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jjšdildomi žmonijos isto- 
e Atėnų ir Romos vardai, 
ak juos sukasi ne tik pri
miniai apie senovės kul- 
ir jos šaltinius, bet šie 
ai šneka apie gyvą seno- 
įkrovę. Romai ir Graiki- 
Atenams žmonija daug, 
-skolinga. Tai buvę ci- 
icijos ir kultūros lopšiai, 
ę žmonijai nesugriauna- 
rtybių.
ovėje romėnai sunaiki- 
ikų valstybę, išgiovė 
s židinius, jie daug ką

vino ir vėliau naujai 
rdavė pasauliui. Griu- 
ovės Atėnai, bet ir Ro- 
uvo susilaukusi pana- 
likimo. Vėliau išdygo 
Roma, atsirado nauji 
i
die senovės graikų pa- 
ipis vėl tenka grumtis 
vo nepriklausomybės, 

ie jų žemę puola, terio- 
estus ir kaimus naikina 

rūšies romėnai. Bet 
ie nei Mussolinio Roma, 

aliaus Jurgio Atėnai 
itokios reikšmės, kaip 
lės Roma ir Atėnai, ta- 
lygsvaros dar nenusto- 

onija dideliu susi jau
ti seka prasiplėtusį ka- 

emanhel intaktJ dairosi aplink, ieškoda- 
-a Emanuel Bar* d

įsakymo, kur gi gludi 
jos taika.
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NOTICE is hereby given tk 
EB 2904 has been issued to is 
to sell beer, at retail unit 
of the Alcoholic Beverage t 
1021 Rutland Rd,, Borough , 
County of Kings, to be ® 
premises.

THEODORE KI® 
1021 Rutland Ave., j

NOTICE is hereby given the 
EB 697 has been issned tout 
to sell beer, at rets/Z cĄ 
of the Alcoholic Bmnge Cons 
431 DeKalb Ava, Arcugh 0| 
County of Kkcgs to te cons® 
premises.

d-b-a Emanuel Bu’TfL 
431 DeKalb Ave., BwA

NOTICE is hereby (given that I 
EB 600 has been issued to the t 
to, sell beer at retail under & 
of the Alcoholic Beverage Centre 
72 Sands Street, Borough of 
County of Kings, to be oonsum 
premises.

MAMIE SNIKE
72 Sands St, 1__

NOTICE is hereby given that 
EB 2882 has been issued to the 
to sell beer, at retail under 
of the Alcoholic Beverage Coni 
830 DeKalb Avenue, Borough < 
County of Kings, to be r------
premises.
DON M. PONCE t HYMAN 
830 DeKalb Ave., 1

NOTICE is hereby given that 
EB 798 has been issued to the 
to sell beer, retail under
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Pavergtoje Lietuvoje Visa Amerika Laukia Antradienio

Kaina 5 c.

GRAIKIJAI PAGELBSTI ANGLIJA

Naujas laikraštis
Uždarius „Lietuvos Aidą”, 

jo vietoje naujieji Lietuvos 
valdovai pradėjo leisti „Dar
bo Lietuvą”. Dabar ir „Dar
bo Lietuva” uždaryta. Jos 
vietoje pradėta leisti naujas 
dienraštis, pavadintas „Ta
rybų Lietuva”, šis laikraštis 
skaitysis aukščiausios tary
bos oficialiniu organu. Bet ši 
taryba turės laikraštį ne tik 
lietuvių kalba. Tarybos orga
nu paverstas ir dienraštis ru
sų kalba „Truženik”, kuris 
buvo pradėtas leisti raudo
niesiems okupantams atėjus 
į Lietuvą. Tokiu būdu aukš
čiausioji taryba pripažino 
oficialiai, kad jos organas 
yra ir rusų kalba leidžiamas 
dienraštis.

Trūksta odos
Nacionalizuotoji „Maisto” 

bendrovė praneša, kad šiais 
metais žąsys ir antys bus 
perkamos tik gerai nupenė
tos. Pranešime sakoma, kad 
„šiais metais visų rūšių na-

Atėnai. — Spalių 28 d. Eu
ropos žmonės pastumti į pla
tesnes siaučiančio karo lieps 
nas, kai Italijos kariuomenė 
pradėjo žygiuoti į Graikiją iš 
Albanijos. Tos dienos anks
tų rytą Italijos atstovas Atė
nuose, Graikijos sostinėje, į- 
teikė Italijos vyriausybės ul
timatumą Graikijos vyriau
sybei. Ultimatume reikal"”- 
ta leisti Italijos kariuomen'i 
laisvai įžengti į Graikiją ir 
užimti svarbias vietas, ku
rios naudingos strateginiu 
atžvilgiu. Atsakymui duo
tas tik trijų valandų laikas. 
Italai nelaukė ir trijų valan
dų — jų kariuomenė pradėjo 
tuojau veržtis Graikijon.

Graikijos karalius ir vy
riausybė išleido atsišaukimą 
į tautą, pranešdami, kad Ita
lijos reikalavimai neteisėti, 
kad jie pažeidžia Graikijos 
nepriklausomybės teises, to
dėl vyriausybė kviečia visą 
tautą kovoti bendromis jėgo
mis prieš užpuoliką. Vyriau
sybė tuojau kreipėsi į Angli
jos vyriausybę, kuri pernai 
buvo pasižadėjusi padėti 
Graikijai, jei ji būtų užpulta 
ir gintųsi. Anglijos vyriau
sybė tuojau davė palankų at
sakymą ir Anglijos karo 
laivai pasijudino Viduržemių 
jūroje, skubėdami Graikijos 
link.

Pirmas dvi dienas graikai 
gerai laikėsi ir atstūmė ita
lus j Albaniją. Atėnų mies
tas paskelbtas atviru miestu 
ir italai pasižadėjo jo nebom
barduoti. Tokį pat pasižadė
jimą davė ir ^graikai Ror_±įU 
atžvilgiu.

Graikijos užpuolimas į- 
vykdytas tą pačią dieną, kai 
Florencijoje susitiko Hitleris 
su Mussoliniu ir turėjo ilgą 
pasikalbėjimą karo tęsimo 
reikalais. Su jais drauge bu
vo Italijos ir Vokietijos už
sienių reikalų ministerial.

Anglijos karo laivynas pir
miausia atvyko į graiku Kre
tos salą, kurią tuojau užėmė. 
Yra žinių, kad anglų •lai'^i 
yra užėmę ir kitas svarbi"s 
graikų salas. Turkai pa]p? 
ko artimus bendradarbia-”-? 
mo santykius su graikas 
Turkijos vyriausybė kol k?s 
viešai nėra pareiškusi savo 
pažiūros italų užpuolimo at
žvilgiu.

Iš Jugoslavijos praneš"?^' 
kad Albanijoje prasidėię s” 
kilimai prieš italus. Šie su
kilimai gerokai kenkią ita
lams veržtis į Graikiją.

Naujas „susisiekimas”
Sovietų Lietuvoje paskelb

tas naujas geležinkelių 
tvarkraštis. Pritaikius Lietu
vos geležinkelių plotį Sovietų 
Rusijos geležinkelių pločiui, 
tiesioginis keleivių susisieki
mas be persėdimo su Vakarų 
Europa jau neįmanomas. To
dėl ir toks susisiekimas tarp 
Berlyno ir Rygos per Lietuvą 
panaikintas. Kadangi ir Lat
vijos geležinkeliai yra pritai
kinti rusų pločiui, tai visas 
Lietuvos „tarptautinis” susi
siekimas eina tiktai nuo Kau
no iki Rygos.

Su Vokietija susisiekimas 
eis per Tauragę Ir Lauksar
gius. Be abejojiiAo, pasieny
je teks persėsti. Naujasis 
tvarkraštis įsigaliojo spalių 
6 dieną. Įdomu pastebėti, kad 
oficialiniame pranešime apie 
naująjį tvarkraštį pažymėta, 
jog jo atspausdinti knygutės 
forma keleivių patogumui 
šiuo tarpu dar 1 tegalima, nes 
tvarkraščiai turi būti spaus
dinami lietuvių ir rusų kal
bomis, o Lietuvoje spaustu
vėse nėra rusiško šrifto.

Namų komisarai
Komunalinio ūkio komisa

ras išleido įsakymą, kuriuo 
miestai skirstomi rajonais. 
Kiekvienam rajonui skiria
mas komisaras „namams pri
žiūrėti”. Tai neva daroma to
dėl, kad namų savininkai ne
sirūpiną namų ūkiu ir švara.

Kauno burmistras išleido 
įsakymą, kuriuo iš namų sa
vininkų reikalaujama skubiai 
pranešti apie jų namuose 
esančias patalpas. Be to, iš
leistas įsakymas, kad per 4 
dienas būtų sunumeruoti visi 
butai. Už nevykdymą bus 
baudžiama „visų įstatymų 
griežtumu”.

Dienraštis „Tarybų Lietu
va” praneša, kad laikraštis 
dovanai ar į skolą niekam 
nebus siuntinėjaųias. Tiktai 
aukščiausiosios tarybos pre
zidiumas galįs jam įsakyti 
duoti laikraštį nemokamai.

VOKIEČIAI NUSKANDINO 
DIDŽIAUSIĄ LAIVĄ

Lapkričio 5 dienos rinki
mams abi partijos, demokra
tai ir respublikonai, jau be
veik pasiruošusios. Preziden
tas Roosevelt šią savaitę pa
sakė kelias kalbas, kuriose 
atsakė savo oponentams, iš
keldamas savo vyriausybės 
atliktus darbus šios šalies ge
rovei per beveik 8 metus. Vi
sur jis entuziastingai sutik
tas.

Respublikonų kandidatas 
Willkie irgi turėjo didelių 
darbų savaitę, nes daug kur 
lankėsi, kalbėjo kasdien net 
po kelis kartus. Jis irgi en
tuziastingai sutiktas savo ša
lininkų. Savo kalbose nuro
dinėjo savo pažiūras į valsty
bės reikalų tvarkymą.

Visi gyventojai turėjo pro
gos išklausyti abi puses ir su
sidaryti savo nuomonę, kurią 
jie pareikš ateinantį antra
dienį, lapkričio 5 d. Lietu
viai dalyvavo abiejų partijų 
kampanijoje ir smarkiai išju
dino politinę veiklą. Nėra 
abejonės, kad lietuviai Ame
rikos piliečiai rinkimuose 
gausiai dalyvaus ir atliks sa
vo pilietinę pareigą.

Kitame numeryje galėsime 
plačiai pranešti apie rinkimų 
davinius visose valstybėse.

minius paukščius galima eks
portuoti tik plautus”. Eks
portas, be abejo, yra galimas 
tik Sovietų Rusijon, nes oku
pantai atkirto Lietuvai visas 
kitas rinkas. Tikrovėje Lie
tuva maitina išalkusius rau
donuosius okupantus ir to
kius pat nedavalgiusius Rusi
jos didmiesčių gyventojus.

Ta pati „Maisto” bendrovė 
praneša, kad visi privatūs 
asmenys ir pirkliai turi visas 
turimas bei supirktas žalias 
odas ir kailius perleisti jos 
sandėliams. Paskerstų gyvu
lių odas ir kailius išvežti iš 
skerdyklos draudžiama. Kaip 
žinoma, visoje Sovietų Rusi
joje jaučiamas nepaprastas 
odos trūkumas, kuris ima aš
triai pasireikšti ir Lietuvoje, 
nes raudonieji okupantai vi
sas buvusias atsargas yra iš
sigabenę.

Arklių liga
Sovietų Lietuvos veterina

rijos departamentas praneša, 
kad rugsėjo viduryj Lietu
voje pasirodė snukio ir nagų 
liga. Ši liga yra labai apkre
čiama. Tenka pastebėti, kad 
pranešimas apie šią ligą te
buvo paskelbtas 3 savaitėms 
praėjus nuo jos pasirodymo. 
Šią ligą, greičiausiai bus at
nešę iš Sovietų Rusijos at
siųsti kavalerijos arkliai. To
dėl okupantai ir anksčiau ne
skelbė apie ligos pasirodymą, 
manydami, kad ligą pavyks 
greit išnaikinti. Tik dabar, li
gai išsiplėtus ir pridarius ne
maža nuostolių, apie ją pa
skelbta viešai.
Savinasi svetimus nuopelnus

Paskelbti daviniai, kad šie
met Lietuvoje tikimasi per
dirbti 250,000 tonų cukrinių 
runkelių, iš kurių laukiama 
38,000 tonų cukraus. Skelb
dami šias žinias, sovietai gi
riasi, kad „tiek cukraus ligi 
šiol dar niekad Lietuvoje ne
buvo nei pagaminta, nei su
vartota”. Bet juk yra žinoma, 
kad cukraus pramonė buvo 
pradėta plėsti ir iš viso ji 
įvesta tik Nepriklausomos 
Lietuvos laikais. Juk ir cuk
riniai runkeliai, kurių derlių 
rengiamasi dabar perdirbti, 
yra pasodinti dar tuomet, kai 
bolševikai Lietuvoje nebuvo. 
Tad bolševikai ir čia, kaip ir 
visur kitur, savinasi tik sve
timus nuopelnus.

Suvėlinti darbai
Iš Žeimelio, Šiaulių apskr., 

pranešama, kad šiemet tebu
vo gauta 7 vagonėliai zupe
rio. Jam skirstyti buvo suda
rytas net tam tikras komite
tas. Šiame pranešime sako
ma, kad „pernai rudens sėjai 
zuperio buvo gauta žymiai 
daugiau”. Oficialiniame pra
nešime apie rudens sėjos dar
bus Zarasų apskrityje pripa
žįstama, kad sėja užsitęsė dėl 
valstiečių laukimo minerali
nių trąšų, o taip pat dėl su
vėlinto sėklos pristatymo. Iš 
dalies pakenkęs ir blogas 
oras.

Rusinimo paroda
Iš Maskvos pranešama, 

kad ten Lenino vardo biblio
tekoje atidaryta paroda, pa
skirta maskolių pavergtoms 
Pabaltijo tautoms. Apie šią 
parodą kažkoks Maskvoje 
gyvenantis lietuvis J. Jurevi
čius rašo, kad jis parodoje 
matęs lietuviškas knygas, ru
sų raidėmis atspausdintas. 
Šia proga priminta, kad bol
ševikai visai eilei mažųjų 
tautelių neseniai įvedė rusiš
kąjį kirilicą, nors jos turėjo 
kitą abėcėlę.

Londonas. — Anglijos vy
riausybė prisipažino, kad vo
kiečiai nuskandino vieną di
džiausių Anglijos laivų, „Em
press of Britain”, 42,348 to
nų. Laivas nuskandintas ne
toli Airijos.

Nuskandintas laivas 1939 
m. parvežė Anglijos karališ
ką šeimą iš Kanados. šiuo 
laivu anglai gabendavo savo 
kariuomenę. Jis pastatytas 
1930 m., kaštavo apie 16 mi
lijonų dolerių.

KARINĖS PRIEVOLĖS LO
TERIJA UŽBAIGTA

Washington. —K arinės 
prievolės įstatymo numaty
ta naujokų eilei nustatyti lo
terija įvykdyta spalių 29-30 
d.d. Numerių traukimas pra
dėtas spalių 29 d. 12 vai. ir 
užbaigtas spalių 30 d. 5 vai. 
rytą. Loterijos pradžios iš
kilmėse dalyvavo prezidentas 
Roosevelt ir pasakė kalbą.

Karinei prievolei atlikti 
yra surašyti apie 17 milijonų 
vyrų, bet iki ateinančių metų 
birželio mėnesio jų bus paim
ta tikno?£),0000. Pirmieji nau
jokai bus pašaukti lapkričio 
gale.

NUOMONIŲ AUDRA DĖL 
LEWIS KALBOS

kai bus mokomi rusiškai ir 
Stalino „mokslo”.

Gimnazijų lankymas labai 
apsunkintas. Daug urnoje, 
gimnazijų rūmai nusavinti 
raudonosios armijos karinin
kų gyvenimo reikalams, tad 
moksleiviai tirštai sugrūsti į 
mažesnes patalpas. Visose 
gimnazijose įvestas privalo
mas komunistinės propagan
dos dėstymas, Stalino garbi
nimas ir pan.

Maskvos paskirti Lietuvai 
komisarai priėmė naują „val
stybinį” ženklą, kuris pakeis 
gražųjį Vytį, kalbėjusį apie 
garbingą Lietuvos praeitį. 
Naujo ženklo viršūnėje pen
kiakampė žvaigždė, viduryje 
—piautuvas ir kūjis, šonuo
se—ąžuolo lapai ir rugių 
varpos, apačioje — Lietuvos 
pavergimą nusakančios rai
dės: LTSR. Kairiajame ženk
lo šone lietuviškai įrašyti šie 
žodžiai: „Visų Šalių Proleta
rai Vienykitės”, o dešiniaja
me—tie patys žodžiai rusiš
kai.

Jei Maskvos kacapų gar
bintojai Amerikoje ir dabar 
dar šnekės, kad Lietuva pa
lieka lietuviška, tai gal jie 
pasiaiškins, kam į vadinamą 
valstybinį ženklą įrašyti ru
siški žodžiai?

---- 4.-----
Šūkavo „laisviečiai”, kad 

komisarai Lietuvoje pagerbs 
tautos didvyrius. Jie nuro
dė, kad pavergėjų pakalikai 
tuojau pastatys paminklą 
Dariui ir Girėnui Kaune. Gir
di, seniau šis klausimas suvė
luotas, o dabar, dirbant bau- 
džiauninkiškais būdais, pa
minklas netrukus išvysiąs 
pasaulio šviesą. Taip kalbė
jo Brooklyn© vargšai stali- 
niečiai, bet ką šneka Lietu
voje gyveną jų „broliai”?

Rugsėjo 6 d. numeryje ko
munistų leidžiamas „Darbi
ninkų Žodis” tyčiojasi iš Da
riaus ir Girėno, liepia jų pa
minklui statyti surinktas au
kas atiduoti „Liaudies kovų 
dėl laisvės muziejaus staty
bai.” Tame pat laikraštyje 
begėdiškai tyčiojamasi iš 
Vytauto Didžiojo ir kitų tau
tos žymių žmonių; raginama 
gatvių tautiškus vardus vi
siškai panaikinti ir pavadinti 
jas Rusijos tironų vardais.

Džiaukitės, džiaukitės tau
tos brangenybių naikintojai, 
tautos gyvybės žudikai, bet 
ar ilgai jūsų apšiurusi sąžinė 
išlaikys?

tos ištroškusios ir tik 
siekiančios dorovinės 

Bmk is nuoširdžiai ieško ke- 
i ip sugrąžinti iškrypusį 

į j proto, į sąžinės, į 
kūmo takus. Didžiau- 
ros siekėjo, Popiežiaus 

LB™k XII, visos milžiniškos 
?os nerado atgarsių 
r sutelkta visa atsako

mi dabartines žmonijos 
es. Galios ir garbės 
ę savanaudžiai valdo-

EGIPTO GRAIKAI 
GINKLUOJASI

of

of 
oed

M oi Kings, to b>
pfemises.

DAVID GROSUS 
1019 Avenue H,

notice is hereby pra & Jpavergę savo ir kitų tau- 
GB 6930 has been isssd t, si 
to sell beer, at retail ski nemėgina net pasiklau- 
4uthGV“ve^“Jristaus Vietininko pra
County of Kinge, to te <aa 
premises.

SAM STACKS
414 Glenmore Ave.,

NOTICE is hereby gira 
GB 2431 has been issued 0 4ei 
to s
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jus XII parinko lapkričio 
Keną nauja visuotinės 

sln be“,iŠaSkl 18už taiką diena. Visi, 
i žmogaus dvasinę 

, kas tiki į žmogaus pa- 
amžinam gyvenimui ir 

išdavinius laikinajame 
į išgirsti 

Pijaus balsą ir tinka- 
jį atsiliepti.

soca. , e

JAC0B Aa?ew2 kalin§as mald°s visas 
ilis, reikalingas jos ir 
ių tauta, kurios didžio- 

GB^mi hVw s pateko į skaudžią ver-
Į plėšikiškus nasrus ti- 

ck>4un^rerofreKinp,v'to visu įžulumu naikinan-
sa, kas tik primena žmo
nų.

__ 4.-----

County of Kings, to be iss 
premises.

HENRY A. I® 
115 Nassau Ave., bš

NOTICE is hereby gira ėsi
GB 2537 has been issued tši fl™ turėtų 
to sell beer, at retail 
of the Alcoholic Berenn'r 
29 Lincoln Rd., Borraįb i 
County of Kings, to be 
premises.

Kairas. — Egipte gyveną 
graikai labai sujaudinti dėl 
Graikijos užpuolimo ir tuo
jau masėmis pradėjo gink
luotis, sudarydami atskirą 
graikų savanorių kariuome
nę, kurioje būsią apie 20,000 
vyrų. Egipte gyvena apie 
100,000 graikų.

SOVIETAMS REIKIA VO
KIEČIŲ PAGALBOS

Berlynas. — Iš čia išvyko 
didelė Vokietijos prekybos 
delegacija, kuri Sovietų Ru
sijoje studijuos, kiek vokie
čiai gali pagelbėti Rusijai 
mašinomis, kurių reikia ka
sykloms, elektros ir aliejaus 
gamybai ir kitoms įmonėms.

d-b-a Sunlite te
29 Lincoln Rd.,

to sell beer, at retail cė 
of the Alcoholic Benns *

premises. ____
FRIDA PETES 

434 Evergreen Ave., “

NOTICE is hereby gira Š
GB 2356 has been issued »• v .

to sen beer at remi a Uc™ pranešti, kad Ber- 
of the Alcoholic Beverar. į’ , r . ’ . .

laikinai prisiglaudu- 
Lietuvos katalikų švie
sės įžymiems asme- 
dr, A. Maceinai, Juliui 

mi ir Kaziui Čibirui, 
of the Alcoholic Bev««v įteikta pirmoii parama. 

re* L'l« A „A

į savaitę gali drąsiai iš- 
išVokietijos, kur jiems 
sista ilgiau gyventi.
iteracijos žinioje esąs 
vai Gelbėti Fondas pa- 
ino, kad šie žmonės ne
perduoti į sovietų pra- 

Jiems nusiųsta para- 
[jieišvyksta ten, kur ne
iks nei nacių, nei komu- 
lagentai.

53(J2 Clarendon Rd., Bc.'W- 
County of Kings, to bi 55 
premises.
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Zo. anglis ir 
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sėtu komisarai Lietuvo- 
hbiai griauna visus pa
ils u e p r ’ kl ausomybės 
Baimėjimus švietime ir 
[srityse. ' Mokyklų sa n- 
į visiškai r pakeista. Lie- 
Ivaikams buvo įvestas 
fmas šeši erių metų pra- 
Imokslasl, o dabar du 
F panaildinti ir pradžios 
klos ture,'U tik 4 metus, 
bijos irg.feti sudarkytos, 
knt jose;|\ tik šešerių 
pirsą. Mįvbos dėsty- 
feraustas -^prašalintas. 
^moįry1086 vai"

PRIVALOMA LINKSMINTIS
KAUNAS. — Artinantis 

bolševikiškos spalių revoliu
cijos sukaktuvėms, Lietuvo
je buvo įsakyta vesti propa
gandą, kad Lietuvos žmonės 
„tinkamai” jas atšvęstų. 
„Tarybų Lietuva” (laikraš
tis) prisimeta naivia ir ma
no, jog lietuvių tauta užmir
šo, kokiomis smurto priemo
nėmis nepriklausomoji Lietu
va buvo sovietų okupuota. 
Todėl šis laikraštis džiūgau
ja, kad, girdi, vis daugiau 
valstybių „dedasi” į Sovietų 
Sąjungą. Toliau jis rašo: „Ir 
su nepalaužiamu tikėjimu 
esame tikri, kad ateis valan
da, kai didžioji proletarijato 
pergalės šventė — Didžiosios 
Spalių Revoliucijos sukaktis 
bus švenčiama visame pasau
lyje, kaip ji dabar švenčiama 
Tarybų Sąjungoje”.

Sukaktuvių proga Lietuvo
je vėl pagausėjo propaganda, 
siekianti naujais metodais 
kuodaugiausia iš darbininkų 
išspausti. Paskutinis šūkis, 
paimtas iš Sovietų Rusijos, 
— tai „socialistinės varžy
bos”. Fabrikuose ir įstaigose 
mitinguojama ir tariamasi 
dėl šių „varžytynių”, šiuo 
metu apie stachanoviečius 
Lietuvoje jau nebekalbama. 
Lietuvos darbininkai pasiro
dė ne tokie nayvūs, kad leis
tų save negailestingai išnau
doti. Todėl dabar paleistas

šūkis — „socialistinės varžy
tynės”. Jau dabar pripažįs
tama, kad pirmieji bandymai 
versti darbininkus dirbti 
„stachanoviškai” nepavyko. 
Buvo konstatuota, kad fabri
kuose prasidėjo didžiausia 
netvarka, nes darbininkai, 
verčiami dirbti katorgininkų 
darbą, visai nebeprižiūrėjo 
fabrikų mašinų.

SOVIETAI SAUGOSI MARO

Maskva. — Iš šiaurinės 
Mandžiurijos gresia maras, 
todėl tolimuose rytuose So
vietų pareigūnai įsteigė kva- 
rantinus. kad maras negalėtų 
toliau plėstis.

ARGENTINOJE SUIMTI 26 
KOMUNISTAI

La Plata. —Argentinos po
licija Buenos Aires apygar
doje suėmė 26 asmenis, pri
klausančius jaunimo organi
zacijai, kuri esanti komunis
tinė Argentinoje kom. orga
nizacijos draudžiamos, ko
munistinė veikla persekioja
ma.

— Lietuvos geležinkelių 
viršininkas Lochmatovas, at
vykęs iš Rusijos, pareiškė, 
kad sovietų Lietuvos geležin
keliečiu reikalai būsią tvar

CIO darbininkų organiza
cijos vadas John L. Lewis 
praeitą savaitę per radiją po- 
sakytoje kalboje kvietė visus 
amerikiečius balsuoti už 
Wendell L. Willkie. Toks pa
reiškimas iš Lewis nebuvo 
lauktas, tad susilaukta įvai
riausių atgarsių. Daugelis 
CIO vadų pasmerkė Lewis už 
šį pareiškimą, pavadindami 
jį darbininkų išdaviku. Bet 
jis susilaukė ir daug telegra
mų iš tų darbininkų unijų va
dų, kurie pageidauja pakeisti 
prezidentą.

Lewis padarė vieną labai 
griežtą pareiškimą: jei Roo- 
seelt būsiąs perrinktas, jis 
atsisakysiąs būti CIO pirmi
ninku.

KINAI LAIKOSI PRIEŠ 
JAPONUS

Chingking. — Kinų kariuo
menei pasisekė išvyti japo
nus iš Kwangsi-provincijos 
sostinės, Nanningo, kurį ja
ponai buvo užėmę prieš vie
nuolika mėnesių. Šis laimė
jimas labai pradžiugino ki
nus, kurie susilaukė pirmo di
desnio laimėjimo po trejų 
metų gynimosi karo.

JAPONU ATSTOVAS JAU 
MASKVOJE

Maskva. — Japonijos nau
jas ambasadorius Tatekawa 
atvyko į Maskvą ir tuojau į- 
teikė imperatoriaus skiria
muosius raštus Sovietij Są
jungos vyriausios tarybos 
orezidiumo pirmininkui Ka
lininui.

— Lietuvių gyventojų iš
laikoma ligoninė Vilniuje, iš
likusi net lenkų okupacijos 
laikais, dabar nacionalizuota.

RUSIJOJE SUVARŽĖ 
MAISTO PREKYBĄ

Maskva. — Sovietų Sąjun
gos komisarai nustatė nau
jus suvaržvmus maistui nu
sipirkti. Pagal naujus nu
statymus, į dieną galima 
pirkti du svarus duonos, vie
ną svarą mėsos, keturias un
cijas sviesto, vieną kvortą 
pieno, vieną svarą cukraus; 
pusketvirto svaro bulvių, 
penkis kiaušinius. Tiems as
menims, kurie mėgins dau
giau nusipirkti. skiriama 
skaudžios bausmės.

— Sveikatos komisariatas 
spalių mėn. viduryje numa
tė persikelti Į Vilnių.

„Amerikos” Naujas Adresas
Visų „Amerikos” skaitytojų, rėmėjų, bendradarbiij 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, BR00KLW, N. Y. Telefonas liekas tas

komi Sovietų Sąjungos pa- Pats: STagg 2-2133.
vyzdžiu, Į Kviečiame visus atsilankyti naujose patalpose.
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JUOZAS B. LAUCK A — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

PASINAUDOKIME PRIVILEGIJA
Jungtinės Amerikos Valstybės liko beveik vienintelė 

pasaulyje šalis, kur žmonės gali dalyvauti valdyme, valsty
bės vairuotojų pasirinkime. Amerikiečiai kas ketveri me
tai turi progos pasirinkti savo krašto prezidento vietai 
jiems patinkamą asmenį, kas dveji metai jie siunčia į tau
tos atstovybę savo išrinktus žmones. Krašto valdžia čia 
yra tiksliai paskirstyta į tris šakas: įstatymus leidžiančio- 
ji (Kongresas), įstatymus vykdančioji (Prezidentas) ir į- 
statymų teisėtumą prižiūrinčioj i (Teismas). Visos šios 
valdžios šakos Amerikos valstybinėje santvarkoje palaiko 
atitinkamą balansą, neleisdamos viena kitai vyrauti. Tai 
yra demokratinės respublikos gyvavimo pagrindas.

Piliečių laisvės atžvilgiu visada pavojingiausia yra vyk
domoji valdžia, kuri paprastai siekia daugiau ir daugiau 
galios. Visa istorija liudija, kad kur tik vykdomoji valdžia 
savo galia pralenkė tautos atstovybę, ten susilaukta vieno
kios ar kitokios diktatūros formos, todėl demokratijos sar
gai uoliai budi, kad nė viena valdžios šaka neužgrobtų ki
tos teisių. Amerikos demokratinė santvarka labai patogi, 
nes kas ketveri metai leidžia piliečiams pareikšti savo nuo
monę šalies vyriausio vairuotojo—Prezidento klausimu: pa
likti esantį ar pasirinkti naują.

Šių metų prezidento rinkimų agitacija, ryšium su Eu
ropoje siaučiančiu karu, įvyko nepaprastose sąlygose. Abie
jų kandidatų šalininkai stengėsi įrodyti piliečiams savo pa
žiūras esant teisingesnes, amerikiečių gyvenimui ir šalies 
gerovei tinkamesnes. Malonu pažymėti, kad šiuose rinki
muose nepaliesti tikybiniai klausimai, kaip tai įvyko 1928 
m.

s

r .
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„Amerikai”, katalikų spaudos šeimos nariui, aktyviai 
nedalyvaujančiai nei vienoje politinių partijų, nėra reikalo 
pasisakyti už vieną ar kitą kandidatą. Tiesa, yra net žy
mių katalikų dvasininkų, kuri'" išėjo savo redaguojamuose 
laikraščiuose su politiniais pareiškimais (pavyzdžiui, kun.

pasisakė prieš trečią terminą), tačiau mūsų laikraš
tis, „Amerika ’^laikosi savo įprastos taktikos. Laikraščio 
puslapiai buvo atviri abiejų partijų politiniams skelbimams, 
bet pačių skaitytojų pareiga susidaryti savo nuomonę ir pa
sielgti pagal sąžinę.

Tikime, kad visi lietuviai Amerikos piliečiai lapkričio 
5 d. pasinaudos savo gyvenamos šalies privilegija ir atliks 
savo pareigą—ateis į balsavimo vietas ir balsuos. Tegu 
nelieka nė vieno lietuvio Amerikos piliečio, kurs nepasi
naudotų šia brangia teise ir privilegija. Galėjimas daly
vauti savo krašto valdžios sudaryme ir pačiame valdyme 
yra laisvo žmogaus garbė. Tokių teisių neturi Sovietų Ru
sijos, Vokietijos, Italijos ir kitų diktatūrinių kraštų gy
ventojai. Mes esame laisvos šalies laisvi piliečiai, tad ir 
pasielkime, kaip tokios rūšies žmonėms pridera. Lapkričio 
5 d. eikime į rinkimų vietas, susitarkime su savo protu, su 
sąžine ir — atitinkamai balsuokime.

dus jau neberašoma, nes visi 
Lietuvos darbininkai geriau
siai žino, kad pramonės ga
myba, bolševikams atėjus, 
yra nepaprastai sumažėjusi. 
Tai rodo jau ir tas faktas, 
kad rinkoje nebėra prekių. 
Kai nepriklausomoji Lietuva 
dirbo normaliai, buvo norma
liai ir prekių, o kai pradėta 
dirbti stachanoviškai, tai 
prekės išnyko!

PREKYBOS PADĖTIS 
LIETUVOJE

ir

GERBIA ŽUDIKUS

KOMISARAMS ATSIBODO MITINGAI
KAUNAS. — Neseniai bu

vo rašyta, kad Sovietų Rusi
joje daug diskusuojama apie 
tai, kad įvairių įmonių dar
bininkų ir kitokį komitetai 
labai trukdo darbą, nes daž
niausia posėdžiauja darbo 
metu.

Ši mitingavimo ir posė
džiavimo liga jau įleido gi
lias šaknis ir sovietiškoje 
Lietuvoje. Net patys Mas
kvos pasodintieji valdovai 
ima kelti balsą prieš amžinus 
mitingavimus.

Štai, vietinės pramonės ko
misariato kadrų skyrius iš
leido oficialinį pranešimą, 
kuriame sakoma:

„Teko patirti, kad kai ku
riose įmonėse darbininkų ko
mitetų nariai laike darbo at
lieka visokius pašalinius dar
bus, nesurištus su darbu įmo
nėje. Komiteto pirmininkas 
ar kitas komiteto narys ap
leidžia darbo metu savo dar
bo vietą ir eina į miestą at
likti kokios organizacijos 
jam pavestų reikalų. Būna ir 
tokių atsitikimų, kad komite
to nariai meta darbą, bėga į 
kontorą, skambina telefonu, 
tariasi tarp savęs ir atlieka 
įvairius darbus, kurie neturi 
bendro su jų tiesioginiu dar
bu įmonėje.

Jei taip ir toliau pasikarto
tų, tai kiti darbininkai, imda-

mi pavyzdį iš savo komiteto, 
irgi pradės apleisti savo dar
bo vietas darbo metu ir už
siims įvairiais pašaliniais 
darbais, bet ne savo tiesiogi
niu darbu.

Toks pasielgimas ardo fa
briko drausmę. Einant tokiu 
keliu, mes ne tik nepakelsime 
darbo našumą, bet jį nuže- 
minsim.

Yra dar pastebėtina, kad 
komiteto nariai ateina darbo 
metu į kontorą ir pradeda 
tikrinti visą administracijos 
darbą: tikrina kasą, kores- 
nondenciją ir pan. Tokiu bū
du jie ne tik neatlieka savo 
tiesioginio darbo, bet ir truk
do kitiems dirbti. Antra ver
tus, komiteto nariai neturi 
teisės kontroliuoti kontoros 
darbo. Tam yra paskirti as
menys, kurie už tai atsako, 
bet ne komitetui”.

Vietinės pramonės komisa
riatas ragina darbininkus, 
kad jie sunaudotų kiekvieną 
minutę darbo našumui apkel- 
ti.

Susovietintos Lietuvos 
laikraščiai vienu metu apie 
kitą nieką nerašė kaip apie 
stachanoviškus laimėjimus, 
nepaprastus rekordus ir t.t. 
Bet dabar jau atvirai pripa
žįstama, kad fabrikuose yra 
įsiviešpatavusi d i d ž iausia 

' anarchija. Be to, apie rekor-

KAUNAS. — Buvo 
šauktas Kauno prekybos į- 
monių komisarų susirinki
mas, kuriame kalbėjo preky
bos komisaras „draugas” 
Gregorauskas. Iš jo kalbos 
paaiškėjo, kokion liūdnon pa- 
dėtin pateko Lietuvos preky
ba, bolševikams paviešpata- 
vus Lietuvoje tik kelis mėne
sius. Komisaras pripažino, 
kad dabar pardavėjai esą už- 
interesuoti, kad į krautuves 
kuo mažiausiai pirkėjų lan
kytųsi. Tuo daugiausia nusi
skundžia darbininkai. Komi
saras „draugas” Ščerbakovas 
nurodęs apie spekuliantų 
kombinacijas. Pav., į vieną 
radijo aparatų parduotuvę 
atėjusi moteris pardavėjo 
prašiusi parduoti radijo apa
ratą, už kurį siūliusi odinį 
švarką ir megstuką, kokių 
šiuo metu niekur negalima 
gauti. Kitur pardavėjams 
siūlomi kitoki daiktai už 
krautuvėje esamas prekes, 
žodžiu, pasak Ščerbakovo, 
pradėta praktikuoti „mainų” 
prekyba.

Sovietų Rusijoje jau seniai 
yra susidariusi tokia padėtis, 
kad krautuvės stengiasi tu
rėti kuo mažiausia pirkėjų, 
nes jos visos yra suvalstybin
tos, o kokia nauda krautuvės 
valdininkui iš to, kad pas jį 
ateina pirkėjai. Juk vis vien 
prekių nėra. O kai dėl mainų 
prekybos, tai Lietuvos gy
ventojai dar laimingi, kad iš 
senų laikų turi odinius švar
kus ir megstukus. Praeis dar 
kuris bolševikiškojo „rojaus” 
laikas — jie ir to nebeturės. 
Tuomet ir Lietuvoje bus tas 
pats „rojus”, kaip ir Sovietų 
Rusijoje.

su-

— Kauno miesto darbinin
kų nešėjų profesinės sąjun
gos biblioteka pavadinta Ra- 
faelio čarnio vardu.

■M

Sovietų Rusijos vyriausy
bės įgaliotinis Vilniuje Bere- 
žinas ir Vilniaus apskrities 
viršininkas Kazanavičius ap
lankė Felikso Dzeržinskio se
serį, kuri gyvena Lvovo gat
vėje. Aukščiausiosios tary
bos prezidiumo pirmininko J. 
Paleckio pageidavimu, Dzer- 
žinskaitei įteikta vienkarti
nė pašalpa. Dabar esąs svars
tomas klausimas jai paskirti 
nuolatinę pensiją.

Feliksas Dzeržinskis 
ilgametis garsiosios
viršininkas. Tai buvo kaip tik 
tuo metu, kai čeką žudė tie
siog tūkstančius žmonių. Ant 
Dzeržinskio sąžinės yra tūks
tančių tūkstančiai žmonių 
gyvybių. Dabar Lietuvos 
žmonės turės šio pasaulyje 
nematyto žiaurumo budelio 
seseriai mokėti pensiją.

Neabejojama, kad Dzer
žinskio laikais buvo nužudy
ta ir nemaža lietuvių, pasili
kusių Rusijoje arba negalė
jusių sugrįžti į Nepriklauso
mą Lietuvą.

buvo 
Čeką

VAIKŲ RŪPESČIAI

„Darbo Lietuva” įsidėjo 
pasikalbėjimą su kai kuriais 
Kauno pradžios m o k y klų 
moksleiviais. Vienas jų, Hen
rikas Sadauskas, pareiškė 
norą, kad kai turėsiąs pinigų, 
tai nusipirksiąs kišeninį pei
lį. Bet vargšas vaikas aišku 
nežino, kad visus Lietuvoje 
buvusius peiliukus išpirko 
raudonarmiečiai, nes Rusijo
je peiliukas yra didžiausia re
tenybė.

Rusų automobiliai
Gaunama žinių, kad sovie

tų automobilių fabrikas Gor
ki mieste pasiuntęs į Pabalti
jo valstybes, jų tarpe ir Lie
tuvą, savo sunkiųjų ir leng
vųjų automobilių. „Paramos” 
bendrovė jau kuris laikas 
skelbiasi, norinti pirkti var
totą sunkvežimį. Okupan
tams rekvizavus visus Lietu
voje buvusius atuomobilius, 
net tokia bendrovė, kaip „Pa
rama”, liko be sunkvežimių.

— Prišmančių (Kretingos 
apskr.) dvare įsteigtas „sov- 
chovas”. Po įvykusio darbi
ninkų susirinkimo buvo per
imtas buv. savininko Tiškevi
čiaus turtas.

(Tęsinys)
—Žavi mane šie namai. Ža

vi visa jų aplinkuma. Iš šių 
namų kils skaidrioji žvaigž
dė, ne vieno kelią dorais spin
duliais nušviesdama. Aš lin
kiu tik laimės, ir ponui Kan- 
kliui tyro džiaugsmo, o pane
lei Kleopatrai—žengti į pla
čias doro darbo dirvas.

—Mano brolis, tai vis pra
našiškai! . . . cha, cha, cha!... 
—nesusilaikančiai nusikvato
jo Gražina, bet kalbą vėl išly
gino Eugenijus ir visi, gra
žiai šnekučiuodami, skirstėsi 
nuo stalo.

—Kas groja smuiku? —pa
klausė Būtėnas, pamatęs sa
licile kabantį smuiką.

—Mūsų tėvelis, —paaiški
no Kleopatra.

— O! Pone, Kankli, — su
puolė Gražina ir Birutė, nu
kabino smuiką, patraukė kė
dę, pasodino susikaupusiu 
veidu Kanklį ir, siūlydamos 
smičių, maldavo, prašė muzi
kos.

— Išbėgiosite, vaikeliai, 
kai aš užgrosiu!. . Senoviš
kai, Be gaidų, be energijos.

Ilgais, išdžiūvusiais pirš
tais sutaisė, suklamsėjo sty
gas, prirėmė stambiu pas
makriu gelsvai lakuotą smui
ko liemenėlį ir paleido smi
čių.

Iš karto kažkaip užsiker
tančiai, be virpesių, gurždėjo 
ir straksėjo stygų peršoki
mai, bet vis tik pusėtinai su
grojo kažkokį trumpą gaba
lėlį ir, lengvai nusišypsojęs, 
pareiškė:

— Tai mano paprasta įžan
ga.

Gražina ir Birutė aptūpė 
iš šalių, Garmai apsėdę Eu
genijų kuždėjo apie Gražinos 
grožį, pasogą ir gražią gimi
nę, o Butėnas neatstojo nuo 
Kleopatros.

Juodu sėdėjo nuošalioj 
kertelėj ir lietė įvairius klau
simus. Galų gale, pradėjo Bu
tėnas reikšti savo širdies 
karčią vienatvę, begalinį il
gesį, kurį tik visuomeniniai 
darbai užlygsta, bet jis ieš
kąs sielos, kuri jo gyvenimą 
nuspinduliuotų, pažadintų di
desniems žygiams, kad tėvy
nės nuolatinių audrų kely bū
tų su kuom eiti petis į petį.

Kleopatra klausė. Ant ke
lių sunėrusi rankas sėdėjo, ir 
šio žmogaus žodžiai, panašūs 
daugiau skundui ne pokal
biui, žadino joje užuojautą ir 
gailystą.

Atsikreipdavo į jį visu die
vinai žavinčiu veideliu ir, jo 
akyse pastebėjus nuoširdaus 
atvirumo krislus, troško jam 
padėti ir užjausti.

Eugenijus nerimo: rado 
būdą išsinerti iš Garmų ap
supimo, pakišo jiems albumą, 
o pats dingo už partjerų, pa
lūžęs ir susinervinęs.

Sukrito koridoriuje į kėdę, 
pro praviras saliono duris 
plaukė smuiko verkimas, ir 
jis prisiminė Kleopatros lop
šelį, prie kurio ši meliodija 
kas vakarą verkdavo . . .

Atsidengė mielos, senos 
scenos, kai ji mažutė baltose 
aftavonių purienose nusken
dus klausydavosi šios muzi
kos ir šypsodavosi, o jis, kaip 
ištikimas ir vargo užplaktas 
šunelis, tūnodavo šalia Kank- 
klio kojų, ir kai jo ranka nu
sileisdavo ant mažos galve
lės, jis nutvėręs ją su meile 
bučiuodavo, prie jo alsuojan
čios šilimos užsnūsdavo.

Dabar jis, ir ji. . . neatski
riamai brangūs, tik Kleopat
rai širdies balsas vis aiškiau 
moja, šaukia į bendresnio gy
venimo valtį, kur jie abu vai
ruotų į saulėtos laimės kraš
tą.

Tik toji bežodė jos seseriš
ka tyla kerta visą laimės 
sprogimą, ir toji prisaikdin
tos paslapties danga griauna 
džiaugsmą ir kantrybę.

Šią valandą, kada Kleopat
ra sėdi šalia Butėno, Dievas 
žino, ar ji bent krislą jaučia 
jo sieloj slankiojančių au
drų?

Panėrė galvą delnuose, są
monė kaltino save ir senas 
tradicijas. Kaltino, kad giliai 
nepagalvojęs davė globėjui 
savo priesaiką, kuri gali su
griauti visą jo laimę, suardy
ti visą gyvenimą.

Bet atšaukti bet kokį žygį 
jo globėjas nemėgo, ir jį auk
lėjo ta pačia tauria dvasia.

Smuikas nutilo, ir Graži
nos juokas, paklaidžiojęs 
kertėmis — dingo. Ji pradėjo 
čiauškėti nuoboduliu, ir va
dinti Garmus ir brolį „na
mo”.

Eugenijus, susigriebęs ir 
nenorėdamas viešumai paro
dyti savo dvasinių audrų, nu
ėjęs greitai į virtuvę sugrie
bė stiklelius ir tacą, pripylė 
naminio obuolių vyno ir pa
sirodė salione, nuduodamas 
linksmu ir patenkintu.

Kleopatra vaikštinėjo su 
Butėnu, įtartai svaigulingų 
minčių apsupime, ir kai prieš 
juos ištiesė Eugenijus vyno 
taureles, jis ir ji nepriėmė, 
tik Kleopatros akyse Eugeni
jus išskaitė daug liepsnojan
čių kibirkštėlių, tik neatsky
rė, kam jos buvo skiriamos, 
Butėnui — ar jam? . .

Vienok ta jos akių maloni 
kaitra užmušė su jos lūpų 
šypsniu krūtinės sopulį, mie- 

I las grakštutis siluetas nu-

skendo akių lėlelėse ir 
laimingu pasijutęs, 
su Gražina.

Butėnas Kleopatrai 
liau išsikalbėjo savo 
mą, kad jis turįs 
denciją Vytauto kalne, 
a.a. jo tėvas — 
pagal naujausią madą 
te, kad tėvams mirus, 
visą nejudomą turtą 
dėjęs, ir dabar gyvenąs 
dviem seserim: 
Birute, kurioms 
sutvarkyta, ir bet 
ną j°s galinčios 

’ tuomet liktų vienišas, 
laukų ąžuolas.

— Ir štai, —jis 
ne tik ponai Garmai, 
lėtas Šilujų in 
svarbiausia, net pats 
nas apie tamstą 
džiais, bet daug 
niai veržiuosi į 
tamstą sutikčiau ...

Kleopatra nuraudo, 
telėjo ugnis jos širdy, 
akis, paslėpė

Butėnas pasislinko 
vienok 
rūbo kalbėjo iš 
jis dabar matąs tą 
apie kurią tiek daug 
net ideališkai, dievinai 
tąsi, ir kad dar nei 
justa kaž kas tokio, ko 
pajėgiąs išreikšti 
tik jaučia giliu jausmu 
kia protu.

Be to viso, jis turįs 
goję puošnią vilą prie 
kranto, kur gražūs 
prievakariai šnara 
o rytų saulė, iškildama 
kamuoliu pro Birutės 
pušynus, nudažo vilą 
žiausiomis varsomis, 
spinduliais, o vij 
suktos kolonos, 
baliustrados, teikia 
čių paūksmių 
kur ir po didžiausių 
rūpesčių atsigauna ne 
nas, bet pakyla 
Gėlių gerlandos, ir 
dai, žėri iš 
iš palangių, o gaivi 
vėjelio srovė atneša iš 
lakštingalų giesmes ir 
telių čiulbėjimus.

Vienok jis n e r a n 
džiaugsmo vienumoj, 
šingai, bangų 
paukščių čiulbėjimas 
nerimastį, neribotus 
Gėlių žiedai ir vėjelio 
mai žadino siekti 
los, kad drauge 
vynės gojais ir 
drauge atsiduotų 
kurs būtų našus tautos 
mui ir tobulėjimui.

Butėnas nutilo ir 
te. Kleopatra nežymiai 
gė akių mėlynes į jo 
kusį veidą, sekiojo 
taurumo ir patvarumo 
žus, tiesaus būdo linijų 
kirtimuose, išskaitė jo 
gą atsparumą, akyse 
sielos didybę ir stiprią 
ką valią.

Prieš šį žmogų 
menkutė ir suvaržyta, 
įrišta puokštėj nežymi 
vali jos šakelė ir, apart 
garbos ir doros 
jausmo, nieko jos širdyje 
buvo šiam, nors ir 
sferoj iškilusiam

Jos akys nuo jo dažnai 
klysdavo ir susitikdavo 
Eugenijaus akimis, ir 
jų gėrė laimę ir 
jo buvimas šioj saliono 
gijoj rišo jos širdį tyros 
lės kaspinu, arti ir toli 
mintis prie jo 
nunešdamas.

Valandėlę Butėnas 
ir mąstęs, nulenkė akis į 
opatros veidą^ apmetė 
žvilgsniu kaip 
tylų altorių, iš jos akių 
skaitė tik seseriškos 
jautos šešėlius,, bet jie 
do į jo krūtinę kaip gai 
ti rasa į gėlės pavytusią 
rę, gaivino viltį, gimdė s 
jones. 1

— Pažadėk,) panele, 
patra, kad man 
rašysi. .. —/bičiuliškai 
linkęs maldavo.

(BifA daugiau)
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Bruce Barton, kandidatas 
į J. V. Senatą iš New Yorko 
valstybės.

Be to viso, jis tq 
goję puošnią vilą pi 
kranto, kur gražūd 
prievakariai šnara j 
o rytų saulė, iškili] 
kamuoliu pro Bid 
pušynus, nudažo d 
žiausiomis varsom
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jalve- 
meile 
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spinduliais, o 
suktos kolonos, d 
baliustrados, teih J 
čių paūksmių m| 
kur ir po didžiau^ I 
rūpesčių atsigaus-.I 
nas, bet pakyla J 
Gėlių gerlandos.il 1 
dairžėri iškltad 
iš palangių, o d 
vėjelio srovė atršl 
lakštingalų gie® 
telių čiulbėjimus.

Vienok jis it] 
džiaugsmo vied 
šingai, bangų :] 
paukščių čiulbėjid 
nerimastį, nerita 
Gėlių žiedai ir vėd 
mai žadino siekti a

Jei aš būsiu išrinktas Prezidentu, nei vienam bedarbiui, nei 
hm vargšui nebus atimta pašalpa. Aš tebetęsiu relyfą ligi tol, 
mūsų bedarbiai visi bus aprūpinti darbais.

Tikroji užduotis yra parūpinti DARBO ... Darbų bedar
ius. Aš jums pasižadu, kad tai bus pirmasis ir svarbiausias ma- 
įdministraeijos siekinys.

KARAS
Aš niekad nevesiu Jungtinių Valstybių į bet kokį karą sve- 

į Aš tvirtai tikiu, kad Jungtines Valstybės turi gelbėti Didžia- 
Britanijai, bet be karinių veiksmų. ..Kai aš sakau be karinių 
bmų, tai reiškia—be karinių veiksmų (short of war). Aš nie- 
f nesiųsiu Amerikos jaunuomenės ginklu kovoti svetimoje že-

Bseriš- kad drauge, 
laimės vynės gojais k
likdin-
riauna

eopat-
Dievas

drauge atsiduri 
kurs būtų našus] 
mui ir tobulėjfc

Butėnas nutilo] 
tė. Kleopatra net

UŽSIENIŲ POLITIKA
Amerikos tauta yra vieningai nusistačiusi prieš diktato- 

j valstybių agresiją. Tuo klausimu negali būti jokio kom- 
liso.

Mūsų užsieninė politika prasideda čia pat, namie. Mes 
ilome turėti tautinę vienybę, vieton ugdomos klasių neapy- 
»s. Mes turime sukurti sąlygas, kurios mums leistų vėl grą- 
įdarbus. Mes turimertapti "tiek stiprūs, kad joks diktatorius 
ad nedrįstii mus pulti.

TREČIAS TERMINAS
Jei trečio termino kandidatas bus perrinktas, jis palaikys 

įj valdžios tarnybose gaują paskui gaują pačių aršiausių ir ne
inu miestų bosų, kokie bet kada teršė Amerikos istorijos la- 

Tikrovėje jie valdys.
į Kiekvienas diktatorius ... Hitleris ... Stalinas ... ar bet 
nitas... sakosi valdąs pagal pareikštą žmonių valią. Mes ži
le, kad totalitarinėse valstybėse rinkimai yra tiek laisvi ir ne- 
iomi, kaip kad neseniai įvykęs Naujosios Dalybos Viceprezi- 
Snio kandidato parinkimas Čikagoje.
į Aš jums sakau visu nuoširdumu, kad jei mes sulaužysime 

> tradiciją, tai netgi patsai trečiojo termino Prezidentas ne
to sulaikyti mūsų demokratinio principo sugriuvimo.

Wendell L. Willkie[WENDELL L. WILLKIE MINTYS

Milionai sąžiningų piliečių mėgina susivokti, rasti geriausią išeitį Prezidento rinkimuose. Nuo balsavimo priklausys tolimesnis demokratijos likimas Amerikoje.Nesenai vienas jaunas vyrukas, kuris eina aukštas pareigas Vašingtone, vienas svarbiųjų Roosevelt’o ,,Brain Trust” žmonių, dalyvavo vakarienėje. Po vakarienės tas jaunas teoretikas atsilošė kedėje ir išdrožė šią kalbą:„Demokratija yra atgyvenusi savo amžių Jungtinėse Valstybėse, kaip ir kitur pasaulyje. Tautinio socializmo pats vardas nėra svarbus. Mes turime pla
ną šiai šaliai. Kraujo pralieji
mo nereikės. Viską galima taikiai įgyvendinti. Laipsniškai vis daugiau galios bus pavedama vyriausybei, žinoma, kaip tik praeis rinkimai, reikės biznierius naujai pulti. Kai biznieris ir investorius bijo vyriausybes, tai privačios nuosavybės kapita
listinė sistema nebeveiks. Kai privatus investorius bijo įvesdinti savo pinigus, tai pramonės ra
tai nebesisuks. Kai kapitalistinė pramonės mašina sugrius, 
reikės valdiškų paskolų. Viešoji nuomonė remia paskolų mintį. Daugiau valdiškų paskolų didesniam privačių įmonių kiekiui— 
reiškia laipsnišką valdiškos kontrolės įsigalėjimą ir tų įmonių 
perėmimą į vyriausybės nuosavybę. šiuo metu reikia vengti perdaug triukšmo apie tai, reikia tam tikrų viešųjų nuraminimo vaistų, k.a. kalbos nuo sosto giriant demokratybę, socialę pagalbą ir neprivilegijuotus luomus. Mes nesam susirūpinę,— mes darome didelę pažangą, ir 
jei laimėsime trečią terminą,— tai mes pilnai laimėsime.”Taigi, Hitlerio ir Stalino pavyzdžio diktatūros šmėkla kelia savo šlykščią galvą Amerikoje.Amerikos įkūrėjams totalitarinė teorija buvo žinoma, bet jie ją atmetė, nes asmens ir turto

laisvė negali tarpti, išlikti.totalitarinėje valstybėje, šios Respublikos tėvai sukūrė federalę vyriausybę su apribotomis galiomis, ir vyriausybę padalino į tris šakas — vykdomąją, įstatymų leidžiamąją ir teismą.Šie konstituciniai mūsų pamatai šiandien yra Naujosios Dalybos apgriauti. Rooseveltas pristeigė šimtus biurų ir komisijų, kurių narius skiria pats Prezidentas. Visos trys valdžios šakos vis labiau suglaudžiamos į vieną, ir įvairios komisijos naudojasi plačiomis teisėmis. 
Kiekviena nauja komisija reiš
kia daugiau galios vykdomajai 
valdžiai. Pavyzdžiui, 31 valdžios agentūra Vašingtone skolina pinigus, ir joms visoms vadovauja Prezidentas. Pinigų valdymas yra galybės šaltinis, — Wendell Willkie sako: „iš jėgos sutelkimas ... yra demokratybės galo 
pradžia”.Žinoma, karo metais reikia daugiau galios centro valdžiai. Jei valdžią suteiksime Willkie’ui, pasižadėjusiam išsaugoti asmenines laisves ir privačią iniciatyvą,—gerai! Bet ar galime dide
lę valdžią patikėti tam žmogui, 
kuris per 7^ metus įrodė nepa- 
sotinimą galybės troškimą? Jei mes tikime į laisvę, patikėkime 
valdžią tam žmogui, kuris tiki 
į laisvę—būtent, WENDELL L. 
WILLKIE. iNewdealeris Adolph Berle, Jr., Valstybės Sekretoriaus pavaduotojas, kuriam patikėti Pabaltijo valstybių reikalai, nesenai raportavo Nacionaliam Ekonomikos Komitetui: „Privatinė finansinė sistema, kokia ji dabar yra, neveikia ... Jei tenka gerovę kelti valdiškomis paskolomis, tai valdžios dalyvavimas pramonėje turi padidėti. Trumpai, vyriausybė turi užsiimti finansavimu tų veiksmų, kurie dabar menami esą privatūs, ir tiesioginio finansavimo tęsinys privalo neišvengiamai nulemti, kad su 
laiku valdžia kontroliuos ir bus 
tų įmonių savininkė”.Hitleris teigia, kad demokratijoje žmonės neturi įsitikinimų. Buvęs Roosevelto kabineto narys ir W.P.A. caras sako, kad liaudis yra „too damn dumb”. Jei Hitlerio ir Hopkinso žodžiai yra tiesa, tai privatinei iniciatyvai Amerikoje ateina galas. Gen. Hugh Johnson tiesą pastebėjo, kad jei Roosevelto negali
ma sumušti, tai atėjo galas ame
rikoniškai demokratijai, kokią mes pažinome ir mylėjome. — Bet Hitleris ir Hopkinsas klysta!Amerikietis yra pasirįžęs stoti ii’ kovoti už savo įsitikinimus, kaip ir bočiai. Jis turi įsitikinimus, ir prireikus atiduos gyvybę už juos. Lapkričio 5-tą die
ną amerikiečiai savo balsais su
triuškins tą politišką blitzkriegę, 
kurią veda Naujosios Dalybos 
nacionalsocialistai!

Eikime su laimėtoju—balsuo
kime už WENDELL L. WILL
KIE!
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San reikalinga kiekvieno 
pkiečio talka ... Partinis 
tonas nėra reikšmingas, 
mblikonai nominavo libera- 
įdemokratą, kuris savo par- 
Briklausomybę pakeitė, ka-

Balsas už Willkie yra balsas už gerovę ir daugiau darbų. Kas nenori darbo dirbti ir savo ateitį aprūpinti, tas už Willkie nebalsuos.Willkie netiki, kad Amerikos žmonės norėtų visą savo gyvenimą skursti pašalpomis iš relyfo įstaigų. Jis tiki, kad mūsų bedarbiai turi gauti darbų privačioje pramonėje. Jis tiki, kad 
kiekvienas amerikietis nori dirb
ti, pragyvenimą pelnyti ir savo 
šeimą išlaikyti. Jis tiki, kad nedarbas yra skaudžiausia negerove Amerikos gyvenime. Jis netiki, kad Amerikos jaunuomenė norėtų iš mokyklos suolo persikelti į C.C.C., vėliau į W.P.A., vėliau gyventi iš relyfo ir baigti gyvenimą su senatvės pensija.

Willkie pasižada, kad jis stengsis kiekvienam žmogui parūpinti 
darbo. Ligi visi bus darbu ap
rūpinti, reikalingi pašalpos žmo
nės gaus relyfą.Kai Rooseveltas tapo Prezidentu 1933 m., turėjome 9 mi- lionus bedarbių ir 18 milionų žmonių „ant relyfo”. Šiandien tebeturime daugiau kaip 9 milio- nus bedarbių ir daugiau kaip 18 milionų žmonių ant relyfo sąra
šų.Kas gali bedarbiams suteikti darbo? Valdžia negali to padaryti. Tą gali padaryti privatinė pramonė, tiktai privatinė pramonė ir biznis. Kodėl pramonė darbų neparūpina? Todėl, kad dabartinė vyriausybė neleidžia.Willkie pats yra biznieris ir žino, kad biznis nori samdyti žmones darbams. Bet dabartinė vyriausybė to nežino ir nenori žinoti. Jos viršūnėse sėdi žmonės, kurie netiki gražia A- merikos ateitimi ir nori įvesti socializmą, pavesti viską vyriausybės biurokratams tvarkyti.Atminkime, kad kenkdami bizniui, New Dealeriai mums visiems kenkia. Mūsų darbai ir algos priklauso nuo bizniškos gerovės. Willkie nori nusikratyti biurokratijos ir leisti bizniui duoti darbo Amerikos vyrams ir moterims. Jis nenumes socialių reformų darbo žmonių gerovei. Jis žino, kad Amerikos darbininkų aukštas gyvenimo standartas yra pavydo dalykas kitose pasaulio dalyse ir kad reikia tą aukštą standartą dar aukščiau kelti. Willkie nori, 
kad Amerika dar labiau augtų ir 
bujotų. Jis sako, kad „Ameri
ka tėra pusiau išvystyta”.Willkie supranta biznio reikalus, nes jis pragyvenimą turėjo užsidirbti. Jis žino, kaip milionai Amerikos žmonių pragyvenimą užsidirba. Jis žino, kiek proto ir darbo tenka naudoti doleriui uždirbti. Jis supranta da bininkų gyvenimą, nes didesnę savo gyvenimo dalį jis buvo samdinys. Willkie’o specialybė 
yra darbai! Jis, geriau kaip kas kitas, sugebės aprūpinti žmones darbais.Mums visiems reikia darbų,— nuolatinio darbo su reguliare alga, kad turėtume valgio ir iš ko gyventi, kad turėtume tikrą pa
stogę., kad galėtume pirktis patinkamas drapanas, maistą, daiktus.Rooseveltas mums žadėjo duoti darbų. Šiandien daugiau kaip 9 milionai bedarbių tebelaukia darbo. Tai skaudžiausias Roosevelto valdžios apvylimas.Šiandien stambus ir smulkus biznieris bijo ateities. Valdžios biurokratai kontroliuoja kiekvieną jo dolerį, kasdien auga mokesčiai, mokesčių rūšys, kasdien daugėja valdiški varžymai. Jis nežino, kokių naujų suvaržymų rytdiena atneš. Ar gali biznis plėstis tokiose sąlygose? Roosevelto vyriausybė neduoda biznieriui jokios vilties. Šiandien biznis bemato liūdną vaizdą: neprityrę radikalai teoretikai mėgina visokius eksperimentus ant mūsų kailio, nepasitiki bizniu, nustojo tikėti Amerikos ateitimi.Willkie, priimdamas nominaciją, pareiškė:

Adv. K. R. JurgelaTo the Draftees:
I am one of you. I, like 

you have registered and like 
you am ready for what may 
come. But what reason have 
we to rejoice if the man re
sponsible for America’s un
preparedness is re-elected! 
America has very few tanks, 
airplanes, machine guns or 
garand rifles. If we are call
ed we will have to live in 
tents because of the short
sightedness and foolishness 
of the Democratic candidate 
who failed to build barracks 
but spent billions in raking 
leaves and paying for such 
projects as building monkey 
houses and trying to harness 
the moon-beams at Pasama- 
quoddy Bay in the State of 
Maine. Like you, I recall 
reading about the millions of 
poor French boys who tried 
to stop 90 ton tanks with 
their bodies. Poor France, 
too, had its glib newdealers 
Let us do our duty but first 
let us put in an ex-soldier 
who knows our problems and 
has the ability to give us 
what we need. Young, vigor
ous Wendell Willkie can help 
us. The 3rd term candidate 
is good on radio voice and 
fireside chats—nothing else. 
Roosevelt’s re-election means 
death for many of us.

With Wendell Willkie, cap
tain in the last World War 
who fought in the lousy, rat- 
infested trenches of France, 
we have one who really 
knows what war is. Let us 
cast off the „Indispensible” 
newdealer and his contempti
ble coterie of dirty politi
cians of the Kelly - Nash - 
Hague type and put in our 
own man—Wendell Willkie.

Wm. J. Drake

LIETUVIAI REMIA 
WENDELL WILLKIE

„Ali American Committee”, 
sudarė savo tarpe ir Lietuvių 
Skyrių. Skyriui vadovauti, 
Lietuvių Komiteto pirminin
ku, respublikonų vadovybė 
pakvietė jauną ir energingą 
lietuvį advokatą William J. 
Drake (Dragūną). Skyriaus 
sekretoriumi paskirtas kitas 
lietuvis advokatas ir plačiai 
žinomas jaunosios kartos vei
kėjas Kostas R. Jurgela.

Lietuvių Komiteto nariais 
sutiko būti: Petras Atkočai- 
tis, Juozas Garšva, adv. R. 
Jonas Jurevičius, Rapolas 
Kručas, Andrius Lapė, Juo
zas Levanda, Mari ja Rusaitė, 
Florencija W. Šalinskaitė, Jo
nas Spurga, Violeta Tyslia- 
vienė, Aleksandras Vasiliaus
kas Dr. Bladas K. Vencius, 
Kazys P. Vilniškis, Dr. Matas 
J. Vinikas, Stasys E. Vitaitis 
ir Vincas J. Vyšnius.„Ar laisvam ir sveikam amerikiečiui užtenka kelių dolerių pinigais ar kreditu šaū~lr-šavo vaikams užlaikyti, vos-vos aukščiau bado ir nuogumo? Argi .užmirštasis žmogus’ tik tiek tikėjosi apie jį atsiminti? Užmirštasis žmogus nori progos, teisės lygioms progoms Amerikos gyvenime. Noujoji Dalyba niekad to neatsiminė”.Newdealeriai užmiršo, kad 
proga yra svarbus dalykas. Jie sakosi, kad Amerikoje progoms durys uždarytos. Jie nepasitiki Amerikos liaudimi. Jie užtrenkė duris bizniui ir darbams, netiki bizniu, netiki asmeninei iniciatyvai.Jūs ir mes pasitikėjome Roo- seveltu per aštuonis metus, ir šiandien mūsų krašte yra bloga. 
Jau metas keisti Prezidentą! Willkie turi visų žmonių pasitikėjimą. Jis pasitiki mumis, liaudimi, ir jis kviečia mus visus susitelkti, išgelbėti amerikoniškas gyvenimo progas sau ir savo vaikams.

Kiekvienas balsas už Willkie 
yra balsas už aprūpinimą dar
bais, už geroves atsteigimą kraš
te! Mes nerinkome „brain trus- terių”, kurie Roosevelto vardu planuoja ir kurių rankose valdžia atsidūrė. Mes, liaudis, turime savo teises atgauti!Užmirškime kas buvo kitų Prezidentų laikais. Ateitį turime aprūpinti dabarties faktų šviesoje. Gerovės nesukursime varžant kūrybą ir gamybą. Gerovės neatsteigsime skolomis, eikvojimais, beribiais mokesčiais, klasių neapykantos kurstymu, kiršinimu prieš darbdavius, pataikavimu komunistams, valdžios uzurpavimu, vienos ar kitos tautybės niekinimu, karo grąsinimu. Gerovę atsteigsime, kai visi petys į petį bendradarbiausime savo krašto tvarkyme. 
Balsuokime už Willkie!

NUSIKRATYKIME BAIMES!„Aš negaliu sutikti su Prezi
dento vedama užsienine politika 
šiuo kritišku laiku. Dažnai dau
gelis mūsų galvoja ar tik mes 
nesame nuosekliai kurstomi į 
karą. Aš tikiuosi, kad patenki
namai aiškiai pareiškiau, kad 
Amerikai ir mūsų laisvėms ginti 
aš nedvejočiau stoti karau. ..Bet, 
kaip ir daugelis kitų amerikie
čių, aš mačiau karo tikrovę 1917 
metais. Aš žinau, ką karas gali 
padaryti civilėms laisvėms na
mie demoralizuoti. Ir aš tikiu, 
kad pirmoji Prezidento pareiga 
yra mėginti išlaikyti taiką.------ 0-------

„Bet p. Rooseveltas to nedarė. 
Jis žaidė kiršinančiais pareiški
mais ir dirbtinomis panikomis. 
Žinoma, mes Amerikoje mėgs
tame laisvai savo pažiūras reikš
ti, bet tas nereiškia, kad kritiš
ku istorijos metu mūsų Prezi
dentas turėti! kelti pasipiktini
mą ir sumišimą smulkios poli
tiškoj oratorijos dėliai. Prezi
dento puldinėjimai prieš kitas 
valstybes buvo benaudžiai ir pa
vojingi. Jis piršosi karui, ku
riam kraštas yra beviltiškai ne
pasirengęs, ir kurio kraštas 
griežtai nenori. ..Jis slaptai kišo
si į Europos reikalus ir neskru
pulingai drąsino kitas valstybes 
viltis daugiau pagalbos, negu 
mes galime suteikti.”------ 0-------

„Mokesčiai bus skiriami pagal 
kiekvieno pajėgumą mokėti. 
Pirmutinė mokesčių įvedimo pa
skirtis bus sukelti pinigu. ..Mes 
privalome—ir galime—daugiau 
pinigų sukelti palyginamai ma
žesne kaina liaudžiai. Mes pri
valome tai daryti neskriau
džiant varguomenės dabartine 
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pks žmogus nėra tiek išmin- 
įs, kad galėtų numatyti atei- 
I jai pasiruošti. ..Joks žmo- 
Begali laiduoti taikos. Pati 
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įkaltinujj kad dabartinės 
lybės pol itika nuves mus, 
ąd Prancuiziją, prie liepto 
Aš teigiu! kad šitokia po
pus nuvers į ekonomišką 
pą ir diktatūrą. Aš są
ra mes privalome išlaidu- 
Įiofiją pakcWsti gamybos 
> Negalima Waisvčs pirk- 
y C turime sigaminti”.1 čių našta”.

Baimė yra jausmo, ne proto, reakcija į reikalą. Išsigandęs žmogus ima kalbėti nesąmones.Daugelis Naujosios Dalybos pasekėjų serga baime. Jie mus gąsdina, kad jei Willkie laimės, tai vieniems atims relyfą, o kitus vers imti pašalpas, žmonės bijo laisvai balsuoti, nes unijų bosai—kurių pavyzdys, toks Scalise, nesenai kalėjiman nukeliavo už darbininkų pinigų pasisavinimą—unijų bosai grąsina. Kiti bijo, kad mes nesuskubsime laiku karan įsivelti. Kiti (kaip kad Prancūzijoje ir Anglijoje prieš šių metų gegužės mėnesį) bijo „keisti arklius vidury upės”. Kiti bijo, kad diktatoriai mažiau bijos Willkie, negu Roosevelto. Dar kiti bijo, kad visvien jau baigta su demokratija ir reikia tuojau eiti socializmo keliu.Naujosios Dalybos partija, atrodo, yra baimės partija. Jos agtatoriai netgi bijo, kad Willkie gyslose esama vokiško kraujo, taigi Willkie turėtų būti Hitlerio šalininkas. Jie bijo, kad Willkie yra ateivių sūnus, kad jis pats sau gyvenimą prasiskynė.Bet Willkie šalininkai,—nepriklausomi balsuotojai, Willkie’o demokratai ir respublikonai,— yra Drąsumo Partija. Mes, kaip ir pirmieji Amerikos pionieriai, kurie sukūrė šį kraštą ir demokratišką santvarką, nesibijome klausimų rišti drąsiai ir atvirai. Mes, senieji ir naujieji piliečiai, nesibijome pasitikėti tradicine amerikiečio išmintimi ir pasirengimu drąsiai spręsti gyvenimo klausimus. Mes tikime į Ameri
kos ateitį!

Prancūzija susmuko, kadangi jos žmonės nepakeitė laiku savo vadovybės. Dabartinė Amerikos vyriausybė stebėtinai yra panaši į to laiko Prancūzijos vyriausybę: ji retai drįsta savo žmonėms tiesą paskelbti, ji vengia reikalus rįžtingai spręsti, ji pakenčia netinkamus žmones ir nekenčia tinkamųjų.Tik panagrinėkime.Prezidentas sakosi giliai pažįstąs karines problemas. Jei jis žinojo, kokios apsaugos reikia moderniniam pasauly, kur, anot Roosevelto, „agresijos pajėgos siaučia”,—tai kodėl Amerika šiandien yra neginkluota? Kodėl mes tik planus turime? Kodėl Rooseveltas nepaisė kariuomenės ir laivyno nusiskundimų nuo 1937 metų? Kodėl vieton reikalingų 50,000 lėktuvų mes beturime tik 300 pirmos eilės lėktuvų? Kodėl jis nereikalavo iš sau palankaus Kongreso lėšų?Rooseveltui bevaldant, ši šalis, 
neturėjusi ginčo su jokia kita 
valstybe, šiandien beturi tik vie
ną stipri! draugą, Angliją. Meskime jo gražius posakius ant svarstyklių, ir matysime, ar žodžiai nusvers prieš Hitlerio ir Stalino lėktuvus, tankus, ir laivus. šiandien Amerika tėra muselė pasaulinėje arenoje, nes tik mūsų širdys ir žodžiai mėgina atsverti. Mūsų kariuomenė manevruose vartoja sunkvežimius vieton tankų, surūdijusius vamzdžius vieton patrankų ir kulkosvaidžių. Mūsų vyrai, broliai ir sūnūs, pašaukti karinėn tarnybon, neturi butų, ginklų ir uniformų.

Kasdien iškyla nauji skandalai dėl valdiškų kontraktų. Vis daugiau Roosevelto šalininkų arba pasitraukia,—kaip kad vienas jo buvusių propagandos vedėjų, p. Roberts,—arba atsiduria už grotų,—kaip kad Hines ir kiti. Jei p. Rooseveltas šiandien turi drąsos, tai tiktai pasikviesti talkon ponų Kelly ir Hague politines mašinas. Jis turi drąsos laužyti tradiciją prieš trečią terminą!Willkie tiki, kad valstybė ir vyriausybė sukurta žmonėms parūpinti teisę, saugumą ii’ darbų, bei turto ir asmens teises apsaugoti. Gi Naujosios Dalybos visi darbai rodo, kod tos partijos filosofija yra, kad žmonės turi tarnauti valstybei, valdžiai. Šiandien keliolika milionų žmonių Amerikoje gauna iš valdžios algas. Ta auganti valdininkų armija su laiku turės pasmaugti demokratybę, nepaisant, ar jie į rinkimus neš balsus ar kulkas, —jų balsai yra prievartos balsai.Roosevelto politika yra panaši į Chamberlaino. Po ilgų nusivylimų, Anglijos žmonės galop atsipeikėjo ir pašalino perilgai išbuvusius vadus. Jau yra metas keisti Baltųjų Rūmų gyventoją ir mums! Išrinkime Wendell L. Willkie, drąsų ir nuoširdų žmogų, kuriuo visi didžiuosimės. Šiais neramiais laikais Baltuose Rūmuose reikia ryžtingo, praktiško ir drąsaus žmogaus, kuris mus išves iš šunkelių į platų ir tiesų demokratybės kelią.
Balsuokime lapkričio 5 d. 

už Wendell L. Willkie.
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Pavykęs koncertas
Spalių 27 d. šv. Mykolo lie

tuvių par. neseniai suorgani
zuotas choras surengė pirmą 
koncertą, įvykusį Mt. Carmel 
didžiulėje, erdvioje salėje. 
Par. klebonas kun. S. Stonis 
rūpinosi, kad šis pirmas po 
daugelio metų koncertas pra
eitų gražiausiu pasisekimu į- 
vairiais atžvilgiais. Ir neap
sivilta. Koncertas ir progra
mos įdomumu ir publikos 
gausumu pasisekė visu šimtu 
nuošimčių. —

Koncertą karštu džiaugsmo 
žodžiu atidarė kun. S. Stonis, 
pasveikindamas gausiai susi
rinkusius lietuvius, kurių bu
vo apie 500 ir pareikšdamas 
tikrą pasitenkinimą, kad par. 
choras, varg. Alf. Jakupčio- 
nio vadovaujamas, puikiai 
tvarkosi, žengdamas pirmyn.

Choras iš pat pradžių gra
žiai pasirodė—tvarkingai iš
sirikiavęs ; choro nariai šven
tadieniškai apsirengę, o mer
ginos—visai prašmatniai iš
sipuošusios. Pirmiausia su
giedoti iškilmingai ir sklan
džiai Amer. ir Liet, himnai. 
Varg. Jakupčionis tuojau už
sirekomendavo kaip dirigen
tas ir tinkamas choro pajėgų 
suderintojas. Choras daina
vo darniai, galingai. Choro 
solistės Ad. Čiurinskaitė ir 
ponia Spade sudainavo duetą 
ponia Spade sudainavo due
tą, o Čiurinskaitė pasirodė ir 
su solo dainomis. Solo dai
navo ir Amšiejūtė, kuriai 
akompanavo jos sesutė. At
skirai, su solo dainomis, pa
sirodė ir varg. Jakupčionis, 
turįs malonų baritoną.

Svarbiausia programos pa
žiba buvo artistė Jonė Žu-

sumą buvo išstatytas Šven
čiausias. 3 vai. popiet gat
vėse pradėta didžiulė eisena, 
kurioje dalyvavo šv. Vardo 
vyrai. Lietuvių vyrų mažai 
susirinko. Kristaus Kara
liaus garbei Baltimorės vy
rai užpildė didžiausią 5 Regi
ment salę, kur pasakė kalbą 
arkivyskupas Curley. 10,000 
vyrų galingai giedojo. Po to 
visi vyrai grįžo į savo baž
nyčias. Lietuvių bažnyčioje 
pamaldas atlaikė tik ką iš li
gos atsikėlęs kun. dr. Men- 
delis. Grįžtančius iš bažny
čios pasveikino žaibai ir 
perkūno griausmai. Vėliau 
gamta, pagarbinusi savo Su
tvėrėją, nutilo. 'Gaila, kad 
daugelis lietuvių tą dieną 
praleido smuklėse, o ne gra
žiose bažnytinėse iškilmėse.

J. K.

BRIDGEPORT, CONN.

Parapijos bazaras užbaig
tas geriausiomis pasekmė
mis. Pajamų buvo arti po
ros tūkstančių dolerių. Visas 
dovanas suaukojo geros šir
dies parapijiečiai. Visos pa
rapijos draugijos, klubai "da
lyvavo bazare ir prisidėjo au
komis. Daug buvo darbinin
kų per visus vakarus, kaip 
jaunimo taip ir suaugusiųjų. 
Sunku visų pavardes sutal
pinti, tad tik priminsiu, kad 
tikrai ne tik suaugusieji, bet 
ir jaunimas gražiai darbavo
si. Daug dirbo parapijos ku
nigai, kleb. kun. J. V. Kaz
lauskas ir vikaras kun. V. 
Ražaitis. Buvo atsilankęs ir 
svečias kun. B. Gauronskas.

FRANKLIN DELANO ROOSEVELTAS
buvo, yra ir pasiliks visuomenės draugas ir krašto reikalų gynėjas.

Prezidentas Rooseveltas išvedė jus iš depresijos ir finansų suiru
tės. . Jis trokšta ir toliau vesti kraštą i gerovę ir šviesesnę ateitį.

Štai, ką sako 1940 m. Demokratų Visuotinio Suvažiavimo priim
toji Platforma:

„Amerikos visuomenė trokšta, kad Europoje, Azijoje ir Afrikoje 
siaučiantis karas nepersimestų j Ameriką. Mes nedalyvausime svetimuose 
karuose ir nesiųsime savo kariuomenės, karo laivyno ii’ orinių jėgų kovoti 
svetimuose žemėse už Amerikos sienų, nebent būtume užpulti.

„Silpnumas ir nepasirengimas ragina puolimą. Mes turime būti 
tiek stiprūs, kad jokios jėgos išvien nedrįstų mus pulti.

„Norėdami, kad mūsų apsiginklavimas būtų ne karo, bet taikos 
priemonės, mes tęsime tradicinę savo Gerojo Kaimyno politiką; seksime ir 
skelbsime tarp tautinę pagarbą kitų teisėms ir ištikimybę sutartims; pa
geidaujamomis prekybos sutartimis vykdysime užsienių prekybą, ir plėsi
me ekonominį bendradarbiavimą su Vakarų Pusrutulio Respublikomis.

„Mes ir toliau budėsime krašto apsaugos pirmose eilėse nešdami 
saugumą ir gerovę Amerikos vyrams, moterims ir vaikams.

„Mes pageidaujame kad Prezidentui vadovaujant būtų šaukiamas 
vyriausybės, pramonės, darbo ir ūkininkų vadovų suvažiavimas kovai su 
nedarbu. Daug darbų laukia mūsų dirbtuvėse, kasyklose, laukuose, miš
kuose, prie vandens kelių, geležinkelių ir prie namų statybos. Kuriant go
resnę Ameriką, didėja uždarbiai darbo žmonėms ir gerėja gyvenimo są
lygos kiekvienai šeimai.

„Mes pasižadam kovoti, kaip ir mūsų tėvai kovojo, dėl kiekvieno 
Amerikiečio teisės naudotis tikybos, žodžio, spaudos, susirinkimo, prašymo 
laive ir saugumu namuose.

„Mes turime stiprinti demokratiją, gerinant visuomenės gerbūvį.
„Demokratų partija tebeskelbia karą nedarbui, vienam iš aršiau

sių mūsų laikų problemų, išlikusiam po Respublikonų valdymo. Mums pra
dėjus valdyti, devyni milijonai žmonių gavo nuolatinį darbą privačiose į- 
monėse. Mūsų finansų, pramonės ir žemės ūkio politika bus tęsiama pa
žangos keliu.

„Pasitikėdami Apvaizdos palaima visoms teisingoms mūsų pa
stangoms amžinai išlaikyti Amerikos laisvę ir taiką, mes siūlome visiems 
krašto piliečiams ir pilietėms pritarti šiai platformai ir eiti į priekį išvien su 
mumis, nuoširdžiai remiant tuos kandidatus, kurie skelbia šios platformos 
dėsnius.”

JEI NENORIT SUSILAUKTI DEPRESIJOS, RINKITE

ROOSEVELTA PREZIDENTU
IR

WALLACE VICEPREZIDENTU
I

National Independent Voters Committee

maloniu lyrinio soprano bal
su visus dalyvius -sužavėjo. 
Publika taip šiltai jos dainas 
sutikdavo ir palydėdavo, kad 
artistė turėjo dainuoti dau
giau, nei programoje ~buvo 
numatyta.

Publika buvo labai nuotai
kinga, entuziastinga. Visus 
programos dalyvius šiltai su
tiko. Susidarė artimas ry
šys tarp scenos ir publikos, 
kas ir sudaro tokių pramogų 
pasisekimo paslaptį. Progra
mą užbaigė choro dainos ir 
bendras su publika sugiedo
tas Lietuvos himnas.

Į koncertą buvo atsilankiu
sių ir iš kitų vietų, kaip New 
Yorko, Elizabetho, Harrisono 
ir kitur. Bayonnės lietuvius 
nuoširdžiai pasveikino „Ame
rikos” štabo atstovai—EI. 
Bartkevičiūtė ir J. B. Lauč- 
ka. Dalyvių tarpe pastebėti 
adv. Petrikas iš Elizabetho, 
būsimas adv. Brajus, mokyt. 
Brajūte ir kiti.

Koncertas pasisekė, Ba
yonnės lietuviai, gausiai atsi
lankydami į savo svarbią 
pramogą, parodė susiprati
mą, pareiškė meilę lietuviš
kai dainai, kuri šiandie šluo
jama iš Lietuvos. Matyti, kad 
kolonijoje gražus sutarimas; 
visur pastebėti sumani ir 
nuoširdi vadovybė kun. S. 
Stonio asmenyje. Geriausio 
pasisekimo visuose ateities 
darbuose!

Parapijos choras turės sa- 
o metinį vaidinimą ir kon

certą lapkričio 24. Bilietai 
platinami, yisį įsigykite. Cho
re jaunimo yra daug, bet pa
geidautina, kad būtų dar 
daugiaus, čia yra jaunimo, 
kuris mėgsta dainuoti ir gie
doti. Visi kviečiami penkta
dieniais į parapijos salę, 8 
vai. vakare, kur būna choro 
pamokos.

Jau ir kitos draugijos pra
deda savo pasiruošimus prie 
parengimų, kurie įvyks kiek 
vėliaus.

Atsilankęs

BALTIMORE, MD.

Kristaus Karaliaus šventės 
iškilmės gražiai pavyko. Per

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.

JERSEY CITY, N. J.
Vestuvės

Pereitą šeštadienį mūsų baž
nyčioje susituokė Kazimieras 
Kazlauskas iš Harrison, N. J. 
su Ona Link. Jaunavedė bu
vo veikli mūsų parapijos na
rė, priklausanti prie parapi
jos choro ir vietinės vyčių 
kuopos.

Per šliūbą par. choras su
giedojo „Veni Creator”. Solo 
„Avė Maria” giedojo Mildred 
Andriuškevičiūtė. Bažnyčia 
buvo gražiai išpuošta su gė
lėmis, palmomis. Ypatingai 
gražiai buvo išpuoštas didy
sis altorius.

Vestuvių bankietas įvyko 
parapijos salėje, dalyvavo 
daug jaunavedžių giminių ir 
pažįstamų iš Harrison, Kear
ney, Newark, Elizabeth, Jer
sey City ir Brooklyn. Svotas 
ir svočia buvo Bernardas 
Shawkonis iš Harrison, N. J. 
ir ponia Josephine Andriuš- 
kevičienė iš Bayonne, N. J. 
Sveikiname ir linkime jau
navedžiams viso gero nauja
me gyvenime.

Vakarienė
Jau artinasi metinė para

pijos vakarienė, kuri įvyks 
sekmadienį, lapkričio 17 d., 
par. salėje. Komitetas deda 
visas pastangas, kad vaka
rienė būtų sėkmingiausia. 
Taip pat bilietai platinami 
penkių kalakutų laimėjimui 
tą patį vakarą. Kviečiame 
svečius iš artimų kolonijų. 
Vakarienės pradžia 5:30 vai. 
Bilietų kaina vakarienei ir 
šokiams $1.25.

U
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KAS KIEKVIENAM LIETUVIUI ATSI- 
MINTINA EINANT BALSUOTI?

Prieš rinkimus visos par
tijos siūlosi vadovauti milži
niškam JAV kraštui. Kai ki
tos partijos tiktai puola, kri
tikuoja dabartinę Vyriausy
bę ir tiktai žada rojaus gy
venimą, Demokratų partija 
gali vien tik rodyti visuome
nei vaisius, kokių susilaukė
me, Prez. Rooseveltui su de
mokratišku Kongresu val
dant per paskutinius 7 me
tus. Jei demokratai vėl ap
siima tvarkyti kraštą ir ves
ti jį į saugesnį rytojų, tad 
reikia tik prisiminti jų dar
bus ir nuopelnus.

F. D. Rooseveltas liks isto
rinis žmogus ir vienas iš gar
bingiausių didžiųjų 20-to am
žiaus prezidentų jau vien tik 
už tai, kad jis 1932 m. apsi
ėmė ir tikrai sugebėjo taip 
greit išvyti depresiją ir išves
ti kraštą į gerbūvį. Atsidė
kodama jam už tai, visuome
nė 1936 m. pareiškė jam vis
išką pasitikėjimą ir vėl jį iš
rinko Prezidentu. Ir, štai, 
Rooseveltas baigia 8-tus val
dymo metus. Padarykime 
trumpą jo darbų apžvalgą.

Krašto pastatytas Prezi
dentu, Rooseveltas su didele 
išmintimi, sumanumu ir ne
paprasta energija ėmėsi dar 
negirdėtų istorijoje reformų, 
kad depresija liktų ištremta, 
kad respublikonų sugriautas 
gyvenimas būtų atstatytas ir 
kad turtingiausiame pasauly 
krašte neliktų skurdo, nedar
bo ir ašarų pakalnės. Ener
gingoji nauja demokratų val
džia paskelbė atkaklią kovą 
viskam, kas buvo bloga. Štai, 
kaip ta kova ėjo ir kieno nau
dai ji laimėta.

Gerai atmenam, kaip inž. 
Hooveris ir respublikonų val
džia šaltai žiūrėjo į visuome
nės nelaimę, kuomet 6,500 
bankų sprogo ir ištaškė mili
jonus pinigų, kuriuos varguo
menė sunkiai ir ilgai taupė, 
gailėdama sau geresnio kąs
nio ir patogumų. Visas pa-

saulis negalėjo suprasti, kas 
tai Amerikai pasidarė! Nau
jasis Prezidentas Roosevel
tas vienu savo parašu sulaikė 
bankų žlugimą, apsaugojo li
kusias ir naujas žmonių su
taupąs ir grąžino pasitikėji
mą bankais.

Pradėta kova su dulkių au
dromis ir potvyniais, dėl ku
rių daug žmonių labai nuken
tėjo. Tose srityse, kur au
dros siausdavo, pasodinta 
165 mil. medžių. Vienas gu
bernatorius pasijuokė, kad 
toks projektas yra tik bandy
mas plaukus želdinti ant pli
kės. Bet 21,000 ūkininkų ten 
šiandien džiaugiasi.

Po visą kraštą suorgani
zuoti naudingi viešieji dar
bai (WPA), kur darbo gavo 
apie 8 milijonai bedarbių. Šių 
milžiniškų darbų dėka, po vi
są kraštą nutiesta ir sutaisy
ta 458,000 mylių kelių ir gat
vių ir 93,000 tiltų; įrengta 
197 nauji aerodromai ir juo
se pastatyta 387 trobesiai, 
patobulinti 372 aerodromai, 
įrengta 500 pagalbinių aero
dromų ir nutiesta 400 mylių 
bėgimo takų lėktuvams; at
naujinta 62,000 viešųjų tro
besių (įskaitant 29,000 mo
kyklų) ir pastatyta 23,000 
naujų trobesių; įrengta 1,300 
naujų parkų ir pagerinta 5,- 
400 kitų; pastatyta 1,600 
sporto aikščių su 2,700,000 
sėdynių ir atnaujinta 600 
kitų aikščių; įrengta ar pato
bulinta 12,500 žaidimo aikš
čių ; nutiesta ir sutaisyta 12,- 
000 myl. vandentiekio vamz
džių ir per 18,000 myl. vamz
džių lietaus vandeniui ir ne
švarumams nutekėti; nusau
sinta 1,800,000 akrų pelkynų, 
kur uodai veisėsi; pastatyta 
4,000 atsargos tvenkinių ir 
26,000 tvenkinių ūkio žemės 
sudrėkinimui; įrengta ar su
taisyta 500 kanalizacijos 
centrų, 1,200 tūkst. išeina
mųjų vietų (toiletų) ir 6,000 
išmatų pūdymų. Tiems vi-

gurnais ir prieinama nuoma. - miai žiūrėti į savo ateitį ii 
Vienos šeimos namas jau ne- ] 
sunku ir darbininkui nusi
pirkti išsimokėtinai.

Respublikonų laikais buvo 
apie 15 mil. bedarbių, iš ku
rių dabar 9 mil. turi darbo, 
neskaitant žemės ūkio darbi
ninkų ir tų 2,446,000 darbi
ninkų, kuriems valdžia dar
bo parūpina. 1935 m. įsteig
ta Darbo Santykių Valdyba 
(NLRB) išsprendė jau net 
12,309 darbo ginčus. Roose
velto reformos pagal įvestą 
socialę apsaugą nuo nedarbo 
apsaugoja daugiau kaip 28 
milijonus darbininkų. Dabar 
jau per 50 mil. darbininkų ir 
tarnautojų gaus pašalpą se
natvėje, kuri darosi jau ne
baisi. Vaikams ligi 16 mt. 
amžiaus uždarytos durys į 
dirbtuves, kad neardytų jau
nos sveikatos. Demokratams 
patvarkius, viešos tarnybų 
parūpinimo įstaigos suteikė 
bedarbiams 30 mil. tarnybų. 
Savaitinis atlyginimas darbi
ninkams nuo 72 mil. dol. prie 
Hooverio pakilo ligi 186 mil. 
dol. prie Roosevelto. Strei
kai sumažėjo pusiau. Demo
kratai savo reformomis ir į- 
statymais apsaugojo darbi
ninko teises, pakėlė jo garbę 
ir sušvelnino jo santykius su 
darbdaviais.

Kai ūkininkas gali daugiau 
parduoti, o darbininkas ge
riau dirbti, aišku ir biznie
rius geriau jaučiasi. Neblo
giau ir turtuoliams, nors jie 
ir apdėti didesniais mokes
čiais. šiandien žmogus jau 
be baimės gali eiti į banką 
visokiais reikalais. Visas 
kraštas atgijo ir sujudo dar
ban. Ne taip, kaip respubli
konams valdant.

Kai kas mėgina šnekėti 
apie visuomenės įsiskolinimą. 
Visai aišku, kad Roosevelto 
valdžia be stambių išlaidų ne
galėjo krašto išvesti iš depre
sijos ir nušluostyti ašaras 
alkanam varguoliui. __Demo-sonas demokratas.„pask (lankėsi p. Jadvy-

kėtis saugumo.
Užsienių politikoje d 

Vyriausybė laikosi šios kr 
ties: (1) nesikišti į karą,; 
ginti visas Amerikos tei 
(3) ruoštis bet kokiam g 
mumui, jei kas mėgintų 
sintis į šį kraštą, (4) rū 
tis, kad karas ko mažiau m, buvo „Ame- 
pakenktų prekybai ir prai ^vadovybės pir- 
nei, (5) tikėtis, kad taika - T7- -:—1— 
galėtų pasauly, kur svarbi 
siu pagrindu būtų suma 
tos priežastys bet kokiam 
r ui.

Prez. Rooseveltas la Lg gražiai atro- 
stengėsi pastoti kelią dal 2,rios įvairiais 
tiniam didžiajam karui ir, 
sijos įsiveržimui į Šuore 
Jis ligi šiol nepripažino 
vietų pagrobimo Lietu 
Latvijos ir Estijos. Visi 
rai žinome, kokiais žodž 
Rooseveltas suramino 
lietuvių atstovus, kai jie

tfO DOVANA

^utinių asmenų, 
jėjo „Amerikos”

Krušinskas, 
jjąs ir Am. L. K. 
teatro pirminin- 

, pirmininkas pa-

patogios įvairiais 
• Jis apžiūrėjo ir 
1 jtypą. Nusišypso- 

įįė, kad jokia 
Išlika netepama, 

.: jie paliko penkių 
! ^ną, kuri įtrauk- 
‘ jfcos” Naujo In- 

aUMUVVUO, XXCXX JXV . ,

kėši Baltuose Rūmuose.
lingo ir turtingiausio kr; siidekodami p. K. 
vadas demokratas viešai ioUaip didelę do-
stiprino lietuvių tautos ’ & ^egia- 
greit atgauti laisvę, dėl i ™ daugiau ir 
rios lietuviai daug krui ^r. Para" 
aukų padėjo ir amžius k( i plačioje lietuvių 
jo ir kovos. Aišku, kad £ 
tuviams labai brangi ir m ■— 
tokia demokratų Vyria; 
bės politika, kurią turime 
liai remti.

Dėl tokios savo politi tj antradienį, 
dem. Vyriausybė žymiai 
plėtė prekybą, vadovauda

stiprino lietuvių tautos

4VAUKIM 
(IBIUOSE

, lap- 
Jos šalies pilie- 
lalsavimo teisę,

si dėsniu: Amerika pirk ^ems ketveriems 
tų kraštų, kurie pirks iš A 
rikos. ‘___ ___ ___
gaminių už pusantro bili;
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• - ; iriausią šalies vai-
1932 m? JAV iš< ^V. Prezidentą, 

piliečio pareiga 
dol., o 1939 m. daugiau 1 rinkimuose ir ati-

balsą už tuos kan- 
lie atrodo tinka

mi | jetuvių kilmės pi-
Dėl to pakilo ūkio ® gražiai pasiro- 

ili savo pareigą ir 
visu šimtu mio-

siems darbams išleista per 8 
bilijonus dol. Darbininkai ten 
dirbdavo vidutiniškai po 130 
valandų per mėnesį ir uždirb
davo nuo 31 ligi 95 dol. (vidu
tiniškai po 54 dol.) mėnesiui. 
Tie viešieji darbai suteikė 
paramos buvusiems bedar
biams po sunkios depresijos 
ir didelės naudos visam kraš
tui. Demokratams pradėjus 
valdyti, bizniai po visą kraš
tą žymiai padidėjo.ir kasmet 
pagyvėdavo: 1933 m. pakilo 
10.5 nuoš. aukščiau negu
1932 m., 1934 m.— 8 nuoš., 
1935—17 nuoš., 1936—16 nš., 
1937—6 nuoš., 1938—25 nš., 
1939—19.5 nuoš aukščiau ne
gu praėjusiais paskutiniais 
metais. Vien tik 1939 m. vi
so krašto bendros pajamos 
padidėjo 30-mis bilijonų dol. 
ir bendrai pasiekė 68 bil. dol., 
visa pramonės gamyba paki
lo 64 nuoš aukščiau ir vien 
automobilių gamyba 187 nš. 
aukščiau negu 1932 metais. 
Iš viso pramonė yra pakilusi 
85 nuoš. Net pati toji ben
drovė, kur Willkie dirbo.
1933 m. pajamų turėjo vos 8 
mil., o 1939 m. net 13 mil. 
dol. Tautiniai bankai 1939 
m. atgavo per 86 mil. pasko
lų, kurios pirma buvo laiko
mos beveik žuvusios. O juk 
žmonės paprastai neatmoka 
senų skolų, jei biznis yra blo
gas.

Hooverio laikais ūkininkai 
buvo susmukę ir parduodavo 
savo gaminius tokia žema 
kaina, kokios nebuvo per 20 
metų, bet dabar liko išgelbėti 
ir savo pajamas padidino net 
80 nuoš. Kur išvežimas į už
sienius nepasiekdavo, ten de
mokratų Vyriausybė supirk
davo perteklių (nuo 1933 m. 
apie 225,000 vagonų) ir išda
lindavo varguomenei. Vy
riausybei patiekus pigios el
ektros, dabar jau ketvirta 
(1932 m. tik dešimta) dalis 
ūkininkų gauna elektros ir 
gali plačiau naudotis viso
kiais elektriniais prietaisais.

Seniausi namai su ligų, 
skurdo ir piktadarybės liz
dais griaunami ir statomi 
naujoviški trobesiai su pato- metus, Amerika jau gali ra

už tris bilijonus, 1932 m. j 
ko už vieną ir ketvirtį bi 
pernai už du ir ketvirtį 
dol. :
minių kaina ir padidėjo 
bininkų atlyginimas.

Štai, tik žiupsnelis sugl 
tų svarbiausių faktų apie 
ką Prez. Rooseveltas ir ANKĖSI 
mokratų Vyriausybė nuv-----
ir davė kraštui. Prez. S d, „Amerikos”
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kratų valdžia tiesė keliuš/tiT 
tus, vandentiekį, elektros 
stotis ir pasodino apie du bi
lijonus medžių. Nuo 1933 m. 
išleista 18,233 mil. dol. šiems 
reikalams: krašto apsaugai 
4,688 mil., keliams ir gatvėms 
4,173 mil., vandentiekiui ir 
kanalizacijai 1,328 mil., mo
kykloms 921, vieš, trobesiams 
951, parkams ir aikštėms 972, 
tiltams 269, tvenkiniams ir 
apsaugai nuo potvynių 4,308, 
civilinei aviacijai 145, namų 
statybai 364, elektrofikacijai 
124 mil. dol. Taigi, tas vis 
padaryta krašto naudai ir ge
rovei. Todėl negalima tvir
tinti, kad tie 18 bil. dol. suda
ro nepriteklių (deficitą). De
mokratų valdžia čia pasitar
navo tik visuomenės reika
lams.

Kuriant geresnę Ameriką,. 
Rooseveltui teko tą Ameriką 
rengti ir apsigynimui nuo di
dėjančių karo pavojų. 1921 
m. respublikoniškas Kongre
sas, pasipriešinus Preziden
tui demokratui, pradėjo ma
žinti kariuomenę nuo 256,835 
vyrų ligi 137,918. Mat, norė
ta sumažinti turtuoliams mo
kesčiai! Demokratai per 7 
metus: kariuomenės išlaiky
mui išlaidas padidino 60 nš., 
o jos tiekimui 350 nuoš.; 
ginklams ir jų tobulinimui iš
leido pusketvirto karto dau
giau negu respublikonai per 
7 metus ir kariškiems įtvir
tinimams dusyk daugiau. Li
gi Roosevelto kariuomenė tu
rėjo tik 1,775 lėktuvus, o šie
met 5,155 ir dar keliolika 
tūkstančių užsakyta. Šian
dien Amerika neturi dviejų 
karo laivynų dėl to, kad res
publikonai jį sumažino 237 
laivais! Ačiū demokratų pa
stangoms, šiandien JAV turi 
395 karo laivus, 138 stato ir 
numatyta statyti dar 200, 
kad būtų iš viso 723. Karo 
laivynas prie Hooverio turėjo 
1,066 lėktuvus, šiandien turi 
2,100, tiek pat statoma ir dar 
užsakyta 1,800. Tad šiandien, 
Rooseveltui vadovaujant 8

dėsnį apie visų tautų { ne,"neseniai atvy- 
sprendimą ir laisvę, o I tavos. Viešnią ly- 
Rooseveltas demokratas 
liai gina tą dėsnį, nesibi 
pabloginti Amerikos sa EJI SVEČIAI 
kių su kitomis vaistyta-----
užgrobikėmis. Taigi, ir os” įstaigai persi- 
lietuvių tauta galės dau į naujas patalpas, 
laimėti, kai JAV-ms v i St., tuojau susi-

Tai jų lankytojų-sve- 
naujose patalpose

Garšvaitė.

vaus demokratai. Tai jų lankytojų-sve- 
gerai suprasti kiekvi naujose patalpose 
Amerikos pilietis lieti ikai įsirengta, ta- 
nors ir kitai partijai prita 3 atliekamas visu 

Visuomenė negali apsi irmųjų lankytojų, 
tokia valdžia, kurią jau usipažino su mūsų
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kart statė ir perrinko. ' įtalpom, skaičiuje 
kartų jau gerai išmėgii J. Balkūnas, kun. 
valdžia neapvils ir visuo įUS) įun g 
nes. Jei Amerikos visuc jevičienė K. Kru- 
nė, matydama didelius 1 šarkaitė, M. Mi- 
sevelto ir kitų demokr 
nuopelnus ir stovėdama ' 
karo pavojų, panorės k 
patyrusią savo valdžią į t K. Vūniškfs 
jokus, Amerika gali greit ir kiti, 
silaukti Prancūzijos lik: *_____ ’
Rooseveltas gali dar įrj gAynrrj * rprj 
kartus kandidatuoti į Pi ™ 
dento tarnybą—tas nesvar^KASE 
ir nebaisu, jeigu jis yra 
karnas, išmintingas va 
gabus valstybininkas ir 
guomenės globėjas.

Amerikos visuomenė

italpom, skaičiuje 
J. Balkūnas, kun.

iv. K. Jurgėla, J. 
Iidv. W. Drake

I, M. Petraitienė,

28 
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ta

&) valstybės vy- 
ssmas nusprendė, 
M d. rinkimuose 

valstybės sąra- 
ne-

» vtusiyoes S: 
)k] knistų partijagiasi milžiniškais demoki partija ne’. 

Vyriausybes darbais, su ??v0 kandidatųBn 
šio gyvenimo pakeitimai ^Os Patiekti pa- p 
gražiais siekimais, kurių ^teisingi arba 1

surinkti. Komu- 
•I Adatas Browder 
a ?inmo kaltina de-

visi dar įvykdyti. Lauku 
miškuose, kasyklose, dirT 
vėse, bizniuose ir įstaig 
dirbantieji žmonės trok , . _
kad tos naudingos didelės 1 Dori gauti dau- 
formos Amerikoje nebūtų į „ .. 
stabdytos, pakeistos ir ------------------
didis žmonijos vadas Ro< 
veltas su demokratais -------
gresmanais, gubernator|^®NIJIMO 
ir kt. vestų kraštą pram^^OGA 
keliu, kuriuo išvedė iš de] 
sijos.

Tad, mielas lietuvi Am 
kos pilieti, atiduodamas S 
balsą lapkričio 5 d., atsinę 
šiuos visus faktus, pasida 
tvirtą išvadą ir pasirink] 
tinkamą balsavimo la] 
kaip po to tavo sąžinė pat 
Būk tikras,/kad tavo sąj 
būtų rami.® Petras Jun

’adovybę; girdi,

i savo sąrašui, tad 
taikinti komunis-

wijimo 135 kp. 
'U penktadienį, I 
įrengia įdomų 
H j imu vakarą, 
J'viai bus ma- 
& Bilietai jau 
Mištuoja tik po
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ėjai kviečia 
i ypač tuos, 
■ 'ess Hill ir 
'l’kėje.
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ETOS ŽINIOS
1MININKO DOVANA

fenas pirmutinių asmenų, 
3 apžiūrėjo „Amerikos” 
as patalpas, buvo „Ame- 
3” leidėjų vadovybės pir- 
nkas Kaz. Krušinskas, 
’metu einąs ir Am. L. K. 
(racijos centro pirminin- 
įreigas. Pirmininkas pa
te pasitenkinimą, kad 
ps patalpos gražiai atro- 
|ad jos patogios įvairiais 
Ogiais. Jis apžiūrėjo ir 
ą intertypą. Nusišypso
jus pareiškė, kad jokia 
įna nesisuka netepama, 
į ant salo paliko penkių 
nų dovaną, kuri įtrauk- 
l„Amerikos” Naujo In- 
fpo Fondą.
loširdžiai dėkodami p. K. 
pnskui už taip didelę do- 
į tikime, kad jo mėgia- 
fetaiga vis daugiau ir 
nau pritarimo ir para- 
Isuras plačioje lietuvių 
(menėje.

stiprino lietuvei 
greit atgauti hįl 
rios lietuviai dJ 
aukų padėjo ir J 
jo ir kovos. A&l 
tuviams labai braj 
tokia demokratui 
bes politika, kori J 
iai remti.

Dėl tokios saJ 
dem. Vyriausybė I 
plėtė prekybą, vaj 
si dėsniu:
tų kraštų, kiM 
rikos. 1932 n J 
gaminių už pud 
dol., o 1939 a į] 
už tris bilijonui.;] 
ko už vieną irk 
pernai už du ir’J 
dol. Dėl to 
minių kaina ir J 
bininkų atlyginH

Štai, tik žiupsi 
tų svarbiausią^ 
ką Prez, Rood 
mokratų Vyrią 

' ir davė kraštui
■ sonas demote“!
■ dėsnį apie vią‘J

sprendimą ir tefes Lietuvos. Viešnią ly- 
Rooseveltas teT 
liai gina tą fcl
pabloginti AttlRMIEJI SVEČIAI 
kių su kitom i ----------
užgrobikėmis. Ifnerikos” įstaigai persi- 
lietuvių tautapicius į naujas patalpas, 
laimėti, kai m 9th St., tuojau susi- 
vaus demoted pirmų lankytoj ų-sve- 
gerai suprasti I 
Amerikos pit] 
nors ir kitai pd

Visuomenė ei 
tokia valdžia, ii 
kart statė ir d 
kartų jau gte| 
valdžia neapvikl 
nės. Jei Amd 
nė, matydama] 
sevelto ir te 
nuopelnus ir d 
karo pavojų, Ę] 
patyrusią saw £ 
jokus, Ameribl 
silaukti Prantei 
Rooseveltas 
kartus kandiiT 
dento tarnybą-1 
ir nebaisu, jtef 
karnas, išuĖT 
gabus vaistyki 
guomenės g$!

Amerikos kg. 
giasi milžinai 
Vyriausybės :| 
šio gyvenimo:! 
gražiais siete! 
visi dar įvykti 
miškuose, ktel 
vėse, bizniui! 
dirbantieji kg 
kad tos nautel 
formos AmetĮ 
stabdytos, 
didis žmonijai 
veltas su del 
gresmanais, I 
ir kt. vestų to 
keliu, kuriuo ii 
sijos. g

Tad, mielas 1 
kos pilieti, atid' 
balsą lapkričio 
šiuos visus M 
tvirtą išvadą i] 
tinkamą bala 
kaip po to tavi 
Būk tikras/? 
būtų rami. M:'

DALVAUKIM 
RINKIMUOSE

lap-žinantį antradienį, 
i 5 d., šios šalies pilie- 
Įturį balsavimo teisę, 
sekantiems ketveriems 

ms vyriausią šalies vai- 
|ją—J. A. V. Prezidentą, 

rieno piliečio pareiga 
auti rinkimuose ir afi
šavo balsą už tuos kan
as, kurie atrodo tinka- 
Įi. Lietuvių kilmės pi- 
i turėtų gražiai pasiro- 
r atlikti savo pareigą ir 
Įegiją visu šimtu

LANKĖSI

nuo-

lių 28 d. „Amerikos” 
pi jo j e lankėsi p. Jadvy- 
ibelienė, neseniai atvy-

ita Garšvaitė.

DRAUGIJOS SKUBA SU 
PARAMA

racija. Ligonė pamažu sveik
sta. Linkime jai greit išgyti, 
o šeimai reiškiame užuojau
tą.

Ligoninėje Niaviackienė į- 
registruota kaip Evelyn Na- 
vard. Pažįstami prašomi at
silankyti.

Spalių 28 d. į naujas „Ame
rikos” patalpas atvyko Ange
lų Karalienės par. Amžinojo 
Rožančiaus dr-jos pirminin
kė Ona Sijevičienė. Pasidai
rius po dar nesutvarkytus, 
įvairiais daiktais apkrautus 
kambarius, veiklioji pirmi
ninkė ir labai artima „Ame
rikos”. bičiulė, taip pasakė: 
„Kad jums visiems būtų 
linksmiau ir kad jūsų nau
joji mašina greičiau suktųsi, 
turiu vieną naujieną — va
kar draugija nutarė paskir
ti dešimt dolerių”.

Tai pasakius, p. Sijevičienė 
tuojau išsitraukė dešimkę ir 
įteikė „Amerikos” Naujo In- 
tertypo Fondui. Nuoširdus 
ačiū pirmininkei ir jos suma
niai vadovaujamai darbščiai 
draugijai už savo laikraščiui 
suteiktą paramą. Tai jau an
tra draugija, ištiesusi pagal
bos ranką Naujo Intertypo 
Fondui, iš kurio bus paden
giama užtraukta skola.

BROOKLYNO JAUNIMAS 
PHILADELPHIJOJE

AMERIKA

par. sodalietėms už gražų 
pakvietimą, puikų priėmimą 
ir tėvišką prižiūrėjimą. Šir
dingas ačiū Philadelphijos 
lietuviams už jų skaitlingą 
atsilankymą į brooklyniečių 
vakarėlį. Lauksime dabar 
Philadelphijos jaunimo at
vyksta! į Brooklyną.

Ten Buvęs.

SMAGUS ŽAIDIMAS NEWARK, N. J.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Moterų 
Mezgėjų Rateliui už gražias 
dovanas ir suruoštą netikėtą 
puotą mano namuose vedybų 
35 metų sukakties proga. 
Ypatingai dėkoju darbščioms 
šeimininkėms: M. Dragunai- 
tienei, T. Klimienei, M. Mer- 
kevičienei, R. Bakšienei P. 
Bičiūnienei, M. Brakevičie- 
nei ir kitoms.

Šios įspūdingos sukaktu
vės liks mums ilgai nepa
mirštamos.

Tamas ir Agota Yasvinskai

MIRĖ STARKUS

mirė

zors naujose patalpose 
^visiškai įsirengta, ta- 
larbas atliekamas visu 
. Pirmųjų lankytojų, 
jau susipažino su mūsų 
n patalpom, skaičiuje 
kun. J. Balkūnas, kun.
Starkus, kun. B. Kru- 

). Sijevičienė, K. Kru- 
is, O. Šarkaitė, M. Mi
ls, adv. K. Jurgėla, J. 
lis, adv. W. Drake 
Inas), M. Petraitienė, 
įrumskis, K. Vilniškis 
'r. Dulkė ir kiti.

NISTŲ KANDIDATŲ 
EBUS SĄRAŠE

ir Yorko valstybės vy- 
as teismas nusprendė, 
įpkričio 5 d. rinkimuose 
Yorko valstybės sąra- 
komunistų partija ne- 

fturėti savo kandidatų, 
(gi partijos patiekti pa- 
įbuvo neteisingi arba 
[etai surinkti. Komu- 
I kandidatas Browder 
įo nutarimo kaltina de
ltų vadovybę; girdi, 
kratai norį gauti dau- 
palsų savo sąrašui, tad 
|kę panaikinti komunis- 
įašą.

JUSIVIENIJIMO 
PRAMOGA

Spalių 24 d. staiga 
Matijošius Starkus, gyvenęs 
Grand St., Brooklyne. Nu
liūdime paliko žmona, sūnus, 
duktė ir žentas. Iš artimų gi
minių Brooklyne liko velionio 
sesuo Petronėlė Starkiūtė, 
Angelų Karalienės par. cho
ro uoli narė, vaidintoja.

Velionis palaidotas spalių 
28 d. iš Apreiškimo par. baž
nyčios, kur gedulingas pa
maldas už velionio vėlę atlai
kė kun. Dr. Jonas Starkus, 
Marianapolio kolegijos pro
fesorius, velionio giminaitis.

Laidotuvėse patarnavo gra- 
boriaus Šalinsko įstaiga, ku
rios patalpose buvo pašarvo
tas ir velionio kūnas.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Vyrij susirinkimas
Šv. Vardo draugijos susi

rinkimas įvyks šį sekmadie
nį, lapkričio 3 d., tuojau po 
sumos. Visi nariai prašomi 
dalyvauti. Turim daug svar
bių reikalų apsvarstyti.

Gerbiamieji nariai, pradė
kim daugiau rūpintis draugi
jos reikalais, nes mūsų šv. 
Vardo draugija nežengia pir- 
m$M-. Brangūs broliai, lai
kas pradėti dirbti draugijos 
labui garbingą darbą.

M. Mikolaitis, sekr.

APSILANKĖ GARNYS

į Susivienijimo 135 kp. 
|o 22 d., penktadienį, 
įo salėje (rengia įdomų 
b laimėsimų vakarą, 
risi daly.'viai bus ma- 
ląvaišintpi. Bilietai jau 
|ni. Jie kaštuoja tik po 
įų. Rengėjai kviečia 
feilankytiV ypač tuos, 
■vena Cyp&ess Hill ir 
Beno apyli^ėje.

Spalių 11 d. pas Antaną ir 
Oną Sniečkus, Onos Šniečkie- 
nės gimtadienį, apsilankė 
garnys, palikdamas („birth
day present”) gražią dukre
lę.

Motina sveiksta, o dukrelė 
gražiai auga. Sveikiname 
naują lietuvę ir jos tėvelius.

SERGA NIAVIACKIENĖ

Ieva Niaviackienė, gyv. 316 
Central St., Brooklyn, ,,Ame
rikos” skaitytoja, spalių 24 d. 
staiga sunkiai susirgo ir tuo
jau nugabenta į Kings Coun
ty ligoninę, kur spalių 26 d. 
jai padaryta apendicito ope-

Pereitą sekmadienį, spalių 
27 d., šv. Kazimiero par. sa
lėje, Philadelphia, Pa., Broo
klyn© šv. Jurgio par. Jauni
mo Ratelis (CYA), sodaliečių 
draugijos pakviestas, persta
tė trijų veiksmų veikalą „Ry
tų Pilis”.

Apie pirmą valandą penki 
automobiliai jaunimo, ką tik 
priėjusio prie Dievo stalo ir 
dalyvavusio pusmetiniuose 
komunijos pusryčiuose, visi 
pilni dvasiško ūpo, pradėjo 
savo trijų valandų kelionę į 
Philadelphią. Diena buvo la
bai graži ir labai tinkama au
tomobiliais važiuoti. Greit 
praslinko tos trys keliavimo 
valandos. Rodos, ką tik iš
vykom iš Brooklyn©, o žiū
rėk, jau ir buvome Philadel- 
phijoje.

Netrukus suradome šv. 
Kazimiero parapiją ir jau 
prie klebonijos durų sykiu su 
parapijos kunigais laukė gra
žus būrelis sodaliečių, Sekė 
malonūs susipažinimai ir iš 
karto Philadelphijos lietuviai 
parodė savo gražų priėmimą. 
Klebonas kun. Ig. Valančiū- 
nas užkvietė atvykusius ku
nigus Petrauską, Masiulį ir 
Raugalą ir visus vaidintojus 
vakarienės klebonijoje. Ka
dangi jau buvo žinoma, kad 
visi atvykusieji nesutilps 
prie klebonijos stalo, vietinės 
sodalietės jau buvo prisiruo- 
šuosius ir nusivedė gražų bū
relį pavaišinti savo namuose.

Viskas taip tvarkingai bu
vo prižiūrėta, priėmimas toks 
malonus, valgiai tokie ska
nūs, kad jaunimas, pasisoti
nęs, nei nežinojo, kaip atidė
koti. Po skanios vakarienės, 
vaidintojai rengėsi prie dar
bo, ir lygiai 6:30 vai. vak., 
kaip iš anksto skelbta, pradė
jo vaidinimą. Salė buvo pil
nutėlė, atsilankiusių žmonių 
buvo per 400.

Veikalas gana gražiai pa
vyko. Puikiai atliko Anelės, 
Daumanto pussesers, rolę ar- 
dalį Onytė Kanaporiūtė, at- 
Matyt, kad ji gerai supranta 
scenos tipą, nes ji naudojasi 
kiekvienu būdu pilniausiai iš
reikšti ir išgyventi jos rolę.

Ašarų liejimo rolė sunki, 
vienok gražiai išpildė savo 
dalį Anytė Kanaporiūtė, at
likdama kunigaikštytės Iza
belės rolę. Petras Geležinis, 
Izabelės vyro Daumanto rolėj 
irgi tinkamai pasirodė Petrui 
dar tik antras kartas sceno
je, bet parodė savo gabumus 
vaidinime. Ypatingai žavė
tina yra jo aiški lietuvių kal
ba. Barboros, teisėjo duk
ters, rolę gražiai atliko Ele
na Milinavičiūtė. Matyt, Ele
na jau gerai yra pratusi da
lyvauti scenoje. Levisono, 
nedorėlio rolę pavyzdingai iš
pildė Petras Miltenis. Ka
dangi Petrui neseniai pasise
kė tapti miesto policininku ir 
kadangi jo darbas leidžia jam 
tyrinėti daug nedorėlių veiks
mus, tad jam buvo lengva su
kurti veikalo tipą.

Lengvesnes roles taip pat 
gražiai atliko Birutė Gersky- 
tė, Lucilija Rapkauskaitė, 
Juozas Vrublauskas, Juozas 
Damušis, Jonas Bakanaus- 
kas, Petras Jakaitis, Alekas 
Vaičiūnas ir Stanislovas Ge
ležinis.

Po vaidinimo vaidintojai ir 
publika jausmingai kartu su
giedojo Lietuvos himną. Ką 
tik nulipę nuo scenos, brook- 
lyniečiai vėl buvo kviečiami 
užkandžių.

Širdinga jaunimo padėka 
klebonui kun. Ig. Valančiū- 
nui, kun. Dr. Martusevičiui, 

*kun. Raila ir šv. Kazimiero

INTERTYPO VALDYTOJO 
SUTEIKTA PARAMA

Naują „Amerikos” interty
pą valdo, juo laikraščiui rei
kalingą medžiagą surenka 
Antanas Balčiūnas, nuošir
dus „Amerikos” įstaigos dar
bininkų štabo narys. Jis la
bai džiaugiasi nauja interty
po mašina, nes senasis inter- 
typas gerokai jį prikamavo, 
kai reikdavo nuolat taisyti. 
Prisidėdamas prie visų 
„Amerikos” bičiulių, Ant. 
Balčiūnas Interypo Fondui 
paaukojo 5 dol. Nuoširdžiai 
jam dėkojame.

ADVOKATO AUKA

Spalių 29 d. į naujas „Ame
rikos” patalpas atsilankė ad
vokatas Wm. J. Drake (Dra
gūnas) ir pasveikino „Ameri
kos” vadovybę, padariusią 
drąsų žingsnį, įsigijant pato
gias patalpas. Apžiūrėjo ad
vokatas ir naują intertypo 
mašiną, kurios fondui jis pa
skyrė 5 dol.

Adv. Dragūnas palinkėjo 
„Amerikai” gražiausio pasi
sekimo ir pažadėjo ateityje 
dar stipriau „Ameriką” pa
remti. Nuoširdus ačiū adv. 
Drake (Dragūnui) už sveiki
nimus, linkėjimus ir paramą.

PRAŠOM PAREMTI!

Jauna Angelų Karalienės 
par. Amžino Rožančiaus d-ja 
lapkričio 17 d. ruošia labai į- 
vairų, smagų, linksmą vaka
rą, kuriame bus žaidimų lai
mėjimų, užkandžių, šokių. 
Visas pelnas parapijai. Vi
sos narės pasiryžusios paten
kinti maloniu priėmimu visus 
atsilankysiančius svečius. 
Maloniai kviečiu visus drau
gijos ir parapijos rėmėjus 
gausiai ateiti. Visi tegu įsi- 
gija bilietą, nes vakaro pel
nas skiriamas labai svarbiam 
tikslui. Visų lauksime, visus 
maloniai priimsime.

O. Sijevičienė, pirm.
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DAR APIE PETRAITĮ

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

PHILADELPHIA, PA.

Spalių 12 d. 6 vai. vak. ra
miai mirties miegu amžinai 
užmigo Antanas Petraitis, 
turėjęs Brooklyne didžiulę 
baldų krautuvę. Velionis į 
šią šalį iš Lietuvos atvažiavo 
dar 1905 m. ir apsigyveno 
Gardner, Mass., kur dirbo 
baldų industrijoje. Į Brook
lyną atvyko prieš devyneris 
metus ir čia pradėjo virtuvės 
rakandų (kitchen sets) dirb
tuvę, kurią laikui bėgant, 
praplėtė į rakandų krautu
ves. Kaip sumaniam biznie
riui, viskas, rodos, gerai se
kėsi, bet sveikata buvo pa
žeista nuo ilgo ir sunkaus 
darbo baldų gaminime ir, ži
noma, triūsiantis apie savo 
namelius, kuriuos įsigijo sa
vo darbu.

Velionis Petraitis paliko 
pavyzdingą šeimą: žmoną 
Marijoną, sūnus Juozą ir 
Walter ir dukteris Oną ir 
Blanch. Iš Lietuvos buvo ki
lęs nuo Seredžiaus, Kauno 
apskr. Amerikoje dar paliko 
seserį Oną Balsevičienę, gyv. 
Gardner, Mass.; turėjo bro
lius, kurie mirė daug anks
čiau.

Daugelis pažįstamų, kurie 
lankė velionio kūną, patvir
tino, kad jis buvo plačiai my
limas, mėgiamas. Retas žmo
gus pro jį praėjo neužkalbin
tas. Jis buvo artimas „Ame
rikos” rėmėjas, dažnai užei
davo į įstaigą, o paskutiniu 
laiku vis teiraudavosi, kada 
„Amerika” bus perkelta į pa
togesnes patalpas. Dabar jo 
įsteigtomis baldų krautuvė
mis rūpinsis našlė Petraitie
nė ir sūnūs, kurie tęs tėvo su
kurtą biznį.

Lapkričio 3 d., sekmadie
nį, šv. Kazimiero par. salėje 
įvyksta didelis maskarado 
balius, kurį rengia šv. Vardo 
dr-ja. Gros du orkestrai. Vi
si būsimi dalyviai raginami 
apsirengti kaukėmis. Už gra
žiausius kostiumus bus duo
damos dovanos. Rengėjai vi
sus kviečia atsilankyti.

L. Vyčių 29 kuopos susirin
kimas įvyko spalių 14 d. Pra
nešta apie apskrities suva
žiavimą. Visi džiugiai sutiko 
žinią, kad kiekvieną ketvirta
dienį šv. Jurgio par, salėje 
įvyksta „bowling” žaidimai, 
spalių 6 d. Šokių komisija 
pranešė, kad jubiliejiniems 
šokiams, kurie bus lapk'^io 
30 d., paimtas Carl Madir n 
orkestras iš 15 muzikantų.

Lapkričio 3 d. įvy’’O k " 
tiumų balius, bet jame dr] 
vaus tik nariai.

Kuopa sveikina Chicagos 
36 ir Jersey City 124 Vyčių 
kuopas, mininčias 25 metų 
gyvavimo sukaktis. Geriau
sio joms pasisekimo!

— Sveikatos komisariato 
tarnautojai leidžia sieninį 
laikraštį „Sveikatos sargybo
je”. Šio laikraštuko redakto
rium paskirtas gyd. Robinzo
nas.
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VASARINIS IŠPARDAVIMAS!
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.

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

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

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

Tel. EVergreen 7-8451

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE
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Graborius A. Užemeckas į 
Ameriką atvažiavo prieš 49 
metus, tačiau ir šiandien 
tvirtas, sveikas, tinkamai pa
tarnauja savo užsiėmime. At
važiavęs į Philadelphiją jis 
radęs tik 14 lietuvių. Tada 
ypač trukdavę lietuvaičių, 
dėl kurių reikėdavę vesti tik
rą „kovą”. Jis išaugino tris 
sūnus. Visada rėmė lietuvy
bės reikalus, teikė lietuviams 
naudingų patarimų. Jis re
mia lietuvišką spaudą. Pas 
jį ant stalo pamatysi lietu
viškus 1 a i k r a š čius, kaip 
„A m e r i k a”, „Draugas”, 
„Darbininkas”, „T ė v y n ė”, 
„Amerikos Lietuvis”.

Kun. dr. V. Martusevičius, 
šv. Kazimiero par. vikaras, 
buvo išvykęs atostogų. Visi 
džiaugiasi jo sugrįžimu.

K. Dryža.

Spalių 5 d. susituokė mūsų 
narys Vincentas Sabath su 
Nellie Barauskaite. Šliubą 
suteikė jaunosios brolis kun. 
Petras Barauskas. Kuopa 
jaunavedžiams linki gražaus 
pasisekimo.

Sekantis susirinkimas bus 
lapkričio 11 d. K. V.

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

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

Tel. EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS

I RESTORANAS I
BAR & GRILL j j

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

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

■ Savininkas
411 Grand Street,
Brooklyn, N.-Y-.------

----------------------------------- —ai

Brooklyn© Grab oriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Annakauskas)

Graborius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

4.—.

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

I Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158 į 

į JOSEPH LE VANDA Į 

1 Laisniuotas Graborius ir į 
Į Balsamuotojas 
1 NOTARY PUBLIC 
I I 
į 337 Union Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
Į Namas tas pats, tik miesto pa- 
| tvarkymu pamainytas numeris 
’ buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(Sallnskas)

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.
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MASPETHO ŽINUTĖS

Lapkričio - Nov. 1 d., 19'

Margumynų Vakaras■■■

SEKMADIENĮ

Lapkričio-Nov. 10d., 1940
Apreiškimo Par. Auditors nine

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

IR KITI ĮDOMUMAI

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

KAS JAS PRALENKS? ŠV. JURGIO PARAPIJA

Margumynų Vakaras visai 
čia pat. Jis įvyks sekmadie
nį, lapkričio 10 d., 5 vai. po 
pietų, Apreiškimo par. salė
je. Jo programa labai įvairi, 
įdomi, turtinga. Artistė Jo
nė Žukauskaitė išpildys solo 
dainų programą. Apreiški
mo par. didysis choras, muz. 
Jono Jankaus vadovaujamas, 
kaip visada, taip ir šį kartą, 
galingai, gražiai pasirodys. 
Vaidintojai mėgėjai, jau ge
rai išmėgintomis pajėgomis, 
suvaidins keturių 
smagią komediją 
Dauganoris”.

Vakaro rengėjų
irgi rūpinasi, kad viskas pra
eitų gražiausiu pasisekimu. 
Komisijos nariai uoliai pla
tina bilietus. Pirmos žinios 
liudija, kad publikos bus gau
siai. Tik viena Jozefą Pau-

veiksmų
„Ponas

komisija

Spalių 27 d. parapijos CYA 
jaunimas per 9 vai. mišias 
bendrai, organizuotai priėmė 
Komuniją. Mišias atlaikė ir 
pamokslą pasakė kun. Pr. 
Raugalas. Bažnyčioje jauni
mas gražiai, drausmingai pa
sirodė; jo buvo arti 150. Tuoj 
po mišių par. salėje įvyko 
bendri pusryčiai, kurių pro
gramai pasivaduodami vado
vavo kun. K. Paulonis ir kun. 
Pr. Raugalas. Pusryčių sve
čiais kalbėtojais buvo kun. 
Birmingham ir „Amerikos” 
redaktorius J. B. Laučka. 
Kalbėjo ir CYA draugijos 
valdybos nariai: pirm. Gele
žinis, ižd. Karpiūtė, sekr. Mi- 
leriūtė, O. Zajankauskaitė ir 
kiti. Pusryčiai praėjo jau
kioje nuotaikoje. Valgius pa
ruošti daugiausia pasidarba
vo p. Kulbokienė.

Maspetho draugijų veikėja, 
jau išplatino 35 bilietus. Sun
ku tikėti, kad kas nors ją 
pralenks. Bet yra ir daugiau 
nuoširdžiai dirbančių. Su ma
lonumu čia tenka paminėti 
Apreiškimo par. Tretininkų 
draugijos dabartinę pirmi
ninkę O. Šarkaitę ir šv. Jur
gio par. sąjungiečių pirmi
ninkę Magdaleną Brangaitie- 
nę, kurios irgi išplatino po 
stambų pluoštą bilietų ir dar 
rūpinasi daugiau padirbėti. 
Dirba ir vyrai, bet apie juos 
teks pasakyti kitą kartą. Į- 
domu, ar susiras, kas pra
lenks minėtas veikėjas šiame 
svarbiame darbe?

APYLINKĖS SEIMELIS 
GRUODŽIO 29 D.

Spalių 25 d. įvyko Federa
cijos New Yorko apskrities 
susirinkimas, kuriame nutar
ta New Yorko Apylinkės sei
melį šaukti gruodžio 29 d., 
sekmadienį, Maspetho par. 
salėje. Visos draugijos pra
šomos savo artimiausiuose 
susirinkimuose išrinkti at
stovus į šį svarbų seimelį. 
Kiekviena draugija išrenka 
bent penkis atstovus. Lau
kiami ir draugijų veikėjai 
kaip svečiai. Seimelio pro
grama netrukus bus praneš
ta. Jo svarbiausiais darbo
tvarkės punktais bus: Lietu
vos žmonėms pagalbos teiki
mas, jaunimo veikla ir savo 
spaudos palaikymas, plėti
mas ir stiprinimas.

Moterų Sąjungos 35 kuo
pos susirinkimas įvyks atei
nantį sekmadienį, lapkričio 3 
d., 4 vai. popiet. Turime 
svarbių reikalų apsvarstyti, 
išklausyti apskrities suvažia
vimo dalyvių pranešimų. Mū
sų kuopos pramoga praeitą 
sekmadienį gražiai pavyko, 
tik gaila, kad svečių mažokai 
atsilankė: Atsilankiusieji lai
mėjo gražių dovanų. Sąjun- 
gietės aukojo, o jų dukrelės 
daug dirbo su savo draugė
mis. Daug pasidarbavo Jan
kauskaitė ir Bartkaitė, kuri 
visą vakarą šaukė numerius. 
Buvo atsilankiusi apskr. pir
mininkė S. Subatienė ir lai
mėjo dvi dovanas. Kuopos 
pirmininkė, pradėdama vaka
rą, pranešė, kad parapijos 
piknike išrinkti karalius ir 
karalienė susirūpino savo 
„karalyste”; ji pranešė, kad 
karalius L. Aleksiejus davė 
piniginę dovaną, taip pat ir 
jo buvusi karalienė; karalai
čiai ir karalaitės irgi žadėjo 
įvairių dovanų. Laimėjimo 
knygutės jau platinamos. 
Prašome visus parapijiečius 
pagelbėti nors maža aukele.

APREIŠKIMO PARAPIJA

Tel. Harrison 6-1693

B. J, SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTO J AS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst

310 John Street, , 
Harrison, N. J.

Parapijos jaunimo iškilmės
Jau nebe pirmą kartą Ap

reiškimo parapijos organi
zuotas jaunimas iškilmingai 
eina bendrai (in corpore) 
prie komunijos. Kadangi jau
nimas yra pasirinkęs sau glo
bėju Kristų Karalių, tad 
Kristaus Karaliaus šventėje 
per 10 vai. mišias per 400 
jaunimo ėjo bendrai prie ko
munijos. Pritaikinta iškilmei 
pamokslą pasakė kun. A. Pet
rauskas. Mišias atlaikė kleb. 
kun. N. Pakalnis. Choras iš
kilmingai giedojo.

Pusryčiai
Tuoj aus po mišių mokyk

los auditorijume įvyko ben
dri pusryčiai. Nors jaunimas 
už pusryčius temokėjo 35 
centus, bet, jaunimo dvasios 
vado kun. Brunzo Kruzo ir

komisijos pastangomis, pus
ryčiai buvo labai sotūs. Me
nu taip skambėjo: tomato 
juice, beef croquett, parsly 
potatoes, peas, rye bread, 
french coffee cake, dinner 
mints, coffee. Viešbuty už to
kius pusryčius reikėtų apmo
kėti kiekvienam bent 75c.

Programa:
Albertas Okas, parapijos 

jaunimo organizacijos pirmi
ninkas, atidarė programą 
sveikinimo žodžiu. Plačiai ži
nomos solistės Aldonos Liut- 
kiūtės ant greitųjų suorga
nizuotas kvartetas iš Jono 
Žemaičio, William Matukai- 
čio, Konst. Kazlausko ir Pet
ro Vaitenio, gražiai sudaina
vo keturias dainas.

Kun. Talbot kalba
Krėsdamas daug gražių 

juokų jaunimui, kurs kvato
josi be sustojimo per 10 mi
nučių, kun. Talbot, S. J., gra
žiai išgarsino savo redaguo
jamą jėzuitų laikraštį „Ame
rica”. Po juokų pradėjo rim
tai kalbėti, supažindindamas 
jaunimą su Amerikos katali
kų veikla šiais maždaug žo
džiais: —

Jeigu Amerikoje Dievas ir 
tikėjimas yra pagarboje, tai 
kreditas katalikų visuome
nei. Šioje šalyje žmonių yra 
priskaitoma į 130 milijonų. 
Katalikų tiktai apie 20 mili
jonų; vienok katalikų krikš
čioniška ideologija visoje 
Amerikoje vyrauja. Mes, ka
talikai, daug ko išsižadame 
ir daug kuo pasiaukojame, 
bet to vaisiai yra gausūs. Ne
žiūrint į mūsų pasisekimus, 
mes privalome šiandie dvigu
bai dirbti, jeigu norime ir to
liau sėkmingai Kristaus 
evangeliją skelbti. Jūs, jauni
me, ateities viltis. Jūs priva
lote būti pasirengę į atkaklią 
kovą su visais tąis, kuriems 
rūpėtų dirbti prieš Katalikų 
Bažnyčią. Jausk ir žinok, 
jaunime, kad tu šiandie esi 
garbingas ir galingas. Nepa
siduok jokiems viliojimams.

Kun. Talbot kalbą lydėjo 
triukšmingi ir entuziastingi 
jaunimo katučiai (aplodis
mentai).

Teisėjo O’Brien kalba
Teisėjui O’Brien taipgi ne

trūko juokų ir šposų. Ūžė vi
sa salė. Paskui teisėjo veidas 
surimtėjo ir, rodos, jaunimas 
sudrebėjo, lyg pasijusdamas 
teisme. Jo kalba buvo nepa
prastai turininga, įdomi ir 
p a m o kinanti. Jis kalbėjo, 
kaip katalikas teisėjas žiūri 
į Ameriką. Šią kalbą tinka
mai atpasakoti reikėtų pa
švęsti visą šio laikraščio pus
lapį. Teisėjas pareiškė dide
lio nepasitenkinimo dabarti
nės administracijos politika, 
aiškiai pabrėždamas valdžios 
netaktą, ištiesiant ranką ru
sų bolševikams. Priminda
mas Lietuvos tragingą padė
tį, teisėjas O’Brien, matomai, 
buvo kokio nors lietuvio pa-

—Lapkričio 3 d., šį sekma
dienį, 6 vai. vak., parapijos 
salėje įvyksta didelis mar
gumynų vakaras, kurį suda
rys vaidinimas, koncertas, 
tautiški šokiai ir kiti įvairu
mai. Visą programą išpildys 
svečiai dainininkai iš Šv. Jur
gio parapijos, vadovaujami 
muz. J. Brundzos. Visi mas- 
pethiečiai ir jų kaimynai ma
loniai kviečiami atsilankyti.

—Visos Maspetho draugi
jos maloniai laukia Apylin
kės Seimelio, kurs įvyks par. 
salėje gruodžio 29 d.

—Draugijų veikėjos uoliai 
rūpinasi, kad daugelis mas- 
pethiečių dalyvautų Federa
cijos rengiamame Margumy
nų Vakare, įvyksiančiame 
lapkričio 10 d. Apreiškimo 
par. salėje.

MINČINAUSKŲ PADĖKA

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

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

=įTAI KAU
antinas vajus, 
jsirinktas vadas, 
rsigėdi meluoti, 
įniršo pažadus, 
joji paminklai...

trioto gerai ir teisingai infor
muotas. Teisėjo O’Brien kal
ba mūsų parapijos jaunimą 
sužavėjo ir suįdomino.

Kalbėjo kun. N. Pakalnis
Trumpoje savo kalboje, 

apibudindamas p a r a p ijos 
jaunimo veiklos pasisekimą, 
prižiūrint dvasios vadui kun. 
Bruno Kruzui, kleb. kun. N. 
Pakalnis išsitarė šiais žo
džiais :

— Nežinau, kaip jūs jau
čiatės, bet aš nenorėčiau 
klausytis teisėjo kalbos teis
me. Geriau čia būti mums vi
siems susirinkus ir išklausy
ti jojo kalbos. Dėlto yra 
praktiška visam jaunimui 
laikytis šios organizacijos ir 
laikas nuo laiko pasikviesti 
teisėją O’Brien, kad mums 
pasakytų kalbą, kad nerei
kėtų kam nors iš mūsų pri
verstinai eiti į teismą ir ten 
jau klausytis kitokio turinio 
kalbos. Tas jo posakis labai 
prajukdė teisėją ir jaunimas 
suūžė. Paskui kalbėtojas api
būdino jaunimo dvasios vado 
pastangas ir pasiaukojimą, 
palinkėjo gražiausios kloties 
idealingoje darbuotėje.

Po kun. N. Pakalnio kalbos 
visas jaunimas sugiedojo 
bažnytinę giesmę. Paskui dar 
prabilo vienas „TABLET” 
redaktorių, p. Bennett ir dva
sios vadas. Kun. Kruzas už
darė pusryčius atkalbėdamas 
maldą. Iškilmių vedėjas 
vo V. Masonis.

Bendra nuotaika
Reikia pasakyti, kad 

ryčių metu viešpatavo

Nuoširdžiai dėkojame V. 
Višniauskienei ir jos dukrelei 
Onutei, O. Masiulienei ir Za- 
bretskams, kurie surengė 
puotą mūsų vedybinio gyve
nimo 25 metų sukakčiai pa
minėti ir sukvietė svečius. 
Norime padėkoti už mišių au
kas, už dovanas sekantiems 
mūsų giminėms ir draugams: 
A. Benderiams iš Glen Cove, 
L. I., J. Gailienei iš Coffin 
Place, A. Aleknavičiams iš 
Hackensack, N. J., A. Mit- 
kams ir dukrelėms iš New
ark, P. Paulauskams, J. Lau- 
rinaičiams, J. Revukams, P. 
Šimkienei, grab. V. Valantie- 
jienei(ji vedė vakaro progra
mą), mūsų dukrelei Suzanai 
ir sūnums Jonui ir Aleksan
drui.

J. Minčinauskai.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

bu-

pus- 
nepa- 

prastai graži, tvarkinga, re
liginga nuotaika. Ypatingai 
kun. Talbot buvo sužavėtas 
jaunimo elgesiu. Jis jau an
trą kartą mūsų jaunimui kal
ba. Prieš pusę metų jis buvo 
kviečiamas dalyvauti jauni
mo pusryčiuose net penkis 
kartus. Tik p. Bennett užsi
spyrusiu prašymu kun. Tal
bot nenoromis sutiko kalbė
ti. šį kartą daug jo nereikėjo 
prašyti. Daugelis mūsų jau
nimo matė jį pirmininkau
jant Brooklyn Academy of 
Music garsios Norvegų rašy
tojos Undset paskaitoje. Be 
to, plačiai laikraščiuose buvo 
rašoma, kad tūkstančiai žmo
nių Washington, D. C. klau
sėsi prelegentės Undset pa
skaitos, kur taipgi kun. Tal
bot pirmininkavo. Praėjusį 
sekmadienį jis jau buVo pa
kviestas net į tris iškilmes, 
vienok šios parapijos jauni
mas turėjo laimę jį turėti sa
vo tarpe.

Kun. Talbot buvo sužavė
tas visa programa. Klebonui 
pareiškė savo pasitenkinimą, 
kad jis buvo pakviestas daly
vauti šiuose pusryčiuose ir 
kad jis yra sužavėtas lietu
višku jaunimu ir kad klebo
nas turėtų tikrai didžiuotis 
savo parapijos jaunimo to
kia gražia nuotaika ir kata
likiška darbuote.

Dalyvė.

Amžinojo Rožančiaus d-jos 
susirinkimas įvyko spalių 27 
d. Kadangi jis buvo metinis, 
tad rinkta draugijos valdyba. 
Visoms narėms pageidaujant 
ir prašant, draugijos pirmi
ninke vėl kitiems metams iš
rinkta Ona Sijevičienė, pasi
žymėjusi dideliais darbais 
draugijai ir mūsų parapijai. 
Palinkėkime jai tolimesnio 
gražaus pasisekimo svarbia
me draugijos darbe. Vaini
kų promotorkomis išrinktos 
Pankevičienė ir šarkauskie- 
nė; draugijos iždininke yra 
Kamarauskienė. Dr-ja lap
kričio 17 d. turės savo didelį 
vakarą.

ietuvai Gelbėti Fonda 
rtas L. K. Federac 
rbos suvažiavime š. 
jočio 9 d., skelbia č 
mėnesių didelį v 
turi duoti 10,000 

. Pinigai bus vart 
simtinai Lietuvos 
io reikalams. Kad 
pasisektų, kiekvienai 
ai nustatoma atitinki 
a. Kadangi pasisk 
is kvota visai apč 

Brooklyn, N. Y, nedidelė, tad v< 
pilnai pasisekti.
išant šiuos žodžius : 
pažymėti, kad New Y 
pylinkė pirmoji stoj 
is talką. Dar nėra 
ta kiekvienai parap 
ps dydis, bet pradžia 
Maspetho šv. Vine

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
TeL EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
* (Vencius)
ADVOKATAS

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

Šv. Vardo draugijos balius 
pavyko. Svečių buvo pilna 
salė; dauguma sėdėjo už sta
lų ir užkandžiavo, skaniai su
taisytus valgius užsigerdami 
alučiu.

Buvo ir programėlė. Jau
nos mergaitės padainavo ir 
pašoko. Jaunimas šoko prie 
puikios muzikos.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE

lOĮOIOIOIOĮOIgC

Geriausias pasirinkimai Maspetho ŠV. Vine 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge ini;oX;n rlvonrriia noc 
riausitj bravorų. Parengimams priimami užsakymai KREIPKITĖS SUllcClO ardUglJd. pdb 

ietuvai Gelbėti Fon 
šimtinę. Čekį išr 
J, Balkūnas, palydė 
geriausiais linkėjiir 
įžymėdamas, kad 
dar neužpildoma M 
kvota.

r Yorko Federacijos 
s buvo pirmutinė 
kai tik įkurtas L.

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y

Šv. Vardo draugijos ben
dra komunija bus lapkričio 
10 d., 9 vai. mišių metu; po 
mišių bus susirinkimas. Svar
bu visiems dalyvauti.

HALLOWEEN ŠOKIAI

NOTICE is hereby given that Liceni 
GB 10469 has been issued to the under 
to sell beer, at retail under Sectio 
of the Alcoholic Beverage Control L 
223 Lee Ave., Borough of Br< 
County of Kings, to be consumed p 
premises.

223 Lee

NOTICE 
GB 11450

MARY DeSALVATORE
Ave., Brooklyn,

is hereby given that Liceni 
has been issued to the undei

8Lapkričio (Nov.) 2 d., 
vai. vak. Angelų Kar. parapi
jos choras rengia Halloween 
šokius, kurių pelnas skiria
mas naujų vargonų fondui.

Parapijiečių ir biznierių 
duosnumo bei muz. Pr. Dul
kės pasišventimo dėka šis 
fondas jau prašoko didesnę 
dalį reikiamo vargonams ka
pitalo. Tai mūsų tėvų, vete
ranų aukos, kurie per kelias
dešimt metų rėmė ir remia 
viską, kas lietuviui brangu. 
Tik 
tais 
kas 
bar
juos pavaduoti. Čia kaip tik 
ir yra proga, nors dalimi prie 
to prisidėti, atsilankant į 
choro rengiamus šokius.

Įžanga tik 35c. Prie durų 
40c. Šokiams groja Juozo 
Avižonio orkestras. Už 
žiausius kostiumus bus 
damos dovanos.

Choras visą jaunimą
širdžiai kviečia ir laukia, sa
vo išpuoštoj salėj, So. 4th ir 
Roebling g-ve.

Prasčiūnietis.

jie savo sunkiai uždirb- 
centais išlaikė lietuviš- 

parapijas, įstaigas. Da- 
mūsų, jaunesniųjų, eilė

gra- 
duo-

nuo-

Šį penktadienį yra Visų 
Šventųjų Šventė. Mūsų baž
nyčioje mišios bus 6, 7, 8 ir 9 
vai. rytą. 7:30 vai. vak. bus 
iškilmingi mišparai, po kurių 
bus gedulingi mišparai ir pa
mokslas. Bus pamaldos ir 
prie Saldžiausios Jėzaus Šir
dies.

Šį šeštadienį, lapkričio 2 
d. yra Vėlinių diena. Šv. Mi
šios prasidės 7 vai. ryto ir 
bus kas pusė valandos iki 9 
vai. ryto. 7:30 vai. vak. bus 
kalbamas rožančius ir teikia
mas palaiminimas.

Šį sekmadienį Gyvojo Ro
žančiaus draugijos narės 
bendrai eis prie šv. Komuni
jos, 9 vai. Mišių metu. Na
rės prašomos dalyvauti.

to sell beer, at retail under Sectio t- • , • -
of the Alcoholic Beverage Control L IS. Ji pirmutine 

kai paskelbtas va; 
is next?

993 Manhattan Ave., Borough of Br< 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

SAM STANDIG
993 Manhattan Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby gyven that Liceni 
GB 11030 has been issued to the undei 
to sell beer, at retail under Sectio 
of the Alcoholic Beverage Control L 
620—92nd Street, Borough of Bn 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

MAX MUSHLIN 
620—92nd St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Liceni 
1 ’
to sell beer, at retail under Sectio

'rainių Amerikos A 
žmonės antradienį 

savo žodį. Jie vėl 
o savo prezidentu a 
ms ketveriems meta 

is iiereuy gyven mai kiceni r tv tv
EB 2962 has been issued to the undei I1T1 D, ROOSeveltą.
to sell beer, at retail under Sectio
of the Alcoholic Beverage Control L imu Varčlics ialrilrr 
2737 Fulton St., Borough of Bn KdIStlS, ĮSKILU 
į°eumisesof Kings' be consumed * adai, pikti kaltiniu 

JFuhoFnA s™ULSKIBroo°™ "Iar nebuvusių nege
Klimai jau nugrai 
praeitį ir į užmirši]

2737
NOTICE is hereby given that Licen 
GB 10992 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Grand St., Borough—ef—Brooklyn,—Ca 
Kings,

115 Grand St.,
NOTICE is hereby given that Licen 
GB 1414 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law a 
Avenue U, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the pi 

PASQUALE OREFICE
7409a Avenue U, Brooklyn,

NOTICE is 1____ _
GB 2306 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Van Brunt St., Borough of Brooklyn.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11140 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
301 Jefferson St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NATALE GANDOLFO
301 Jefferson St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 92-96 Church Ave., 472 Mc
Donald Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN F. ESCHMANN 
d-b-a Beverly Tavern 

92-96 Church Ave., 
472 McDonald Ave., Brooklyn,

LRKSA 134 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šį 
sekmadienį, tuoj po sumos, 
parapijos salėje. Lietuviai 
prašomi apsidrausti savoje 
katalikiškoje organizacijoje. 303 sumner Avė J

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10955 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
2319 Pitkin Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed /iff the 
premises.

JOSEPH PAPPALARDO .
2319 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7593 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 621 Chester St. & 109 Hege- 
mnn Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

RICHARD C. CONNORS
621 Chester St.
& 109 Hegeman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2847 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1070 Rockaway Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ROSE ARMOCIDA
1070 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7765 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 2273 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE LISCHIO 
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ]------------ ■ - -
to sell beer.
NOTICE is hereby given that License No. 
EB 2685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
303 Sumner Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the
303 Sumner zxve., < ___ ____
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ROBERT WALLEN
—, Brooklyn, N.

1, to be consumed off the prei mr|(J nnrtiino VsinHi CATHERINE MAKAROW pd.1 L1JOS KdllUl
Brooklyn, nebėra nei dai

nei darbdavių gy 
is yra visos vals 
ezidentas, jis yra s 
gyventojų pasirink 

hereby given that Licen MlaS, tarpininkas 
visos tautos vyri

mas.
of kings, to be consumed off the pi _1 • „4-,, •
JOHN G. CHENESKI & MARY CHE lODLU SkirtUIUU VI

io ir bus. Kol ž] 
ereby given that Licen . • i j
been issued to the unde DtaUja, KO1 J16 1

pasakyti savo pai 
Howard Ave., Borough of Brooklyn, . . • j ,
of Kings, to be consumed off the pi SHI, VlSaOa DUS £ 

T.T * rniT A XT DODTV0AXT ' *-

ir nesutarimų,
hereby given that Licet lllta prašneko—gin n kz,or\ iccunrl ♦ I lie, nnrls

prieš akis did< 
, darbas, paskir 
šalies gerovei, ne' 
it ir visos žmoni; 
reikalų. Čia ir gli 
ratijos gražioji pu 
iė.
vuoja Amerikos pi 
s ir jį pasirinki 
ė, tegu dirba ir fc 
nonijos gerovei!

424 Van Brunt St. Brooklyn,____________________
NOTICE is hereby given that Licer 
GB 10572 has 1 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law

NATHAN ROBINSON 
76 Howard Ave., Brooklyn,

NOTICE is 1____  „
GB 11600 has been issued to the undf 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Bedford Ave., Borough of Brooklyn, 
ty of Kings, to be consumed o 
premises.

BASIL FEDORYK 
283 Bedford Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 11355 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under. Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn, 
ty of Kings, to be consumed o 
premises.

WALTER J. COVADLO
& MORRIS GOLDSTEIN 

(King Herman Self Service) 
Nostrand Ave., Brooklyn,724

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 1967 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
9th Ave., Borough of Brooklyn, Col 
Kings, to be consumed off the pren

JOSEPH MAZIROW
& BARNET MAZIROW 

4007—9th Ave., Brooklyn,

h/OTTCE is hereby given that Liceni 
EB 824 has been issued to the undei 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
Atlantic Ave. Borough of Brooklyn, 
ty of 
mises.

Kings, to be consumed on

ANT TONY TABAKA & 
MICHAEL KRUPNICK 
d-b-a M. & M. Diner

Atlantic /.ve., Brooklyn,1022

NOTICE is hereby given that Licen 
EB 761 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law 
7th Ave., Borough of Brooklyn, Cout 
Kings, to be consumed on the prem

423—7th

NOTICE
EB 2036 ____________
to sell beer at retail under Section

!" tvos spauda rašo aj 
33 didelius darbus p 
^Lietuvoje. Ten n 
l kad Lietuvoje k 

a iuji universitetai, k 
"i,, ie visai kitaip. Lai 

tava turėjo du ui 
ir komisarai š 

naujų neįsteigė, t 
ius apkarpė, sum 
ikindami teolo^ 

Mfijos fakultetą
JOHN T. McKENNA 

Ave., Brooklyn,

is hereby given __  __
has been issued to the under

that Liėenfgtos Lietuvos lai 
nedrįsta tų melagi

the Alcoholic Beverage Control Law I !».»•. . . • .
Grand St.. Borough of Brooklyn, Cout HOI KICK a

iJsmintingojo” St 
W taip paskell 
rtakia tikėti, kad ta

Kings, to be consumed on the prert 
ANNA ALLEN 

135 Grand St., , T "

NOTICE is hereby given that Liceni 
EB 2906 has been issued to the undei 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law s 
Church Ave., Borough of Brooklyn 
of Kings, to be consumed on t’1“ 

EUGENE CURRLTN 
4002 Church Ave., , Brooklyn, 
NOTICE is hereby kiven t.._- __
EB 1388 has been iss.ued to the undei 
to sell beer at retail, under Section L- „ 
the Alcoholic Bveragel Control Law al , 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. K į 
ty of Kings, to be (consumed on th<- 
mises. I

BETTY E1ISENSTADT L„ 
1016 Nostrand Ave., i Brooklyn, 
NOTICE is hereby /given that Licenffiįk 
EB 2608 has been iAsued to the undeil/'l 
to sell beer at retell under Section P | 
the Alcoholic Bove’" 
Gerritsen Ave., 
ty of Kings, Wj V 
mises. Ji jj

2602 Gerritseflf

ni'r’pr (etuvojč susidarė pi 
taisau 1 valdžia, tu 

that Licen■’Hta.t kad visier 
n iV»o tindūrt. « i

gydwymas bus d 
M praėjo „m 

V f visiems paž 
ir dykai g 

Rugsėjo 
jMhetuvoje’ p 
Įderintieji ga 

; turi pi 
F w r burmi

{•aee Control Law a 
(rough of Brooklyn.' 

consumed on tn

STEFFENS 
Brooklyn. »i

be
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