukšči 
bos oficialiniu oi 
taryba turės lail 
lietuvių kalba. T 
nu paverstas ir č 
sų kalba „Truže

įjado nauji |)UV0 praįgįas 

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos? ALŪS *H , „-.ita, n{1 1 
plausiu bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI1

JUOZAS GINKUS ’ ’ *agrU1?t.1S ■ 
495 Grand Street, Brooklyn, b

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . įms naikina 
NOTICE is hereby given that I. 
EB 2904 has been issued to the t jI-iA Pftma 
to sell beer, at retail under S IWllld,
of the Alcoholic Beverage Contrį A fanai
1021 Rutland Rd,, Borough of, AlCUdl 

—Jl įneš, kaip 
’Ski Htenai, ta- 

. „ that i In nenusto- 
EB 697 has been issued to the 1 , 

at retail under. S JHIU SUSljaU- 
— verage Contw ■i;*,,-: 

Ave., Borough of Į3pl6UlSĮ Ka" 

įk, ieskoda- 
"į gi glūdi

lapkričio 22 d., penktadienį, 
Šalinsko salėje rengia įdomų 
žaidimų laimėjimų vakarą, 
kurio visi dalyviai bus ma
loniai pavaišinti. Bilietai jau 
platinami. Jie kaštuoja tik po 
50 centų. Rengėjai kviečia 
visus atsilankyti, ypač tuos, 
kurie gyvena Cypress Hill ir 
Woodhaveno apylinkėje.LICENSES

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7912 has been issued to the undersigned

Beverage Co

ne-

Mot. S-gos 35 kuopa šį sek
madienį, spalių 27 d., ruošia 
gražų margumynų ir laimėji
mo žaidimų vakarą. Bus daug 
gražių laimėjimų. Kaip vi
sada, taip ir šį kartą sąjun- 
gietės maloniai priims visus 
svečius. Rengėjos

PILIEČIŲ SUSIRINKIMAS

County of Kings, to be consume 
premises.

THEODORE KURTZ3
1021 Rutland Ave.,

NOTICE is hereby given

to sell beer, icwi uuUCl 
of the Alcoholic Beverage Contrd 
431 DeKalb Ave., E J 
County of Kings, to be consum 
premises.

EMANUEL INFANTE 
d-b-a Emanuel Bar & G

431 DeKalb Ave., Brook!

NOTICE is hereby (given that LI 
EB 600 has been issued to the u 
to, sell beer at retail under Si 
of the Alcoholic Beverage Contra 
72 Sands Street, Borough of | 
County of Kings, to be consum® 
premises. I

MAMIE SNIKE
72 Sands St., Brooks

NOTICE is hereby given that II 
EB 2882 has been issued to the j 
to sell beer, at retail under 9 
of the Alcoholic Beverage ContiAj 
830 DeKalb Avenue, 
County of Kings, to 
premises. 
DON M. PONCE & 
830 DeKalb Ave.,

NOTICE is hereby given that 
EB 798 has been issued to the 
to sell beer, at retail under

Borough of 
be con sum]

HYMAN S(
Brooklj

iriesiems okupai 
į Lietuvą. Tokii 
čiausioji taryb 
oficialiai, kad 
yra ir rusų kali 
dienraštis.

Trūksta
Nacionalizuot 

jendrovė prane 
metais žąsys : 
oerkamos tik ; 
;os. Pranešime 
„šiais metais v

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 under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
505 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn 
County of Kings, to 'be consumed on 
premises.

LOUIS CALLEGARI & RICHARD 
CALLEGARI 

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

NOTICE is hereby given that License No 
CB 18 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
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 at 
572 Livonia Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JACOB BERKOWITZ
572 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y

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 ' 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
640 Stone 
of Kings, 

640 Stone

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2904 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 10’ 
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

the

107 
-t 

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

Piliečių klubo biznio sky
riaus susirinkimas įvyks spa
lių 25 d., 8 vai. vak., 280 
Union Ave., Brooklyn.

Klubo nariai, kuriems rūpi- 
klubo finansinė padėtis, kvie
čiami atsilankyti.

Pr. Vaikukaitis

SUSIVIENIJIMO 
PRAMOGA

L. K. Susivienijimo 135 kp.

«H. Borough of •» 
of Kings, to be consumed 

premises.
DAVID GROSSMAN 

1019 Avenue H, Hrooklw

NOTICE is bereby^fiven that Lid 
GB 6930 has been issued to the um 
to sell beer, at retail under Sea 
of the Alcoholic Beverage Control! 
414 Glenmore Ave., Borough of S 
County of Kings, to be consume® 
premises.

SAM STACKOWITZ 
414 Glenmore Ave., Brookla

NOTICE is hereby given that Lid 
GB 2431 has been issued to the unj 
to sell beer. at retail under Sed 
of the Alcoholic Beverage Control! 
115 Nassau Ave., Borough of 1 
County of Kings, to be consumed 
premises.

HENRY A. WOLFF 1 
115 Nassau Ave., Brooklyl

NOTICE is hereby given that Lid 
GB 2537 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Sed 
of the Alcoholic Beverage Control] 
29 Lincoln Rd., Borough of j 
County of Kings, to be consumed 
premises.

JACOB ALEXANDER & JOSI 
ALEXANDER 

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

Ilsios ir tik 
pg dorovinės , 
paieško ke- , 
m ištrypusį I 
k į sąžinės, į 
M Didžiau- 

pįj, Popiežiaus 
s milžiniškos 
-i atgarsių 
irisą atsako
ves žmonijos 
p ir garbės 
pdžiai valdo-1 
p ir kitų tau
pi pasiklau- 
piiiinko pra-

kai bus mokoi 
Stalino „moks!

Gimnazijų k 
apsunkintas, 
gimnazijų rūi 
raudonosios ar 
kų gyvenimo 
moksleiviai tir 
mažesnes pat. 
gimnazijose p 
mas komunist 

Idos dėstymas, 
nimas ir pan.

Maskvos pu 
komisarai prii 
stybinį” ženk 
gražųjį Vytį, 

,v. | garbingą Lr 
Ahpkncio|Naujo ženkl0 

kiakampė žv: 
—piautuvas

h visuotinės 
Mena. Visi, 
raus dvasinę I se—ągu0]0 ]
hmogaus pa-Į 
tinimui ir 
h laikinajame 
bitiĮ išgirsti 
hlsą ir tinka-

29

NOTICE is hereby given that Lid 
GB 2279 has been issued to the unj 
to sell beer, at retail under Sea 
of the Alcoholic Beverage Control] 
434 Evergreen Ave., Borough of J 
County of Kings, to be consume® 
premises.

FRIDA PETERSEN | 
434 Evergreen Ave., Brooklja

NOTICE is hereby given that Lici 
GB 2356 has been issued to the uni 
to sell beer, at retail under Sec 
of the Alcoholic Beverage Control] 
5302 Clarendon Rd., Borough of J 
County of Kings, to be consume® 
premises.

MICHAEL SLONIMSKY j 
5302 Clarendon Rd., Brooklyl

maldos visas 
žngas jos ir 
įtarios didžio- 
iaudžią ver
tas nasrus ti
pui naikinan- 
įprimena žmo-

varpos, apa( 
pavergimą n 
dės: LTSR. I 
lo šone lietui 
žodžiai: „Vis 
rai Vienykit 
me—tie pat; 
kai.

Jei Mask1 
binto j ai Am 
dar šnekės, 
lieka lietuv 

i pasiaiškins, 
valstybinį ž 
siški žodžiainti, kad Ber- 

prisiglaudu- 
ihtalikų švie
siems asme- 
isinai, Juliui 
Maui Čibirui, 
tavoji parama. 

august carls Ijili drąsiai iš- 
ve., Brooklyl!. .

^yos,kiir iiems 
įgyventi.
žinioje esąs 

ii Fondas pa
se žmonės ne-
|i sovietų pra
rausta para-.
fe ten, kur ne-,70]6 
k nei komu-

NOTICE is hereby given that Lid 
GB 2648 has been issued to the unj 
to sell beer, at retail under Seel 
of the Alcoholic Beverage Control 4 
705 Flatbush Ave., Borough of -1 
County of Kings, to be consumed] 
premises. 1

705 Flatbush Ave., «

GERIAUSIOS RŪŠIES
ANGLYS

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

TRU-EMBER COAL COUP M
(LIETUVIŲ KOMPANIJA) J

Brooklyn, N485 Grand Street,
Telefonas: EVergreen 7-1661

Šūkavo , 
komisarai I 
tautos didv 
dė, kad pa 
tuojau pa 
Dariui ir G 
di, seniau š 
luotas, o d: 
džiauninkis 
minklas r 
pasaulio ši 
jo Brookb 

.mečiai, be

minklui si 
kas atidų 
dėl laisvė 
Ibai.” Ta

Rugsėjo 
munistų 1 
ninku Žod 

Barai Lietuvo-1 riaus ir G 
Ima visus pa- 
f. klausomybės 

[lis švietime ir
I Mokyklų san-

II pakeista. Lie- (begėdiška 
V buvo įvestas Vytauto 1 
lerių metų pra- tos žymii 
Į, o dabar du gatvių b 
kinti ir pradžios siškai pa 
L tik 4 metus, 
b sudarkytos,' 
į tik šešerių

ybos dėsty- 
įnrašalintas.
Lklose vai-1 išlaikys'

jas Rusi j 
Džiaut 

tos bran 
i tautos g 
ar ilgai j
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