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NOTICE is hereby 
GB 10469 has been israed 
to sell beet, it reuil 
of the Alcoholic 
223 Lee Are., 
County of Kings, to be 
premises.

MARY DeSALi 
223 Lee Ave.,

NOTICE is hereby rrra 
GB 11450 has been issai 
to sell beer, it 
of the Alcoholic 
993 Manhattan Ave, 
County of Kings, to U 
premises.

SAM 
993 Manhattan Ave, 

NOTICE is hereby gnes ti-J 

GB 11030 has been issued tokd 
to sell beer, it retoj gįj 
of the Alcoholic Berengė fej 
620—92nd Street, Barnį<8 
County of Kings, to be kJ 
premises.

MAX MC3US j 
620—92nd Sv, fed

NOTICE is hereby gyrassa 
EB 2962 has been issued t»Mj 
to sell beer, it retail aį | 
of the Alcoholic Berengi M 
2737 Fulton St, Braj (1 
County of Kings, to to usj 
premises.

josefa mzuisin 
2737 Fulton St, raj

NOTICE is hereby pra toi 
GB 10992 has been isehij 
to sell beer at retail tsfehi 
the Alcoholic Beverage Cai 

VJrrrrA-SA., Borsugh-cf
Kings, to be ronsmned offtt 

CATHERINE MALM 
115 Grand St. H

NOTICE is hereby gira ii 
GB 1414 has been issued Uh®4 
to sell beer at retail ssdefaK, 
the Alcoholic Beverage 
Avenue U, Borough of fob* 
of Kings, to be wnsrad f iV

PASQUALE OĘjj( 
7409a Avenue U,

NOTICE is hereby gira tsW 
GB 2306 has been isadbk*, 
to sell beer at retail Be W 
the Alcoholic Beverage 
Van Brunt St., BoratįifM® 
of Kings, to be Mraęd fJ® 
JOHN G. CHENESI 
424 Van Brunt St

Lietuvai Gelbėti Fondas, į- 
dgtas L. K. Federacijos 
arybos suvažiavime š. m. 
igpiūčio 9 d., skelbia dvie- 
į mėnesių didelį vajų, 
urs turi duoti 10,000 do- 
jių. Pinigai bus vartoja- 
ji išimtinai Lietuvos gel- 
ėjimo reikalams. Kad va
ns pasisektų, kiekvienai ko- 
pnijai nustatoma atitinkama 
įfota. Kadangi pasiskirta 
kjaus kvota visai apčiuo
piama, nedidelė, tad vajus 
tai pilnai pasisekti.
IRašant šiuos žodžius ma
tau pažymėti, kad New Yor- 
|) apylinkė pirmoji stoja į 
kaus talką. Dar nėra nu
kyla kiekvienai parapijai 
kotos dydis, bet pradžia jau 
k Maspetho šv. Vincen- 
IPauliečio draugija pasky- 
I Lietuvai Gelbėti Fondui 
fcą šimtinę. Čekį išrašė 
k J. Balkūnas, palydėda- 
ks geriausiais linkėjimais 
i pažymėdamas, kad šia 
ima dar neužpildoma Mas- 
kho kvota.
[New Yorko Federacijos ap- 
fcritis buvo pirmutinė su 
pa, kai tik įkurtas L. G. 
Indas. Ji pirmutinė su 
pa, kai paskelbtas vajus, 
tho is next?

Entered as Second - Class matter March 16, 1034 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879

STOKIME PAGALBOS VAJUN!
Broliai lietuviai! Mūsų se

noji tėvynė Lietuva jau be
veik pusmetis, kai velka sun
kų bolševikų okupacijos jun
gą. Artimiausi mūsų krau
jo broliai ir seserys, dau
gelio tėvai bei giminaičiai 
kenčia žiauriausius persekio
jimus nuo bolševikiškų če
kistų rankos.

Tūkstančiai mūsų geriau
sių tautiečių sugrūsti į ka
lėjimus arba ištremti į Ru
sijos gilumą sunkiems dar-

buvo 
betur-

tro liudijimą su pažymėji
mu, kas už gydymą apmo
kės.

Laisvoje Lietuvoje 
taip sutvarkyta, kad
čiai ar maži pasiturintieji 
turėdavo dykai gydymą. 
Taigi, nieko nauja komisa
rai neatnešė varguomenei, 
bet žadėti daug žadėjo, kai 
paskelbė privalomus „rinki
mus”.

Nr. 45 (351) Kaina 5 c,

nuo- 
, sa- 
ili ir

etis.

ORS

se No. 
rsigned 
>n 107 
,aw at 
ooklyn, 
>ff the

Jungtinių Amerikos Val
gių žmonės antradienį pa
pe savo žodį. Jie vėl iš
pliko savo prezidentu atei
tiems ketveriems metams 
hnklin D. Rooseveltą.
Rinkimų karštis, iškilmin- 
Įpažadai, pikti kaltinimai, 
pusių ar nebuvusių negero- 
■ iškėlimai jau nugrams- 
nti j praeitį ir į užmiršimą, 

mktasis asmuo dabar. ne- 
ivienos partijos kandida- 
. Jis nebėra nei darbi- 
ku, nei darbdavių gynė- 
[' Jis yra visos valsty- 
i prezidentas, jis yra šios 
ies gyventojų pasirinkta- 
vadas, tarpininkas ir 

inge visos tautos vyriau- 
is tarnas.
Nuomonių skirtumų visa- 

___ j buvo ir bus. Kol žmo- 
notice is hereby g™*4 protauja, kol jie turi 
r.n vntnv has been n'a» r

tvę pasakyti savo paziu- 
i viešai, visada bus gin- 
'bus ir nesutarimų, bet 
n tauta prašneko—ginčai 
įti, prieš akis didelis 
pas, darbas, paskirtas 
te šalies gerovei, neuž- 
Btant ir visos žmonijos 
kju reikalų. Čia ir glūdi 

NOTICE is hereoy p>» - J , ’ . . . v .
GB 11355 hisbeeni^fokratijos gražioji puse, 

jesmė.
?y0^ndKk>S,'Tw^|Egyvuopa Amerikos pre- 

mtas ir jį pasirinkusi 
)tybė, tegu dirba ir gy
li žmonijos gerovei!  v 
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Štai, vie-
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GB 10572 has been 
to sell beer at retiil BB 
the Alcoholic Bermss T 
Howard Aw., Borouzt » 
of Kings, to be

NATHAN ND».| 
76 Howard Ave- *g|: 

NOTICE is hereby įB“* T 
GB 11600 has been 1S«4»’W 
to sell beer at retai c®.-F. 
the Alcoholic Berawtom 
Bedford Ave- BotW 
ty of Kings, to te 
rremiSeS- BASIL RM! 

283 Bedford Ave-

NOTICE is hereby 
GB 11OOO iiaa 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Bevenp toa 
Nostrand_Ave., 
L _
premises.

WALTER J- 
& morris 

(King Hemai Si 
724 Nostrand Ave-

NOTICE is hereby 
GB 1967 has been 
to sell beer at retail |
the Alcoholic Bevenp 
9th Ave., Borough IKingS’ 10 hjoĄjl 

& BARNET 
4007—9th Ave-______ A

NbTICE is herebyfif.j 
EB 824 has been is*L4 
to sell beer at retail®*,a 
the Alcoholic BevenP'pd 
Atlantic Ave. BortnP^r] 
ty of Kings, to be I 

miS€S- anttom 1^1
MIC.’AEL 
d-b-a 1I‘M

1022 Atlantic i __ zj

NOTICE is hereby. P* ,1 
EB 761 has been 
to sell beer at retail 
the Alcoholic BevenP 
7th Ave., Borough ,i| 
Kings, to be consfl»jfJ 

JOHN T
423—7th Ave-

-----------NOTICE is hereby 2,tl 
EB 2036 has been i^f'J 
to sell beer at retai 
the Alcoholic Bevertf Jl 
Grand St.. Borough A 
Kings, to be cons^MJ 

ANM rI 
135 Grand St- A 

---------
NOTICE is hereby 
EB 2906 has been iy 1 
to sell beer at retarfj 
the Alcoholic Beveraiffi 
Church Ave., Borouutl 
of Kings, to be conjjj 

EUGENES 
4002 Church Ave., iy

NOTICE is hereby Pa 
EB 1388 has been iss! 
to sell beer at retail' 
the Alcoholic Bverage 
Nostrand Ave., Borou<| 
ty of Kings, to be I 
mises.

BETTY E'3 
1016 Nostrand Ave..

NOTICE is hereby I 
EB 2608 has been ij 
to sell beer at reti 
the Alcoholic Bevej 
Gerritson Ave., I’ll 
ty of Kings, tcjįl 
raises. I Ji

2602 Gerritsew/IA [I

Įaskvos spauda rašo apie 
amus didelius darbus pa
loje Lietuvoje. Ten net 
ima, kad Lietuvoje ku- 
Bi nauji universitetai, kai 
rovėje visai kitaip. Lais- 
Lietuva turėjo du uni- 
ptetus ir komisarai sa
ro naujų neįsteigė, tik 
Įatuosius apkarpė, suma- 
k panaikindami teologi- 
Klosofijos fakultetą ir

įvergtos Lietuvos laik
ini nedrįsta tų melagin- 
franešimų nei kiek ati
mti. „Išmintingojo” Sta- 
įagentai taip paskelbė, 
įr reikia tikėti, kad taip

i Lietuvoje susidarė pir- 
komisarųj valdžia, tuo- 

Bskelbta,) kad visiems 
Rms gydama 
ĮBet jaiw praėjo 
Iffiėnuo”
I praėjo V ir dykai gy- 
I pažadais Rugsėjo 7 
jhrbo LiwVetuv°je’ Pa" 
į' ka(l noSdLintie^ &au“ 
F ty1 prf- 
Į1 viršaičio aW kurmis-

bus dy- 
me- 

visiems paža-

--------.t.---------

Komisarų valdoma Lietu
va nebegauna tiesioginių ži
nių iš užsienių. Jos tele
gramų „Eltos” įstaiga turi 
skelbti tik tai, ką paduoda 
Maskvos Tass, kurs nieka
da nepasižymėjo 
pranešinėjimais. 
nas pavyzdys:

Tass Lietuvos
spaudoje paskelbė, kad Ame
rikoje karinės prievolės į- 
statymo priėmimui labai 
priešinosi reakciniai konser
vatoriai ; taigi, nurodoma, 
kad karinės prievolės Ame
rikoje nenori tik konserva
toriai, o visa liaudis nori. 
Tikrovėje gi žinome, kad 
visai kitaip buvo: prieš ka
rinės prievolės įvedimą di
džiausiu šauksmu pasižymė
jo komunistai.

Bet kaip Lietuvos komu
nistų spauda rašys teisybę? 
Rusijoje jaunuomenė priva
lo atitarnauti kariuomenėje 
mažiausia trejis metus, tad 
negi rašysi, kad yra pa
saulyje komunistų, kovojan
čių prieš karinę prievolę!

„Darbo Lietuva” skelbia 
kažkokio „prof.” Gremliac- 
kij straipsnį, kuriame įrodi
nėjama, kad žmogų sukūrė 
ne Dievas, bet darbas. Šis 
„mokslininkas” taip porina:

,, . . . kai atvėso klimatas 
ir praretėjo miškai, viena 
aukštai išsivysčiusi į žmo
gų panašių beždžionių veis
lė pasklido po žemę stepė- 
tose vietovėse. Bevaikščio
dami žemės paviršiumi, tie 
mūsų anų laikų senoliai ėmė 
mokytis vaikščioti dviem ko
jomis”—ir t. t., o po to bež
džionės išmokusios darbo, 
kurs savo keliu sukūrė žmo-

Bet tas mandrusis „moks- 
lavyris” nieko nepaaiškina, 
kodėl gi darbas dabar iš 
beždžionių .nebesukuria nė 
vieno žmogaus, kodėl dabar 
beždžionės neišmoksta jokio 
darbo?

Žinoma, šiam beždžionių 
anūkui joks mokslininkas 
Lietuvoje negalės atsakyti, 
nes tokia komunistų moks
lo laisvė: savo nuomones 
gali reikšti tik komunistai. 
Gremiackij paskelbė, kad 
lietuvių senoliai buvo bež
džionės, ko jau niekas ten 
negalės užginčyti. Vietoj 
garbingų senolių, kaip Vy
tauto, Gedimino, Giedrai
čio, Valančiaus ir kitų pa
minklų, Lietuvos žmonės tu
rės statyti paminklus šim
panzėms, orangutangams, 
goriloms, Stalinams, moloto- 
vams ir kitokių veislių bež
džionėms.

bams. Daugelis suimtųjų sė
di kalėjimuose be teismo jau 
nuo liepos 11 dienos (pirmi 
masiniai suėmimai prieš bol
ševikiško „Seimo” rinkimus), 
nežmoniškai žiauriųjų bol
ševikų agentų kankinami ir 
badu marinami. Mums jau 
žinomos pavardės keliolikos 
lietuvių aukštų karininkų 
mirtinai nukankintų bolševi
kų kalėjimuose, o kiek jų 
žuvo, apie kuriuos tik vė
liau sužinosime!

Panaikintos visokios žmo
nių politinės ir kultūrinės 
laisvės, uždarytos visos be 
jokios išimties lietuviškos 
draugijos, paliekant veikti 
tik vieną komunistų parti
ją, uždrausti, visi iki vie
nam lietuviški laikraščiai, 
išskyrus, žinoma, kelis ko
munistinius 1 a i k r aštukus, 
garbinančius Staliną ir gi
nančius bolševikų tvarką.

Pailgintas darbininkų dar
bas dirbtuvėse ir jie, kaip 
baudžiauninkai pririšti prie 
fabrikų, neturi laisvės pasi
traukti iš dirbtuvės arba pa
siieškoti geresnio darbo.

Darbininkų atlyginimai fa
brikuose daugelyje vietų pa
likti tie patys, o kai kur 
tik nežymiai padidinti. Žmo
nės iš savo uždarbių nebe
gali išgyventi, nes dėl mais
to ir prekių trūkumo vis
kas beveik dvigubai pabran
go. Į darbininkų nusiskun
dimus atsakoma areštais ir 
jų ištrėmimu, tuo tarpu, į 
vietines koncentracijos sto
vyklas priverstiniems dar
bams.

Miestuose ir kaimuose su
kimšta daugiau pusės mili
jono sovietų kariuomenės, 
kuri greit suvalgys visas 
mūsų tėvynės maisto atsar
gas ir privers mūsų bro
lius kęsti badą.

Suvalstybinus pramonę ir 
prekybą ir negaunant iš nie
kur žaliavų, pradėjo trūkti 
visokių gyvenimo reikmenų, 
kai p drabužių, avalynės ir 
net 
prie 
sios 
žai 
nes 
skaitlinga sovietų armija, 
kurios kariai gausiai perka
si ir siunčia savo giminėms 
į Rusiją, kur tų prekių yra 
dar didesnis trūkumas. Pir
moje eilėje nukenčia bied- 
nuomonė, kuri, neturėdama 
drabužių ir avalynės atsar
gų, greit neturės kuo ap
siauti bei apsivilkti.

Naujieji Lietuvos viešpa
čiai bandė pravesti žemės 
reformą, atimdami žemę iš 
tų, kurie turi daugiau 60 
akerių (30 ha) ir atiduoti 
bežemiams. Bet ši „refor
ma” įnešė tik maišatį į ūki
ninkų tarpą, nes dėl tos re
formos vos neliko neapsėti 
laukai. Tik Vs padavusiųjų 
prašymus žemei gauti buvo 
aprūpinti žeme, bet ir tie 
„laimingieji” šiandien jau
čiasi nelaimingais, nes jiems 
įsikurti jokios pagalbos nieks 
nemano duoti. Ūkininkai, bi
jodami, kad neatimtų iš jų 
ūkio inventorių, pradėjo nai
kinti net veislinius gyvulius, 
dėl ko, žinoma, nukentės ūkio 
produkcija ir sustos visoks 
Lietuvos krašto progresas.

Katalikų bažnyčia suvar
žyta, uždraustos visokios re
liginės procesijos, atimtos 
visos bažnytinės nuosavybės 
ir jau vedama didelė propo- 
ganda komunistų spaudoje 
uždrausti kunigams net pa
mokslus sakyti. Visi geres
ni namai miestuose ir kai
muose sekvestruoti sovietų 

(tęsinys 2 pslp.)

baltinių. Jau šiandien 
krautuvių stovi ilgiau- 
eilės pirkėjų, bet ma- 

ką begauna nusipirkti, 
daug prekių išpirko

F. D. Rooseveltas Laimėj® Rinkimus
JAPONAI NEIŠVARYSIĄ 

KITATAUČIŲ KATALIKŲ

Buvo paskelbta, kad Japo
nijos vyriausybė nutarė pa
šalinti iš Japonijos visus ki
tataučius krikščionių misijo- 
nierius. Šiuo reikalu buvo la
bai susirūpinta, nes Japonijo
je tiek katalikai, tiek kiti 
krikščionys buvo įsisteigę 
daug brangių įstaigų, kurios 
tarnavo japonų gerovei ir pa
gelbėjo krikščionybei plėstis. 
Japonijos užsienių reikalų 
ministerijos aukštas pareigū
nas Suma priėmė vieną ame
rikietį kunigą ir turėjo su 
juo pasikalbėjimą, kuriame 
paliesti misijonieriams svar
būs klausimai.

Suma pareiškė, kad iki šiol 
visiškai nesistengta pašalinti 
kitataučius dvasininkus iš 
Japonijos katalikų hierarchi
jos, kuriai vadovauja arki
vyskupas Petras Doi, japo
nas. Arkivyskupas Doi nau
dojasi didele japonų pareiga. 
Į valstybės politiką jis nie
kada nesikišo ir todėl naudo
jasi visuotiniu pasitikėjimu. 
Jo įtaka, tikimasi, daug pa
gelbės katalikams palaikyti 
Japonijoje kitataučius misi- 
jonierius.

ARKIVYSKUPO PROGRA
MA TAUTINEI VIENYBEI

Cincinnati. — Didžiulėje 
šv. Vardo vyrp^eisenoje arki
vyskupas McNicholas pareiš
kė savo penkių punktų prog
ramą, kuri, jo nuomone, už
tikrintų valstybėje tautinę 
vienybę. Jo programos pasiū
lymai: Dievo meilė; artimo 
meilė; amerikiečių šeimos su
stiprinimas; įvedimas tiky
bos į auklėjimą ir išauklėji
mas piliečių gerbti kiekvieną 
teisėtą vyriausybę-autorite- 
tą.

Eisenoje ir iškilmėse daly
vavo per 80,000 vyrų .

Roosevelto 
didžiausias 
Anglai ti- 

Anglija iš

Franklin Delano Roosevelt, 
lapkričio 5 d. išrinktas Jungtinių Amerikos Valstybių 
Prezidentu trečiam terminui.

'• «.■« M-ATouMlaiH ■■ Bill II

Lapkričio 5 d. Jungtinių 
Amerikos Valstybių piliečiai 
rinko ateinantiems ketve- 
riems metams vyriausią 
krašto vairininką—Preziden
tą. Tos pačios dienos va
karą rinkimų daviniai jau 
buvo žinomi — Franklin De
lano Roosevelt perrinktas 
prezidentu trečiam terminui. 
Roosevelt įsirašė Amerikos 
istorijoje neišdildomą vardą 
—jis pirmas amerikietis, iš
rinktas prezidentu trečiam

APVAGIA-IR DAR MELUOJA
Kaunas. — „Darbo Lietu

va” deda tokią žinią: „Vil
niuje buvusio ,Elektrik’ fa
briko patalpose steigiama 
nauja valstybinė elektrotech
nikos įmonė. Šiuo metu vyk
domi pagereitintai paruošia
mieji darbai. Šia proga štai 
kas pažymėtina. Pernai rau
donajai armijai iš lenkų iš
vadavus Vilnių, vietos darbi
ninkai susirūpino savo liki
mu. Kadangi daugelis norėjo 
galutinai nusikratyti kapita
listinio jungo, tai, raudonajai 
armijai Vilnių atidavus į 
smetoninių kapitalistų ran
kas, darbininkai stengėsi iš
vykti kartu su raudonąja ar
mija. Praėjusių metų spalių 
mėnesį kartu su darbininkais 
iš Vilniaus evakuavosi ir ra
dijo priimtuvų fabrikas 
,Elektrik’. Su fabriko insta
liacijomis išvyko į Gudijos 
TSR ir elektrotechnikai, in
žinieriai ir kiti specialistai”.

Ši „Darbo Lietuvos” žinia 
duoda gerą progą priminti, 
kaip tikrovėje buvo su „Elek- 
trik” fabriku. Pernai rudenį 
bolševikai, atėję į Vilnių, 
skubiai pradėjo kraustyti ię 
ten visus geriau įrengtus fa
brikus. Tarp jų buvo ir 
„Elektrik” radijo priimtuvų 
fabrikas. Bolševikai smurtu 
išgabeno ne tik visas maši
nas, bet ir darbininkus kartu 
su specialistais. Tokiu būdu 
„Darbo Lietuva” per akis me
luoja, rašydama, kad darbi-

terminui. Respublikonai ir 
jų kandidatui pritarę demo
kratai buvo išvystę didelę 
rinkiminę propagandą. Res
publikonų kandidatas Wen
dell L. Willkie aplankė 34 
valstybes, keliavo 18,000 my
lių geležinkeliais, 8,000 my
lių lėktuvais ir 1,500 my
lių automobilium. Apskai
čiuojama, kad jis pasakė 
per 500 kalbų. Roosevelt 
pasakė tik penkias politines 
kalbas.

Rašant šiuos žodžius dar 
nebuvo tikslių ir galutinų 
pranešimų apie rinkimų da
vinius visose valstybėse, bet 
buvo žinoma, kad Roosevelt 
laimėjo beveik 40 valstybių. 
Respublikonams didžiausia 
staigmena buvo pralaimėji
mai Naujoje Anglijoje, kur 
be jokių abejonių tvirtinta, 
kad Massachusetts, Connec-

jie pasiliko ten mažumoje 
(Atstovų Rūmų nariai ren
kami kas dveji metai, o se- 
natoriai-kas šešeri). Respub
likonai pralaimėjo kai kur ir 
gubernatorių vietas. Pavyz
džiui, Rhode Island valsty
bėje respublikonas guberna
torius Vanderbilt pralaimė
jo demokratui. Tas pats at
sitiko Connecticut ir Michi
gan.

Roosevelt laimėjimas su
tiktas Anglijoje didžiausiu 
pasitenkinimu. Anglų spau
da nurodo, kad 
laimėjimas yra 
smūgis Hiteriui. 
kiši, kad dabar
Amerikos susilauks dar di
desnės paramos kovoje prieš 
Vokietiją. Italijos spauda 
atsargiai rašo, nedarydama 
savo didelių išvadų, o vo
kiečių spauda tik paduoda 
pačias išrinkimo žinias, ne
duodama jokių savo pasta
bų.

Amerikos laikraščiai, ku
rių dauguma rėmė Willkie 
kandidatūrą, sveikina Roo- 
seveltą ir žada visą para
mą vyriausybės darbuose. 
Tokia pažiūra žada tautinę 
vienybę, kurios dabar labai 
reikia, turint prieš akis ne
aiškų rytojų ryšium su te
besitęsiančiu Europoje ka
ru, kurs ir toliau plečiasi.

Willkie nusiuntė preziden
tui Roose veltui sveikinimo 
telegramą, į kurią preziden
tas atsakė padėkos telegra
ma. Panašiai pasielgė res
publikonų kandidatas vice
prezidento vietai Charles Mc
Nary ir laimėjęs viceprezi- 
dentūrą Henry A. Wallace.

Leidžiant „Ameriką” pra
nešta, kad už Rooseveltą su
skaityta 23 mil. balsų, už 
Willkie—19 mil.

PRANCŪZU BELAISVIAMS 
GRŲSIA BADAS

ninkai savo noru nusikraustę 
Minskan. Mat, bolševikai ne
buvo tokio gerai įrengto radi
jo fabriko matę, tad jiems rū
pėjo kuo greičiausia išgaben
ti į Minską fabriko mašinas 
kartu su darbininkais, kad j 
paskum pas save pamėgdžio-1 ticut, Rhole Island ir New 
tų „kapitalistinius” radijo Hampshire valstybės bus už 
aparatus. Nepriklausomosios Willkie. Taip pat daug vil- 
Lietuvos vyriausybė buvo ga
vusi visą eilę sovietų Gudijon 
prievarta išgabentų darbi
ninkų ir specialistų giminių 
prašymus, kuriuose buvo pra 
šoma, kad tie žmonės būtų 
grąžinti Lietuvon. Bet visos 
pastangos nedavė rezultatų.

Bolševikai stengėsi išga
benti Minskan ir kitų fabri
kų įrengimus, bet patys dar
bininkai gynė fabrikus, net 
naktimis miegodami fabrikų 
patalpose. Taip, pav., buvo su 
Vilniaus elektros stotimi, ku
rią bolševikai taip pat norė
jo išvežti Gudijon. Buvo tuo 
pagrindu net kruvinų susirė
mimų su bolševikiškais plėši
kais.

Jeigu tie darbininkai jau 
taip norėjo pabėgti iš Vil
niaus kartu su raudonąja ar
mija, tai kodėl dabar tas fa
brikas iš Minsko nebeperke- 
liamas į Vilnių? Tuomet ne
būtu reikėję Vilniuje steigti 
naujos elektrotechnikos įmo
nės, o būtų galima atgabenti 
iš Vilniaus pavogtus įrengi
mus.

čių jų turėta Pennsylvani- 
jos, New Yorko, Wisconsin, 
Ohio, Illinois valstybėse, bet 
ir ten Roosevelt ryškiai lai
mėjo.

Drauge su prezidentu Roo- 
seveltu išrinktas ir Henry 
Agard Wallace, iki šiol bu
vęs žemės ūkio reikalų sek - 
retorius Roosevelto vyriau
sybėje. Wallace buvo paties 
Roosevelto parinktas kandi
datu viceprezidento vietai, 
kaip jo artimiausias ir pa
tikimiausias b e n dradarbis. 
Wallace plačiai žinomas, kaip 
ūkininkų reikalų žinovas, jų 
artimas draugas. Jo tėvas 
irgi yra buvęs žemės ūkio 
reikalų sekretorium.

Drauge su prezidento Roo
sevelto laimėjimu užtikrinta 
dauguma demokratams ir 
Kongrese—Senate ir atsto
vų rūmuose. Senato naujų 
narių rinkta tik mažuma, 
tad demokratai jame vistiek 
būtų turėję kontrolę. Res
publikonai bandė laimėti At
stovų Rūmus, bet ir atei
nantiems dvejiems metams

Prancūzijos ambasadorius, 
atsilankęs New Yorke, pa
reiškė, kad Vokietijos žinioje 
esančių prancūzų karo belais
vių laukia labai liūdnas liki
mas šią žiemą. Į vokiečių ne
laisvę yra patekę 1,800,000 
prancūzų karių, kurie yra už
daryti vokiečių koncentraci
jos stovyklose. Visi šie be
laisviai jau dabar badauja, 
bet žiemą gali jiems į akis 
pažiūrėti ir bado mirties 
šmėkla. Rūpindamasi šių be
laisvių likimu, Prancūzijos 
vyriausybė, suprantama, pri
versta padaryti vokiečiams 
atitinkamų nuolaidų, kad tik 
jie būtų išgelbėti.

BALSUOTOJŲ SKAIČIUS

buvo

buvo 
susi-

Šiemet prieš lapkričio 5 d. 
dalyvauti balsavimuose įsira
šė apie 60 milijonu piliečių. 
Tai didžiausias balsuotojų 
skaičius koks tik kada 
Amerikos istorijoje.

1932 m. gyventojai 
labai išjudinti ir tada
laukta didelio balsavimo da
lyvių skaičiaus. Tais metais 
prezidentas Hoover surinko 
15,761,841 balsą, o Franklin 
D. Roosevelt — 22,821,857 
balsus. Kai antrą kartą 
Roosevelt kandidatavo, 1936 
m., jis surinko 27.476,673 bal
sus, o jo priešininkas Landon 
— 16,679,583 balsus. Taigi, 
prieš ketveris metus Roose
velt gavo beveik 10 milijonų 
balsų daugiau, nei jo konku
rentas.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

REIKALINGAS VAJUS

L. K. Federacijos vadovybė nutarė paskelbti didžiulį 
vajų Lietuvai Gelbėti Fondui paremti. Reikalų labai daug, 
o Fondui paramos suplaukė dar nedaug. Norima per du 
mėnesius sukelti 10,000 dolerių, surandant 10,000 asmenų, 
kurie sumokėtų Lietuvos žmonių gelbėjimo reikalams po 1 
dolerį.

Šiam sumanymui jau pritarė Chicagos apylinkės lie
tuvių katalikų svarbi konferencija, kurioje nusistatyta ir 
kvota Chicagos apylinkei. Taigi, visuomenėje pritarimo 
taip svarbiam užsimojimui netrūksta. Dabar teks tik 
praktiškai šį sumanymą įvykdyti.

Lietuvai Gelbėti Fondo rėmėjai pirmoje eilėje norės ži
noti, kokiems tikslams bus naudojamos jų paskirtos aukos. 
Atsakymas, žinoma, labai aiškus: visiems tiems darbams 
ir tikslams, kurie tarnauja nepriklausomai, laisvai Lietu
vai atstatyti. Šį aiškinimą plečiant, tenka sužymėti tokias 
paskirtis:

Pirmiausia, reikia pagelbėti tiems Lietuvos žmonėms, 
kurie suskubo pabėgti iš Lietuvos ir šiandie gali būti nau
dingi kovai už laisvą Lietuvą. Reikės pagelbėti Vyriau
siam Lietuvos Tautiniam Komitetui, kurs veiks Europoje 
ir rūpinsis tiktai laisvos, nepriklausomos Lietuvos atsta
tymu. Šveicarijoje veikia Lietuvai ir visai lietuvių tautai 
naudingas ir reikalingas Informacijos Biuras, kurs teikia 
naudingų žinių kitataučių ir išeivijos lietuvių spaudai. Šis 
biuras jau veikia kelintas mėnuo ir dar nėra susilaukęs pa
ramos, o parama jam būtinai ir skubiai reikalinga. Paga
liau, ir Jungtinėse Amerikos Valstybėse reikės palaikyti 
nuolatinė, pastovi lietuvių įstaiga, kuri vestų įtemptą pro
pagandą Lietuvos naudai.

Štai tie didieji tautos reikalai, kurie reikalingi paramos 
ne žodžiais, bet apčiuopiamais centais. Parama bus gali
ma lengvai sukelti, jei tik bus tinkamas planas ir praktiškas 
jo vykdymas. Federacijos vadovybė jau pradėjo vajaus 
vykdymą. Kad Lietuvai Gelbėti Fondas gali atlikti svar
biu sJJRtuvos žmonių gelbėjimo darbus, liudija šią savaitę 
vienas atliktas žygis: iš šio fondo suteikta parama šešiems 
lietuviams, kuriems grėsė grąžinimas į pavergtą Lietuvą. 
Jie išgelbėti ir dabar kitur keliauja. Lietuvio pareiga pa
dėti savo broliui, o jei visi prisidėsime, kad ir mažiausia 
parama, nepamatysime ir nepajusime, kaip būsime atlikę 
didelės svarbos darbus.

Katalikai svarbų darbą jau pradėjo. Nusistatyta net 
ir kvota. Tai labai sektinas pavyzdys visoms visuomeni
nėms grupėms. Lauksime, kaip pasielgs tautininkai ir so
cialistai. Jei ir jie užsimotų sukelti po dešimt tūkstančių, 
ir tai būtų daroma kasmet, iki Lietuva bus išlaisvinta, tai 
turėtumėm nemažą kapitalą Lietuvos gelbėjimo reikalams. 
30,000 dolerių per metus yra labai maža suma, bet su ja ga
lima stambių žygių atlikti. Džiaugdamiesi katalikų vado
vybės užsimojimu, lauksime, kad panašiai pasielgtų ir tau
tininkai ir socialistai. Visos trys grupės sutiko dirbti ben
dram tikslui, tad visos vienodai turi ir pasidarbuoti. Ly
giomis teisėmis stota į darbą, reikia ir naštos sunkumą ly
giomis pasidalinti.

STOKIME PAGALBOS VAJUN!

(pradžia 1 pslp.) 
kariuomenės reikalams. Ge

resnieji butai atiduoti so
vietų kariuomenės karinin
kų ir čekistų šeimoms, o lie
tuviai tūkstančiais iš tų bu
tų iškraustomi ir turi lįsti 
į palėpes gyventi.

Buvo skelbiama bolševikų 
spaudoje, kad lietuvių bur
žuazija — valdininkai turės 
savo butus užleisti biednuo- 
menei—darbininkams, o at
sitiko nelauktas dalykas. 
Darbininkai liko gyventi sa
vo senuose butuose, o į lie
tuviškos „buržuazijos” vie
tas atėjo sovietiški buržu
jai. Tokių „svieto lyginto
jų” nelaukė net lietuviai ko
munistai, kurie šiandien jau 
patylomis niurna prieš oku
pantų valdžią, bet nieko ne
gali padaryti.

Pagal sovietinę sistemą, 
aukščiausia valdžia krašte 
priklauso komunistų parti
jai; kadangi Lietuvos komu
nistų partijoje 75% narių yra 
žydai, o tik 25% lietuviai, 
tai visą galią partijoje turi 
žydai. Kaip žydai komunis
tai tą savo galią naudoja 
prieš lietuvius, ypač inteli
gentiją—jų vadinama bur- 

fcv. % • »•-

žuaziją, matysime iš šio at
sitikimo. Žydų turtuolių— 
tikrų buržujų Lietuvoje ke- 
lioliką kartų daugiau, kaip 
lietuvių, bet iš žydų buržua
zijos areštuotas tik vienas 
kitas, o lietuvių areštuotų 
priskaitoma iki 10,000 as
menų.

Bolševikai, norėdami pri
dengti savo piktus tikslus 
lietuvių tautos atžvilgiu ir 
sušvelninti pasaulio akyse 
Lietuvos okupacijos faktą, 
pavartojo dar vieną gudry
bę. Vos tik paėmę Lietu
vos valdymą į savo rankas, 
paskelbė neva laisvus Sei
mo rinkimus. Dalyvauti rin
kimuose žmonės buvo varu 
varomi ir grasinami. No- 
m.uoti kandidatus į Seimo 
narius turėjo teisę tik vie
na komunistų partija. To
dėl per rinkimus į Seimą 
atstovais tegalėjo patekti tik 
komunistai arba jiems pri
laukus asmenys. Nors žmo
nės mažai teėjo balsuoti, bet 
buvo paskelbta, kad „Sei
mas” išrinktas

Susirinkęs „Seimas” vie
nų komunistų atstovų ir, aiš
ku, vienbalsiai, dargi su 
džiaugsmu, išnešė tą garsų-

"Amerikos” Naujo Sntertypo Fondas

Šią savaitę aukojo:
Kazys Dryža, Philadelphia, Pa.........................................  $2.00
A. Andrišiūnas, Brooklyn, N. Y......................................... $1.00
Alf. Stankus, Bronx, N. Y.................................................. $1.00
Jonas Mikolaitis, Brooklyn, N. Y..................................... $1.00
St. Subatienė, Richmond Hill, N. Y.................................... $1.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame

jį nutarimą prijungti Lietu
vą prie Sovietų Sąjungos, 
kaip to norėjo Maskvos val
dovai. Pasaulio istorija, tur 
būt, nežino antro tokio tau
tos valios klastojimo. Ap
gaule ir klasta įvykdytas 
prijungimas neįpareigoja lie
tuvių tautos, todėl ir jokių 
politinių pasekmių mūsų tau
tai negali turėti.

Taip atrodo dabartinis lie
tuvių gyvenimas bolševikams 
valdant Lietuvą. Bolševikų 
pažadais apgauta visuomenė 
blaškosi ir neranda išsigel
bėjimo. Joks teisingas lie
tuvių skundas nebebus iš
girstas pasaulyje, nes susi
siekimas su Europa ir pa
sauliu visai nutrauktas, iš
vykti nieko neišleidžia, lais
va spauda ir susirinkimai 
uždrausti, visuomenės vadai 
sugrūsti į kalėjimus ir kon
centracijos stovyklas. Visos 
pavergtos tautos viltys nu
kreiptos į savo brolius išei
vius Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse.

Tik mes vieni Amerikos 
lietuviai tegalime padėti ne
laimingai brolių tautai ir sėk
mingai kovoti dėl Lietuvos 
išlaisvinimo iš bolševikų jun
go-

Mūsų pareiga nuolat pri
minti pasauliui apie mūsų 
tautiečių nelaisvę ir bolše
vikų jiems daromas skriau
das.

Nuolatinis beldimasis į pa
saulio valdovų ir geros va
lios tautų sąžinę privers 
bolševikus atsargiau elgtis 
su mūsų tautiečiais okupuo
toje Lietuvoje ir, karui bai
giantis, pertvarkant Euro
pos žemėlapį, pasaulio galiū
nai greičiau atsimins pa
vergtą tautą ir sugrąžins 
mums Nepriklausomybę. Lie
tuvių tautos gyvybė turi 
reikštis šiandieną mūsų iš
eivių intensyvioje veikloje. 
Gausinga lietuvių išeivija, 
daugiau milijonas žmonių, 
turi pakelti ant savo pečių 
Lietuvos Valstybės atstaty
mo naštą ir išlaisvinti sa
vo brolius iš žiaurios oku
pacijos jungo. Todėl visi, 
kuo kas gali, padėkime Lie
tuvos Gelbėjimo darbą dir
bantiems žmonėms. Tuo tar
pu iš mūsų, Amerikos lie
tuvių, niekas nereikalauja 
kraujo, aukos, tai mes nors 
materialinėmis aukomis pri
sidėkime prie Lietuvos iš
vadavimo.

Lietuvių katalikų visuo
menė Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, prie savo cen- 
tralinės organizacijos A. L. 
R. Katalikų Federacijos, tu
ri suorganizavusi Lietuvai 
Gelbėti Fondą, j kurį geros 
valios tautiečiai jau pradė
jo siųsti savo aukas. To 
fondo lėšomis jau sušelpta 
gerokas skaičius pabėgėlių 
iš Lietuvos, atbėgusių be pi
nigų, o kartais ir be rūbų. 
Artimiausiu laiku bus rei
kalingos lėšos lietuvių val
stybės reprezentantams įvai
riose Europos valstybių sos
tinėse išlaikyti, kurie nuo
lat budėtų Lietuvos laisvės 
sargyboje ir propagandos 
biurams įkurti, kurie infor
muotų pasaulio tautas apie 
bolševikų padarytą Lietuvai 
skriaudą ir apie lietuvių tau
tos nepalaužiamą norą gy
venti nepriklausomu gyveni
mu.

Visam tam dideliam dar
bui reikalingos milžiniškos 
pinigų sumos, kurias gali
me sukelti tik visi aukoda
mi. Todėl Lietuvai Gelbėti 
Fondas per paskutinius šių 
metų lapkričio ir gruodžio

mėnesius skelbia didžiąją 
lietuvių mobilizaciją Lietuvai 
gelbėti ir prašo visus lietu
vius bėgyje tų dviejų mėne
sių įsirašyti Lietuvai Gel
bėti fondo nariais.

L. G. Fondo nario mokes
tis tik vienas doleris metams. 
Norintieji tapti L. G. Fon
do nariais užpildo tam tik
rą pasižadėjimą, kurį gali
ma bus gauti visų katali
kiškų bažnyčių ir organiza
cijų raštinėse arba išsikirp
ti iš laikraščių ir kartu su 
nario mokesčiu prisiunčia 
Lietuvai Gelbėti Fondui. Jei
gu visi lietuviai duotų bent 
po vieną dolerį, tai Lietu
vos Gelbėjimo darbas būtų 
žymiai pastūmėtas pirmyn 
ir išgelbėta iš skurdo ir ne
laisvės geriausieji mūsų tau
tos vaikai. Lietuvai Gelbė
ti Fondo Valdyba kviečia 
lietuvių visuomenės veikė
jus netik užsirašyti Fondo 
nariais, bet padėti Fondo 
vadovybei įvydyti rinkliavą 
pas visus lietuvius.

Kiekvienas, kas tik norės 
pasidarbuoti dėl Lietuvos la
bo, galės gauti per vietos 
A. L R. Katalikų Federaci
jos skyrius aukų rinkimo 
knygutes, kurias šiomis die
nomis L. G. Fondas išsiun
tinės visiems A. L. R. Ka
talikų Federacijos skyriams, 
o kur jų nėra-parapijų kle
bonams. Katalikų veikėjai, 
tiek daug dirbę praeityje dėl 
Lietuvos, parodykite savo di
delę meilę šiandieną ypatin
gai skaudžiaį^kenčiančiai tė
vynei, imkite į rankas aukų 
knygelę, apeikite visus savo 
apylinkės lietuvius ir papra
šykite jų, pagal išgales, pa
aukoti Tėvynės gelbėjimo 
reikalams.

Mūsų tautos didinga pra
eitis, garbingi) tautos sūnų, 
Lietuvos kariuomenės sava
norių pralietas kraujas Ne
priklausomybės kovose, įpa
reigoja mus tęsti Lietuvos 
Valstybės atstatymo darbą. 
Lietuviai, būkime verti gar
bingų savo bočių pastaugi] ir 
narsių savanorių kraujo au
kos, kuriant Nepriklausomą 
Lietuvą.

Kilnios, teisingos ir gar
bingos lietuvių tautos pa
stangas palaimins Visagalis 
Dievas ir įvyks tai, ko taip 
visi trokštame. Iš karo griu
vėsių kelsis Nepriklausoma 
Lietuva. Išlaisvintieji broliai, 
su dėkingumu, amžiais minės 
savo brolius išeivius Ameri
koje ir siųs į dangų padėkos 
himnus už jų išgelbėjimą.

Amerikos lietuviai, išmušė 
Jūsų valanda parodyti pasau
liui lietuvių tautos vertybę. 
Kova už Nepriklausomą Lie
tuvą — mūsų garbės reika
las.

A. L. R. K. Federacijos
Centro Valdyba, 2334 So. 
Oakley Ave., Chicago, Ill.

Teismai komunistų žinioje
Lietuvos teismai perduo

dami komunistų partijos ži
niai. Paskelbtas pranešimas, 
kad komisarų taryba perda
vusi visų teismų prokuratū
ras (Vyr. Tribunolo, Apelia
cinių Rūmų, Vilniaus, Kauno, 
Šiaulių, Panevėžio ir Mari
jampolės apygardos teismų) 
ir taip pat teismo tardytojų 
įstaigas „Lietuvos TSR pro
kurorui”. Sovietų Lietuvos 
prokuroru paskirtas Vladas 
Niunka, kuris ligšiol buvo 
komunistinio oficiozo „Tie
sa” redaktorius, „liaudies 
seimo” rinkimų vyr. komisi
jos pirmininkas.

Marija Aukštaitė

Audringais Vieškeliais

Gražinos juoku.
to viso nusviro tyla 
aplinkumoj, užmigus 

alsavo ūkanų ir vėsos

(Tęsinys)
— Pone, tamstos autorite

tui vistiek nebūčiau atvira. 
Be to, esu mistingumo šešė
lis, kurs klaidžioja pats savy 
ieškodamas išrišimo, ir sa
vęs supratimo.

— Taip. Aš matau tą visą 
tamstos akyse, aš pasisteng
siu išrišti visus painumus, 
kad tik mano siela turėtų tei
sę tamstos vienos ilgėtis ir 
laukti.

— Užmirškime. Aš pati 
savy nelaisva. Daugiau, nei 
žodelio, nei žodelio, pone!

Ji pakilo, ir visų kalbos su- 
sidrusmtė, nutrūko, tik atsi
sveikinant visi pastebėjo, 
kad Julius Butėnas buvo lyg 
nesavas, pernelyg nusiminęs 
ir liūdnas.

Kai juos išleido, naktis bė
rė gražias balsvas mėnulio 
šviesas, stipri gėlių aroma
to srovė plaukė iš kliom- 
bų ir sodų, pro kuriuos nu
klegėjo tolstančios kalbos, 
pamargintos skambiu ir švel
nučiu

Po 
visoj 
žemė
žydruose, pro debesų gau
rus ramiai glaksėjo ir tvis
kėjo žvaigždės, tik nerimo 
Kleopatros širdis, abejonės 
slėgė Eugenijų: jis įtarė 
Kleopatrą su Butėnu širdies 
ryšiais susibičiuliavus, o ji 
išsigandus vis aiškiau stip
rėjančio jausmo brolio mei
lei, rūpinosi ir kankinosi.

Mintys apie Butėną liko 
blankios ir greit nykstan
čios. Jokio gilesnio įspūdžio 
nepaliko jo atsilankymas, tik 
pagarba ir dėkingumas jį 
sutiko ir išlydėjo.

Bet širdis Kleopatros la
biau išbudo . . . Nors ir ne- 
suvažėjo jis savo kalba, 
bet vyriškų lūpų garsai ne
išnyko, neišbluko. Tik la
biau sužadino visą švelnių 
tyrų jausmų bangą, kuri į- 
siūbuota bėga nesulaikomais 
ilgesiais, ir skendo į Euge
nijaus pasaulį.

Svajojo apie jį, tarytum 
čia pat rymantį ... Su savo 
šešėliu—ėjo ir jis, su rūbų 
šlamesiu, tarytum švaistėsi 
ir jis, ir taip kamuojama, 
malonių ir baisių iliuzijų per
sekiojama, nuilsus sukrito 
ant lovos krašto, rankas pa
rėmė alkūnėmis ant kelių, 
galva nusviro tarp delnų.

Lyg tyčia prieš akis ant 
kilimo gulėjo nupuolus ir 
atsivožus antrašų kngelė, iš 
kurios žiūrėjo pabirusios rai
dės, primindamos tolimą už
jūrį ir Laužienės vardą.

Pakėlus knygelę ilgai žiū
rėjo, stipri pagunda viliojo 
užmegsti ryšius su nepažįs
tamąja, per kurios pasiūly
mų lieptą būtų išeitis pabėg
ti nuo visko, visko!

—Rašysiu jai. . . —gundė- 
si ir 
visų 
mės!

užsakė ir paragino, kad kuo- 
daugiausia žmonių susirink
tų į gimnazijos salę, pasi
klausyti labai žymaus visuo- 
meninko pono Butėno svar
bios paskaitos.

Jau nuo pat ryto būreliais 
iš visų apylinkių pro kalnus, 
šilus ir šlaitus, margavo sau
lėj skarelės ir rankomis pin
tos šiaudinės skrybėlės, ku
rios artėjo į šilujus, nors 
buvo tik paprastas sekma
dienis, bet žmonės plaukė 
kaip į Šv. Onos didžiuosius 
atlaidus.

Mergaitės basos, pakaišy- 
tais sijonais, iš po kurių 
balti, aftavonėmis puošti 
apatiniai sukosi kaip gul
bių sparnai, į liemenėlį su
gnybtos bliuzelės braškėjo 
suklostytos keistais kvolde- 
liais, o perkelinės, arba 
„pusrublinės” skarelės, besi- 
švaistydamos lengvam lau
kų vėjely, gaubė dievinai 
gražius, rožėmis išsirpusius 

i veidus, mėlynų žibuoklių 
akis, ir gelsvo lino kasas.

Kiekviena jų nešėsi po 
ryšulėlį, kuriame motutės 
įduota ir įsrišta kietesnio 
sūrio galelis, bei kietai vir
tas kiaušinis su sviesto 
„uoga”, arba rūkytų lašinių 
bryzelis, rupios, girnomis 
maltos ruginės duonos rie
kele, ar kvietinio ragaišio 
pusbandėliu.

Tuose ryšulėliuose kiek
viena nešėsi ir puikiai 
blizgintus, nuvaksuotus 
telius ir kojines, šilko 
reles ir maldaknyges.

Priėjusios prie pat Šilujų 
miesto, mergaitės, kaip ger
vės, išsirikiuodavo prie vos 
besiritančio upelaičio, nusi
plaudavo kojas, apsiaudavo 
kojinėmis ir bateliais, užsi
gobdavo šilko ar batisto

skarelėmis, pasileisdavo, sįtaisydavo sijonus, ir si epOIMlCUių 
bedavo į bažnyčią. O k] 
norėdavo apsitaisyti pr 
veidrodį, ta užsukdavo 
keliu pas pažįstamą siu 
ją—davatkėlę ir, jai ati< 
vus visą savo maisto da 
nį, drąsiai apsidabinda 
prie siuvėjos 
veidrodžio, pasi 
plaukus ir i 
damosi vis traukė ten, 1 
jau šimtai jos sesių klū 
jo ir meldėsi. į

Kiekviena jų nepamirš L 
vo atsinešti iš savo dai * 
lio rūtų, dievmedžių ir 
dinčių gėlių puokštelę.

[S IR ŽEMAIČIŲ
1 [|JOS AMERIKOJ

i Karaliaus šventė- 
27 d., įvyko Ma- 

3iaaDJna.3Į Kolegijos Rėmėjų 
kambarį tgvų marij0_ 

p a s 11 a isyda . |as kun dr j 
skareles, syp •r5m5i„ n_d5.[rašė rėmėjų padė- 

; marijonams įkurti 
įjlio kolegijos par- 
jlniaus ir Žemaičių

3 ; Seimas nuošir- 
’ ganymą parėmė ir 

s Kalvarijas ruošti, 
rią per visą dieną mal širdžiai
knygėj pagarbiai laikyda ?os Vūniaus %e~ 
ir užtad visa bažnyčia s Avarijos. Tai mūsų 
madieniais kvepėdavo di lentovės, kurias lie-
medžiais, 
žolynais.

Dabar
vyrų ir

rūtomis ir kit

traukė į 
mergaičių būi

Amerikoje atminęs 
. ir myli. Tiesa, to- 
yra ir Amerikoje, 

ris mielesnė jau vien

nu-
ba- 

ska-

mąstė: —Pabėgsiu nuo 
pagundų, nuo nuodė- 

Ak, mano Dieve, į 
krištolo karolius su

versiu visus atsiminimus, iš
sinešiu . . . nutolsiu . . .

Iki gilaus nuovargio pri- 
sisimąsčius, įmetė antrašų 
knygelę į stalčių, aprimo ir 
užmigo. Tik rytą bažny
čios varpui prabilus išbu
do, prisiminė vakar vakaro 
apleistų maldų vainiką, šo
ko iš patalo ir sukniubus 
prie lovos meldėsi.

Iš tolių išgirdo Visų šven
tų litanijos atplaukiančią 
giesmę, kurią protarpiais pa
ryškindavo ploni moterų bal
sai „Melskis už dūšias”, ir 
tie balsai, vis aiškiau pin
damiesi, artėjo link miesto, 
prasimušdami pro kalnus, 
šlaitus ir sodus.

Kleopatra prisiminė, kad 
šiandien didelė diena: dve
jos laidotuvės—pono ir uba
gėlio. Be to, „Jaunutis” iš 
sakyklos praeitą sekmadienį

pati 
kart 
mūs 
tas 
Tik] 
toj a 
visu 
nų: 
Ben 
le, 1 
švie 
riai 
ta 1 
mūf

P 
gini 
ver 
nos 
ro ]

Moterys daugumoj pasi Pasiauk°R- 
namie prie lopšių, tikrii liūtą. Ji bus sava ir 
mos, kad vyrams geriau •? P1™118 Lietuvos 
ka paskaitų klausyti, n i 
kiekvienos širdies balsas s lišrinko trijų asme- 
kė kopti į šviesesnį ir šsiją, į kurią įeina 
resnį rytojų. Tad, kuri esValantiejus, Wa- 
ištrūko nuo lopšio ir nuo Conn, klebonas, kun. 
minio triūso, skubėjo 
saulėtus gelumbiuotus 
nūs, užmiršus maisto rjlNavickas, Mariana- 
lius, tik suskilusiomis jlegijos rektorius ir 
darbo rankomis leido kai rijonų provincijolas, 
kų arba rąžančių karolė avesta susitarti su 
akimis atsiremdama ta bendrove ir rinkti 
nykstantį po jos baso fbai aukas. Pačiame 
kojomis taką, tai į siejjjrado keletas asme
nuos bažnyčios bokštus 
jos mielų stogų šešėliuoti po vieną Kry- 
masyvus, virš kurių ka jį.
baltos, šilkinės pabirusių (jose bus aštuonioli- 
besėlių duknos, pro ku 3us stočių, kurias 
tarytum žvelgė Dievo 1 jariai ir vieni ar su- 
teisingos ir gailestingos a kitais įtaisyti. Kiek 
ir, matydamos Lietuvos L--i— y?- 
terš kaimietės sunkią < 
laimino ir žadėjo gėrės 
laimingesnį gyvenimą jajjfr pjgiaS ir tiktai 
čiai, ir jos vaikams.

(Bus daugiau)

g primins Lietuvos

Conn, klebonas, kun. 
Vaitekūnas, Provi- 
,[ klebonas ir kun.

ipasižadėjo patys at-

Pavergtoje Lietuvą
Naikina tautiškus vardus

Sovietų Lietuvoje panai
kinti visi mokyklų pavadini
mai, kurie buvo duoti pasižy
mėjusių Lietuvos vyrų gar
bei. Taip, pav., iš Ukmergės 
valstybinės gimnazijos atim
tas Jono Biliūno vardas. 
Šventosios uosto gimnazija 
turėjo Vytauto Didžiojo var
dą, dabar šis pavadinimas 
panaikintas. Gimnazijos da
bar vadinsis vidurinėmis mo
kyklomis. Netenka abejoti, 
kad greit Lietuvoje pasiro
dys tokie „garsūs” pavadini
mai, kaip Stalinas, Molotovas 
ir t.t.

Ruošia „Teismus”
Lietuvos teismai pastatyti 

komunisto Niunkos priežiū
rom Matyti, bolševikų oku
puotoje Lietuvoje netrukus 
susilauksime garsiųjų proce- 
zų, kurie savo laiku vyko So
vietų Rusijoje. Viešoji opini
ja tam jau rengiama. Mitin
gams duotas šūkis — reika
lauti „teismo” išdavikams. 
Taip antai, Gražiškių ir kitų 
valsčių mitinguose priimtas 
toks reikšmingas „nutari
mas”: „Reikalaujame atiduo
ti teismui visus tuos krauge
rius, vykdžiusius terorą, ir 
sušelpti nukentėjusius nuo 
teroro asmenis, ypač tuos, 
kurie buvo sužeisti. Taip pat 
atiduoti teismui visus tuo lai
ku prisidėjusius šnipinėjimo 
pagalba”.
Žemės nusavinimo darbai
„Žemės pert varkymas”, 

kaip Sovietų Lietuvoje vadi
nama žemės nusavinimas, 
norėta vykdyti pradžioje 
„bolševikiškais” t e m p a is. 
Jau tris kartus jos įvykdymo 
terminas buvo atidėliojamas. 
Pagaliau, buvo skelbiama, 
kad „reforma” būsianti įvyk
dyta iki spalių pirmos die
nos, bet atėjo ir ši diena, o

E 
dži: 
sav 
nyt 
ele]

Ko. 
112 
me 
brc 
pai 
kol 
ko 
ro 
gO! 
ku 
toi 
ir 
tai

3 kaštuos, šiandien 
ii Seime būta dvie- 
pradžioje pastaty

igant ruošti turtin
amas. Bet nusvėrė 

= įd_iš karto statyti 
i brangesnes, kad 

< iems laikams. Todėl 
' m prie šių Kalvari- 
’ ios prisidėti, gali 

j kurį nors šios ko-
vis dar darbas nebaij nmigą, kuris patar- 
Vienoje Šakių apskrityje 5 stoties pasirinki- 
forma” esanti jau įvyk [yarkyme.
100 nuoš. Antroje vietoje a įad vasarą, kai 
vi Utenos apskritis, kuri lvjų Diena liepos 4 
kusi 58 nuoš. visų darbų, tas Kryžiaus 
dainių apskritis — 56^ n įj]mjngai pašventin- 
Vilkaviškio — 41 nuoš., 
rijampolės apskr. — ti 
nuoš., o Šiaulių apskriti 
vos 7 nuoš. Dar labiau
„atsilikusios K r e t i n jeruzajes. Jau 
Švenčionėlių ir Rokiškic goje pradžioje kele- 
skritys. Iš bendro ploto davė auįy kad 
827 ha žemės^ paimtos ^ytos kelios statu
mos fondą, bežemiams ir Panelės Marijos 
žažemiams esą numa kag suteikt 
duoti 370 480 ha, tuo t parkams dau_ 
visiems kitiems & iotmosferos, kuri
yra numatyta beveik 17 įr lietuvi§. 
ha. Vien „sovchozams 
skirta 54,382 ha.

įprastai tą dieną su- 
Mairanapolį minios 
Zakarijas šventins 

] išbarstydamas že-

d. 
di 
lėi 
dž 
Iii 
kf
Vi

zi
P’ 
ir

n 
ti 
n 
P 
J 
I 
f 
i]

c
J

I

1

ialvarijos bus turtas 
Nė Amerikos lietu- 
Jkų, kurie jau daug 
tikėjimo ir kultūros 
!»sukūrę.

—Vilniaus Šopeno i 
daryklos darbininkai ir 
nautojai viešai skelbia, 
jie pasiryžę kovoti su d 
ninku ir tarnautojų „s^IERSON, N. J. 
lišku dykavimu ir vėlavi ’ 
darbą”.

—Nepriklausomos Liet 
laikais į karo mokyklą 
priimami tiktai jaunu 
baigę pilną gimnazijos k Styti iš Harrisono, 
Dabar, Lietuvos karo mc b ir iš kitų apylin- 
lą pavertus raudonosios h kun. Kinta pabrė- 
mijos karo mokykla, jor 
imami ir jaunuoliai, 
„nemažiau kaip 4 gin 
jos klases.”

—Iš Vilniaus praneš 
kad ten nei už didžiausi' 
nigus besimokąs jaui 
negali rasti kambario. '

mo 3 d. įvyko šv. 
i choro ir Marijos 
chorelio koncertas.

1 buvo daug, svečių

jaunimui svarbumą 
^užlaikyti gražią 
Mainą, kuri tik mū- 
F Amerikoje galima 
f lis pasakė, Europo- 
^Wos, o mūsų tar- 
^Mja dainos.
“W sudainavo visų 

pat padėtis Alytuje. Stfjrfižymėjęs maža- 
tai ir gimnazistai priC1* 
ieškoti kambario net au:, 
kių kaimuose /pas ūkinip 
Tokiu būdu j ii, eidami O 
kyklas, bus p Ji versti kla 
ti kilometrus/ Tokia ' 
dėtis Kaunas, kur sti 
apgyvendiirfami moky] 
ridoriuosetf/ir rūsiuose.JiT

fe gražias daine- 
^Saulutė tekėjo 
e didį milžiną ii 
jė.
i- programos iš 

suorganizuota 
-Tas, puikiai su 
■įjįAr Vėjai Pū 
1 Paukštutė” i 

kurios tai
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orespondentų Pranešimai
vietinį jaunimą, greičiau 
sipažintų; ir darbus tada 
lėtų greičiau gauti.

su-
ga-

O.
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jlėmis, pasileisdax) J 
sydavo sijonus, į J 
vo į bažnyčią. 
iavo apsitaisyti 3 
?odį, ta užsukdavo 3 
l pas pažįstamą 
davatkėlę ir, jai
visą savo maisto ^.Lgtaus Karaliaus šventė- 
drąsiaj apsidabinj^Laiių 27 d., įvyko Ma- 

siuvėjos kambuįįLpolio Kolegijos Rėmėjų 
rodžio, p a s i t a isyįXS| kuriame tėvų mari j o- 
kus ir skareles, fyjJprovincijolas kun. dr. J. 
losi vis traukė ten, plekas prašė rėmėjų padė- 
simtai Jos sesių k^Ums marijonams įkurti 
r meldėsi. , Ijanapolio kolegijos par- 
lekviena jų nepauj^L Vilniaus ir Žemaičių 
atsinesti iš savo arijas. Seimas nuošir-atsinesti iš savo arijas. Seimas nuošir- 
rūtų, _ dievmedaų jj sumanymą parėmė ir 
nų gėlių puokštei^ tas Kalvarijas ruošti, 
per visą dieną lietuvio širdžiai

gej pagar iai laiky^ Rangios Vilniaus ir Že- 
iztad visa baaiy^ Kalvarijos. Tai mūsų 

?n.iais vePėdavo djjj šventovės, kurias lie- 
dziais, rūtomis ir ir Amerikoje atminęs 
y ■ . . -i ir myli- Tiesa, to-
)aba.r traukė į yra įr Amerikoje,
’U ir merSaicių bčį ava vis mielesnė jau vien 
terys daugumoj įOj kad savo pasiaukoji
me prie lopšių, tibijį įkurdinta. Ji bus sava ir 
»s, kad vyrams gerijiHi jOg primins Lietuvos 

paskaitų klausyti, w Įoves
^kvi^s širdiesbdsui išrinko trijų asme- kopti į šviesesnjh komisiją; į kurią įeina 
šių rytojų. Tad hj, ju02asValantxejus,Wa- 
ruko nuo lopšio ų®į Com klebonas, kun. 
mo tnuso, . Vaitekūnas, 7.„.i 
įlietus gelumbių*. Į,, R į klebonas ir kun. 
s, užmiršus mauti ųj Bas Navickas, Mariana- 
is, tik suskilusiomis m 
,rbo rankomis leidofe

1 v Va UJlUAzJ- J.J t-tll ŲJ X * HAVA J

L. arba razancių kar®j s paVesta susitarti 
:mus atsiremdama tai 
rkstantį po jos I 
►jomis taką, tai į 
os bažnyčios bokhsll- 
s mielų stogų šešėm 
asyvus, virš kurių hki 
iltos, šilkinės pabiruaift 
isėlių duknos, pro taiį 
.rytum žvelgė Dievo Tė
isingos ir gailestingos ak Ku kitais įtaisyti. Kiek 
, matydamos Lietuvos]'/ ’ “ •
irs kaimietės sunkią di 
imino ir žadėjo gersų
.imingesnį gyvenimą jiiį ^as įr pigias ir tiktai 
ai, ir jos vaikams.

(Bus daugiau)

brangios Vilniaus ir Že-

patiko publikai, kad turėjo 
kartoti. Paskiausia pasirodė 
mūsų pasižymėjęs, padidin
tas mišrus parapijos choras. 
Tikrai buvo malonu klausy
tojams klausyti šių gražių ne 
visur girdėtų lietuviškų dai
nų: Štarkos „Močiute mano”, 
Bendoriaus „Mergužėlė lelijė
le, kur buvai”, N. N. „Tu esi 
šviesi, kaip saulė” ir Bendo
riaus „Trijų seselių”. Užbaig
ta himnu „Lietuva, tėvyne 
mūsų”.

Padėka tenka mūsų ener
gingam muzikui Broniui Vo
veriui, kuris tiek daug rūpi
nosi šio gražaus dainų vaka
ro priruošimu.

Kun. J. Kinta pranešė 
džiaugsmingai, kad už trijų 
savaičių mūsų gražioje baž
nytėlėje bus įrengti nauji 
elektriniai vargonai.

Provi-

Kolegijos rektorius ir 
marijonų provincijolas.

L SU 
[bos bendrove ir rinkti 

^statybai aukas. Pačiame 
(atsirado keletas asme- 
tarie pasižadėjo patys at- 
li taisyti po vieną Kry- 
s stotį.
Avarijose bus aštuonioli- 
[ryžiaus stočių, kurias 
geradariai ir vieni ar su-

stotys kaštuos, šiandien 
nežinia. Seime būta dvie- 
linčių; pradžioje pastaty-

oi bėgant ruošti turtin- 
ir puošnias. Bet nusvėrė 

J fe, kad iš karto statyti 
t b kiek brangesnes, kad 

^ilgiems laikams. Todėl 
tik nori prie šių Kalvari- 
statybos prisidėti, gali 
iptis į kurį nors šios ko- 

is dar darbas nebaigt jjOs kunigą, kuris patar- 
čienoje Šakių apskrityje, įjįaus stoties pasirinki- 
orma” esanti jau įvyki į sutvarkyme.

Lietuvoj
orma” esanti jau įvykį
.00 nuoš. Antroje vietojei [anoma, kad vasarą, kai 
d Utenos apskritis, kinil |Lietuvių Diena liepos 4 
rusi 58 nuoš. visų darbą, įUs galima tas Kryžiaus 
lainių apskritis — 56 na į iškilmingai pašventin- 
Zilkaviškio — 41 nuošj Ks paprastai tą dieną su- 
djampolės apskr. - tik įja j Mairanapolį minios 
įuoš., o Šiaulių apskritis Kalvarijas šventins 
/■os 7 nuoš. Dar labiau J ĮupaSi išbarstydamas že- 
,atsilikusios” K r etinį atvežta iš Jeruzalės. Jau

tas galima tas Kryžiaus

,atsilikusios” K r etinį
Švenčionėlių ir Rokiškio pačioje pradžioje kele- 
jkritys. Iš bendro ploto o asmenų davė aukų, kad 
Š27 ha žemės, paimtos į į pastatytos kelios statu- 
nės fondą, bežemiamsiri -švenč. Panelės Marijos 
Pažemiams esą numatj juozapo, kas suteiktų 
duoti 370,480 ha, tuo ta nanapolio parkams dau- 
visiems kitiems reikah atokios atmosferos, kuri 
yra numatyta beveik 111 Iktų tikėjimu ir lietuviš- 
ba. Vien „sovehozams" 
skirta 54,382 ha.

-Švenč. Panelės Marijos

rianapolio parkams dau-

los Kalvarijos bus turtas 
j šventovė Amerikos lietu- 

—Vilniaus Šopeno al> katalikų, kurie jau daug 
daryklos darbininkai mšių tikėjimo ir kultūros 
nautojai viešai skelbta 1 trų yra sukurę. 
jie pasiryžę kovoti sūdai 
ninku ir tarnautojų 
lišku dykavimu ir vėlavifl 
darbą”.

PATERSON, N. J.

Lapkričio 3 d. įvyko šv.
os

BALTIMORE, MD

Lapkričio 2 d. staiga mirė 
Konstantas Spranaitis, gyv. 
113 Montgomery St. Nuliūdi
me paliko žmoną, sūnų ir du 
brolius. Velionis buvo uolus 
parapijos rėmėjas, bažnyčios 
kolektorius. Laidotuvės įvy
ko lapkričio 5 d. šv. Kazimie
ro bažnyčioje buvo iškilmin
gos mišios, kurias atlaikė 
kun. Kinta; prie šoninių al
torių atlaikė kun. M. Kemežis 
ir kun. J. Stašaitis. Palaido
tas Kalvarijos kapinėse.

Sekmadienį, lapkričio 10 
d., parapijos salėje bus va
dinamas „Showeris”. Moterė
lės smarkiai darbuojasi rink
damos aukas nupirkti reika
lingus daiktus parapijos rei
kalams. Moterėlės parūpins 
valgius, o vyrai ištroškusius. 
Visi kviečiami dalyvauti. Į- 
žangos nebus, pinigai nebus 
priimami, tik kiekvienas as
muo atneš reikalingą daiktą.

Bemolis.

— Visų šventė labai iškil
mingai atšvęsta. Vėlinių die
ną bažnyčioje buvo iškeltas 
karstas, apstatytas žvakė
mis. Ant jo padėtas didžiulis 
kryžius visiems įtikinančiai 
vaizdavo Kristaus kančią. 
Ant karsto buvo iškeltas ir 
kielikas su stula. Kitataučiai 
manė, kad čia pamaldos už 
kunigą. Jie stebėjosi, kad pas 
juos nėra tokių gražių mal
dos papročių.

— Sekmadienį popiet buvo 
novena lietuviškai ir stacijos 
už vėles. Kristaus kančią aiš
kino kun. dr. Mendelis.

— Lapkričio 10 d. bus /mis
terių” puota, bilietai po 1.50; 
tęsis nuo 1 iki 6 vai. vak. Bus 
ir stacijos, tad ar daug lietu
vių apleis šias gražias pamal
das už vėles skaistykloje?

— Per spalių mėnesį labai 
sumažėjo siuvyklų darbai, la
bai silpnai dirba net ir pas 
Draiginą. Juočio siuvykloje 
daugiau dirbama, nes joje 
siuvama kareiviams dra
bužiai. Malinausko dirbtuvė
je dėl italo vedėjo nesusitvar
koma ir lietuviai išeidinėja.

— Praeitą savaitę mirė 
Antano Pilipausko žmona; 
mirė Juozo Matusevičiaus 
brolis Kostantas, dirbęs lie
tuvių atletų klube.

— Gaila jaunuolių, kurie 
virsta nuolatiniais saliūnų 
lankytojais. Sekmadienį te
ko užeiti į saliūną — kiek 
ten jaunuolių, svyruojančių 
prie barė! Net ir nusigėru
sių merginų yra. Jei kas 
nufotografuotų, jie ir patys 
nenorėtų į savo paveikslus 
pažiūrėti. J. K.

SĄJUNGIEČIŲ SUVA
ŽIAVIMAS

ELIZABETH, N. J.

Spalių 24 d. vietos orga
nizacijų atstovai išrinko Lie
tuvai Gelbėti Komitetą: pir
mininkas R. Džiovelis, vice- 
pirm. S. Radžius, ižd. kun. 
J. Simonaitis, iždo globėjai— 
Ig. Budreckis ir J. Budrys, 
finansų rašt. D. Anulionis 
ir raštvedys Petručionis.

Lapkričio 9 d. parapijos 
choras vaidins 3 veiksmų 
Miko Petrausko operetę „Ap
vesdinkite ir Mane”. Muzi
ką papildė J. Žilevičius, kurs 
vadovauja visam veikalui. 
Liet, kalbą taiso S. Valat
ka. Vaidinimas sunkus ir 
sudėtingas, bet vietos jau
nuoliai 
gerai.
O. Burneikaitė, I.
E. Karaliavičiūtė, L. Mac- 
keliūtė, V. Križauskaitė, A. 
Venckus, 
lauskaitė 
dinimas 
7:30 vai.

pasiryžo suvaidinti 
Vaidins F. Puzinas,

Buniūtė,

Y. Gedminas, Sid- 
ir Puzinas, 

įvyks par. 
vakare.

Vai- 
salėje

Rep.

BRIDGEPORT, CONN.

............ alijos choro ir Mari j 
Nepriklausomos . dorelio koncertas.

kar-° m° iaii bUk0S buV° .?aUg’ svečių 
x . -a M m matyti iš Harrisono,
baigę pilną gimnazijoj įr į§ kitų apylin-

laikais į 
priimami tiktai jauni

Dabar, Lietuvos karo 
lą pavertus raudonoji 
mijos karo mokykla, M. 
imami ir jaunuoliai. 
„nemažiau kaip 4 
jos klases.”

—Iš Vilniaus pi 
kad ten nei u? didaaita^gu skamba dainos, 
nigus besimokąs jaujjnniausia i sudainavo visų 
negali rasti kambario, narnas pasižymėjęs maža- 
pat padėtis Alįtuje. Stjįras šiajs gražias daine- 
tai ir gimnastai 1 "
ieškoti kambai0 Det,. J 
kių kaimuose asūki^ 
Tokiu būdu jų^Lj 
kyklas, bus pr?61^ 
ti kilometrus/T°^a į 
dėtis Kaunęį kur j 
apgyvendinsimi , 
ridoriuoserfųf rūsiuos^

Į-Kleb. kun. Kinta pabrė- 
|taisų jaunimui svarbumą 
Js laikais užlaikyti gražią 
laišką dainą, kuri tik mū- 
gtarpe Amerikoje galima 
pyti. Jis pasakė, Europo- 
jondabombos, o mūsų tar-

pri^t Birutė, ^Saulutė tekėjo, 
įkėlė apjle didį milžiną ir 
'1 grožy/jė.
ntrą dalai programos iš- 
ė naujai K suorganizuotas 

chortĄ
■lodamas 1

as, puikiai su- 
l.Ar Vėjai Pū- 

[Mštatė^hFaukštutė” ir 
K kurios taip

HAvemeyer 8 - 0259

FOTOGRAFAS
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.
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RUDENINIS IŠPARDAVIMAS!

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St, Brooklyn

Kampas Roebling Street

%

®
®

®
®
®
®

Die- 
Los

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

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

CRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITIENĖ IR SCNAI
409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU-

SIU KAINŲ IR LABIAUSIAI
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ H.

BROOKLYNE ™

Brooklyno Graboriai

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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Kun. Juozas Jusevičius

KELIAUJANT AUTOMOBILIUM
(Tęsinys)

Tuojau patėmijau mieste 
didelį jūrininkų skaičių. Man 
buvo paaiškinta, kad į San 
Diego įplaukia visi Ameri
kos karo laivai. čia yra 
jūrininkų mokykla. Patys 
matėme, kaip jauni jūrinin
kai lavinami. Netoli nuo 
kranto stovėjo karo laivas. 
Jis atrodė mažas, bet man 
paaiškinta, kad tai buvo di
džiausias Amerikos laivas, 
nuo kurio ir lėktuvai gali 
pakilti.

Prie laivų uosto yra dide
lis kalnas. Nuo jo galima 
matyti visą miestą. Jame yra 
didelė Amerikos tvirtovė, 
kurioje paslėpti dideli Ame
rikos gynimosi pabūklai.

San Diego parkais nega
lima atsigėrėti. Jie yra pa
skendę palmose, gėlėse ir 
kituose medžiuose. Gražiau-

kės vyčiai neužmiršo savo 
draugo nelaimėje ir gausiai 
aplankė jo motiną paskutinė
je žemės kelionėje. Per visus 
vakarus vyčiai atsilankė iš 
įvairių kuopų; buvo atvyku
sių ir iš New Jersey. Visai 
šeimai reiškiama nuoširdžios 
užuojautos. Laidotuvėse pa
tarnavo grab. Shalins-šalins- 
kas.

sias parkas yra Balbau par
kas. Tenai yra dideli na
mai poilsiui, žaidimams ir 
koncertams. Lauke stovi di
džiausi pasaulyje vargonai. 
Jais duodami įvairūs kon
certai.

San Diego mieste yra į- 
vairių tautų. Daugiausia is
panų, meksikiečių, portuga
lų, kinų ir kitų. Daugumoje 
katalikai, turi dešimts baž
nyčių. Kiekviena bažnyčia 
turi savo mokyklą. Kai ku
rios turi ir aukštesnes 
kyklas.

Gerai apžiūrėję San 
go miestą, važiavome į 
Angeles.

Norime Maudytis
Kai palikome San Diego, 

važiavome pagal Ramųjį 
vandenyną į Los Angeles. 
Oras buvo gražus, žmonės 
vienmarškiniai v a i k ščioja. 
Mūsų gi nervai sugadinti 
dėl nelaimės. Norime mau
dytis, kad nurimtų mūsų ner
vai. Kai tik privažiavome 
prie Long Beach, garsių 
maudynių, sustojome ir nu
ėjome ne tik pamirkyti ko
jas vandenyne, bet ir išsi
maudyti. Aš niekados ne
užmiršiu, kad tai buvo 
šio 15 d.

Capistrano Misija
Jau seniai girdėjau,

šeštadienį, lapkričio 9 d., 
įvyksta Federacijos rudens 
balius, kurs turės būti sėk
mingas. Svečiai bus įvairiai 
palinksminti, tarp kitko ir 
gėlių šokiu. Paimti geri mu
zikantai. Bilietai iš anksto 
35c., prie durų — 40c. Vai
kams 25c. Pradžia 7:30 vai. 
vak.

Moterų Sąjungos New 
York ir New Jersey apskri
ties suvažiavimas įvyko spa
lių 20 d. Kearny, N. J. Susi
rinkimo dalyves gražiai pa
sveikino kun. L. Voisiekaus- 
kas. Dalyvavo septynių kuo
pų 17 atstovių ir keliolika 
viešnių. Suvažiavimas buvo 
gyvas. Išreikštas protestas 
prieš Lietuvos užgrobimą. Po 
posėdžio 63 kp. pirm. A. Mi- 
lunaitienė pakvietė atstoves 
ir viešnias į kalakutų vaka
rienę, kuri buvo labai ska
niai parengta. Per vakarienę 
pasakyta keletas nuoširdžių 
kalbų. Kiekvienos kuopos 
pirmininkė pareiškė savo 
mintis. Programą paįvairino 
vietinės kuopos neseniai su
sidaręs choras. Atstovės išsi
skirstė geroje nuotaikoje.

S. S.

Praeitą šeštadienį buvo 
Klimaičių sūnaus vestuvės. 
Pokylis įvyko parapijos sa
lėje. Svečiai linkėjo jaunave
džiams geriausios laimės. 
Jaunavedžio tėvelis A. Kli- 
maitis yra parapijos geras 
ir širdingas darbuotojas, 
draugijų raštininkas, parapi
jos ilgametis trustistas. Jis 
yra „Amerikos” ir „Muzikos 
Žinių” skaitytojas. Ilgiausiu 
metų jaunavedžiams ir jų tė
veliams.

Choro vakaras bus lapkri
čio 24 d.; daug juokų, gražiu 
dainų. Visi turėtų nepamiršti 
atsilankyti jaunimo vakare.

Šiuo laiku daug jaunimo 
atvvksta iš Pennsylvanijos 
darbų ieškoti. Daugeliui pa
vyksta gauti. Būtu gerai, kad 
tas jaunimas atsilankytų pas

GREAT NECK, N. Y.

Spalių 30 d. mirė Veronika 
Kurtinaitienė, gyvenusi 51 
Van Mostrand Avė. Velionė 
palaidota lapkričio 2 d. Ji bu
vo gerai žinoma vietiniams ir 
apylinkės lietuviams; buvo 
48 metų amžiaus, sirgo kiek 
ilgesnį laiką. Nuliūdime pali
ko vyrą Petrą, sūnus Petrą 
ir Antaną ir Aleksandrą Va
siliauską ir dvi dukteris — 
Marijoną Vasiliauskaitę ir 
Elzbietą.

Velionės sūnus Aleksan
dras Vasiliauskas yra labai 
veiklus jaunimo ir vyresnių
jų tarpe, ypač daug dirba vy
čiams. Malonu, kad apylin-

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst

310 John Street,
Harrison, N. J.

Ateinantį antradienį, lap
kričio 12 d., 7:30 vai. vak., 
Kasmočiaus salėje, bus Fede
racijos susirinkamas. Nariai 
turi atsiminti, kad išrinkta 
nauja diena ir nauja vieta 
susirinkimams.,

Vietiniai lietuviai rengiasi 
dalyvauti Federacijos apskri
ties rengiamame „Margumy
nų Vakare”, sekmadienį lap
kričio 10 d., Apreiškimo pa
rapijos salėje, Brooklyne. 
Kas norėtų bilietų ar susisie
kimo priemonių, tegu krei
piasi pas A. Vasiliauską.

kaip 
į Capistrano misiją atskren
da kregždės šv. Juozapo die
ną, kovo 19 d. Ir paskui 
išskrenda šv. Jono dieną. 
Būtinai norėjau tą vietą ma
tyti. Kai ten buvome sau
sio 16 dieną, tai kregždžių 
dar nebuvo.

Tėvas Junipiro Sura, pran
ciškonas įsteigė San Juan 
Capistrano misiją 1776 me
tais indėnams, kurie čia gy
veno. Toji misija yra dei
mantas kitų misijų Kalifor
nijoje.

Čia tėvai pranciškonai pra
dėjo indėnus civilizuoti. 
Tėvai mokė juos laukus ar
ti, daržus išdirbinėti, gyvu
lius auginti. Jie išmokė 
juos dirbti vyną iš vynuo
gių. Tėvai pranciškonai mo
kė indėnus išdirbinėti indus 
iš molio, įrankius iš gele
žies žemės ūkiui. Dar ir da
bar stovi dirbtuvės, kuriose 
indėnai mokomi įvairaus 
amato. Toje misijoje yra

daug ir kitų palaikų, kaip 
bažnytinių drabužių kuriuos 
tėvai vartojo.

Buena parkas
Buena parkas man buvo 

tuo garsus, kad lietuvis 
Pranas Valuckis turi di
džiausią namą tame mieste 
ir vienintelį teatrą. Garbė 
lietuviui pažengti toje pra
monėje. Valucko tuo kar
tu nebuvo namie. Bet bu
vo malonu pamayti tai, ką 
jis turi.

Į Los Angeles
Los Angeles labai didelis 

miestas — sunku pasakyti, 
kur yra jo galas. Jis susi
deda iš mažesnių priemies
čių. Jame yra daug ką pa
matyti. Pirmiausia norėjome 
pamatyti Lietuvos garbės 
konsulą Julių Bielskį. Tai su
manus žmogus. Gyvendamas 
taip toli Vakaruose, sveti
mų tarpe, jis skleidžia mū
sų tautos garbę. Kitataučiai 
pažįsta jį iš įvairių straips
nių apie Lietuvą anglų laik
raščiuose.

Jis gyvena labai gražiame 
name, ispanų stiliaus. Prie 
jo privažiavus, atrodo, kaip 
palocius. Įėjus į vidų ne
galima atsigėrėti jo gražu
mu ir visokiais patogumais. 
Bielskių šeima labai simpa
tinga, draugiška ir maloni.

Hollywood
Nors nei vienas iš mūsų 

keliauninkų draugystės (pre
latas, Henrikas ir aš), ne
lanko teatrų, bet važiavo
me aplankyti Hollywood, 
kur visi paveikslai gamina
mi ir kur vaidintojai gyve
na. Yra gražių namų. Bet

nieko nepaprasto. Brangu
mas—neišpasakytas. Užėjo
me Hollywoode išsigerti ka
vos. Kai prisiėjo mokėti, 
mums paskaitė po pusę do
lerio. Kitur galima turėti 
geriausius pietus už tiek ar
ba mažiau.

Santa Monica
Tai jūrų priemiestis. La

bai gražus. Iš šv. Monikos 
vardo paliko tik vien sto- 
vyla parke prie jūrų. Ka
talikų bažnyčia, kad ir gra
ži, bet, rodosi, tik viena. Į 
pietus nuo šv. Monikos yra 
tikrai lietuviškas žydų mie
stelis. Gatvės siauros, ne
švarios, žydų krautuvės ir 
kiti dalykai. Mat, žydai la
bai mėgsta gyventi prie van
dens. Mes taip pat tenai 
valgėme, maudėmės ir il
giau pabuvome. Lietuvis 
greit su žydu biznį padaro 
ir susidraugauja.

(Bus daugiau)

—Ukmergėje ta pačia pro
ga surengtą minėjimą atida
rė „draugė” Levinaitė.

— Buv. grafo Pšezdeckio 
dvare prie Rokiškio įrengia
mas muziejus.

Pirkit Anglis

LISAUSKO ANGLIŲ 
KOMPANIJOJ

(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR & GRILL

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

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas - -* 
411 Grand St?SV^’
Brooklyn, N.L

+■—-—-—-—-—-—«—"—-—-—-—-— 
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1 Tel. EVergreen 7-4335
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Tel. STagg 2-5043 •
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MATTHEW P. BALLAS !
1 (Arrnakauskas) j

Į 
Graborius—Balsamuotojas

j Moderniška Koplyčia

Į
1 423 Metropolitan Ave., •
J Brooklyn, N. Y. i
1 i
A___ a___ a___ a___ a a a a a—a— . N .4,

Į

i

1 
1
1
1 
1
1 
» 
1

(Bieliauskas) :1 1 1 
Laidotuvių Direktorius «

Notary Public • į 1 1 1 1 
į 

660 Grand Street, 1 «
Brooklyn, N. Y. 1 1 1

EVergreen 8-9770
į

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

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir Į 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC į

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

1
, 337 Union Avenue,

Brooklyn, N. Y.
į Namas tas pats, tik miesto pa-
[ tvarkymu pamainytas numeris
' buvusio 107 Union Avenue.
L —-—■—-—■—.—■—O.—»—■—■—__ .4,

j---------------------------------------------

; Tel. Stagg 2-4409
1

A. RODZEWICZI1
; (Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
!
i

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

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

111

Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

------  $150 -------
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N- Y.
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Lapkričio - Nov. 8 d„ M KAIP 

Į jesužinos. 
Itflaino netekus. 
W politika, 
įjdžia pagalbos.

LIETUVOS KONSULATO 
NAUJAS ADRESAS BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Margumynų Vdksras
SEKMADIENĮ

Lapkričio-Nov. 10d., 1940
Apreiškimo Par. Auditoriuine

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

IR KITI ĮDOMUMAI

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

PASKUTINIS PAKVIETIMAS GRAŽIAI APRAŠĖ

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas nuo lapkričio 1 d. 
perkeltas į naują butą. Da
bartinis 
bus: 41 
York, N. 
ka tas 
7-4552.
geriausia 8th Avė. požeminiu 
traukiniu. Konsulato darbas 
ryšium su persikėlimu nei 
kiek nesutrukdytas.

konsulato adresas 
West 82 St., New 
Y. Telefonas palie- 
pats: TRaf algar 

Konsulatą pasiekti

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

bus šį sek- 
mišių metu, 
vyrai prašo-

Tuojau po

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

„Amerikos” vadovybė ir L. 
K. Federacijos New Yorko 
Apskritis maloniai kviečia 
visus šios apylinkės lietu
vius į didįjį MARGUMYNŲ 
VAKARĄ, įvyksiantį'šį sek
madienį, lapkričio 10 d., 5 
vai. popiet, Apreiškimo par. 
salėje, šiai pramogai pa
ruošta tikrai įdomi, svarbi 
programa, kuri patenkins 
visus atsilankiusius.

Programoje dalyvaus ar
tistė Jonė ŽUKAUSKAITĖ 
—padainuos solo dainų; vi
siems bus malonu išgirst 
jos lyrinį sopraną; APREIŠ-* 

pįKIMO par. choras, muz. J. 
rANKAUS sumanioje vado- 

ne padainuos kelias sma- 
ma lendamas; E. BARTKE- 
io vykdyfS vadovaujama vai- 
vykdymą, ^upė suvaidins la- 

: mą, keturių veiks-

GANORIS”. Po programos 
bus ŠOKIAI, tad visi galės 
jaukiai pasilinksminti.

Pertraukų metu atsilan
kiusieji galės ir užkandžiau
ti, nes šeimininkės bus pa
siruošusios visus skaniai pa
vaišinti. Ir moterys, ir vy
rai bus visiškai patenkinti. 
Svarbiausia — gausiai atsi
lankyti. Bus graži nuotai
ka, tad kodėl jos dar nepa
didinti, pasikviečiant savo 
artimuosius, savo pažįsta
mus?

Visus kviečiame, visų lau
kiame. Visi susitikime Ap
reiškimo par. salėje šį sek
madienį, lapkričio 10 d., 5 
vai. popiet. Salės durys bus 
atdaros nuo 4 vai. popiet, 
tad prašome nevėluoti. Pra- 
grama bus pradėta punk
tualiai.

kais. Kelionės tikslas—pa
informuoti apie Lietuvos 
žmonių padėtį.

MIRĖ T. PALUBINSKIENĖ

Lapkričio 4 dieną Kings 
County ligoninėj mirė Te
resė Palubinskienė, 46 m. 
amžiaus, gyvenusi 1876 Hart 
St., Ridgewoode, Brooklyne. 
Velionė buvo pašarvota grab. 
Aromiskio laidotuvių įstai
goje, Brooklyne. Palaidota 
ketvirtadienį, lapkričio 7 d. 
10 vai. ryto iš Apreiškimo 
parapijos bažnyčios į šv. Jo
no kapines. Velionė paliko 
3 dukteris: Bertą, Francis 
ir Johaną, sūnų Joną ir vy
rą Praną.

Velionė buvo Apreiškimo 
parapijos tretininkių, Gyvo
jo Rožančiaus ir Moterų S- 
■g'OS Aiarė; stuma ',,Ameri- 
kos” bičiulė. Velionės šei
mai reiškiame gilios užuo
jautos.

Brooklyno v y s k u p i jos 
„Tablet” laikraštis, plačiai 
skaitomas ir už vyskupijos 
ribų, lapkričio 2 d. numery
je labai gražiai aprašė Ap
reiškimo par. CYA jaunimo 
bendrą komuniją ir bendrus 
pusryčius, įvykusius Kris
taus Karaliaus šventėje. Ap
rašyme paduota ištisos iš
traukos iš kalbėtojų pasaky
tų kalbų. Aprašyme aiškiai 
parašyta, kad CYA grupę su
daro lietuvių jaunimas.

ses-
An-

ČIGONŲ BALIUS
Mot. S-gos 24 kp. šį 

tadienį, lapkričio 9 d., 
gėlų Karalienės par. salėje
turės labai įdomų čigonų 
balių, kurin kviečia visus at
silankyti. Rengėjos visus 
dalyvius tinkamai priims. 
Laukiame. Rast.

VYRŲ BALIUS

MASPETHO ŽINIOS

Dr. Jonas Petrauskas-Pe- 
terš vėl atidarė savo ofisą, 
kur buvo seniau, 57-22 — 69 
Place, Maspethe. Daktaras 
yra čia populiarus, plačiai ži
nomas. Priima kasdien, iš
skyrus trečiadien. ir sekma
dienius. Daktaro tėvas yra 
kontraktorius ir dabar stato 
parapijos kleboniją. Yra pa
statęs ir parapijos bažnyčią.

Apreiškimo par. šv. Vardo 
vyrų dr-ja ateinantį penkta
dienį, lapkričio 15 d., rengia 
didelį silkių ir grybų balių, 
kuris visiems vyrams labai 
patiks. Rengėjai maloniai 
kviečia visus vyrus atsilan
kyti, ypač laukiami šv. Var
do vyrai iš kitų parapijų. Vi
si drauge smagiai praleiski- 
me laiką. Bus įdomus laimėji
mas.

Silkių ir grybų baliaus 
pradžia 8 vai. vak. Balius į- 
vyks Apreiškimo par. salėje.

MIRĖ

LANKĖSI KONSULAS 
Ps DAUŽVARDIS

Lapkričio 5 d. „Ameri-1 
kos” įstaigoje lankėsi Lie
tuvos konsulas Chicagoje 
Petras Daužvardis. Konsu
las praeitą savaitę buvo Ka
nadoje, kur jį pakvietė To
ronto ir Montrealio lietu
viai. Kanadiečiai lietuviai 
labai giliai seką Lietuvos į- 
vykius ir pasiryžę prisidė
ti prie viso pasaulio lietuvių, 
dirbančių ir kovojančių ne
priklausomai Lietuvai atsta
tyti. Iš New Yorko konsu
las Daužvardis grįžo į Chi- 
cagą.

Lietuvos konsulatas Chica
goje nuo lapkričio 1 d. per
keltas į naują vietą. Nau
jas adresas: 30 North La 
Salle Street, Room 601, Chi
cago, Ill.

SVEIKINIMAS, AUKA 
Iš PHILADELPHIJOS

Nuolatinis „Amerikos” 
bendradarbis, artimas bičiu
lis Kazys Dryža, gyvenąs 
Philadelphijoje, atsiuntė sa
vo paramą „Amerikos” Nau
jo Intertypo Fondui ir to
kio turinio sveikinimą:

„Siunčiu savo sveikinimus 
ir linkėjimus Jums persikė
lus į naujas tinkamesnes 
patalpas. Tegul būna „Ame
rikai” pilnas pasisekimas iš 
naujų patalpų plėstis ir sklei
sti visuomenėje tiesos žodį. 
Tegul Dievas laimina „Ame
rikos” darbus. Siunčiu „Ame
rikai” mažą paramą, pora 
dolerių. Būtų pageidaujama, 
kad visuomenė giliau atjaus
tų katalikišką spaudą 
teiktų jai paramą pagal 
vo išgalę.

Su daug linkėjimų,
K, Dryža.” 

Nuoširdus ačiū K. Dryžai 
už sveikinimus, linkėjimus ir 
paramą. Jo parama mums 
labai brangi, nes ji tiesio
giai neprašyta. K. Dryža 
visada, kur tik šaukia svar
būs katalikiški ir tautiški 
darbai. Daugiau Dryžų kiek
vienoje kolonijoje, o gero
kai pasikeistų visas visuo
meninis gyvenimas!

Žinutės
— „Halloween party” turė

jo mokyklos vaikučiai ir Jau
nų Moterų draugija. Moterų 
mėnesinis susirinkimas įvy
ko lapkričio 4 d.

— Maspetho vaikų sporto 
aikštę ir parką atidarė. Da
lyvavo ir lietuviai parade su 
savo vėliavomis, Karalienės 
Angelų par. vaikų berniukai.

— Šv. Vincento Draugija 
(parap.) paaukojo 100 dol. 
lietuviams kat. pabėgėliams 
Berlyne. Pinigai pasiųsti per 
Lietuvos Gelbėjimo Fondą.

— Choro ruošta pramoga 
gražiai pavyko. Programą iš
pildė šv. Jurgio parapijos 
jaunimas, muz. J. Brundzai 
vadovaujant.

Lapkr. 5 d. šv. Kotrynos 
ligoninėj mirė Joseph Pil
ger. Palaidotas ketvirtadienį, 
lapkr. 8 d. iš namų, kur 
ir buvo pašarvotas 53-40 
Metropolitan Avė., Brookly
ne, į Kalvarijos kapines. Li
ko žmona Ona Žebrauskaitė, 
3 broliai ir 2 seserys.

PIRMI NAUJOKAI JAU 
ŠAUKIAMI

GRAŽI MAŠINA...
ir 

ša- „Amerikos” naujo inter
typo fondo pačiais pirmuti
niais aukotojais buvo Jo
zefą Paulauskienė ir Alfon
sas Stankevičius. Abu jau 
apsilankė naujose patalpo
se, abu apžiūrėjo naują in- 
tertypą. Abu pareiškė, kad 
naujoji mašina graži, tik, 
girdi, reikią ieškoti gausin- 
gesnio rėmėjų skaičiaus, kad 
geičiau būtų jos skola iš
mokėta.

JIE DAUG PAGELBĖJO

VEIKĖJOS AUKA

LANKĖSI WASHINGTONE

Bažnyčios dvasinin-1 ti.

Kun. J. Balkūnas, K. V. 
sekretorius, lankėsi Phila., 
Chicagoje ir Washingtone, 

matėsi su aukštais Ka-

MOTERŲ PRAMOGA

Naujose patalpose „Ame
rikos” įstaigą aplankė ir ge
ro pasisekimo palinkėjo Mo
terų Sąjungos New York ir 
New Jersey apskr. pirm. St. 
Subatienė. Ji visada viena 
pirmųjų^ „Amerikos” bičiu
lių, tad ir šį kartą savo pri
tarimą palydėjo vieno dole
rio auka „Amerikos’ Naujo 
Intertypo Fondui, pasižadė
dama ateityje ir vėl parem-

Naujose patalpose „Ame
rikos” štabui labai daug pa
gelbėjo Vincas Vitkus, Ka
zys Baltrušaitis, A. Andre- 
šiūnas, J. Čemerka, Jurgis 
Tumasonis ir kiti. Kamba
rių išdažymo darbą labai 
gražiai ir prieinamomis kai
nomis atliko Andrešiūnas ir 
Čemerka, kurie neseniai nu
dažė Apreiškimo par. baž
nyčią.

Visiems padėjusiems 
„Amerikai” įsikurti naujoje 
vietoje nuoširdus ačiū.

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija 
madienį 9 vai. 
Visi parapijos 
mi dalyvauti.
Mišių bus susirinkimas, į 
kurį prašomi parapijos vy
rai ateiti ir prie mūsų gar
bingos draugijos prisirašyti. 
Susirinkimas bus trumpas, 
todėl vyrai nepamirškite— 
patys ateikite ir kitus pa
kvieskite.

Parapijos jaunuolių klubo 
krepšinio - basketball sezo
nas prasidės lapkričio 10 d., 
sekmadienį, Transfiguration 
salėje, kampas Hooper St. 
ir Marcy Ave. Pradžia 7:30 
vai. vak. Įžanga tik 
centų. Bus šokiai ir 
pamarginimai.

20 
kiti

GRAND CHAIR CORP. 
Lietuvių Rakandų Krautuvės 

PRANEŠIMAS

Karinei prievolei atlikti 
naujokų ėmimas jau turi ge
rą pradžią. Numeriai, pagal 
kuriuos nustatoma šaukia
mųjų kariuomenėn eilė, su
tvarkyti ir iš Washington© 
išsiuntinėti vietinėms naujo
kų komisijoms, kurių pareiga 
surūšiuoti savo apylinkės įsi
registravusius vyrus ir iš
siųsti jiems pranešimus su 
klausimų lapeliais. Klausimų 
lakštuose klausiama apie įsi
registravusio vyro sveikatą, 
šeimyninę padėtį, dirbamą 
darbą, mokslą ir t.t. Klausi
mų lakštai turi būti išpildyti 
per penkias dienas nuo jų ga
vimo dienos.

Jau yra paskirti gydytojai, 
kurie peržiūrės šaukiamų vy
rų sveikatą. Vyriausiu New 
Yorko miesto gydytoju pa
skirtas dr. pulk. Kopetzky, 
ispanų ir pasaulinio karo ve
teranas.

Pirmadieniais, trečiadie
niais ir penktadieniais iš 
WCNY radijo stoties, 5:45 
vai. vak., bus duodamos nau
jokams reikalingos ir labai 
naudingos informacijos. Šių 
pranešimų verta pasiklausyti 
visiems, kurie įrašydinti į 
naujokų sąrašus.

Gerbiamieji:
Jums gerai pažįstamas A. 

Petraitis persiskyrė su šiuo 
pasauliu š.m. spalių 12 d. 
Mes, šeimos nariai, neteko
me tėvo ir biznio gaspado- 
riaus, kurio pastangomise į- 
kurta Grand Chair Corp., 
rakandų krautuvės. Atsa- 
komingas biznio vedimas ten
ka vesti mums jauniems, su 
mūsų motinos pagalba.

Mes biznio reikalus vėsi
me taip kaip mūsų tėvas 
vedė ir stengsimės išlaiky
ti visa tai, kas riša biznį 
su visuomeniško pobūdžio 
veikimu lietuvių tarpe. Kiek 
leis galimybės, mes neatsi
sakysime remti visą tai, kas 
mums atrodys remtina, kaip 
iki šiol, taip ir ateityje. 
Biznio reikale stengsimės 
patenkinti visus, parduodant 
kuo prieinamiausiom kai
nom ir mandagiu patarnavi
mu.

Todėl kviečiame lietuvius 
atsilankyti į mūsų krautu
ves ir susipažinti su mūsų 
rakandais, kainomis ir pa
lyginti kainas su kitomis 
krautuvėmis.

Tariame visiems savo kos- 
tumieriams širdingą ačiū už 
Jūsų paramą ir prisidėjimą 
prie lietuvių rakandų krau
tuvės ištobulinimo. Prašo
me nepamiršti—reikalui es
ant, atslankyti ateityje.

M. Petraitienė ir sūnūs
409 ir 436 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

Apreiškimo par. Moterų 
S-gos 29 kuopa penktadienį, 
lapkričio 29 d., ruošia labai 
puošnų silkių, grybų ir kitų 
skanumynų balių. Rengėjos 
kviečia moteris ir vyrus gau
siai atsilankyti.

komunistinės re- 
J sukakties proga 
; ambasadorius Ou- 
’ flashingtone suren- 
^atnų balių, kurin 
.j per 700 asmenų, 
išimtinai vadinamų 

stinių valstybių at- 
Šeimų ir palydovų, 

j^y su savo žmona 
po ambasados kam- 
kloniojosi visiems 

jiems, stengėsi kiek- 
’ paspausti ranką 
jam nusišypsoti.

“ daugybės stalų bu 
jos lėkštės įvairii 
jynų, kaip kaviaro ii 
mandrybių; to neuž 
.buvo gausu ir vod 
kitokių neblaivinin 

gėrimų. Sovietų am 
rius lyg norėjo paro 
kad Sovietų žmonėi 

Brooklyn, N. y o užtektinai valgyti 
Goooccococcįiai gerti, tad ir ji

VALANDOS: 
9—12 ryte 
1—8 vakare 

Penktadieniais uždaryta 
TeL EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(Vencius)

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

(Williamsburgh Bridge Plaza)

OIOIO

Tel. EVergreen 4-7142SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENĖ Geriausias paslrinkim
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai K REIPE n

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street

oioioioioio:oTo:o:o:o:ox

PADĖKA
„ .ii pavaišinti.Ryšium su persikrausi r

j naujas patalpas; susi ką pasakytų, jei ži 
daug susitrukdymų, 
šis „Amerikos' 
leidžiamas sumažintas, 
savaitę „Amerikos” da 
jau bus normaliose sąl 
se.

pavesta su- 
Kalbų Sky- 
pavesta su-
Sekciją ir

š. m. spalių 16 d. buvo 
registruojami visi vyrai tarp 
21 ir 36 metų amžiaus. Pa
renkamosios Tarnybos New 
Yorko Miesto Administraci
ja stengėsi numatyti įvai
rias kliūtis ir parūpinti ver
tėjus. Tuo tikslu majorui 
B. T. Anuškevičiui, P.T.D. 
asistentui, buvo 
daryti Svetimų 
rių. Man buvo 
daryti Lietuvių
buvau paskirtas Parenkamos 
Tarnybos patarėju.

Atsikreipus į patriotišką 
visuomenę, visa eilė vyrų 
pasisiūlė savanoriais visai 
dienai, ir išbudėjo policijos 
štabuose ir nuovadose nuo 
8 vai. ryto ligi 10 vai. va
kare.

Pulk. Arthur V. McDer
mott ir maj. B. T. Anuš- 
kevičiaus prašomas, šiuo tu- 
rju garbės jų vardu, ir sa
vo vardu, padėkoti patrio- 
tingiems lietuviams, kurie 
visą dieną nemokamai tar
navo Dėdės Šamo tarnyboje 
spalių 16 d.: kun. Jonui Lau- 
rynaičiui, inž. Jonui C. Bal
tui, Vaciui Daukintui, Ka
ziui Jovaišai, Domui Klin- 
gai, Ričardui Kurdinaičiui, 
Juozui B. Laučkai, Kaziui 
Motuzai, Kaziui Pilėnui, Juo
zui Šimoniui, Jonui Valaičiui 
ir Kaziui Vilniškiui.

Adv. K. R. Jurgėla
525,000 NAUJŲ NAMŲ

Valdžios įstaigų apskaičia
vimu, šiemet Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse naujų 
vienos šeimos namų pastaty
ta apie 525 tūkstančiai, kurių 
statybai valdžia teikė para
mos. Pernai tokių namų pa
statyta 436,000. Kai nebuvo 
įstatymo, pagelbstinčio na
mų statybai vąldžios parama, 
1933 metais pastatyta tik 38,- 
000 vienos šeimos namų.

tįSA

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

TRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

,pie vaišes tie milijc 
numeri rietu vergijoje laike 

rbininkų, kurie tui 
valandas laukti e 
dar su leidimo koi 

Administra id galėtų kąsnį du: 
= sipirkti ar skarma] 

T TdT'lVQFQ™ kūnui įsigyti 
U I U IL iN 0 Fj O ;ky ramus _ Sovi, 

WHOLESALE & RETA mna cenzūra nele 
BEER, WINES & LIQUU b sužinoti apie ;

8 vaišes, apie jo 1

a,-----V •

ričio 9 d. anglai n
NOTICE is hereby given that Licen 
GB 116G0 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control Law _
Halsey St., Borough of Brooklyn, Cox Hlltrnain Tnirna+
Kings, to be consumed off the preml BUVUSIO IIllIllSl

PETER PHILBIN ' '
1329 Halsey St., Brooklyn,

—- -------------------------- -
NOTICE is hereby given that Licei 
RL 7977 has been issued to the und( 
to ■seH-Aeer,- wfne -and liquor nr retai 
Section 107 of the Alcoholic BeveraĮ 
trol Law at 177 Dwight St., Boro' 
Brooklyn, County of Kings, to be co 
on the premises. 

MAX SCHWENDTNER 
177 Dwight St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 11140 has been issued to the unde 
to sell beer, at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage Control Lf] 
301 Jefferson St., Borough of BrJ 
County of Kings, to be consumed oj 
premises. V

NATALE GANDOLFO 
301 Jefferson St., Brooklyn, >]

NOTICE is hereby given that Licens] 
RL 7891 has been issued to the undefl 
to sell beer, wine and liquor at retail! 
Section 107 of the Alcoholic Beverage) 
trol I.aw at 92-96 Church Ave., 478 
Donald Ave., Borough of Brooklyn, fl 
of Kings, to be consumed on the pra 

JOHN F. ESCHMANN 
d-b-a Beverly Tavern 

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

NOTICE is hereby given that License 
GB 10955 has been issued to the under] 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control La 
2319 Pitkin Ave., Borough of Bra 
County of Kings, to be consumed oJ 
premises. 

JOSEPH PAPPALARDO
2319 Pitkin Ave., Brooklyn, }
NOTICE is hereby given that Licensj 
RL 7593 has been issued to the under! 
to sell beer, wine and liquor at retail ! 
Section 107 of the Alcoholic Beverage1 
trol Law at 621 Chester St. & 109 ' 
man Ave., Borough of Brooklyn, Counfi 
Kings, to be consumed on the premi 

RICHARD C. CONNORS | 
621 Chester St. 1
& 109 Hegeman Ave., Brooklyn, hi1-

NOTICE is hereby given that Licenser 
EB 2847 has been issued to the undersn, 
to sell beer, at retail under Sectionf 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1070 Rockaway Ave., Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed onj 
premises. 

ROSE ARMOCIDA
1070 Rockaway Ave., Brooklyn, N|

NOTICE is hereby given that License! 
RL 7765 has been issued to the undersij 
to sell beer, wine and liquor at retail uj 
Section 107 of the Alcoholic Beverage I 
trol Law at 2273 Pitkin Ave., BorougM 
Brooklyn, County of Kings, to be consii 
on the premises. 

MICHELE LISCHIO 
2273 Pitkin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ’ 
EB 2685 has been issued to the undersij 
to. sell beer, at retail under Section | 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
303 Sumner Avė., Borough of Brook 
County of Kings, to be consumed on 
premises. 

ROBERT WALLEN 
303 Sumner Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License.! 
GB 10469 has been issued to the undersig 
to sell beer, at retail under Section į 
of the Alcoholic Beverage Control Law, 
223 Lee Ave., Borough of Brook! 
County of Kings, to be consumed off ■ 
premises. 

223 Lee

NOTICE 
GB 11450 __  _______ _____ _________
to sell beer, at retail under Section 1 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
993 Manhattan Ave., Borough of Brookl 
County of Kings, to be consumed off i 
premises. J

SAM STANDI G
993 Manhattan Ave., Į Brooklyn, N.

NOTICE is hereby gyvien that 
GB 11030 has been issuefl to the 
to sell beer, at retail! under Section 
of the Alcoholic Beveralre Control 
620—92nd Street. BoroJlgh of 
County of Kings, to bel 
premises. 

MAX MUSf.HLIN
620—92nd St., į Brooklyn, N-
NOTICE is hereby gj vibn that 
EB 2962 has been issued to the 
‘r «b^r' at 'etaill unJt.’ 

the Ucoh°lic Beve/rage Comte! 
Ž737 Fulton St., ~ 
County of Kings, 
premises.

JOSEFA Wl 
2737 Fulton St.,

minko Chamber!; 
s savo gyvenimą b 
yręs taikai, įvairia 
nuolaidomis. Pask 
laikais Chamberlai 
valkiotas, iš jo i 
Keista, kad pat 

iš jo juokėsi. I 
Ji valstybės vyras 1 
4 asmuo, išgyvenęs 
|ir miręs Anglijos 
Jliūdniausiu metu'

įerlain buvo tr 
jlijos vyraujam 
nes asmuo. Jis 
n tautos, kuri v 
iojosi kitų tautų s 
kitų tautų nelai: 
ūgiai puikūs bizi 
temo pagrinduose 
iompromisų-nuolai 
pnasi už tai ateit 
topai atsigriebti, i 
Įjosi anglai, kad 
h Vokietijai Čeko; 
| ir Austrijos atž 
įgalima pigiai m 
laugumą ir tolime 
Įavimą pasaulyje, 
įberiamo kaltė, 1 
F tipišką anglų pi 
politiką.

erlain mirė, bet 
;lų pirkliška pol

MARY DeSALVATORE
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License 
has been issued to the undersis

ijai dabar reikalii 
! atitinkama para) 
* Londone ir Mask 
tuos derybos sar. 
judinimo krypti 
f būtinai reikalą 
pti Lietuvos, Latv: 
ps užgrobimą, į 
p kraštų laivus ir 
B Tautos atstovų 
pyje Anglijos už 
Rlų ministerijos 
į gan ryškiai pažy 
| apie Pabaltijo v 

sulaikymą Iv.

License ■ 
undersig 
Section 

:rol Law

’ tnvfen that
_ „ —J

retail I under
_____ ____ I 

Btwjrough of 
it *>e consumed

1/ZuLSKI

License . 
undersig 
Section 

iro!
,f Brook

Brooklyn,

turi 1 
apie svet 
užėmimą? 
Anglijos p 

tęsimas.
.ažadėtų

jie nebi
Lietu
Vadii
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