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tasijos komunistinės re- 
tacijos sukakties proga 
|etų ambasadorius Ou- 
Lky Washingtone suren- 
prašmatnų balių, kurin 

Banke per 700 asmenų, 
ka, išimtinai vadinamų 
Įtalistinių valstybių at- 
h|, šeimų ir palydovų, 
hansky su savo žmona 
kė po ambasados kam- 
ks, klonio josi visiems 
kusiems, stengėsi kiek- 
Įam paspausti ranką, 
bienam nusišypsoti.
k daugybės stalų bu
muos lėkštės įvairių 
kmynų, kaip kaviaro ir 
ftių mandrybių; to neuž- 
i— buvo gausu ir vod- 
Įir kitokių neblaivinin- 
|į gėrimų. Sovietų am- 
jdorius lyg norėjo paro- 
I kad Sovietų žmonės 
Iko užtektinai valgyti, 
■tinai gerti, tad ir jų 
|vas gali ubagiškai gy- 
lačių kraštų atstovus 
Biriai pavaišinti.
U ką pasakytų, jei ži

STOKIME LIETUVAI GELBĖTI VAJUN

Ryšium su persiknįi 
naujas patalpas;
iug susitrukdym^ į apįe vaį§es įįe milijo- 
S 
lūžiau 
ivaitę „ 
lu bus normaliose^

Molotew ilgi Pasitarimai BerlyneLietuvai iš bolševikų okupacijos gelbėti, pabėgėliams iš 
Lietuvos sušelpti ir Lietuvos Valstybės reprezentantams bei 
propagandos biurams Europos Valstybių sostinėse išlaikyti, 
reikalingos milžiniškos pinigų sumos.

Kadangi aukščiau minėtiems reikalams jokių kitų lė
šų nėra, kaip tik aukos, kurias savo tėvynės reikalams au
koja Jungtinių Amerikos Valstybių lietuviai, tai Vs-dalis 
reikalingų lėšų turės būti paimtas iš A.L.R.K. Kat. Federa
cijos žinioje esančio Lietuvai Gelbėti Fondo, o kitus du treč
dalius ruošiasi padengti kitos srovės.

Kad ištesėtų savo pažadus ir pagelbėtų tėvynei jos sun
kią valandą, katalikų organizacijos, uoliai remiamos savo 
____________________________ ^Dvasios Vadų, jau pradėjo 

organizuotą aukų rinkimo 
vajų ir tikisi per paskuti
nius du šių metų mėnesius— 
lapkritį ir gruodį' gauti Lie
tuvai Gelbėti Fondui 10,000 
narių, kurie užsimokėtų į tą 
Fondą nemažiau kaip po 
vieną dolerį metinio nario 
mokesčio.

Per DU MĖNESIUS 10,- 
OOO LIETUVAI GELBĖTI 
FONDO NARIŲ ir 10,000 
dol. aukų tėvynės reikalams, 
— tai katalikų visuomenės 
šių metų pabaigai vyriau
sias šūkis.

Draugijų vadai, pasirū
pinkite, kad šis katalikų vi
suomenės nusistatymas bū
tų įvykdytas ir kiekviena 
kolonija išpildytų jai pa
skirtą kvotą. Pagal Federa
cijos Centro išdirbtą planą 
visoms Amer. lietuvių kolo
nijoms numatytos tokios 
mažiausios L. G. Fondo na
rių kvotos:

Illinois, Wisconsin ir In
diana lietuvių kolonijoms 
2, 200 narių.

Cleveland, Akron, Dayton 
ir Youngstown, Ohio—450 n.

Detroit ir Grand Rapids, 
Mich.—400 narių.

Pittsburgho vyskupijos pa
rapijos ir kolonijos, taip pat 
Du Bois, Pa.—720 narių.

Visos Scrantono diecezi
jos par. ir kolonijos—850 n. 

Visos Schuylkill Valley par. 
Mt. Camel, Pa. ir Shamokin, 
Pa.—900 narių.

Visos Philadelphia parap. 
Chester, Pa. ir Port Amboy, 
N. J.—425 nariai.

Baltimore, Md.—125 nariai. 
Visos New Yorko ir New 

Jersey valstybių par. ir ko
lonijos—1500 narių.

Visos Hartfordo 
jos parapijos—600 

Visos Bostono, 
fieldo, Providence,
Nashua, N. H. kolonijos— 
1200 narių.

Šiomis dienomis į visas 
kolonijas bus išsiųstos au
koms rinkti kvitų knygelės. 
Kiekvienoje knygelėje bus po 
25 kvitus ir aukų knygelės 
viršelyje įgaliojimas aukų 
rinkėjui su A.L.R. Kat. Fe
deracijos Centro sekreto
riaus parašu ir antspauda. 
Kad išvengti nesusipratimų, 
aukotojai prašomi reikalau
ti iš aukų rinkėjų kvitų ir 
savo ranka įrašyti paauko
tą sumą į kvitų šaknelę.

Kolonijų Vadai, kurie 
gaus iš Federacijos Centro 
aukų knygeles, prašomi pa
sirūpinti tuojaus išdalinti 
tas knygeles veikliems ir į- 
takingiems kolonijų veikė
jams ir įpareigoti juos, kad 
jie nedelsdami pradėtų Lie
tuvai Gelbėti Fondo narių 
Vajų, apeidami visos kolo
nijos lietuvius ir net Lietu
vai prielankius kitataučius.

Kad narių užrašymas vyk
tų planingai, kiekvienam rin
kėjui reikia numatyti rajo
ną, kuriame jis tik vienas 
rinktų aukas ir užrašinėtų 
L. G. Fondo narius.

Tie lietuviai, kurių greit 
nepasieks aukų rinkėjas, pra
šomi savo auką Lietuvai 
Gelbėti Fondui prisiųsti paš
tu „Money Order” arba če-

Mirė Kunigas Jeronimas Vaičiūnas damas skrybėlę prieš kiek
vieną vokiečių karininką. 
Gatvės buvo tuščios, jokių 
ten vėliavų bei kitokių pa
puošalų. Iš stoties Molotovas 
nugabentas į vieną pilį, o 
iš ten tiesiai į Hitlerio įstai
gą, kur jau laukė Hitleris.

Pirmas pasitarimas su Hit
leriu tęsėsi tris valandas. 
Kadangi Molotovas nemoka 
vokiškai, o Hitleris nekalba 
rusiškai, tad kalbėtasi su 
vertėjo pagalba. Pasikalbė
jime dalyvavo ir Ribbentro
pas. Visą laiką arti Moloto
vo būna užsienių reikalų vi- 
cekomisaras Dekanozovas, 
Stalino patikėtinis, kuris 
birželio 15 d. buvo atsiųs
tas į Lietuvą sudaryti komu
nistinę vyriausybę. Vakare 
įvyko iškilmingi pietūs, ku
riuose dalyvavo tik vokie
čiai ir Sovietų pareigūnai. 
Dalyvių tarpe buvo ir Vo
kietijos kariuomenės virši
ninkas maršalas Keitei.

Vokiečių spauda labai skū- 
pi žiniomis apie pasikalbė
jimus. Lapkričio 13 d. vėl 
buvo nauji pasikalbėjimai 
tarp Molotovo ir Hitlerio. 
Pranešimuose skelbiama, kad 
pasikalbėjimuose paliečia
mas Sovietų Sąjungos daly
vavimas Europos „naujos 
tvarkos” sukūrime. Mano
ma, kad Vokietija reikalau
ja sau laisvų rankų Turki
joje ir daugiau laisvės ap
skritai Balkanuose.
„ .Anglų spauda-paŽJTrū ėkad. 
Sovietų Sąjunga galinti dar 
labiau pakrypti Vokietijos - 
Italijos - Japonijos pusėn. Ja
ponų spauda rašo, kad po 
Molotovo apsilankymo Ber
lyne galima laukti artimes
nių Japonijos ir Sovietų san
tykių. Turkai į visą tai žiū
ri labai atsargiai ir su ati
tinkama baime. Graikijos 
klausimas bent viešai visai 
neminimas. Vokiečių viešo
sios nuomonės atstovai pa
žymi, kad Graikijos-Italijos 
kariniai veiksmai yra gry
nai Italijos reikalas. Atėnuo
se, Graikijos sostinėje, te
bėra Vokietijos atstovybė ir 
vokiečiams dar nėra patar
ta išsikelti iš Graikijos.

Lapkričio 13 d. Molotovas 
tarėsi su Hitleriu 4 valan
das. Jų pasitarimai turėjo 
būti baigti lapkričio 14 d.

Rusijos spauda rašo, kad 
Molotovas Berlyne priimtas 
labai nuoširdžiai ir iškilmin
gai. Bet kokių pastabų ar 
spėliojimų komunistų spauda 
visiškai neturi.

Berlynas. — Lapkričio 12 
d. į Berlyną atvyko Sovie
tų Sąjungos .komisarų tary
bos pirmininkas ir užsienio 
reikalų komisaras Viačeslav 
Molotovas, kurį lydi 33 pa
tarėjai. Berlyno geležinkelių 
stotis buvo išpuošta nacių 
ir komunistų vėliavomis. 
Stotyje Hitlerio sveikinimus 
perdavė užsienių reikalų mi- 
nisteris Ribbentropas ir ki
ti aukšti nacių pareigūnąi. 
Molotovas priėmė nacių gar
bės sargybos paradą, nukel-

Chicago. — Lapkričio 12 d. 
Loretto ligoninėje mirė kun. 
Jeronimas J. Vaičiūnas, Ci
cero šv. Antano lietuvių pa
rapijos klebonas, šių metų 
pavasarį minėjęs kunigavi
mo 25 metų sukaktį. Velio
nis buvo sunkiai susirgęs 
plaučių uždegimu, o prie to 
prisidėjo širdies ataka ir li
gonis neišlaikė — jį pasi
šaukė Dievas, Kurio tarny
boje jis stropiai dirbo, pa
likdamas gražių kūrybingo 
darbo vaisių.

Cicero lietuvių kolonija 
garsi savo dosnumu Lietu
vos reikalams, kai kovota 
dėl nepriklausomybės. Kun. 
J. Vaičiūno pastangomis, Ci
cero susilaukė gražios mo
kyklos, didingai išaugusios 
kolonijos.

Kun. J. Vaičiūnas iškil
mingai laidojamas šį šešta
dienį, lapkričio 16 d.

RUMUNIJOJE ŽEMES 
DREBĖJIMAS

Bukareštas. — Lapkričio 
10 -11 d.d. įvairiose Rumuni
jos dalyse įvyko žemės dre
bėjimai, kurie palaidojo apie 
900 asmenų, tūkstančius su
žeidė ir paliko be pastogės, 
be maisto. Gerokai apnaikin
tos ir kelios aliejaus versmės. 
Daugiausia nukentėjo Kar
patų kalnų pakraščiuose gy
venusieji. Žemės drebėjimas 
jaustas ir Rusijos pusėje.

Žemės drebėjimas palietė 
ir rumunų sostinę, Bukareš
tą, kur sugriauta daug na
mų pačiame miesto vidury
je.

Drebėjimo padariniai su
laikė vokiečių kareivius nuo 
kareivinių ir kitų karinių 
įsistiprinimų statybos dar
bų — jie pašaukti nukentė
jusių rumunų pagalbon. 
Aliejaus versmės labai mažai 
nukentėjo.

ka linkę jėgą pripažinti teise. 
Jei taip, tai mažos valstybės 
turi netekti nepriklausomy
bės vien tik todėl, kad jos ne
gali atsispirti prieš didesnes, 
tad kodėl kovoti už Lenkiją, 
už Čekoslovakiją ir, pagaliau, 
už Angliją? Tegu sprendžia 
galingieji, o ne teisėtumo 
ir padorumo atstovai!

Tikėkime, kad pirkliška 
politika vis dėlto išnyks iš 
pasaulio, kad jos vietą ga
lutinai užims tiesos ir tei
sės politika.

LIETUVOJE IŠDALINTA
582,745 HEKTARAI

Kaunas. — Apie žemės nu
savinimus susovietintoje Lie
tuvoje gaunama šių žinių: 
Žemės fondą sudaro 582,745 
hektarai. Ta žemė paimta 
iš 26,784 ūkinių vienetų, jų 
tarpe 31 vienuolyno, 674 pa
rapijų, 821 dvarininko, 22,- 
367 ūkininkų, turėjusių dau
giau kaip 30 ha. žemės, ir 
4,402 kitokių žmonių. Iš 
viso esą aprūpinamos 70,- 
929 šeimos, kurioms numa
toma duoti 376,780 ha.

Vienai šeimai vidutiniškai 
tenka kiek daugiau, kaip 5 
hektarai. Dar neseniai so
vietų Lietuvoje buvo reiš
kiama susirūpinimo, kad že
mės gavusieji neturėtų vesti 
badmirių gyvenimo. Iš 5 
hektarų, aišku, kitoks gyve
nimas iŲ nebus įmanomas.

os” 
jimažiiit^ 
erikos" du valandas laukti

Sovietų vergijoje laiko- 
darbininkų, kurie turi

ir dar su leidimo kor- 
kad galėtų kąsnį duo- 
nusipirkti ar skarmalą 

license? -‘S’ 
WHOLESALE & RETAI kruvina cenzūra neleis

OTICE is hereby given that [j 
B 11660 has been issued to Us 

sell beer at retail under 
e Alcoholic Beverage Control In 
alsey St., Borough of Brookin, 
ings, to be consumed oft the 

PETER PHILBK
>29 Halsey St.,

OTICE is hereby given that

EER, WINES & U

pkričio 9 d. anglai 
savo buvusio ministe- 

pirmininko Chamberlai- 
s savo gyvenimą bu-

ėms sužinoti apie 
ias vaišes, apie jo 
us.

jo 
lė-

ne-

LXhrwtaikai, įvairiau- 
“iti0Law ® nuolaidomis. Pasku-
rookiyn. County of Kim to b. j laikais Chamberlaino 
n the premises. _____

MAX SCHWENDKB 
77 Dwight St., BmBu'

fOTICE is hereby given thulia*.. ,v . . _ .
IB 11140 has been issued to the y* |] IS ĮO lUOkeSl. 
o sell beer, at retail mfa Sen 
f the Alcoholic Beverage Cartroll 
01 Jefferson St, Borough of b . v
lounty of Kings, to be consol i S aSIHUO, ISgyVCnęS 71 
remises. . . at*

NATALE GANDOLTO \ J IF miręs AnglllOS 1S- 
--;. Gludniausiu metu?

7OTICE is hereby given Iht Us 
IL 7891 has been issued to the si
O Lw.. ------- - ----- — . „
Section 107 of the Alcoholic Bens 
rol Law at 92-96 Church An, 4 
lonald Ave., Borough of Birdhtl 
>f Kings, to be consumed on de ]. 

JOHN F. ESCHMASi 
d-b-a Beverly Ism 

12-96 Church Ave., 
72 McDonald Ave., Brodin

NOTICE is — —- —,
;B 10955 has been issued to the * 
o sell beer, at retail unfa Sa 
if the Alcoholic Beverage tetri! 
1319 Pitkin Ave., Borough d I 
xiunty of Kings, to be consnai 
premises.

JOSEPH PAPPALABM 
1319 Pitkin Ave., Bnxihi

NOTICE is 1------- <,
RL 7593 has been issued to the I 
o sell beer, wine and liquor it u. 
Section 107 of the Alcohofe 
.rol Law at 621 Qiester Sl t • 
nan Ave., Borough of Brolija 
<ings, to be consumed on th I 

RICHARD C. COSbOE
>21 Chester St. 1-
& 109 Hegeman Ave., Brail* | 

NOTICE is hereby given thu W

s valkiotas, iš jo ty
li. Keista, kad patys

Bet
gi valstybės vyras bu-

Amerikiečių spaudoje daug 
ginčo keliama, ar siųsti pa
šalpą Vokietijos užgrobtų že
mių gyventojams, kurie jau 
dabar kenčia alkį, kurie ne
turi pastogės, šiltesnio dra
bužio. Pašalpos pristatymą 
sulaiko Anglijos blokada, ku
riai yra ir pritariančių ame
rikiečių.

Nurodoma, kad amerikie
čių nusiųsta pašalpa kenčian
tiems žmonėms gali paleng
vinti vokiečiams vesti karą. 
Girdi, kai badaujantieji žmo
nės pradės nerimauti, riau
šes kelti, tai vokiečiams teks 
sumažinti karinius puolimus 
prieš Angliją.

Šiaip ar taip, tokie aiškini
mai labai nežmoniški. Mili
jonus žmonių kankinti tik 
dėl įvairių galimumų, kurių 
gali ir nebūti, labai netei
singa, nepadoru.

ITALIJOS LAIVYNAS SUN
KIAI APNAIKINTAS

Londonas. — Anglijos lai
vyno vadovybė lapkričio 13 
d. pranešė, kad anglų lai
vų lėktuvai sėkmingai už
puolė italų laivus Taranto 
uoste ir beveik sunaikino jų 
šešis. Po šio mūšio italams 
likę tik trys kovos laivai, 
tinkami mūšiams. Sunaikin
ti bei sunkiai ,su-^a^inti ita
lų laivai buvo pasislėpę uo
ste ir neišplaukdavo į Vi
duržemių jūrą susitikti su 
priešu. Anglų admirolas Cun
ningham, sakoma, pavarto
jęs anglų pasižymėjusio ad
mirolo Nelsono garsųjį po
sakį: „Nueik ir paimk juos, 
jei jie patys neišeina”.

STALINAS SUSITIKS 
HITLERIU

SU

Belgradas. — Jugoslavijo
je spėliojama, kad netrukus 
Stalinas susitiksiąs su Hit
leriu kur nors užimtoje Len
kijoje. šis susitikimas bū
siąs tiesioginė Molotovo lan
kymosi Berlyne išvada.

Šveicarai Laukia Laisvos Lietuvos

i <o:H nas neen isjueu ioux« . ...v
sell beer, wine and liqmt «t Unberlam bUVO tipiS- 

• 4 r al.. A
Anglijos vyraujančios 

s aenės asmuo. Jis bu
itys tautos, kuri visa- 
mdojosi kitų tautų silp- 

hereby given thit isįjų kitų tautų nelaimė- 
Anglai puikūs biznie- 
ibiznio pagrinduose yra 
kompromisų-nuolaidų, 

kimasi už tai ateityje 
hereby gira ttat u* čiopai atsigriebti. Na, 

išjosi anglai, kad už 
U idą Vokietijai Čekoslo- k 5s ir Austrijos atžvil- U .. ...’us galima pigiai nusi- 
J i saugumą ir tolimesnį 

ebIs47E ha^ htXbyis£Snto“.^ atavimą pasaulyje. Čia 
i°f the1 Atoholfc b^U’gU“ bamberlaino kaltė, kad 
£unty °ofa KRingsAvet; bT^ adė tipišką anglų pirk- 

politiką.
amberlain mirė, bet ar 

'76.F has bVeenbyis^ntolfe^ anglų pirkliška politi-

>t tne Aicononc ixitnw 
1070 Rockaway Ave., BoroogMj'J 

premises.
ROSE ARJIOCIPA 

1070 Rockaway Ave.,
NOTICE is hereby given thit b* 
FJL 7765 has been issued io 
o sell beer, wine and liquor it 
Section 107 of the Alcoholic 
rol Law at 2273 Pitkin Ave- 
Brooklyn, County of Kings, to 
m the premises.

’273

NOTICE is hereby given tlto! įj 
EB 2685 has been issued to Vi > 
:o-s sell beer, at retail UI'—

j.-----

■ -— michele uspfe'ai dabar reikalinga 
Pitkin Ave., atitinkama parama,

J ir Londone ir Maskvo- 
,f'the Alcoholic. Beveragedarnos derybos santy- 
>tntyu^crKinAgt’toBrS^Wau(3inimo kryptimi.
■> remises. ;

ROBERT WARE'j 
103 Sumner Ave.. Bra*-

NOTICE is hereby given į# 
IB 10169 has been issued to 
o sell beer, at retail 
if the Alcoholic Beverage ("Tpi 
123 Lee Ave., 
lounf. 
iremises.

23 Lee

NOTICE is hereby given tW 
IB 11450 has been issMtout 
o sell beer, at reta!
f the Alcoholic Beveir ""jl 
93 Manhattan Ave,, ' “
lounty of Kings, to 
remises.

SAM ST 
93 Manhattan Ave., 

'OTICE is hereby try, 
B 11030 has been ‘ 

> sell beer, at retail 
f the Alcoholic Beven 
20—92nd Street. Ror 
ounty of Kings, to 
remises.
10—92nd St.MAX M

OTICE is hereby~~TT~ 
B 2962 has been^s*^ 
1 at reta
.„7the Alcoholic Bev* 
'37 Fulton St 
ounty of Kings’ 
remises.
737J^SFA WT 
737 Fulton St.,

Lee Avė., Borough Jjį 
ty of Kings, to be

L
MARY DeSALVAR’ | 

Ave.,

cva būtinai reikalauja 
ižinti Lietuvos, Latvijos 
stijos užgrobimą, grą- 
tų kraštų laivus ir ki- 
tartą. Tautos atstovų rū- 
posėdyje Anglijos užsie- 
reikalų ministerijos at- 
5 gan ryškiai pažymė
li apie Pabaltijo vals-

^laivų sulaikymą Mas
tanti painformuota.

p Maskva turi būti 
Rota ęfapie svetimų 

,?Čia 
pirk-

I r.

k® J)iy laivm užėmimą 
M i matyti Anglijos

politikai g tęsimas. Jei 
iskva JLažadėtų ang- 
taną,!* Jie nebijotų 

RusiHįįai Lietuvos, 
'^EstijoUW- Vadinasi, 
18avo politi‘

Sovietų komisarų žadėta 
pakanta tikintiems žmonėms 
baigia švilpti vėjais. „Tary
bų Lietuva” spalių 5 d. ap
rašo apie komisarų sušauk
tą darbiinnkų mitingą, ku
riame pravaryta tokie rezo
liucijos žodžiai:

„Mes, vardan taikos, var
dan socijalistinės statybos, 
vardan laimingos mūsų vai
kų ateities, kviečiame visus 
darbininkus, t a r n a utojus 
dirbti tikybinių švenčių die
nomis”.

Ar ne įdomi taika ir ar 
ne laiminga ateitis, kai ti
kintieji žmonės bus verčia
mi dirbti tokiose dienose, 
kurios jiems labai brangios 
tikybiniu atžvilgiu.

Komunistams niekaip neį
tiksi. Atėmę Lietuvoje dau
geliui žmonių ir įstaigų nuo
savybes, jie iškilmingai ap
rašė, kaip ištaikingai gyve
no Lietuvos tariamieji ar 
tikrieji turtuoliai, kokius 
gražius kambarius buvo įsi
rengę, kokias minkštas lo
vas įsitaisę ir t.t.

„Tarybų Lietuva” aprašo 
vienos prekybininkų šeimos 
gyvenimą. Ši šeima buvusi 
labai turtinga, darydavusi 
daugtūkstantinę apyvartą ir 
t.t. Bet kaip ji gyveno? „T. 
L.” taip rašo:

„Parduotuvės turtas verti
namas šimtais tūkstančių, 
bet tačiau jos savininkai 
gyveno, kaip didžiausi skur
džiai, kurie netik neturėjo 
tinkamo buto, tačiau prie 
parduotuvės esančioje 
venti skirtoje patalpoje 
turėjo net lovos, stalo, 
dės”.

ne- 
kė-

AUDROS MILŽINIŠKI 
NUOSTOLIAI

vyskupi- 
narių.

Spring-
R. I. ir

Šios savaitės pradžioje va
karinėse, vidurinėse ir daly
je rytinių valstybių siautė 
didžiulė audra su šalčiu ir 
pūgomis. Siautusi audra pa
darė milijonus dolerių nuo
stolių ir palaidojo nemažiau 
šimto žmonių.

GRAIKAI SĖKMINGAI
STUMIA ITALUS

Sovietų Sąjunga pasiža- 
nesikišti į Lietuvos vi- 
ir socialinį gyvenimą, 
pat atvaizduojama, ko-

galėtų tą au- 
į Fondo na-

Federacijos

kiu, kartu su pasižadėjimu. 
Pasižadėjimo blankai bus 
nuolat spausdinami visuose 
katalikų leidžiamuose laik
raščiuose, iš kurių reikia tą 
blanką išsikirpti, įrašyti į 
jį savo pavardę, vardą ir 
adesą ir siųsti kartu su au
ka L. G. Fondui, kad to 
Fondo Valdyba 
koto ją įtraukti 
rių sąrašą.

A.L.R. Kat.
Centras tikisi, kad katalikų 
visuomenė, kuri visad buvo 
jautri visuose lietuvių rei
kaluose, padarys viską, kas 
tik jos galioj yra, kad šis 
VAJUS pasisektų.

Nuo mūsų visų pastangų, 
broliai lietuviai, pareina Lie
tuvos likimas. Dirbkime ir 
aukokimės sumažinti savo 
tautiečių kančias ir priar
tinti Lietuvos išsivadavimo 
ir laisvės valandą.

Mūsų tėvynės Nepriklau
somybė yra mūsų švenčiau
sias reikalas ir kiekvieno 
lietuvio garbės reikalas, to
dėl visi atlikime savo pa
reigą tėvynei, įsirašydami 
Lietuvai Gelbėti Fondo Na
riais.
A.L.R.K. Federacijos Centr.

2334 So. Oakley Ave. 
Chicago, Ill.

Bernas.—Beveik visa Švei
carijos spauda ilgais straips
niais paminėjo spalių 10 d. 
sukaktuves, kai prieš me
tus tarp Nepriklausomos Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos 
buvo pasirašyta tarpusavio 
pagalbos sutartis. Laikraš
čiai pažymi, kad ana sutar
timi 
dėjo 
daus 
Taip
kiu būdu sovietai sulaužė 
sutartį ir okupavo Lietuvą.

Straipsniai baigiami tvir
tinimu, kad visa lietuvių tau
ta tikisi, kad raudonoji oku
pacija truks neilgai ir kad 
Nepriklausomoji Lietuva vėl 
atsistatys. Šia proga prime
nama, kad Amerikoje gyve
na didelis skaičius lietuvių, 
kurie visuomet jautriai at
siliepdavo į įvykius jų bu
vusioje Tėvynėje. Be to, pa
stebima, kad Amerikoje jau 
yra susidaręs Komitetas, ku
ris pasistatęs savo tikslu 
padėti Lietuvai, atgauti Ne
priklausomybę. Taip pat visi 
be išimties Nepriklausomos 
Lietuvos pasiuntiniai užsie
nyje pasiliko savo vietose ir 
dirba, siekdami Lietuvos val
stybei laisvės.

Belgradas. — Jugoslavijos 
sostinėje gaunamomis žinio
mis, graikai sėkmingai tęsia 
savo tvirtą pasipriešinimą 
italų kariuomenei, mėginu
siai per Albanijos pasienį 
įsiveržti į Graikiją. Italų 
kariuomenė ne tik nėra įė
jusi į Graikiją, bet graikai 
keliose vietose yra įžengę į 
Albaniją ir ten apsupę ita
lus. Keliose vietose grai
kams patekęs nemažas skai
čius italų belaisvių ir gink
lų.

Italijos kariuomenės va
dovybė, matydama nepasi
sekimą, jau pakeitė savo 
kariuomenės viršininkus Al
banijoje, nusiųsdama kitus 
generolus.

Graikijos žmonių nuotai
ka labai gera.

SPROGIMAI GINKLU GAMYKLOSE

WILLKIE PASILIEKA 
OPOZICIJOJE

WALLACE DALYVAUS
MEKSIKOS IŠKILMĖSE

Washington. — Preziden
tas Roosevelt savo asmeni
niu atstovu į Meksikos pre
zidento Avila Camacho in
auguracijos iškilmes pasky
rė lapkričio 5 d. išrinktą 
viceprezidentą Henry A. Wal
lace. Iškilmės bus gruodžio 
1 dieną.

Wallace laikomas ypatin
gu Pietinės Amerikos valsty
bių draugu, todėl jam ski
riama „geros valios amba
sadoriaus” reikšmė.

Pralaimėjęs prezidento rin
kimus respublikonų kandi
datas Wendell L. Willkie lap
kričio 11 d. pasakė per ra
diją kalbą, kurioje pareiš
kė savo ištikimumą ir pa
ramą prezidentui Roosevel- 
tui, tačiau ir pabrėžė, kad 
Amerikoje negali pasilikti 
vienos partijos sistema, nes 
tai vestų į diktatūrą. Jis 
nurodė, kad reikalinga val
stybei ištikima opozicija, ku
ri nurodinėtu vyriausvbės 
klaidas, kuri būtų demokra
tinių teisių sargyboje. Jis 
kvietė 22 milijonus ameri
kiečiu, kurie už jį balsavo, 
pasilikti ištikimais savo dės
niams, dėl kurių kovota.

Apie savo planus ateičiai 
Willkie nepasakė.

Lapkričio 12 d. įvyko di
džiuliai sprogimai trijose 
ginklų gamyklose—New Jer
sey ir Pennsylvanijoje. Ne
laimėse žuvo 14 žmonių, su
žeistų 23 ir padaryti mili
joniniai nuostoliai. Nors dar 
neišaiškinta, ar sprogimo 
priežastys paprastos, ar sa
botažo padariniai, bet veda
mas labai stropus tardymas.

Didžiausias sprogimas į- 
vyko Woodbridge, N. J., kur 
užmušta aštuoni asmenys, 
23 sužeisti. Užmuštųjų tar
pe 6 moterys. Trys žmonės 
užmušti Allentown, Pa., pa
rako dirbtuvėje, kur gamin
ta kariuomenei užsakyta 
sprogstamoji medžiaga.

Šie sprogimai įvyko lygiai 
po dviejų mėnesių nuo dar 
didesnio sprogimo Kenvil, 
N. J., parako dirbtuvėje, kur 
žuvo 51 asmuo.



AMERIKA Lapkričio - Nov. 15 d.

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas Kodėl Molotovas Lankosi Berlyne? 1

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, INC.

KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jungt. Valst. metams .
Jungt. Valst. pusmečiui
Užsienyje metams .......
Užsienyje pusmečiui ....
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

$2.00
$1.10
$2.75
$1.50

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year ................ $2.00
In U. S. A. six months ............ $1.10
Other Countries one year ....... $2.75
Other Countries six months .... $1.50 

Advertising rates on application.

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

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

NEPELNYTŲ LAURŲ SIEKĖJAI

Gyvename tokius laikus, kai lietuviams nereiktų už
siimti smulkmenomis, kai nereiktų ieškoti progos savo 
asmenį ar savo grupę b ei organizaciją nenupelnytai į 
padanges kelti. Deja, taip yra. Keisčiausia, kad tų nuo
pelnų siekia ne jaunesnieji, bet vadinami veikėjai vete
ranai. Kadangi tos nevykusios pastangos pasinaudo
ti jaučio rage tupėjusios ir didelį arimą išvariusios mu
sės politika jau išėjo į viešumą, tad negalima susilaiky
ti ir savo „dvylekio” nepridėjus.

Visiems lietuviams labai svarbu, kad spalių 15 d. Bal
tuosiuose Rūmuose prezidentas priėmė lietuvių amerikiečių 
delegaciją, kuriai pakartojo mūsų šalies vyriausybės tvir
tą nusistatymą nepripažinti Lietuvos okupacijos. Delega
cijoje dalyvavę asmenys laikraščiuose bešališkai aprašė šį 
istorinės reikšmės žygį, visai nesistengdami iškelti kieno 
nors nuopelnų. Jie tiek buvo korektiški, kad nepaminėjo 
apie du asmenis, per prievartą įsiveržusius į Baltuosius Rū
mus. Tačiau „Tėvynė”, kuriai viena tų įsiveržusių labai 
arti, nei iš šio, nei iš to sudarė savotišką istoriją apie dele
gaciją ir neva poetiška vaizduote sukūrė „originalų” nu
pasakojimą.

„Tėvynė” nurodo, kad sumanymas atsilankyti pas pre
zidentą kilęs Lietuvos pasiuntinybėje, kad delegaciją suda
rę tik katalikų ir tautinio Susivienijimų pirmininkai, kad 
kiti nariai buvę tik jų palydovai ir t.t. Šis naivus aprašy
mas dvelkia viskuo, tik ne rimtumu, ne noru paremti ka
talikų, tautininkų ir socialistų pradėtą bendrą darbą Lie
tuvos ir jos žmonių gelbėjimo reikalams. Teisybė reika
lauja padaryti šias pastabas:

Sumanymas atsilankyti pas prezidentą kilo ne Lietu
vos pasiuntinybėje. Dar birželio 28 d. Wilkes-Barre Fe
deracijos centro posėdyje tartasi sudaryti delegaciją, kuri 
apsilankytų pas prezidentą ir paprašytų užtarimo Lietuvai. 
Federacijos centro paskirti na iai (pirmininkas, sekretorius 
ir šių žodžių rašytojas) birželio 29 d. apsilankė Washing
tone, padarė vizitą Lietuvos pasiuntiniui ir jam pranešė 
■p?*t?3’žimą'Tnra^4rd&rpm)vinŲ'^ictuvai'GeIbėtf Tarybą, 
kurios pirmasis darbas būtų atsilankyti Washingtone pas 
prezidentą ir padaryti atitinkamų žygių Lietuvai padėti.

Rugpjūčio 9 d. įvykusiame K. Federacijos Tarybos su
važiavime užgirtas sekretoriaus paruoštas pasiūlymas Lie
tuvai Gelbėti Tarybai steigti; jame taip pat aptartas ir 
lankymasis pas prezidentą. Rytojaus dieną, sudarant L. G. 
Tarybą su tautininkų organizacijų atstovais, tas reikalas 
irgi aptartas. Delegacijos suorganizavimas ir laiko nusta
tymas sutrukdytas, stengiantis į jos sąstatą įtraukti ir 
socialistinės visuomenės atstovus. Susivienijimai čia visiš
kai nefigūravo ir jų vadovybės delegacijos atsilankymo vi
siškai neruošė.

Delegacija pas prezidentą Rooseveltą suruošta Lietu
vai Gelbėti Tarybos vadovybės pastangomis, tad kam čia 
ieškoti kitokių aiškinimų, kurie neturi jokio pagrindo? Ar 
tai ne tuščias pagyrų ieškojimas ir net istorijos klastoji
mas? Visa tai rodo, kad amerikiečiai lietuviai dar negali 
bendro darbo bendrai dirbti.

Katalikų visuomenės kelias labai aiškus. Jos vado
vybė kviečia visas grupes dirbti šventą tautos gelbėjimo 
darbą, bet tas kvietimas nesulaukia reikiamų atgarsių. Ka
talikai kelia fondus, ruošiasi remti ir remia būtinuosius 
Lietuvai ir jos žmonėms gelbėti darbus, o kitos grupės visiš
kai nesijaudina, tačiau jų atsakingi pareigūnai ieško atitin
kamų „kreditų” už neatliktus darbus. Pasidarbuokime, vy
rai! Sukeikime gyvybiniems reikalams atitinkamas sumas 
pinigų, tiksliai juos sunaudokime — o tik tada pažiūrėsime, 
kas buvo visokių delegacijų maršalkomis, o kas tik papras
tais „samozvancais”.

Ar Antikominterno Paktas Veikia?
(Mūsų bendradarbio Švedijoje laiškas)

Š. m. rugsėjo 27 d. Berly
ne iškilmingai buvo pasi
rašyta sutartis tarp trijų 
didžiulių valstybių — Itali
jos, Vokietijos ir Japonijos, 
kurios pagal savo ideologi
ją yra giminingos ir kurios 
jau per keletą metų palai
kė tarpu savęs gan artimus 
santykius.

Ryšium su sutarties pasi
rašymu, pravartu prisimint 
kitą paktą, kuris buvo pasi- 
rašvtas Berlyne 1936 m. lap
kričio 24 d. tarp Vokietijos 
ir Japonijos. Nors paviršu
tiniškai žiūrint abi tos su
tartys skiriasi savo tiks
lais, nes jos buvo sudary
tos kitoniškomis tarptauti
nėmis apystovomis ir jos,

Šią savaitę aukojo:
„Margumynų Vakaro” laimėjimas .... 
E. P., Little Neck, N. Y.......................
P. Ikamas, Brooklyn, N. Y...................
Antanas Šertvytis, Brooklyn, N. Y. 
S. Aromiskis, Brooklyn, N. Y..............
Ona šarkaitė, Brooklyn, N. Y...........
Mrs. J. Karpius, Brooklyn, N. Y......
M. Skrodenis, Brooklyn, N. Y...........
M. Kučinskas, Brooklyn, N. Y..........

Už aukas nuoširdžiai dėkojame

$22.00 
6.00 
5.00 
5.00 
3.00 
3.00 
2.00 
2.00 
1.00

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$

rai kovojo prieš komunistų 
užsimojimus generolo Fran
ko pusėje ir kaip tik tuo 
metu italų ministeris Ciano 
Berlyne padėjo pamatą vo
kiškai - itališkai „ašiai”. Tik 
po vienerių metų Italija pri
sidėjo prie antikominterno 
pakto, tačiaus, nugalėjus rau
donuosius Ispanijoje, pakto 
dalyviai jokios žymesnės ak
cijos neišvystė.

1936 metų paktu Vokieti
ja su Japonija (o nuo 1937 
m. lapkričio mėn. ir Itali
ja) buvo pasižadėjusios ko
vot prieš komunistų inter
nacionalą visomis prieina
momis joms priemonėmis, 
bet pačiame sutarties teks
te buvo numatyta, kad vi
sos paktą pasirašiusios val
stybės pasižada tik infor
muot viena kitą apie komu
nistinio internacionalo vei
kimą, tartis dėl kontr-prie- 
monių ir kad visose tose 
valstybėse privaloma griežtai 
kovoti prieš komunistinę 
propagandą. Iš pasakyto yra 
aišku, kad visas antikomin
terno paktas vis tik buvo 
daugiau platoniško pobūdžio 
ir kad juo griežtesnių prie
monių nebuvo numatyta. At
sakydama į antikominterno 
paktą, Maskva paskelbė, kad 
Vokietija, Italija ir Japoni
ja, persiėmusios nacionaliz
mo, , šovinizmo ir svajonė
mis apie viso pasaulio he
gemoniją, norėtų tuo paktu 
paslėpt savo tikrus tikslus— 
ekspansiją kitų tautų są
skaitom

Antikominterno paktas 
buvo pasirašytas 5 metams, 
tačiaus, vos tik 3 metams 
praėjus, Sov. Rusija buvo 
susiartinusi su Berlynu tiek, 
kad 1939 m. rugpiūčio mėn. 
23 d. Maskvoje buvo pasi
rašytas nepuolimo ir drau
gingumo susitarimas tarp 
nacionalsocialistinės Vokieti
jos ir komunistinės Sov. Są
jungos. Čia nekartosime, 
kaip bolševikų ir nacistų 
netikėtas susidraugavimas 
paveikė italų ir japonų nuo
monę. Prisiminsime tik vie
ną faktą, kad atvykę iš To
kio į Niurenbergą dalyvau
ti nacionalsocialistų partijos 
iškilmėse japonų atstovai 
gavo savo vyriausybės te
legrafišką įsakymą tose iš
kilmėse nedalyvauti. Japo
nai buvo rimtai pabūgę ru
sų bičiulystės su vokiečiais 
ir vėliau laikėsi labai iš to
lo nuo europėjiškų politinių 
machinacijų. Tik pastaruo
ju laiku, kai Japonijos ape
titai tolimuose rytuose pa
reikalavo šiokio - tokio susi
pratimo su Anglijos prie
šais, Tokio politikai pradė
jo arčiau prisižiūrėt vokie
čių - rusų santykiams. Vė
liau, kai japonams paaiškė
jo anglo-saksų suartėjimas, 
japonų vyriausybė priėjo iš
vados, kad jai būtų labai 
naudinga vėl ieškoti susiar
tinimo su „ašies valstybė
mis”. Ypač pastūmėjo ja
ponus prie vokiečių - italų 
draugystės derybos tarp J. 
A. Valstybių ir D. Britani
jos dėl užleidimo Amerikos 
karo 
uosto, 
matę, 
tašką.
akivaizdoje tarp Japonijos, 
Vokietijos ir Italijos buvo 
sudaryta šių metų rugsėjo

tartum, turi galvoje visai 
kitokius siekius, tačiau iš 
esmės tuodu dokumentu yra 
ankštai surišti vienas su 
kitu ir šių metų rugsėjo 
sutartis, galima pasakyt, yra 
tik tolimesnė tąsa 1936 me
tų politinės akcijos. 1936 me
tų lapkričio mėn. sutartis, 
kitaip vadinama Antikomin
terno Paktu, buvo pasirašy
ta tarp Vokietijos ir Japo
nijos tuomet, kai rusiškas 
komunizmas buvo ypatingai 
pakėlęs galvą ir su ginklų 
pagelba pradėjo griaut po
litinę Vakarų Europos san
tvarką, pasirinkdamas silp
nesnį Ispanijos punktą. Ita
lija, nors tai šiandien atro
do labai keista, tuomet prie 
antikominterno pakto nep ri- 
sidėjo, nors Mussolini atvi-mėn. 27 d. sutartis, kuri iš

laivynui Singaporės 
kurį japonai buvo nu- 
kaip savo ekspansijos 

Liūdnų perspektyvų

esmės nepakeitė antikomin
terno pakto, turėjusio svar
biausiu tikslu — neprileist 
bolševikams užimti kaimyni
nių valstybių. Alianso pak
tas įpareigoja pasirašiusias 
valstybės padėt viena kitai, 
kai „kuri nors kita valsty
bė” užpuls pakto dalyvę. 
Sutartyje yra numatyta, kad 
ji nepaliečia vokiečių - rusų 
.1939 metų draugingumo pak
to. Tokiu būdu išeina, kad 
Vokietija nebūtų priversta 
pult Sov. Rusiją, jei ši pra
dėtų karą su Japonija. Rib- 
bentropo ir japonų ambasa
doriaus pareiškimuose irgi 
buvo pabrėžiama, kad alian
so susitarimas jokiu būdu 
negresiąs rusams.

Panagrinėjus smulkiau 
rugsėjo m. 27 dienos paktą, 
galima pastebėt, kad šis su
sitarimas vis tik suvaržo 
Sovietus. Pavyzdžiui, jei tarp 
Japonijos ir Sov. Rusijos 
prasidėtų karas, tai italai 
būtų įpareigojami padėt ja
ponams. Jei Amerika pul
tų japonus, tai Vokietija su 
Italija visomis prieinamo
mis priemonėmis turėtų gel
bėt japonus, nors rusams tai 
būtų nemalonu visais atve
jais. Lygiai taip pat ir ja
ponai turėtų padėti „ašiai”, 
jei Amerika pasijustų įpai
niota į europeišką karą. Kaip 
gi būtų, jei dabar italai už
pultų kuri^nors kaimyninę 
valstybę, kurią Maskva no
rėtų „gelbėt” jai vienai su
prantamais sumetimais ? Ita
lams pasiryžus užimt šmo
tą Jugoslavijos, Graikijos ar 
Turkijos, Rusija, galima nu
matyt, turėtų didžiausio in
tereso „užstot” skriaudžia
mąją tautą, tačiau Rusijai 
pasikrutinus, jai grėstų pa
vojus iš japonų pusės, ku
rie, pagal alianso paktą, yra 
verčiami teikti pagelbą ita
lams. Pasikeitė dabar ir 
Rumunijos padėtis. Kaip yra 
žinoma, jos neliečiamybė yra 
garantuota Vokietijos ir Ita
lijos. Jei rusams šiandie 
nepatiktų nacistų įsigalėji
mas ir šeimininkavimas Ru
munijoj, tai raudonoji ar
mija jau nebegalėtų „gel
bėt”, nes japonai be jokių 
pasiaiškinimų pultų bolševi
kus iš rytų pusės.

Įdomūs yra paskutinio 
pakto atspindžiai ir Lietu
vai. Kiek tenka girdėt iš 
mūsų Tėvynės, raudonoji ar
mija ten laukia valandos, kai 
R y t p r ūsiuose užplevėsuos 
raudonosios vėliavos ir kai 
Timošenkos „n e n ugalimos” 
divizijos, traukdamos inter
nacionalą, pradės žygiuot 
pro Eitkūnus, Tilžę ir Klai
pėdą į Berlyną. Jei iki 
rugsėjo mėn. 27 dienos Sta
lino ožiai ir avelės dar ga
lėjo turėt iliuzijų dėl toli
mesnio maršo j vakarus, tai 
dabar jie turėtų suprast, 
kad Vokietijos sienų nelie
čiamybę saugoja jau ir ja
ponų sausumos, oro ir lai
vyno kariuomenė nuo Man- 
džuko, Sachalino, Kamčat- 
kos ir iki pat šiaurės Le
dyno.

Tiesa, rusams irgi siūlo
ma prisidėt prie to alianso 
neva tam, kad Maskva, kar
tais, nepasiliktų priešų pu
sėje. Tokią propoziciją tik
rai galima pavadint pasiūli- 
jimu prisidėt prie antiko
minterno pakto. Nors tai ir 
skamba absurdiškai, bet ru-

New Yorke vokiečių kny
gų krautuvėje (20 West 48 
St.) yra įdomi knyga—„Uk
raine — Land der Zukunft”. 
(Ukraina — Ateities Šalis). 
Šią knygą parašė Axel 
Schmidt; ji išleista Berly
ne 1939 metų gale. Joje la
bai daug įdomių faktų, ku
rie nušviečia vokiečių sie
kius Ukrainoje ir dabarti
nius santykius tarp Hitlerio 
ir Stalino. Knyga išleista po
litiniais tikslais ir todėl kai 
kuriuose dalykuose priešta
rauja teisybei. Vokiečių ir 
kitų šalių mokslininkai pri
pažįsta didelį bendrumą 
tarp rusų ir ukrainiečių kal
bų, bet šioje knygoje skel
biama, kad ukrainiečių kal
ba nieko bendra su rusų 
kalba neturinti ir esanti ar
timesnė serbų kalbai.

Axel Schmidt savo veika
le taip pat pabrėžia Ukrai
nos istorijos visišką skir
tingumą ir su panieka kri
tikuoja Kliučevskio ir kitų 
rusų istorikų nuomones apie 
rusų tautos istorinę pradžią 
dabartinėje Ukrainoje. Vei
kale labai aiškiai parodomos 
Stalino pastangos visokiais 
būdais surusinti Ukrainą ir 
mažesnes tauteles Rusijoje.

Ukrainą dabar valdo ne ko
munistai ukrainiečiai, bet at
siųsti komunistai rusai.

Knygoje išdėstyti faktai, 
rodą Vokietijai reikalą ko 
greičiausiai įsteigti pilnai 
nepriklausomą Ukrainą. Ne 
be reikalo Vokietija užėmė 
Rumuniją, sutraukė daug ka
riuomenės šiaurinėje Nor
vegijoj, Rytų Prūsijoje, Len
kijoj ir Slovakijoje. Kai Ru
sija buvo Vokietijai reikalin
ga, matėme net dvi Rib- 
bentropo keliones į Maskvą, 
panašias į Goeringo garsią
sias medžiokles Lenkijoje. 
Bet šiandien, apstatę Rusi
ją savo stipria kariuomene 
nuo Baltųjų iki Juodųjų jū
rų, vokiečiai nebesiunčia Rib
bentrop© į Maskvą, bet 
Maskva siunčia Molotovą į 
Berlyną. Vokiečiai Berlyne 
reikalaus Rusijos sau lais
vų rankų Dardaneliuose. Ta
da vokiečiai, įsistiprinę Tur
kijoje ir prisiartinę prie 
Rusijos aliejaus versmių 
Kaukaze, galės greičiau ir 
patogiau p r a r y ti Rusijos 
mešką ir likviduoti kruvi
niausią pasaulio ligą — ko
munizmą.

sopuliu ir nerimi 
jos stovėjo kojas! 
jos sūnus Zbigni 
grabą, nei į m<

visą kūną, priminė gyvf 
pą, kuriame dar nemiri 
mišką kančia kūkčioja si 
mingu

Prie 
skėtęs 
nei į
nekreipdamas dėmesio, 
išpūstomis akimis se 
merginas ir moteris, st 
si visu kūnu pro kitų 
vas, ir vis neramiai k 
ieškojo.

Po mišių jis dekorat 
atstatė alkūnę, kad užl 
motina ir, kai kunigai 
giedojo „In 
Zbignievas nieko nelaų 
mas tysė motiną iš bs ugnis smarkiai ple- 
čios pirm grabo, tik k; t ’ "j "r 
jam keletą griežtų ž( išvargusios šir- 
pakuždėjo, jis aprimo i'' •’ i--’— -----
su motina paskui grab

Kai išsipylė iš bažn; A kuri sugebėtų to 
žmonių masė, ir Zbign! ^ar0 uzge- 
pamatė kuklų Vaišnd . Vi®0 yF0 Impose bu- 
grabą belinguojant pi galia neištarti žodžių:

^usdinami kas antra s

KARAS IR

paradis kurios
beverktų

Europos padangėje. Nu-

Maldauja taikos, nera- 
laukia tos galingos

galia neištarti žodžių:

Fertinax

Marija Aukštaite

Audringais Vieškeliais

jo tėvo turtingai išpi įdėkite puolimą! Gar- 
aštuoniakantį, jis pa šios apakintas to ne- 
motiną, sustojo šventoi ifė.
vartuose, tirštoj minioįįivoLenkija. Lenkų pa
kėlė abi rankas ir užš iliai visu smarkumu ver- 
kelią Vaišnorėlio grj j tuo laiku dar laisvą 
šiams, piktai ir įsaką uą Žaibo greitumu ir 

noje liko paskelbta mo- 
scija — vyrai išsiųsti 
alus: budėti, saugoti. 

Čia Atkalnių d Sėjo vyrų būriai Kauno 
anis. Tai šen, tai ten 
$0karo dainelės: „Pa- 
į sesės vienos, raitelių 
įdienos...”, „Į kovą

kelią Vaišnorėlio grj

(Tęsinys)
Iš aplinkinių kelių ir vieš

kelių raitėsi vežimai į didį
jį plentą ir, ilga virtine iš
sirikiavę, skuto į Šilujus. 
Tik arti miesto užsikimšo 
po kelis sustodami, ir glaus
damiesi prie viens kito, nes 
užtvenkė kelią žmonių ban
ga, kuri iš lėto slinko pas
kui vežamą pono Maslicko 
grabą.

Grabas buvo iškeltas ve
žime ant aukšto padėklo, ir 
uždengtas juodu aksomu iš
siuvinėtu baltomis palmių 
rykštėmis, iš šalių gulėjo 
naštos vainikų ir gyvų gė
lių puokštės.

Vežimą traukė keturi žir
gai, apvilkti ilgais, juodais 
gelumbiniais rūbais, kurie 
tysojo iki pat žemės, su
keldami nejaukų šiurpą ir 
tamsią gedulą.

Šiuos žirgus už pavadžių 
laikydami vedė aštuoni ge
dulo uniformomis aprengti 
vyrai, sukauptais veidais, 
ištysusiais kūnais.

Paskui šį vežimą lėtai 
slinko senoviškas, bet nubliz
gintas fajetonas; jame sėdė
jo paskendus juoduose šyd- 
ruose a.a. Maslicko našlė ir 
jos sūnus Zbignievas.

Kai motinos išverktos akys 
temo ir buvo įremtos į bal
tas palmių rykštes, tartum 
plakančias jos širdį, Zbig
nievas stiepėsi iš sėdynės

sams jau nekartą prisiėjo 
suvaidint ir durniaus rolę. 
Galima pilnai prileist, kad 
Kremliaus satrapai tą pa
siūlymą priims ir po to aiš
kins saviesiems, kad Sovie
tai dabar susilaukė didžiau
sio laimėjimo, sudarydami 
plačiausią darbo žmonių 
frontą prieš pasaulio „plu- 
tokratus” (suprask, prieš 
Amerikos ir Anglijos demo
kratiją). Žinoma, užčiaupt 
burnas pas save vergams, 
baudžiauninkams ir parsida
vėliams nesunku, bet laisvų 
kraštų piliečiams yra aišku, 
kad Stalinas vis daugiau 
painiojasi priešų kilpose. Ar
gi jis, ar jo politiniai pa
tarėjai nemato, kad komin- 
terno 1936 metų paktas ne
tik nėra panaikintas, bet vi
sai priešingai — yra pra
plėstas alianso sutartimi ir 
kad dar ir kitos valstybės 
yra raginamos dėtis prie 
alianso neatidėliojant.

Vytinis

gyvas ir judrus, akys bėgio
jo po besirenkančią minią, 
kažko ieškojo ir nerimo.

Mieste prie pirmo tilto 
uniformuoti vyrai ir žirgai 
sustojo. Čia užsikimšo gat
vė žmonėmis; kai pasirodė 
vėliavnešiai, kryžius ir trys 
kunigai, kurie pasitiko gra
bą, minia suskilo į dvi pu
si, padarė platų taką ir, 
kunigams užgiedojus, grau
džiai suskambėjo varpai, su
judo laidotuvių ir žiūrėtojų 
eisena link bažnyčios, kur 
buvo jau iš vakaro užleisti 
tamsiomis ruletėmis langai^ 
gėlėmis apstatytas katafal
kas ; dabar varpų gaudesį iš
girdęs zakristijonas, žiebė 
žirandelius ir altorių žva
kes.

Bažnyčioje, nuošalioj vie
telėj, šalimai dviejų piliorių, 
stovėjo nuo koplytinio al
toriaus atkelti morai, ant 
kurių gulėjo kuklus Vaišno- 
rėlio grabas; už jį atlaiky
ta dvejos tylios skaitytinės 
mišios, ir jis laukė savo ei
lės paskutinį kartą perženg
ti bažnyčios slankstį, ir be 
niekeno ašarų ir lementaci- 
jų, nuvirti į kapų žemelę 
amžiams.

Šalia šio grabo klūpojo 
Stelnionienė, kaišyta ilga- 
makre skara apsisupus ir 
pusbalsiai kalbėjo rožančių. 
Aplink ją susibūręs vargin
gų moterėlių būrelis atsa
kinėjo ,, Švento ji Marija”.

Klaupkose klūpojo Kleo
patra. Priėmus šv. Komu
niją už a.a. Vaišnorėlio vė
lę, tyliu siluetu palinkus ir 
giliai maldoje paskendus, ne
juto aplinkumos, tik skais
čios akys, valandėlėmis pa
rymojusios cimborijos dure
lėse, vėl nulinkdavo po die
vinai puošniomis blakstie
nomis, o siela bėgo aukšty
bių kaskadomis, klaidžiojo 
angelų būriuose, kentėtojų 
vainike, kur, tarytum, sura
do naują šventąjį, prie pat 
Aukščiausiojo sosto, žiban
čia aureole apvainikuotą.

Varpų skambėjimas, kuni
gų giedojimas ir minios grū
dimasis į bažnyčią išjudino 
Kleopatrą iš gilių maldų 
ekstazės; kai iškilo naujas 
grabas ant išpuošto katafal
ko, ji prisiminė vakarykš
čius vaizdus kapuose, prisi
minė mauzoliejaus atmosfe
rą ir liūdinčią našlę.

Našlė klūpojo apsikniau
bus šone katafalko. Juodi 
rūbai ir šydrai uždengę jos

suriko:
— Ei, jūs mužikai, 

gų nenešit su ponais! 
stokit!
pono laidotuvių proce 
Ar jūs to nežinot?! 
not, kad aš, jo sūnus, 
dau tėvo valią! ? ...

Minia susimaišė, žm učiai, į kovą aukštai- 
vieni ėjo, kiti sustojo, 
sikirto šventoriaus vai sekė juos būreliai mo- 
se, kilo sumišimas ir gi _ motinų, daugumoj 
Vėliavos, kryžius ir g fflįjų. 
darni kunigai lėtutėliai į ties kiemu ašaroja 
giavo gatve, ir grįžti; moteris — žmona: 
kad Maslicko grabas si 
paskui juos, ramiai ir Ii s Taip staigiai pa
singai traukė psalmes, 
rių giliai maldingi posi 
ir gedulingos gaidos i 
dai skambėjo miestu, 
neįsileisdami bet kokių 
dymų ar įtarimų.

Bet apdairus ir pas’ 
klebonas, išgirdęs triul 
ir užsikirtusios minios 
čą, sulėtino žingsnius, 
landėlei stabtelėjo, o 
ginčai tęsėsi.

— Ar ponaitis nežinai 
mūsų parapijoj pasikelt 
sa laidotuvių sistema?

..." ir kitos. Šaligat-

- motinų, daugumoj

kam tas karas reika-

i... Ką aš viena dary- 
Nesuprasdamas pil- 

motmos aimanų reikš- 
vaikutis, rankutėmis į- 
įs į mamutės sijoną, vis 
3 prie jos glaudėsi.
;ašarų, dainų, kariškų 
3 bildesio sūkuryje su- 
i Šaulių sąjungos vadą, 
Pr. Saladžių. Dalina- 
mmtimis dėl paskuti- 
vykių. Iš jo lūpų iš- 
iė žodžiai: — Reikėjo 
imtis... Užtektinai 

ir dešimts lavonų būti e ~ pasi- 
lydėta, ir nors jie būti į Paruostų. Lietuvai 
nai ar ubagai—lydimi į k ™ moterų

ineverktų.
rojau: tikrai ta tauta,

vienu lydėjimu, kad 
nes nebūtų trukdomi, ; -----  -- ~
kunigams būtų patogiai yra tvirta, atspari,

— Čia mano užmokėt 
nervinosi ir pyko besisk 
čiodamas Zbignievas; a 
jusiu vyrų ratas neįst laa neatsilaikys prieš 
jo numalšinti, nei sulai i bet, ilgainiui, ryžtin-

—Juoksis žydai... Pas • ir sveika, nepalau- 
tins kitatikiai! ... — v< dvasia sutraukys plie- 
vo prieš Zbignievą ra įgalės ar smurto at- 
suvožus senutė, o Zbi i vergijos pančius, 
vas išpūtęs akis švaisti 
rėkavo: Ugiau negu ašaros

— Neleisiu! Neleisit .m 4. ... ^nalizuotoi Vokieti]©]Tuo tarpu minioje pras - - - J J J 
rė takas, ir iš pasku 
eilių pasirodė Kleop 
Šiaudinė balta skrybėlai 
baltas apsiaustas paryš 
jos veido rožes ir mė 
akių jūrą, ji buvo susi 
nūs, bet angeliškai m: 
ir žavi, priėjo prie Zbi 
vo, ir tyliomis akimis 
rėmė į jo veidą. * As <Mauojua

Jis nublanko ... Akių sakant: Sta 
tos versmės atslūgo u, 
nyko, nuleistos rankos įspūdis
akmenėjo, pražiotos 1 
virpėjo be žodžių; tuo 
pu Kleopatra prabilo: Į

— Zbignievai, tas BLUUC11La®> 
peržiauru Verta gerbti *ka,r° ’ fa
savę ... - švelnutėliai 11K°> ?usl
patra pareiškė; jis, vs t0 ,ur
dėlę žiūrėjęs j jos ra 5 mat>? -Berl”

-J inVa. F‘o išvakarėse. Ti

tori drąsius krašto gy- 
vyrus ir nepalaužia- 

ivasios moteris I Gal

Vokietija —tai vis- 
svaigina visų protus 
Prieita prie kraštuti- 
individualizmas iš 

- iš vokiečių gyve 
Daug pasako šie žo 

einant gatve, vi 
M)u jei kas į ma 

—štai eina Brun< 
Ms. Aš didžiuoju© 
Širstu sakant: — šta 
•kietis!

feetijos moteris yr 
M viską aukoti fe 
aukurui. Bet, šta 
studentas, grįžę

V matyti Berlvr
akis, ištiesė jai ranką:

— Tai tik dėl tamsi 
dėl tamstos brangių 
ir malonaus žodžio, - 
lipo prie Kleopatros, 
ko į miną, ir j sekė ' 
Vaišnoro graibą ką 
svaiguliu aps/uptas, 1 
linksmas ir baimingai

daugiam'

& pirmieji vagon: 
5 ci go link. Be] 
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V apleisti stotį, k 
IMį šimtai moter 
Bla, metėsi, gr 
fįllležinkelio bėgi 
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Moterų Gyvenimo Aidai5 $

Spausdinami kas antra savaitė

KARAS IR MOTERIS
Reikia moterų, kurios 

neverktų

Karo ugnis smarkiai ple
čiasi Europos padangėje. Nu
kentėjusios, išvargusios šir
dys maldauja taikos, nera
miai laukia 
rankos, kuri sugebėtų to 
žiauraus karo gaisrą užge
sinti. Vieno vyro lūpose bu
vo galia neištarti žodžių: 
-Pradėkite puolimą! Gar
bėtroškos apakintas to ne
padarė.

Griuvo Lenkija. Lenkų pa
bėgėliai visu smarkumu ver
žėsi į tuo laiku dar laisvą 
Lietuvą. Žaibo greitumu ir 
Lietuvoje liko paskelbta mo
bilizacija — vyrai išsiųsti 
į frontus: budėti, saugoti. 
Skubėjo vyrų būriai Kauno 
gatvėmis. Tai šen, tai ten 
skambėjo karo dainelės: „Pa
siliki! sesės vienos, 
neilgos dienos . . .”, 
žemaičiai, į kovą 
tiai...” ir kitos.

tos galingos

gų nenešit su poį 
stokit! čia Atkaląs 
pono laidotuvių į 
Ar jūs to nežinot-j 
not, kad aš, jo šią 
dau tėvo valią!?,,.

Minia susimaišė, į 
vieni ėjo, kiti sustg 
sikirto šventoriaus

« .« .y, , 3 ucuo ocnv i uu.Li>nai inv-

se, 10 simsmimp — motinų, daugumoj 
Vėliavos, krjw,j wkiančių.

raitelių 
„Į kovą 
aukštai- 
Šaligat- 

riais sekė juos būreliai mo-

darni kunigai lėtu!® 
giavo gatve, ir 
kad Maslicko grabasi 
paskui juos, ramiai iri 
singai traukė psfai 
rių giliai maldingi pį 
ir gedulingos gaidogi 
dai skambėjo miesto,: 
neįsileisdami betkokią 
dymų ar įtarimų, i

Bet apdairus ir įa 
■ klebonas, išgirdęs ti 

ir užsikirtusios mitas 
čą, sulėtino angsis 
landėlei stabtelėjo, 5 
ginčai tęsėsi.

— Ar ponaitis nežkąj 
mūsų parapijoj pašilti 
sa laidotuvių sistema' 
ir dešimts lavonų bĄ 
lydėta, ir nors jie fc 
nai ar ubagai—lydimi)! 
vienu lydėjimu, kad ii 
nes nebūtų truktei 
kunigams būtų pates

— Čia mano uhmfe 
nervinosi ir pykobeš^ 
čiodamas Zbignievas; ą 
jusiu vyrų ratas $ 
jo numalšinti, nei $

—Juoksis žydai, 
tins kitatikiai!...- 
vo prieš Zbi^^ 
suvožus senutė, o S 
vas išpūtęs akis šr# 

rėkavo: J
— Neleisiu! Nel®^ _ _ 

Tuo tarpu minioje ®kis:
rė takas ir iš F “s”’ svaigina visų protus, 
eilių pasirodė Klto Prieita. Prie kraštuti-

Štai, ties kiemu ašaroja 
auna moteris — žmona: 
-Ir kam tas karas reika
lingas . . . Taip staigiai pa
šaukė ... Ką aš viena dary
siu... — Nesuprasdamas pil
nos motinos aimanų reikš
mės, vaikutis, rankutėmis į- 
sikibęs į mamutės sijoną, vis 
irčiau prie jos glaudėsi.

Tų ašarų, dainų, kariškų 
režimų bildesio sūkuryje su
tinku Šaulių sąjungos vadą, 
pulk. Pr. Saladžių. 
sės mintimis dėl 
šių įvykių. Iš jo 
aiverže žodžiai: — 
mobilizuotis .
tarime vyrų — karių, pasi
ryžusių, paruoštų. Lietuvai 
dar reikia moterų, moterų— 
kurios neverktii.
Galvojau: tikrai ta tauta, 

valstybe yra tvirta, atspari, 
kuri turi drąsius krašto gy- 
nėjus vyrus ir nepalaužia
mos dvasios moteris! Gal 
jlienas neatsilaikys prieš 
plieną, bet, ilgainiui, ryžtin
gumas ir sveika, nepalau
žiama dvasia sutraukys plie
no pergalės ar smurto 
neštus vergijos pančius.

pė šaukiančias, priešinan
čias moteris!

Vargšės moterys! Jos sa
vo kūnais norėjo sulaikyti 
pirmuosius traukinius, kurie 
vežė jų sūnus brolius, tėvus 
mirčiai. Jos desperacijoj, 
nors tuo būdu, paskutinę 
minutę bandė gelbėti savo 
vyrus. Deja, dėl to nesu
minkštėjo šaltos, karo trokš
tančios vadų širdys; trauki
niai, nors kelioms valandoms 
pavėluotai, išvažiavo Danci
go link, kur karo kibirkš
tėlė suliepsnojo gaisru.

Moteris — ar ji bus lie
tuvė, lenkė vokietė ar nor
vegė, savo skausmu dėl žu
vusio kare jos širdžiai arti
mo žmogaus yra viena. Tas 
pats nerimas kankina vi
sas, tos pačios ašaros plau
na jų skruostus.

Reikia daugiau negu aša
rų ir nerimo žengti gyveni
mo taku pažeista širdimi. 
Reikia drąsos, savęs perga
lėjimo, pasiaukojimo, mei
lės, kuri trykšte trykšta iš 
moters sielos ir tarp sprog- 
tančių kanuolių didingai 
spindi kariaujančiuose kraš
tuose.

fj

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte

PROTAS

Vyriausios žmogaus sie
los galios yra: protas, jaus
mai ir valia. Jos visos yra 
gražių gražiausios Dievo 
vanos žmogui ir, gerai 
klėjant, visos turi būti 
vinamos.

Kokia stebuklinga Dievo 
dovana yra žmogaus protas. 
Jis išveržia žemės gelmių 
paslaptis; jis suskaito dan
gaus žvaigždes ir suseka jų 
kelius; jis kyla dar aukš
čiau ir pasiekia patį Dievą 
ir nors neaprėja ir neper
mano Jo visiškai, vis dėlto 
daug ką sužino. Visos tos 
nuostabiausios mašinos, gelž- 
keliai, orlaiviai, gramofonai, 
telefonai — visa tai proto 
darbas.

Žinoma, ne kiekvienas ga
li būti išradėjas, gamtos pa

do-
au-
la-

gyventi ir šioje že-

kai ir visą kitą 
reikia pradėti la- 
mažų dienų. Ne-

Žydėkite Gėles!
*

Žydėkite, gėlės, iš skausmo 
supintos,

Gaivinkite sielą paguoskit 
varguos...

Nušvieskite grožiu gyveni
mo rytą—

Skausmus paskandinkit šir
dies neramios ...

mano 
viena 

ir už- 
pame-

nekaltą, už kurios 
tanti siela galėtų 
ti, ir išbristi iš

Dalina- 
paskuti- 
lūpų iš- 
Reikėjo

. Užtektinai

at-

Daugiau negu ašaros

Nacionalizuotoj Vokietijoj
Vokietija — tai vis-

JO- šiaudinė balta '“»• individualizmas is- 
lu- baltas apsiaustas f? taktas Is votaecių.gy ve
žė- jos veido rožes i5 mo- Dau? Pasako šie zo- 
ir akių jūrą, ji Bai: Man, ein.ant, «atve- vl" 

10* nūs bet angeliškai įH1 nesvarbu jei kas j ma- 
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TŽ-

Iš Pavergtos Lietuvos

Viena šio puslapio skai
tytoja gavo laišką iš se
sers, gyvenančios Lietuvoje. 
Laimei — laiškas nebuvo 
cenzūruotas. Jos sesuo — 
paprasta darbininkė moteris, 
gyvena kaime, nesidžiaugia 
rusų atneštu „rojumi”, ku
ris laimingai gyvenančią Lie
tuvą pavertė skurdo ir tik
ra ašarų pakalne. Štai to 
laiško ištrauka:

„Sunkus ir skaudus liki
mas mus ištiko. Žydai ir 
parsidavėliai už raudoną grą- 
šį pardavė mūsų mylimą Lie
tuvą plėšikams. Kiekviena
me kaime pilna rusų karei
vių, ūkininkai turime juos 
maitinti. Žiema jau čia pat. 
Reikia šiltesnių rūbų — ne
galima jau gauti. Apie ap- 
siavimą — nebėra kalbos. 
Kai perki didesnį maisto 
kiekį, tai ir pase pažymi. 
Viskas labai brangu, kaip 
pragyvensime žiemą, tai pa
tys nesuprantam. Nors švo- 
geris meisteraudamas ir dau
giau uždirba, bet kas gi iš 
to, kad taip viskas pabran
go, reikalingiausių daiktų 
visai nebegali gauti.

„Viršaitis, 
vo uždarbi ir 
buvo sudėjęs 
si be nieko,
keturi vaikučiai atsidūrė gat
vėje. Jo namuose gyvena 
rusai. Našlę A. D. iš ūkio, 
išvarė, visą jos žemę atė
mė. Iš po nakties senose 
kapinėse radome nuplėšytas 
visas Kristaus kančias (mū- 
kas), spėtame, kad tai žy
dai padarė.

„Kaimvnas. tas girtuok
lis siuvėjas, dabar mūsų vir
šaitis, — o tas kitas, buvęs 
kada mokytojas (be cenzo) 
jau inspektorium.

„Kaip sužinojom, kad no
rint apsivesti reikės pirma 
eiti ne į bažnyčia, bet į 
valsčių — labai susirūpinom. 
O kai pasakė, kad toks į- 
statvmas greit galios, tai 
visi, kas kada nors manė 
mūsų apylinkėje vestis, sku
binosi kuo greičiausiai že- 
nvtis, kad nereiktu eiti vals
čium. švogeris. tik per vie
ną dieną, pabuvo liudininku 
penkioms poroms.

„Pas mus visos moterys 
dejuoja, nes kalba, kad atims 
vaikus nuo motinų, auklės 
ir mokys taip, kaip raudoni 
mokytojai norės. Mes visos 
jaunos motinos jau susita
rėm, kad jokiu būdu neduo
sim savo vaikų, Nereikia 
mums jų išmokslinimo. Kiek 
pačios mokame, tiek ir savo 
vaikus pramokysime skaity
ti ir rašyti. Tiek ir užteks 
jiems, nes mes visos šven
tai tikime, kad dabartinė pa
dėtis ir valdžia ilgai nebus, 
o vėliau galės 
daugiau.

„Nors pas mus 
kad į Ameriką 
laiškai rašyti, bet 
tau siųsti, nes
ir tu nors kiek žinotum ko
kios liūdnos dienos pas mus. 
Kaip pragyvensime, Vieš
pats težino.”

pramokti

ir kalba, 
negalima 
aš drįstu 

noriu, kad

slapčių skleidėjas. Kitas ne
turi tam tikrų gabumų, ki
tam gabumų yra, bet išga
lės neleidžia juos lavinti, ki
tas permažai stengias. Bet 
kiekvienas turi tiek išlavin
ti savo protą, kad galėtų 
pažinti Dievą, suprasti, kam 
yra siųstas į šį pasaulį, koks 
yra žmogaus tikslas, kaip 
tas tikslas pasiekiamas; kad 
suvoktų savo pareigas tė
vynei ir visai žmonijai. Be 
to dar, kad įsigytų žinių, ku
rios jam padės patogiau ir 
lengviau 
mėje.

Protą, 
žmoguje, 
vinti iš
manykite, kad proto lavini
mas teprasideda tuomet, kai 
vaikas ima mokytis iš kny
gų. Ne. Pradėti lavinti 
vaiko protą turime daug 
anksčiau - aiškindami, pasa
kodami, taisydami vaiko 
klaidingas nuomones. Vaikui 
pradėjus kalbėti, rūpinkitės, 
kad gerai ištartų žodžius, 
kad nekraipytų jų; sakyki- 
tais sutainsė, suklamsėjo sty- 
vardu. Paukščius rodydami, 
nesakykite vaikui „paukš
tis” bet kiekvieną vadinki
te jo vardu, taip pat gyvu
lius ir augalus, kad vaikas 
išmoktų kuodaugiausia žo
džių. Pasakokite vaikui apie 
įvairius savo matytus ir gir
dėtus daiktui. Mokykitę__jį 
giesmių ir dainelių, patarlių 
ir pasakų, kad lavintus jo 
atmintis, vaizduotė ir klau
sa. Liepkite papasakoti, ką 
jis yra matęs ir taisykite 
klaidingas mintis ir posakius. 
Vaiko klausiamos, netingė
kite paaiškinti, ko jis nori. 
Bet jei pačios tikrai ko ne
žinote, verčiau nieko nesaky
kite, negu kad paaiškintumė
te klaidingai.

Jei vaikas gabus mokslui 
ir sąlygos leidžia, padėkite 
jam, kiek begalėdamos, pa
siekti ir aukštesnį mokslą. 
Jei vaikas jausdamasis turįs 
kokio gabumo veržias jį iš
lavinti, netrukdykite. Atsi
minkite, kad Dievas duoda 
žmonėms talentų ne užkas
ti, bet 
ginti.

kuris visaz sa- 
žmonos pasegą 
į namus, liko- 
Jis, žmona ir

le- 
is- 
>a- 
•e- 
le- 
e-

Žydėkite, gėlės, iš naujo at
gimę, 

neškit man džiaugsmą 
jaunystės dienų, 

laimę paverskit pasaulį 
maištingą,

Kad siela nejaustų šios že
mės kančių ...

Ir

Ir

Žydėkite, gėlės, jaunystėj 
svajotos— /

Paverskite liūdesį saldžiu 
džiaugsmu,

Žydėkite, gėlės, iš skausmo 
supintos,

Gaivinkite sielą suspaustą 
kančių.

N, N.

Minei ii Žiupsnelis

Moteris be meilės — nėra 
moteris. —Balzakas

-v—0-------
Moteris įgauna įkvėpimo 

tokiuose trumpuose momen
tuose, kurie vyrui rodosi tuš
ti, nesuprantami, beprasmiai.

—Conradas 
------- 0--------

Pati prigimtis moteriškei 
suteikė labai daug galios, 
dėlto, įstatymai suteikė jai 
— labai mažai.

—Dr. Johnson
------- 0--------

Tikrosios moters uždavi
nys yra atidaryti vyro akį 
ir ausį, kad jis girdėtų ir 
regėtų švelnesnį ir Aylesnį

Gerbiamoji Palmyra,

Aš esu 14 metų mergaitė. 
Prieš pusmetį mirė 
mamutė, kuri mane 
savo triūsu maitino 
augino. Tėvelis mus
tė, kai dar buvau mažiukė. 
Jis gyveno susidėjęs su ki
ta moterimi, bet kai mamu
tė mirė, jis tą moterį pa
metė, atėjo į šermenis, at
nešė gėlių ir, uždėjęs ant 
grabo, labai verkė. Paskum 
mane pasišaukė, pabučiavo, 
ašarėles nušluostė ir, prie 
tylinčios motinėlės stovėda
mas su manim, žiūrėjo į jos 
išbalusį veidą, į sudėtas ran
kas, graudenosi, ir tylėjo, 
tylėjo . . . Tik nuo kapų grįž
damos jis pareiškė, kad jis 
norėtų atpirkti visas savo 
kaltes, kad norįs grįžti į 
mūsų lūšnelę, ir čia apsi
gyventi.

Aš pasitariau su savo glo
bėjais, ir jie tam griežtai 
užprotestavo. Bet mano šir
dis nerimsta! Aš nemiegu 
naktimis, kankinuosi, man 
be galo gaila ne tik miru
sios motinėlės, bet gyvo, ir 
nuo manęs nutolusio tėve
lio. Tuo labiau, kad dar ir 
žmonės su tėveliu suartėti 
prieštarauja.

Būsiu labai dėkinga, jei 
Gerbiamoji Palmyra man 
vargšei našlaitei ką nors 
šiuo klausimu patarsite.

Vieniša Onutė.

Atsakymas:

Mielas kūdiki, ne tik norė
čiau ką nors patarti, bet 
trokštu motiniškai priglaus
ti, ir suraminti, 
rūpestėlis šventas, 
žmonių bet kokius 
mus tarp Tavęs ir 
Ištiesk jam ranką

Tamstos 
Atmesk 
įsiterpi- 
tėvelio. 
mažutę,

Tęl

jo skęs- 
nusitver- 
nelaimės 

ežerų. Pati būk atsargi kaip 
angelas! Pasiremk galinguo
ju ginklu—malda, ir atverk 
Jūsų lūšnelės duris tam, 
kurs tėviškos meilės gijų 
metmenis parneša tik dėl 
Tavęs vienos. Sugrįžus jam, 
niekuomet neprimink praė
jusio gyvenimo. Neklausyk 
žmonių teismo. Dievas tei
sia kitaip, negu žmonės. Bet 
nuo tos moters jį saugok, 
jos nepriimk, neįsileisk.

Atsimink, kūdikėli, ir tai, 
kad imiesi labai atsakingos 
ir doros pareigos. Jaunutė 
siela turės perauklėti su
brendusį. Tad, privalai bū
ti tyrąja žvaigžde jo gyve
nimui. Jūsų lūšnelę priva
lo apsupti darbas, malda, 
dori pavyzdžiai ir geros kny
gos. Pati nepatingėk pa
rinkti straipsnelių iš doros 
ir blaivybės srities, paskai
tyk jam vakarais. Stenkis 
jį suvesti į dorų šeimų 
draugystę, pasikviesk į bet 
kokias bažnytines pamaldas, 
kiek gali, 
reikšmę, 
vargonų 
primink 
dorybes,
jos kapo, paklaidžiokit po 
kapinynus, kad jis nuolatos 
galėtų prisiminti, jog gyve
nimas trumpas ir išnykstan 
tis, tik amžinybė nemari h 
neribota.

Būk pati šventuoju indu,’ 
iš kurio nuolatos galėtų at
sigerti jo išvargusi siela.

Onute, kai vėl pajusi au
dras, rašyk man. Priimk 
mano dešinę, gal kuom nors 
galėsiu padėti, ir arčiau Ta
ve vienišą suprasti.

Palmyra

nupasakok jų 
patark įsiklausyti 
raudas. Nuolatos 
motinėlės buvusias 
pasikviesk jį prie

------- 0--------
Moteris — visuomenės Ka

ralienė. Visuomenė be mo
ters — knyga tuščias la
pais. —Minajevas

-------0--------
Moterys! Moterys — bran

gūs dalykai ir pražūtingi 
kartu, kuriuos gamta papuo
šė mūsų kančioms, kurie 
persekioja, kada jūsų bijo
ma, kurių neapykanta ir mei
lė lygiai žalingos!

—S. Preux 
------- 0--------

Moteris, kuri rašo, papil
do dvi nuodėmes: ji padau
gina knygų skaičių, bet — 
tuo pačiu, sumažina moterų 
skaičių. —Alf. Karr

------- 0--------
Kai moteris myli — ji at

leidžia ir už didžiausius pra
sikaltimus. Kada nemyli — 
tai lieka be vertės ir mūsų 
geriausi darbai, pasielgimai.

Bal.

1

6
2

1 puodukas karštos vist, 
sriubos,

% puoduko šaltos virtos viš
tienos,

Yz puod. migdolų (almonds), 
1 puodukas išplaktos grie

tinėlės,
1 šaukštas želatinos, 

pipirų pagal skonį.
Išplaktus trynius, druską, 

pepriką, pipirus, sriubą mai
šyti ant lengvos ugnies kol 
sutirštės. Sudėti želatiną, 
kuri turi būti pamirkyta 5 
min šaltame vandenyje. Že
latinai ištirpus — mišinys 
perkošti. Į jį sudėti sumalta 
vištieną (vartoti baltą mė
są), migdolus, prieskonius. 
Ataušinus įmaišyti išplakta 
grietinėlė. Viską supilti į 
formą išplauta šaltu vande
niu ir atšaldyti. Duodant į 
stalą papuošti citrinos ir pa- 
midorų griežynėliais. Šis mu
sas tinkamas duoti pietums 
prieš kitus karštus patieka
lus.

Pavyzdingas pasiryžimas

Iš to laiško autorės žo
džių mes matome, koks tai 
kilnus Lietuvos moterų pa
siryžimas! „Mes jaunos mo
tinos jau susitarėm, kad jo
kiu būdu neduosim savo vai
kų. Nereikia mums jų iš
mokslinimo. Kiek pačios mo
kame, tiek ir savo vaikus 
pramokysime . . .” .Tuos žo
džius norisi kartoti ir kar
toti, šaukti kaip galima gar
siau, kad pavergtos lietuvės 
kilniu pasiryžimu persiimtų 
jos laisvai gyvenanti sesė 
lietuvė — amerikietė. Ta 
amerikietė lietuvė, kuri už
krėsta komunizmo supelėju
sia, svetima dvasia, džiū-Į aukščiausias aukštybes, bet 
gauja dėl Lietuvos nelaimės, 
jos naujos vergovės sunkių 
pančių; ta laisvos šalies lie
tuvė, kuri myli savo tėvų 
žemę, bet pro pirštus žiū
rėdama, neįstengia pamaty
ti kokią skriaudą, kokį pa
žeminimą siunčia tai jos 
mylimai Lietuvai, remdama 
Maskvos parsidavėlių paren
gimus, leisdama savo vaikus 
juose dalyvauti, dirbdama su 
tokiais Rusijai širdis par
davusiais lietuviais vardan 
meno, kultūros ar kitų puoš
nu.! titulų priedanga. Ypač 
tuo momentu, kada tas gro
buonis rusas savo letena vis 
smarkiau ir smarkiau spau
džia mūsų brolius, seses, ka
da iš ten pasiekia mus toks 
jų kovoje prieš pavergėjus, 
pavyzdingas pasiryžimas.

Ar girdint visą tai ne
turėtų rausti iš gėdos tų 
nuklydusių, neatsparių lie
tuvių veidai? Jau laikas su
siprasti. E. B.

verstis jais ir dau-

Jausmai 

pat nuostabi ir

1

1

žie-

Taip
brangi, kaip ir protas, Die
vo dovana yra jausmai. Jaus
mai, galima sakyti, ir pa
daro žmogų žmogumi. Kad 
kieno protas būtų iškilęs į

Aukso Pyragas

puodukas sviesto, 
puodukas cukraus, 

kiaušinių tryniai, 
puodukai miltų,

3 šaukštukai kep. miltelių,
1 puodukas pieno,
1 šaukštukas citrinos sun

kos, 
šaukštukas citrinos 
vės (tarkuotos), 
šaukštukas vanilos.

Ištrinti sviestą su cukrumi 
iki pabals. Sudėti po vie
ną — visus trynius, vėl trin
ti iki paviršius putos. Su
dėti miltus, kep. miltelius, 
pieną supilti ne visą iš kar
to. Vėliausiai supilti vanilą. 
Kepti 
min. 
se.

dvejose skardose 30 
Pertepti šokolado ma-

—IL D. Šokolado Masė

2 puodukai cukraus
2 šaukštukai kornų sirapo, 
1 puodukas verdančio van

dens,
3 kiaušinių baltymai, 

kvadratėliai kartaus šoko
lado.

Ištirpinti šokoladą ir at
aušinti. Cukrų, sirapą ir van
denį virti ant lengvos ug
nies, kol sutirštės ar siūlais 
leisis nuo šaukštuko. Gerai 
išplakti kiaušinių baltymus. 
Į juos supilti išvirta masė, 
nuolat plakant. Plakti iki 
masė sutirštės. Vėliausiai į- 
maišyti ištirpintą šokoladą.

KUR TRŪKSTA 
MOTERŲ?

jei jausmai būtų apmirę, tai 
nežiūrint to savo aukštojo 
proto, tas žmogus vis dėlto 
būtų panašus į kietą, šaltą 
akmenį. Del to šv. Paulius 
ir sako: „Kad turėčiau dova
ną pranašauti, žinočiau vi
sas paslaptis ir visokį moks
lą ... , o neturėčiau meilės— 
esu niekas”. Ir nelabai iš
lavinto proto žmogus gali 
būti tikrai dorovingas, bet 
neišlavintų jausmų — nie
kuomet.

Jaunių yra daug įvairių 
rūšių. Kiekvienas geras jaus
mas turi priešingą — pik
tą. Pav. užuojauta — pa
vydą, meilė — neapykantą, 
drąsa — baimę ir t.t. Bet 
visi jie sutraukiami į kelius 
pamatinius: į meilę, 
kantą, pagarbos ir 
jausmus. Visi kiti 
vyriausiųjų jausmų

M. Pečkauskaitė

(Bus daugiau)

Krieno Sosas

4 šaukštai sviesto,
4 šaukštai miltų,
1 puod. karštos sriubos,

Yz puod. karšto pieno,
3 šaukštai krienų, 

druskos ir pipirų pagal 
skonį.

Į ištirpintą sviestą sudėti 
miltus ir maišyti ant lėtos 
ugnies, kol išsileis. Supilti 
pieną ir sriubą. Virti ant 
lengvos ugnies 15 min. daž
nai maišant. Vėliausiai su
dėti druską ir krienus. Šis 
karštas sosas tinka prie vir
tos ar keptos jautienos.

Viename italų žurnale pa
skelbta statistika, kiek kur 
yra vyrų ir moterų įvairiuo
se pasaulio kraštuose. Iš tos 
statistikos paaiški, jog di
džiausias moterų „pertek
lius” yra Kinijoje: ten 1,000 
vyrų tenka 1103 moterys. 
Anglijoj 1,000 vyrų tenka 
1,088 moterys, Prancūzijoj— 
1071, Vokietijoj — 1048 ir 
Turkijoj — 1036 moterys.

Tačiau taip pat yra visa 
eilė kraštų, kur trūksta mo
terų ir vyrų yra perdaug. 
Prie tokių kraštų pirmoj ei
lėj tenka priskirti Jungtines 
Amerikos Valstybes, kur 
1,000 vyrų tenka tiktai 976 
moterys, toliau Siriją, Bul
gariją ir Japonija, kur 1,000 
vyrų išeina vos po 970 mo
terų. Vyrų perteklium ir mo
terų stoka rekordą sumuša 
Kuba, kur 1,000 vyrų telie
ka tiktai 888 moterys.

6
nūs, 
ir žavi, priėjo prie 
vo, ir tyliomis 
rėmė į jo veidą. .

Jis nublanko...^1 
tos versmės atslug5' 
nyko, nuleistos 
akmenėjo, pražioM 
virpėjo be žodziyi •- , 
pu Kleopatra pra^',

— Zbignievai, •‘L

Eesako: —Štai eina Bruno 
ir Gustavas. Aš didžiuojuos 
tada išgirstu sakant: — Štai 
eina vokietis!

Ir taip susidarė įspūdis, 
tad- Vokietijos moteris yra 
pasiruošusi viską aukoti fa- 
terlando aukurui. Bet, štai, 
tą vienas studentas, grįžęs 
š Berlyno karo metu, pasa- 

v. *—:°j°: — Ko1 gyvas būsiu 
perziauru. VertsL^j įepamiršiu, to vaizdo, kuris 

••—šveW^ 5an teko / matyti Berlvno 
.Jpatra pareiškė rtotv.je karo išvakarėse. Tu- 

'delę žiūrėjęs i’A. ėjo 'išeiti t pirmieji vagonai 
akis, ištiesė jd^ ariu Dan’cigo link. Beli- 
__ Tai tik dV^ o vos kalios minutės, vy-

}0 
h 
a- 
it 
n-

. save. 
i-i

o

s dėl tamstos

an teko' matyti Berlvno

-vo x —x v.,

tas perpildyti traukiniai tu-
I apleisti stotį, kaiir malonaus žo^ | ėjo greiti apleisti stotį, kai 

lipo _ prie Kleo^iiga iii šimtai mote ų, 
ko i "įjp Vienna, metėsi, gulė

ležinkelio bėgių.
l-
li 
s

ko į miną, įr
Vaišnoro
svaiguliu ap^’k Jlo didis^;-^nišimas. Ir koks
linksmas i ' . — . -

(Bu

! Uniformuo
ta plėšė, tem-

neapy- 
gėdos 

yra tų 
vaikai.

Sriuba bus tirštesnė ir 
turės gerą skonį, jei prieš 
paduodant į stalą įtarkuosi
te gabalėlį amerikoniško sū
rio. Ypatingai įtarkuotas sū
ris tinka svogūnų sriubai.

Vištienos Musas

Yi puoduko šalto vandens,
3 kiaušinių tryniai,

Yi šaukštuko druskos,
Yi šaukštuko peprikos,

Arbatos skonį labai page
rina įmestas į arbatžoles cit
rinos ar apelsino džiovintos 
žievės gabalėlis, žievė su 
arbatžolėmis užpilama kary 
tu, verdančiu vandeniu 
čiau pritraukia — L 1 
paliekamas neu,*N. Y. 1 
lioms minutė13-'1

ii

V-evį:. ■
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ETOS

Veikla

įBL N. Pakalnis,

dabar mokosi Chi-

TI SVEČIAI

simoka suorganizuoti ben 
200 „sovchozų”.

FLORAL SISTEMOS 
TONIKAS

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SHAWKONIS 
(Ašakūn^as)

I

GRABORltlS — 
BALZAMUOTO J AS

1 jės" draugijos cen- 
! įvyko spalių 24 

jew Yorker, New

310 John
Harriso

Philadelphia, Pa

Baltimore, Md

Mt. Carmel, Pa

Suridarius keliautojų bū
reliui, nutariame aplankyti 
_ vįklas. Aplankius ke-

dosni Lietuvos reikalams, 
parapijai. Tegyvuoja ši drau
gija ilgiausius metus!

die^nį 
e bus 
Diadoj 

100 metu

oisterių” puota kie- 
Oisterių su-

Iš TOLIAU IR E TOLI
Vakarienė

Metinė vakarienė ir ba
lius įvyks šį sekmadienį, 
lapkričio 17 d., 5:30 vai. va
kare, parapijos salėje, Grand 
Street ir Manning Avenue. 
Bus išlaimėjimas penkių ka
lakutų. Klebonas kun. M. 
Kemežis nuoširdžiai kviečia 
visus parapijiečius ir iš apy
linkės kolonijų svečius atsi
lankyti, ragina visus platin
tojus bilietus sugrąžinti prieš 
vakarienės dieną, kad būtų 
galima viską tvarkingai pa
ruošti. Vakarienės metu bus 
išpildyta įvairi programa iš 
dainų ir kalbų. Tikimės su
silaukti garbingų svečių iš 
miesto valdybos. Užtikrina
me, kad atsilankę vakarą 
praleis smagiai ir linksmai. 
Komitetas deda visas pastan
gas, kad vakarienė būtų 
sėkmingiausia. Šeimininkės 
pasirengusios pagaminti į- 
vairių skanių valgių ir iš- 
troškusiems bus užtektinai 
gardžių gėrimų. Bus varto
jama naujai įtaisyta garsia
kalbių sistema ir visi galės 
išgirsti ištisą programą be 
jokių trukdymų. Bus geras 
orkestras. Bilietas vakarie- 

Jnei ir šokiams tik $1.25.
Vestuvės

Spalių 27 d. mūsų bažny
čioje susituokė jauna pore
lė kitataučių, mūsų par. ge
radarių tėvelių—George Es
posito ir Rose Palughi. Lai
mingo gyvenimo.

Demokratai
Vietinio lietuvių demokra

tų klubo masinis susirinki
mas įvyko par. salėje. At-

miesto tarnybą. Garbė mū
sų lietuviams už gausingą 
pasirodymą prieš kitatau
čius.

Krikštas
Pereitą sekmadienį buvo 

pakrikštyta Boleslovo ir Lu- 
cilijos Borusevičių durelė 
Marytė.

Novena
Nuolatinės Novenos Pa- 

, maldos prie šv. Onos antra
dienių vakarais; lietuviškai 
7:30, angliškai 8:15.

Vaikų Pamokos
Vaikučių katekizmo pamo

kos pirmadieniais ir trečia
dieniais 4 vai. popiet. Kle
bonas ragina visus tėvus at
siųsti savo vaikučius į 
mokas.

Bayonne, N. J

pa-
J.

Parapijos vakarienė, pasi
žymėsianti įvairiausiais ska
numynais ir valgių gardu
mynais, bus sekmadienį, lap
kričio 24 d., 6 vai. vak. pa
rapijos salėje. Varg. Jakub
čionis ir jo „gengė” visus 
palinksmins dainomis. Kle
bonas ir vakarienės rengimo 
komisija kviečia Bayonnes 
ir apylinkės lietuvius gau
siai atsilankyti. Visi, o vi
si atsilankę bus labai paten
kinti.

Nepaprastai svarbios Lie
tuvos klausimais prakalbos 
bus lapkričio 29 d., penkta
dienį, 8 vai. vak., parapijos 
salėje. Kalbėtojais pakvies-

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- 
‘ \’s išradimus nuo aukšto ir 
laiS, kraujo spaudimo, vidurių 
tos kilt llgų- Reumatismo, 

odos ligų, su gerom 
nemis apyakmėm.

ti kun. J. Balkūnas, adv. St. 
Gabaliauskas, ką tik iš Lie
tuvos atvykęs ir kiti. Visi 
vietos ir artimų apylinkių 
lietuviai prašomi atsiminti, 
kad lapkričio 29 d. turėsime 
labai svarbias prakalbas Lie
tuvos klausimu.

Paterson, N. J

— Dr. Mindaugas V. Mi- 
kolainis pastoviai dirba šv. 
Pranciškaus ligoninėje, anes- 
tetikos srityje. Dantistui dr. 
Krikščiūnui irgi gerai seka
si.

— Broliai Balčiūnai-Balch 
prie Conn. Boulevard pasista
tė automobilių „show room”. 
Lietuviai nepasiduoda kita
taučiams ir automobilių pre
kybos srityje.

— Šiemet vaikinai ir mer
gaitės vėl turės smarkius 
basketball ratelius. Vaiki
nams vadovauja Pr. Klimas, 
mergaitėms. — A. Manikas.

mi-Kastantas Spranaitis 
re lapkričio 2 d., palaidotas 
Kalvarijos kapinėse lapkri
čio 5 d. Velionio našlė Ona, 
duktė Marė ir sūnus Jonas 
nuoširdžiai dėkoja už at
jautimą ir gražų patarnavi
mą: kleb. kun. J. Kintai, 
kun. M. Kemežiui, kun. J. 
Stašaičiui, kun. Callahanty, 
grab. B. Shawkoniui, varg. 
B. Voveriui; šeimininkėms 
už pagelbėjimą namuose: V. 
Meškūnienei, J. Barisienei, 
Volungevičienei, Joneikienei; 
Bill Norken, F. Alex, E. La
pinskui. Jie dėkoja draugi
joms, draugams ir visiems, 
pareiškusiems užuojautą.

Jonas

Bridgeport, Conn

Visos draugijos pradėjo sa
vo parengimus, kurie vieni 
jau įvyko, o kiti dar arti
nasi. Viena svarbiausių 
Bridgeporte pramogų bus 
sausio 5 d., parapijos salėj. 
Bus didelis koncertas — tu
rėsime svečių dainininkų net
iš Lietuvos. Vietinių vaidi
lų grupė suvaidins labai juo
kingą komediją „Aš Numi
riau”, bus vietinių daininin
kų. Būtų labai gerai, kad 
visi ir visos, taipgi draugi
jos, klubai nieko nerengtų 
tą dieną. Sausio 5 d. visi 
dalyvaukime, o išgirsime tai, 
ko nesame dar girdėję. Kas 
parems sausio 5 d. koncer
tą, tas parems ir savo pa
rapiją.

— Susimildamas, Adolpai, ir manęs neužmiršk!! Mano 
tarnui Viačeslavui paskirki turkų ir persų žemes, nes 
tu ir taip daug jau gavai...

— „Amerika” spalių 25 d. 
neturėjo žinučių iš Baltimo- 
rės; matyti, laiškas dingo, 
tad nebuvo aprašymo apie 
40 vai. atlaidus. Kat. Sus. 
13 kuopa turės „Garse” iš
puošto per atlaidus didžio
jo altoriaus paveikslą.

— Per Kristaus Karaliaus 
šventės iškilmes arkiv. Cur
ley nebuvo Baltimorėje, jis 
dalyvavo Washingtone; iš
kilmėse dalyvavo kiti vys
kupai.

— Lapkričio 10 d. bm J
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muni j a. Vyrai pasirodė skait-l Carmel atlankyti savo gerą 
lingai. Popiet vyrų globoje 
įvyko 
me ir salėje.
valgyta 15 statinių. 4 vai. 
bažnyčioje stacijoms vado
vavo kun. Dubinskas. Mal
dininkų tarpe buvo daug puo
tos dalyvių, bet buvo ir to
kių, kurie linksminosi, nei 
varpo balso negirdėjo. Mika
lajūnienė visus linksmino 
liaudies dainelėmis.

— Jaunuolis Mikas Paš- 
kauskas, seniau pagarsėjęs 
ir apdovanotas už gerą 
plaukimą, nusilaužė koją 
žaisdamas futbolą. Linkime 
jaunuoliui greitai pasveikti.

— Mirė Simas Levanavi- 
čius, siuvėjų kontraktorius. 
Jo siuvykla, manoma, užsi
darys ; darbininkai - lietuviai.

— Lapkričio 14 d. Januš
kevičius lietuvių Hollins St. 
salėje rodys Lietuvos judo- 
mus paveikslus.

— Parapijos vaikučiai ruo
šiasi savo teatrui. Seselės 
puikiai lavina. Dalyvaus ir 
darželio mažyčiai, kurių tė
veliai labai džiaugiasi, kad 
prie mokyklos įsteigtas ma
žyčiams darželis. J. K.

Choro vaidinimas ir kon
certas bus lapkričio 24 d. 
Bus tikrai daug juokų; visi 
vaidintojai jauni, bet daug 
ko pamatysit. Bus solistų, 
duetų ir t.t. Paremkit savo 
jaunimą, ir paraginkit cho- 
ran prisirašyti. O.

Gelbėkime lietuvius!
Lapkričio 10 d. šv. An

driejaus par. salėje, įvyko 
šv. Kazimiero, šv. Jurgio ir 
šv. Andriejaus parapijų pir
mas rimtas Lietuvai ir lie
tuviams gelbėti delegatų 
skaitlingas susirinkimas, ku
riame dalyvavo ir šie kuni
gai: Zimblys, Valančiūnas, 
Čepukaitis, Raila. Susirinki
mą atidarė Krikščionių Są
ryšio pirm. Mykolas Bigė
ms. Plačiau apkalbėjus, už- 
girta daryti rinkliava nu- 
kentėjusiems, kad būtų su
daryta Federacijos paskirta 
kvota Philadelphijos lietu
vių kolonijai. Pageidauja
ma ir širdingai prašoma 
minėtam tikslui bent vie-

Šv. Kazimiero par. soda- 
lietės su savo dvasios vadu 
kun. dr. Martusevičium prie
šakyje nuoširdžiai dėkojo 
Brooklyno šv. Jurgio par. 
jaunimo vaidintojų grupei, 
atsilankiusiai ir sėkmingai 
suvaidinusiai penkių veiks
mų veikalą „Rytų Pilis”. 
Vaidinimas visus patenkino. 
Malonu, kad su jaunimu 
drauge atvyko kunigai Rau
galas, Masiulis ir Petraus
kas. Ačiū svečiams už vai
dinimą, o saviesiems — už 
gausų atsilankymą.

pažįstamą ponią Mazurkevi- 
čienę, kuri gražiai gyvena 
kartu su savo ištekėjusia 
dukrele ir žentu, ponais Juš- 
keliais.

Prie tos progos turėjau 
didelę garbę atlankyti vie
tinį kleboną kun. dr. J. Kon
čių, aukštojo mokslo asme
nį, turintį didelį autoritetą 
kaip lietuvių, taip svetim
taučių tarpe.

Dėl laiko stokos ne viską 
teko pamatyti, bet teko ma
tyti tikrai skoningai, gražiai 
įrengtą kleboniją ir, rodos, 
pirmąja Amerikoje įsteigta 
lietuvių parapijos mokyklą, 
kurią veda seselės kazimie- 
rietės. Mokykloj įtaisyti vi
si reikalingiausi patogumai.

Labai gaila, kad neteko 
matyti mokinių, bet turė
jau didelę malonę pažinti 
choro vedėją p. Šereniūtę. 
Tai gal jauniausioji lietuvė 
vargonininkė, kuri 
šį pavasarį baigė 
Aukštąją Kolegiją 
liai inteligentiška,
nusi asmenybė. Lygiai ma
lonu buvo pamatyti ir po
rą gerų solistų, tai tenoras 
Alfonsas Račiukas ir solis
tė mokytoja Emma Kelmins- 
kaitė.

Choras ne tik gražiai dai
nuoja, bet gerai, taisyklin
gai taria lietuviškai. Kai 
buvo pasiteirauta, iš kur jie 
taip gražiai moka tarti, tai 
visi su pasididžiavimu atsa
kė: „mes turime seseles ir 
mokyklą”.

Iš pasikalbėjimų teko 
žinoti, kad Mt. Carmel 
mokyklos dar gyvuoja
rai sutvarkytos katalikiškos 
organizacijos, gražiai išpuoš
ta bažnyčia, seselių namas; 
be to, parapija yra įsigiju
si ir daugiau nuosavybės. 
Čia daug nuopelnų tenka 
dabartiniam klebonui, kun. 
Dr. J. Končiui, kurį nevel
tui Mt. Carmel žmonės va
dina vadu ir tėvu.

Jonė Žukauskaitė.

Buvo pakviestas bent ką 
pasakyti neseniai atvykęs iš 
pavergtos vienas asmuo. Pa
pasakojo, kaip lietuviai ka
talikai turėjo prievarta bal
suoti už rusų parinktus vie
nos partijos kandidatus. Bal
savimas buvo priverstinas. 
Blogiausia pamokytiems lie
tuviams; jie būna naktimis 
išvežami į Rusiją ir nuo jų 
jokios žinios negaunama. Ką 
su tais nelaimingais lietu 
viais rusai daro, tai tik vie
nas Dievas žino! Iš pradžių 
daug lietuvių pabėgo į Vo
kietiją, kai dar buvo prie ru- 
bežiaus lietuviai kareiviai. 
Bet kai rubežiaus sargyba 
pakeista rusais kareiviais, 
pabėgimas visai nebegali
mas. Dabar visa Lietuva 
paplūdo ašarose.

Tai tokias gyvu 
liūdnas žinias mums 
iš pavergtos tėvynės 
vos.

Lapkričio 17 d. šv. Kazi
miero par. salėje bus di
džiausias grybų balius. Pa
rinktos šeimininkės deda vi
sas pastangas, kad visi at
silankiusieji būtų sočiai ir 
skaniai pavaišinti. Bus ir 
puikus orkestras. Baliaus 
pelnas skiriamas par. reika
lams. Par. salės adresas — 
331 Earp Street.

Yra lietuvių kunigų, 
venančių varge, ypač 
kurie dirba misijų darbą 
vakaruose. Mūsų paramos 
ypač reikalingas kun. Pulo
kas, gyvenąs Nebraskoje. Jo 
adresas: Rev. A. A. Pulo
kas, St. John’s Church, Min
den, Nebraska. Paremkite 
jį aukomis mišių intenci
joms. K. Dryža

gy- 
tie,

So. Boston, Mass

Hartford, Conn

— Parapijos bazaras bus 
lapkričio 23. 27 ir 30 d.d. 
vakarais. Kiekvieną vakarą 
šokiai, užkandžiai, turtingos 
dovanos, žaidimai. Prelatas 
kun. Ambotas kviečia visus 
lietuvius gausiai atsilanky
ti. Komisijoje dirba S. Gau- 
čas, M. Balukynas, Petrai- 
tienė, Barolienė. Gyv. Ro
žančiaus dr-ja bazarui pa
aukojo 10 dol. Kuri kita 
dr-ja pasielgs šiuo pavyz
džiu?

— Karinės prievolės lote
rijoje pirmą numerį (158) 
turėjusių tarpe yra ir kele
tas lietuviu, kaip Stankevi
čius iš Wilson, Stasys Col- 
ney-Aukštakalnis iš South 
Windsor, 
Smitkus,

Al Minkus, Alf. 
Deskus ir kiti.

žodžiu 
atvežė 
Lietu- 

Reporteris
kaip tik 
Muzikos 

ir yra gi- 
išsilavi-

vakarienė,

su- 
be 

ge-

Šv. Kazimiero par. vei
kianti šv. Cecilijos moterų 
draugija minėjo 40 metų 
veiklos sukaktį. Ta proga 
surengta šauni
kurion atsilankė apie 400 
asmenų. Draugija įsteigta 
1900 m. birželio 17 d. Jos 
pirmomis narėmis buvo iš 
Lietuvos atvykusios lietu
vaitės, pilnos gerų norų ir 
gabumų. Pirmutinėje val
dyboje buvo P. Kazlauskai
tė, Br. Grainiūtė, Ona Mont- 
vilaitė, S. Kazakauskaitė ir 
P. Jocaitė. Pradžioje į drau
giją įstojo 17 narių, iš ku
rių liko tik viena — Paulina 
Rimeizienė, kuriai suteiktas 
garbės narės vardas.

Dabartinę dr-jos valdybą 
sudaro: pirm: Br. Brauma- 
nienė, vicepirm. M. Norvai
šienė, prot. rašt. Ona Fitz
gerald (Rimdeikaitė), fin. 
rašt. L. Juozaitienė, ižd. M. 
Mickūnienė; revizijos komi
sijoje — R. Varževičiutė ir 
St. Riniūtė. Draugijos na
rių dabar 210, turto — per 
11 tūkst. dolerių. Draugija

Pagerbs kun. Dr. K. 
Urbonavičių

Lietuvių Darbininkų Są
jungos 25 seimas yra nuta
ręs ir įpareigojęs Centro 
Valdybą suruošti viešą ban- 
kietą pagerbimui „Darbinin
ko” redaktoriaus, žymiausio 
lietuvių išeivijos rašytojo— 
poeto-publicisto kun. K. Ur
bonavičiaus, kurio nuopel
nus ir darbą įvertino Lie
tuvos Vytauto Didžiojo Uni
versitetas, suteikdamas jam 
praeitą vasarą Garbės Dak- 
toratą.

„Darbininko” salėje įvyko 
L.D.S. Centro sušauktas dar
buotojų susirinkimas, kuria
me dalyvavo apie 50 asme
nų. Iškilmingas pagerbimo 
bankietas nutarta ruošti š. 
m. gruodžio 29 d. Municipal 
Building salėje, E. Broad
way, S. Bostone. Į ruošimo 
valdybą ir komisijas išrink
ta: garbės pirm. kleb. kun. 
Pr. Virmauskis; pirm. „Dar
bininko” red. A. F. Kneižys; 
pagelb. K. Šidlauskas ir Pr. 
Razvadauskas; 
Ivaškienė; ižd. 
viekas; bilietų 
bininko” adm.
kvietimų kom.: kun. J. Švagž- 
dys, adv. J. Grigalius ir B.

raštin. Ona 
Vincas T. Sa- 
kontr. „Dar- 
A. Peldžius;

Cūnienė; spaudos —■ S. Gri- 1 
ganavičius, J. Romanas, J. ■ 
Kumpa ir A. Ivaška; pro- i 
gramos bei meno kom. muz. 
R. Juška ir O. Ivaškienė. 
Tikimasi susilaukti žymių 
asmenų ir iš tolimesnių mies
tų.

Dainuos Katkauskaitė
Lapkričio 17 d. 3:30 vai. 

popiet, Jordan Hall, dainuos 
Metropolitan Operos artistė 
Ona Katkauskaitė - Kaskas. 
Dalyvaus ir specialiai pasi
ruošęs šv. Petro par. choras, 
muz. R. Juškos vadovybėje. 
Tai bus tikra dainos - gies
mės meno puota. Šio kon
certo pelnas eis Lietuvos Gel
bėjimo Fondui, šis koncer
tas sumanytas ir ruošiamas 
daugiausia kun. Pr. Vir- 
mauskio pastangomis, pa- 
gelbstint A.L.R.K. Federa
cijos N.A. Apskričiai ir spe
cialiai sudarytam komitetui 
Be abejo, visi Bostono ir 
apylinkės lietuviai į jį atsi
lankys.

Prezidento sūnus pas 
lietuvius

Lapkričio 3 d. Bostono is
torinėj Fanueil salėje įvyko 
Amerikos Legijono St. Da
riaus (lietuvių) posto val
dybų instaliacija. Į šias iš
kilmes atsilankė Bostone gy
venąs jauniausias preziden
to sūnus, John Roosevelt. 
Jis atvyko su savo žmona, 
lydimas lietuvio buvusio bok
so čepiono, Jack Sharkey. 
Adv. Bagočius, pristatyda
mas prezidento sūnų, taip 
pabrėžė: lietuviai labai nu
siminė, kai Rusija užgrobė 
Lietuvą, bet kuomet didžiau
sios pasauly demokratinės 
respublikos prezidentas pa
smerkė tą Rusijos žygį, ne- 
pripažindamas jai to grobio, 
tas sutvirtino viso pasaulio 
lietuvių pasiryžimą kovoti 
ir tvirta viltimi laimėti tą 
kovą ir atsteigti Nepriklau
somą Lietuvą, kaip prezi
dentas neseniai užtikrinęs 
lietuvių delegaciją, kad Lie
tuva bus išlaisvinta iš ver
gijos. Susirinkusieji sukėlė 
nepaprastai nuoširdžias ova
cijas prezidento sūnui. Pirm 
to, prezidento sūnui buvo 
progos išgirsti trijų gražių 
lietuviškų dainelių, kurias 
padainavo Šv. Petro par. 
radijo grupė, vad. R. Juš
kai ir matyti, kaip iškilmin
gai sutiktas mūsų žymusis 
literatas, kun. Dr. K. Urbo
navičius, kuriam prisegtas 
Amerikos Legijono garbės 
medalis už pasižymėjimą sa
vo darbais lietuvių išeivi
joj. Be daugelio įvairių sve
čių kalbas pasakė: kun. Pr. 
Juškaitis, A. F. Kneižys, adv. 
A. Jankauskas ir naujas 
Posto vadas J. Romanas. 
Per iškilmes grojo Posto be- 
nas.

Reikia pasveikinti Dariaus 
postą, kad nustūmė Stalino 
garbintojus, kurie postą ve
džiojo po bendrafrontiečių 
piknikus ir išsirinko vado- 
vybėn tokius, kurie pasuko 
postą sveikesne kryptimi.

Komunistai Nebesirodo 
Viešai

Bostono lietuviuose įsivy
ravo toks pasipiktinimas ru
sų čebatlaižiais, t.y. lietuviš
kais neva komunistais, kad 
šie nebeišdrįsta viešai pasi
rodyti. Nuo Bimbos „džiaugs
mo prakalbų” tuoj po Lie
tuvos okupacijos, dar bolše- 
vikėliai nėra Bostone turė
ję viešo parengimo. Liet. 
Piliečių draugija nutarė ne
išnuomoti savo salės bolše
vikams ar jų kontroliuoja
moms draugijoms, o šie nei 
balso nedrįso pakelti prieš 
šį nutarimą, nors jie beveik 
visi priklauso prie tos drau
gijos. Be to, Bostone yra 
susidaręs iš keliolikos drau
gijų atstovų Komitetas Ko
vai už Nepriklausomą Lie
tuvą, kurio tikslas kovoti 
prieš saviškius Judas, Mask
vos. vergus. Minėtame ko
mitete aktyviai dalyvauja ir

keleiviniai socialistai, kur —— — —
tik vakar veikė kartu s 
komunistais bendrame froi 
te. Komitetas yra nutarį 
atsikreipti į visus lietuviu .
ypatingai biznierius, kad ji dgS” Dr-lOS 
jokiu būdu neremtų komi J
nistų ir komunistuojanči 
draugijų. To komiteto pirn 
yra A. Matjoška, rašt. Ba 
tušis ir ižd. Dr. A. L. K; 
počius. i

Paskyrė du lietuviu gyvavo: kun. Dr.
Mass, gubernatorius Sa

tonstall į „drafto” lokalii $ Valančiūnas ir 
komitetus lietuvių apgyvei $ešis.
tuose 6 ir 7 warduose p; 
skyrė Dr. A. L. Kapočių : 
Julių Mikalonį.
Renka medžiagą istorijai

vasarą atvyku- 
Lietuvos studen

tui Reneckiui ir 
Šaltiniui nuskirtos 

Teko patirti, kad energii s stipendijos po^lOO 
gasis mūsų mokslininkas D k
Pr. Galinis pradėjo rinh dversitete. 
medžiagą Lietuvos Resp 
likos Istorijai. Šį naują. 
kalą rašys anglų kalba, r 
ims laikotarpį nuo Lietu- 
tautinio atbudimo iki rv 
bolševikų okupacijos. Laų 
sime įdomaus veikalo.

t; 
a 
v 
b 
č 
t 
t

t
i

$0 prašoma stipen- 
jni bus svarstoma 

htu, nes tuo tarpu 
|f negali visus ap- 
Istipendijoms.
h visais galimais 
hikalauti stipendijų

T\T T TV.T F S kUrie 3&U Great iNeck, i\ Y • tokslus, „Motinėlės” 
įneš „Motinėlė” da
ta taip nenormaliais 
labai daug turi pra- 
gelbėti moksleivijai

Lapkričio 9 d. turėjon® 
Federacijos kuopos balii 
Atsilankiusieji gražiai laik 
praleido, daug pašoko. ' ose. Nutarta prašy- 
vairių dovanų laimėtojai inėlės” dėka baigu- 
buvo Juozas Zebartas, Pc ikslus profesijonalų 
vilaitytė ir Jonas Zebarta 
Kuopa dėkinga visiems u 
atsilankymą.

i savo klišes laikraš- 
ir įtraukti juos į 
fe” draugijos garbės

Pereitą savaitę sunkiai si neles” draugija šven 
sirgo ir į ligoninę išvežt) 40 metų garbing; 
Ona Lažaunikienė, veikli mc i. kurį nutarė pa 
teris, turinti daug gimini 
ir pažįstamų,
greitai pasveikti.

1941 m. sausio 1 d 
Linkime ja gruodžio 31 d. Cen 

lyba nutarė „Motinė 
Vietinis iliejų skelbti NEP^ 
— 1IS VAJAUS m< 

— Pradedant šių ipoksl tarta daryti žygi 
metų kursą Veterinarijo oigų Vienybės cei 
Akademijoje, žemės ūkio ko lošti pelningų „M< 
misariato atstovas Žukaus 
kas laikė prakalbą, kuriojjje — p r a kalbom 
pabrėžė, kad Lietuva gyvu 
ninkystės srityje turinti būtus užbaigimui n 
pirmoji iš visų 16 sovietų regLengti grandijozi 
publikų. Jis tarp kita ko pa( kuriame nors vi( 

 

stebėjo, kad pradžioje esą u»eta, laikas ir pi 
s vėliau paskelto 

Kun. P. A. Lekeši 
sekretori

maršrutų viso:

is ir rinkliavom!

Aukščiausios tarybos pr 
zidiumo pirmininkas J. P 
leckis išleido įsakymą, k 
riuo paskyrė komisiją „žu 
šiųjų dėl Lietuvos darb
žmonių laisvės atminimui į 
amžinti”. Komisijon įeina 
P. Cvirka, R. Žebenka ir 
Banaitis.

ikos” įstaiga n 
talpose sušilau 

ių svečių. Prat 
lankėsi tėvų mar 
incijolas ir Maria 
kolegijos rektor 

, Jonas Navicl 
kolegijos preft 

io. Provincijolas 
orko išvyko į Cl

dienomis nau 
atsilankė Api 

. klebonas, kun 
kurs pirmas 

mintį iškelti
į dabartines patai 

ė pilną pasitenl 
šių metų pavs 

mintis jau įgyvei 
lietuviška įst 
į lietuvišką

Jei Jums maistas neska 
nūs, jei vargina nevirškini 
mas, jaučiatės nervingi su 
sierzinę, dažnai skauda gal 
vą ir miegas nesuteikia tin 
kamo poilsio, tai Florai Sys 
tern Tonic Jums suteik
greitą palengvinimą. Laba 
geras vaistas pataisymui su 
irusio skilvio, kepenų ir ink 
stų, nes šis Tonikas pada 
rytas vien tik iš žolių, šak 
nų ir žievių. Labai lengva
gerti, užtikrintas pasekmė
mis.

Nurodymai kaip vartoti 
randasi kiekviename pakely
je. 8 oz. butelis kainuoja 
$1.00. Pabandykite tuojau. 
Agentai klauskitės kainos: 
Florai Herb Co., Box 305, 

Clinton, Ind.

Laisniuotas Nev’/ Yorko 
ir New Jersey^ valst

treet, 
, N. J.

savaitės pradžioje 
kun. J. Kasak 

o klebonas, vie 
dienas pas kui 
. Svečias par
pasitenkinimą n 

erikos” patai} 
ėjo gražiausio p;

P. Lekešis, ,,M' 
-jos sekretorių 

į naujas pat 
o „Amerikos” 
ėjo gražios atei
savaitę gaujose 

ilankė / kun. K 
šv. Jurlgio par 
Visi dįžiaugiasi 

 

ikai” sidsilaukta 
talpų.

Broc 
rodoma 

kokii 
Paro 
id.
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socialistai, kurie 
veikė kartu su 

is bendrame froit. 
etas yra 

į visus 
biznierius, 
u neremtų komu- 

komunistuojančių 
To komiteto pirm, 
atjoška, rast. Bal- 
žd. Dr. A. L.

TETOS ŽINIOS Pavergtoje Lietuvoje

Dr-jos 
Veikla

DRAUGIJŲ VEIKĖJŲ 
BRANGI PARAMA

draugijos cen- 
ėdis įvyko spalių 24 

_ , .. , . aUiel New Yorker, New 
Te du lietu™ Dalyvav0. kun. Dr. 
gubernatorius Sal- ■ k„n N PakainiSj 
l „drafto” lokalius 7 -’ ’<• Trmnn \/n Innniivnoo iv>

- lietuvių apgyveni 
ir 7 warduose pa-.

Ignas Valančiūnas ir 
P. Lekešis.

A. L. Kapočių tvasarą atvyku- 
alonį. 12 ~
medžiagą istorijai 
•atirti, kad energin- 
sų mokslininkas Dr. 
nis pradėjo rid i 
, Lietuvos Resp- , 
arijai, šį naują y ' 
ys anglų kalba, 
įtarpį nuo 1___
atbudimo iki r: 

į okupacijos. Lalu 
•maus veikalo. J

iš Lietuvos studen- 
Albinui Reneckiui ir 

'ui Baltiniui nuskirtos 
jams stipendijos po 100 
jie dabar mokosi Chi- 

j universitete. .
Šimučio prašoma stipen- 
sfinui bus svarstoma 

LW.a' * as metu, nes tuo tarpu 
i®nėlė” negali visus ap- 

^fti stipendijoms.
Karta visais galimais 

reikalauti stipendijų 
mo iš tų, kurie jau 
mokslus, „Motinėlės” 
a, nes „Motinėlė” da- 

ičio 9 d. turėjom iriais, taip nenormaliais 
jos kuopos balių lis labai daug turi pra- 
iusieji gražiai laiką į gelbėti moksleivijai 
, daug pašoko. Į-jfciuose. Nutarta prašy- 
dovanų laimėtojais fotinėlės” dėka baigų- 

mokslus profesijonalų

t Neck, N Y, į

lozas Zebartas, Po-
i ir Jonas Zebartas. įsti savo klišes laikraš- 
dėkinga visiems už ir įtraukti 
ymą.

„Amerikos” Naujo Inter- 
typo Fondą labai artimai 
atjaučia vietinių draugijų 
veikėjai ir jie pirmieji sku
ba su sayo parama. Iš anks
čiau paskelbtų davinių ma
tyti, kad draugijų veikėjai, 
tie asmeny,s kurie daugiau
sia darbo ant savo pečių 
turi pakelti, pirmieji būna 
ir savo spaudos parėmime.

Malonu pranešti, kad šią 
savaitę „Amerika” susilaukė 
gražios paramos iš kelių to
kių nuoširdžių veikėjų. Ap
reiškimo parapijos Tretinin
kų pirm, ir Amžinojo Ro
žančiaus draugijos iždininkė 
Ona Šarkaitė, visada remian
ti svarbius darbus, atsilan
kė į „Amerikos” įstaigą ir 
Naujo Intertypo Fondui pa
aukojo 3 dol., pareikšdama 
savo geriausius linkėjimus 
„Amerikai”. M. Kučinskas, 
šv. Jurgio par. šv. Vardo 
dr-jos pirm., atsilankė nau
jų patalpų pažiūrėti 
ge su savo žmona ir 
typo Fondui paaukojo 
M. Skrodenis, Angelų
lienės par. Susivienijimo kp. 
ir šv. Vardo dr-jos valdybos 
narys, gyvenąs „Amerikos” 
kaimynystėje, atsilankė ir 
Intertypo Fondui paliko 2 
dol. Apreiškimo par. šv. 
Vardo dr-jos veiklus narys 
Antanas Šertvytis apžiūrėjo 
naują vietą ir Intertypo 
Fondui paaukojo 5 dol. Ap
reiškimo par. veiklus para
pijietis P. Ikamas tam pa
čiam tikslui irgi paaukojo 5 
dol. Šv. Jurgio parapijietė 
J. Karpiene atsilankė ir pa
aukojo 2 dol.

Kai taip savo spaudos rei
kalus artimai supranta ir 
nuoširdžiai vertina draugijų 
veikėjai, yra aiškiausias į- 
rodymas, kad „Amerikos” 
vadovybė nepadarė klaidos 
pirkdama naują mašiną. Tie
sa, užsitraukta skolos, bet 
ji bus panaikinta, kai taip 

■ uoliai remia „Ameriką” jos 
artimiausi bičiuliai. Ačiū 
jums visiems!

drau- 
Inter- 
1 dol. 
Kara-

juos į
įinėlės” draugijos garbės 

s.
■ lotinėlės” draugija šven-;ą savaitę sunkiai su-

’ į ligoninę išvežta Javo 40 metų garbingą 
žaunikienė, veikli mo-s ėjų, kurį nutarė pa- 
urinti daug giminių; ti 1941 m. sausio 1 d.

igti gruodžio 31 d. Cen- 
ialdyba nutarė „Motinė- 
lubiliejų skelbti NERA
STAIS VAJAUS me- 

i Nutarta daryti žygių 
i Kunigų Vienybės cen- 
1 miešti pelningų „Mo

štamų. Linkime jai 
pasveikti.

Vietinis

adedant šių mokslo 
kursą Veterinarijos 
ii j oje, žemės ūkio ko
to atstovas Žukaus- į" m a r š r u t ų visoje 
kė prakalbą, kurioje ikoje — p r a kalbomis 
!, kad Lietuva gyvulis rtais ir rinkliavomis, 
ės srityje turinti būti ejaus užbaigimui 
iš visų 16 sovietų res-

į. Jis tarp kita ko pa-. 
, kad pradžioje esą uL

suorganizuoti bentj [ fous vėliau paskelbta.
vchozų”. Kun. P. A. Lekešis,

nu- 
surengti grandijozinį 

tą kuriame nors vieš- 
Vieta, laikas ir pro-

Kun. P. A. Lekešis, 
sekretorius.

kiausios tarybos pre- 
o pirmininkas J. Pa- 
išleido įsakymą, ku- 

įskyrė komisiją „žuvn-jjenkos 
dėl Lietuvos darbo

į laisvės atminimui į-s
i”. Komisijon įeina: e lankėsi tėvų marijo- 
rka, R. Žebenka ir J. orinei j olas ir Mariana- 
is.

1FKŠTI SVEČIAI

Prieštikybiniai mitingai
Kaune buvo sušauktas jau 

antras prieštikybinis mitin
gas. Šiam mitinge, kuriam 
dalyvavo išimtinai žydai, bu
vo kalbėta apie prasidedan
čią žydų naujų metų šventę. 
Mitinge kalbėjo „Tiesos” re
daktorius Zimanas, profesi
nių sąjungų centro komiteto 
atstovas Šimanas, „Folksbal- 
to” redaktorius Sochatas, 
Kauno komunistų partijos 
komiteto atstovė Komadaitė 
ir kt. Buvo pasisakyta prieš 
tikybinio švenčių šventimą. 
Buvo priimta rezoliucija, ku
rioje darbininkai ir tarnauto
jai „šaukiami dirbti tikybi
nių švenčių dienomis”.

Rezoliucijoje dar, tarp ki
ta ko, sakoma: „Mes pripa
žįstame sąžinės laisvę, bet 
mūsų sąžinė yra proletarinė 
sąžinė”. Prekybos komisaria
tas išleido pranešimą, kuria
me sakoma: „Remdamasis 
profesinių sąjungų organiza
cinio centro biuro nutarimu, 
pranešama, kad visi darbo 
žmonės švenčia tik darbo 
žmonių šventes, dėl to ir visų 
prekybos įmonių tarnautojai 
turi dirbti ir laikyti atdaras 
parduotuves ir žydų religijos 
nustatytomis dienomis”.

Rugsėjo 21 d. Prienuose 
raudonajai armijai buvo per
duotos naujai pastatytos ka
reivinės. Versdami dirbti 
darbininkus k a t o r g ininkų 
stachanoviškais m e t o d a is, 
okupantai pasiekė, kad karei
vinės buvo pastatytos kelis 
mėnesius anksčiau nekaip 
buvo numatyta.

— Kaune įvyko kiemsar
gių susirinkimas. Iš susirin
kimo paaiškėjo, kad dauge
lis namų savininkų atleidžia 
kiemsargius,, par eikšdami, 
kad jie patys atliksiu kiem
sargių darbą. Kai vienas 
kiemsargis namų savininko 
pareikalavęs algos, tai šis at
sakęs: „Jūsų valdžia, tegu 
ji jums ir algas moka”.

— Sovietų raudonarmie
čiai nesitenkina vien karine 
Lietuvos okupacija, bet eina 
ir į bendrą Lietuvos gyveni
mą. Tai vienur, tai kitur rau-

donieji okupantai rengia net 
įvairius kursus. Kauno mies
to savivaldybės autobusų su
sisiekimo įmonės darbinin
kams raudonarmietis kap. 
Afanasievas skaitė paskaitą 
apie stachanoviečių sąjūdį ir 
darbo našumo pakėlimą.

— Nepriklausomosios Lie
tuvos Šaulių Sąjungos rū
muose įrengti Lietuvos ko
munistų partijos švietimo 
namai, kurių direktore pa
skirta kažkokia „draugė” 
Trečiokaitė, o bibliotekos ve
dėja — Zaicevienė. Klausyto
jus registruoja „draugė” Lio- 
vaitė. Savaime suprantama, 
kad geriausia vieta šiuose 
rūmuose pavesta „Stalino 
kampeliui”.

yra

pa-

ORAL SISTEMOS 
TONIKAS

įstaiga nau- 
patalpose susilaukia 
žymių svečių. Praeitą

MIRĖ A. KUNDROTĄ

Kun. Juozas Jusevičius

KELIAUJANT AUTOMOBILIUM

kolegijos rektorius, 
Dr. Jonas Navickas, 
is kolegijos prefekto 
nilio. Provincijolas iš 
Torko išvyko į Chica-

Jums maistas neska-. 
ei vargina nevirškini- 
jaučiatės nervingi su- 
lę, dažnai skauda gal- 
miegas nesuteikia tin- 
poilsio, tai Florai Sys- 
Tonic Jums suteiks

j mis dienomis naujose 
; lose atsilankė Apreiš- 
, par. klebonas, kun. N.

■ iis, kurs pirmas pa- 
,1 mintį iškelti „Ame- 

į dabartines patalpas.
palengvinimą. Pilną pasitenkim-

vaistaj pataisymui su-ad. s‘ų metll pava?r! 
skilvio, kepenų! mhs jau jgyvendin- 

ies šis Tonikas pads-,. . -
vien tik iš žolių, šif ! lletuv,ską 
žievių. Labai lengvas 
užtikrintas pasekmė-

tad lietuviška įstaiga
, nuo-

’odymai kaip vartoti . 
si kiekviename pakely- ! u 

oz. butelis kainuoja 
Pabandykite tuojau-, 

:ai klauskitės kainos:
I Herb Co., Box 305,

Clinton, Ind. J

t-
^savaitės pradžioje lan-
] kun. J. Kasakaitis, Į 

i®o klebonas, viešėjęs 
y dienas pas kun. J.

Į. Svečias pareiškė 
pasitenkinimą naujo- 
Amerikos” patalpomis 
iėjo gražiausio pasise-

Lapkričio 10 d. staiga mi
re Andrius Kundrotą, 75 me
tų amžiaus, gyv. 99-a Lynch 
St., Brooklyne. Nuliūdime pa
liko našlę Magdaleną ir sū
nus: Petrą — vaistininką, 
Albertą — detektyvą Balti
more] e ir Andrių — laivyno 
vyr. mechaniką.

Velionis buvo vienas se
niausių Brooklyno lietuvių. 
Jis yra padėjęs daugeliui 
lietuvių tapti šios šalies pi
liečiais. Daug veikė piliečių 
klube.

Palaidotas šv. Jono kapi
nėse lapkričio 14 d. iš Ap
reiškimo par. bažnyčios. Lai
dotuvėse patarnavo grab. J. 
Garšva.

KIEK JIE SUVALGĖ?

. Harrison 6-1693

R P. Lekešis, „Motinė- 
Hr-jos sekretorius, at
lyta į naujas patalpas, 
po „Amerikos” štabą 
Įpėjo gražįos ateities.B. J. SHAWONIS || savaitę gaujose patai-

(Ašakūms) K' 7,u'
ffl]! sv- Juręgio par. kle-

GRABORItS -
BALZAMUOTAS

isniuotas Nev^
• New Jersevvalst

1 L Visi džiaugiasi, kad 
kai” smsilaukta pato-

» V IT
Brooklyno

310 John ^Street, 
Harrisonff N. I

į>je buj rahrodoma vaikų 
kokios bu- 

|1W»lkParoda tę"
f

Pernai ir šiemet Childs Co. 
Pasaulinėje Parodoje yra 
pardavusi 16,22,358 keptų 
mėsos „šuniukų — hot dogs” 
ir 8,328,688 keptų mėsos ban
dučių — hamburgers. Šiam 
tikslui sunaudota 25,557,046 
duonos bandelių ir parduota 
13,787,980 puodukų kavos.

Mayflower restoranas par
davė 5,129.468 barankas ir 
šiemet 2,564,734 puodelių ka
vos.

Toffenelli valgykloje su
valgyta 14,000 kumpių, 3,800 
bušelių saldžiųjų bulvių.

Shaeffer Co. 1939 m. par
davė 12,000 pusbačkių alaus 
ir 7.000 pusbačkių 1940 me
tais.

Wrigley Chewing gumos 
išdalinta 10,000,000 gabalė
lių. Beach Nut Co. apie 3,- 
000,000.

—Prekybos, Pramonės ir 
Amatų Rūmų likvidatoriaus 
snmuĮĮA ponpiAųiĮ u^soAud 
kumsuu oq.iep oidy •snąrBąs 
padėjėjui Domui Gruodžiui 
skyrių.

— Lietuvos komunistų 
partija rengia vakarines pa
ir jo reikšmę dabartiniu mo
mentu paskaitą laikė darbo 
komisariato d e p artamento 
direktorius „draugas” Micel- 
macheris.

— Visa eilė Lietuvoje vei
kiančių įmonių, aukščiausio
sios tarybos prezidiumo pir
mininko J. Paleckio įsakymu, 
gavo sovietiškus vardus. „A. 
S. Soloveičikas ir sūnus” akc. 
b-vės malūnas ir lentpiūvė 
pavadinti „Malūnas ir Lent
piūvė Raudonoji Aušra”. Su
sijungusių Marijonų ir „Še
šupės” spausutvių pavadini
mas toks: „Pergalės spaustu
vė”. Medžio pramonės dirb
tuvė „Lietmedis” pavadinta 
„Antano Kranausko vardo 
medžio pramonės įmonė”. 
Prie Lietuvos Žemės Ūkio 
Kooperatyvų Sąjungos (Lie
tūkio) prikergtas „Lietuvos 
L. Falkovskis pavadintas 
TSR”. Avalynės fabrikas G. 
„Avalynės fabrikas raudono
ji vėliava” Kybartų L. Šim- 
bergo ir Kreingelio koklių fa
brikas gavo pavadinimą „K. 
Mažeikos vardo koklių fabri
kas”. A. Gluchovskio fabri
kas pavadintas „Pirmyn”. 
Kurliandijos aliejaus fabri
kas Vilniuje — „Aliejaus fa
brikas raudonoji žvaigždė”. 
Audimo fabrikas „S. ŽivČiū- 
nas ir B-vė” vadinsis „Audi
mo fabrikas žvaigždė”.

—Prekybos komi šariato 
skyrius Vilniuje paskelbė, 
kad be jo leidimo negalima 
būti pardavinėjami vilnoniai 
siūlai.

— Lietuvos komunistų 
partijos Kauno miesto komi
tetas persikėlė į buv. Angli
jos pasiuntinybės patalpas.

— Paskelbtas pranešimas, 
kad visas buvusiųjų studentų 
organizacijų turtas turi būti 
perduotas studentų laikiną- 
jam komitetui ligi rugsėjo 28 
d. Už šio reikalavimo neįvyk
dymą bus atsakingi buvusie
ji organizacijų pirmininkai ir 
vicepirmininkai.

Ponia Maišienė
Mums teko aplankyti ir 

Maišienę. Ji gyvena netoli 
Hollywood. Tai paprasta lie
tuvių šeima, bet tikrai lie
tuviškos širdies. Mes tenai 
net du kartu buvome vai
šinami. Maišis parodė mums, 
kur kiti lietuviai gyvena.

Buvome sustoję ir pas ki
tus lietuvius. Jie visi yra 
labai nuoširdūs, draugiški ir 
malonūs. Gaila buvo net 
skirtis.

Paskui trumpai apžiūrėjo
me miestą. Namai pasken
dę medžiuose, gėlėse ir apie 
kiekvieną namą graži žolė 
žaliuoja. Tarp tų gražių 
namų matysi ir gražias baž
nyčias su mokyklomis ir 
lėmis.

Pas Arkivyskupą
Taip pat atsilankėme 

pas vietinį arkivyskupą, 
mus maloniai priėmė ir
rėjome progos pasikalbėti 
apie vietinių lietuvių dva
sios reikalus. Nusistebėjau, 
kad arkivyskupas taip pa
lankiai atsiliepė.. Jis pasa
kė, kad jei tik atsirastų lie
tuvis kunigas, kuris rūpin
tųsi savo žmonių sielos rei
kalais, jis tuojau duotų lei
dimą ir palaimą. Pasak jo, 
lietuvių dvasios reikalai nė
ra apleisti. Yra kitų baž
nyčių, bet jis supranta, kad 
kiekviena tauta nori turėti 
savo bažnyčią, mokyklą, sa
lę. Tam jis nuoširdžiai pri
taria. Lyg nusiskųsdamas 
arkivyskupas pasakojo, kad

pra- 
Aš

sa-

ir
Jis 
tu-

iki šiol lietuviai kunigai 
kartais atvažiuodavo, trum
pai pabūdavo ir vėl išvyk
davo.

Grįžtame ir mes
Po trumpo lankymosi 

dėjome ir mes grįžti,
turėjau grįžti į savo para
piją Omahoje, prelatas į 
misijas rytuose, o mūsų 
Henrikas—į Chicagą.

Nė nepasijutome, kaip at
siradome San Bernardino 
mieste prie pat Kalifornijos 
kalnų pėdų. Kai tik iš jo 
išvažiavome, tuojau pradėjo 
nykti gyvybė. Mes patys 
važiuodami pasislėpėme kal
nuose. Dar buvo anksti po- 
pietų, bet jau nematėme sau
lės dėl aukštų kalnų.

Yra miestelių prie kelio, 
bet jų nebūtų, jei nebūtų 
traukinių, lėktuvų ir auto
mobilių. Ten žmonės pra
gyvena iš keliaunininkų. 
Prie traukinių jie dirba, tu
ristams parduoda įvairius 
reikmenis. Mes nakvojome 
tokiame miestelyje sausio 20 
dieną. Mums pasakojo, kad 
netoli to miestelio dykumo
je yra kalnas, kurio viršū
nės yra kaip adatos. Dėl 
to ir pats miestelis vadina
si Needeles.

Aukso miestelis
Kitas miestelis prie kelio 

66 buvo Oatman. Jis yra 
tuo žymus, kad čia aukso 
kasyklos. Iš jų iškasta mi
lijonai dolerių. Žinoma, ten 
aukso negausi ir net sunku 
matyti. Gyventojai yra la

bai atsargūs su auksu. Jie 
nori iš keliauninkų tų bliz
gučių.

Williams
Šis miestas yra labai gra

žus. Jis yra lyg įžanga į 
Grand Canyon kalnuose, kur 
auga daug pušų. Ten 
didelė medžių dirbtuvė.

Grand Canyon
Tai vienas gražiausių

šaulyje slėnių—didelis, ilgas 
ir gilus slėnis pačiame kal
nų viduje. Jis yra 217 my
lių ilgumo, 10 mylių plo
čio ir 1 mylios gilumo. Pa
čiame gilumo viduje bėga 
mažas upelis. Kai žmogus 
žiūri iš ankšto kalno į tą 
gamtos padarytą slėnį, tai 
net baisu darosi. Jis man 
atrodė, kaip didelis puodas 
variu išdažytas. Jis taip 
yra žmonėms įdomus, kad 
net Santa Fe geležinkelis 
ateina ir veža žmones tik 
pamatyti to slėnio. Mums 
buvo ir baisu grįžti nuo to 
didelio slėnio, nes turėjome 
šimtą mylių kalnuoto kelio 
nakties metu.

Laikiau sumą indėnams
Kai sugrįžome nuo Grand 

Canyon, nuėjome gulti. Anks
ti iš ryto ieškojome bažny
čios laikyti šv. Mišias. Kle
bonas leido prelatui tuojau 
laikyti šv. Mišias. Man gi 
liepė laukti sumos.

Man besirengiant šv. Mi
šioms, klebonas priminė, kad 
aš pasakyčiau pamokslą. Aš 
gi pradėjau aiškintis, kad 
neprisirengęs, kad mano an
glų kalba ne pirmos rūšies 
ir t.t.

Klebonas nusijuokė ir man 
tarė: „Čia nereikia anglų 
kalbos. Aš pats sakysiu 
pamokslą.”

Po Evangelijos aš laukiu, 
kaip jis čia sakys. O gi 
jis pradėjo indėnų kalba sa
kyti. Indėnų buvo pilna baž
nyčia ir visi atidžiai klau
sėsi Dievo žodžio. Tai bu
vo Winslow mieste, New 
Mexico valstybėje, prie ke
lio 66.

Sakoma, kad prieš daug 
metų ten buvo žemas slėnis 
ir jame augo daug medžių, 
ypač pušų. Buvo ten įvairių 
ir šliužų. Paskui vanduo 
pasikėlė aukštyn ir užliejo 
mišką bei visus gyvūnus. 
Laikui bėgant, visas slėnis 
buvo žeme užneštas,
kartu visi medžiai ir gyvū
nai pavirto į akmenis. Pa
skui vėjas pradėjo žemę sau
sinti ir dulkes nešti kitur. 
Gi tuo tarpu pasirodė suak
menėjęs miškas.

(Bus daugiau)

Tuo

— Buv. Nepriklausomosios 
Lietuvos Seimo rūmai vadin
sis dabar Lietuvos TSR aukš
čiausiosios tarybos namais.

IIAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS 
65-23 GRAND AVENUE 

MASPETH, N. Y.
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RUDENINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.

BEDROOM SETS — PARLOR 
COUCHES — KITCHEN SETS

SETS — MATRASAI IR

SETS — STUDIO
— DINING ROOM 
SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITEENE ir šonai

409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

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

Manhattan Liquor Stare
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

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS

į RESTORANAS i
BAR & GRILL

! !Gaminam valgius ameriko- ! 
niško ir lietuviško stiliaus. ; 

J čia taip pat galima gauti ; 
į Amerikos išdirbimo ir im- Į 
! portuotų degtinių, visokių 

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT I ISavininkas |
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Yr

Brooklyno Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-4409

----- ų.

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

■ ~ «•<1 ■ ■u - 11 nn —— so — uo ' 40 - oa —— «■ . izi —— ■■

I Tel. STagg 2-0783
I Night HAvemeyer 8-1158 J
i '[
i JOSEPH LE VANDA■ 4
| Laisniuotas Graborius ir į
Į Balsamuotojas I
1 NOTARY PUBLIC į
1 1
į 337 Union Avenue, 

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

— m—- as—— uo—— -LS — nr—— ra—.m—-«t——asli

Tel. Virginia 7-4499

F. W. SHALINS 
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius

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

KOPLYČIAS SUTEIKIAM 
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.
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MARGUMYNŲ VAKARO ATGARSIAI
L. K. Federacijos apskri

ties rengtas Margumynų Va
karas lapkričio 10 d. pasi
sekė daugeliu atžvilgių. Ap
reiškimo par. salėn publi
kos atsilankė gausiai — bu
vo pilna salė; programa pra
ėjo sklandžiai, įdomiai, gy
vai. Tik apgailestauta, kad 
artistė Jonė Žukauskaitė dėl 
ligos negalėjo atvykti ir pa
dainuoti.

Vakaro pradžioje Federa
cijos dvasios vadas kun. N. 
Pakalnis pasakė įžanginį 
žodį, pasidžiaugdamas gausiu 
dalyvių atsilankymu, fede
racijos apskrities veikla ir 
pasiryžimais ateities dides
niems darbams. Labai pa
lankiai pažymėjo reikalą 
dažniau turėti lietuviškų 
vaidinimų ir koncertų.

Apreiškimo parapijos cho
ras, meistriškoje muz. Jo
no Jankaus vadovybėje, su
dainavo net šešias dainas 
šia tvarka: Laimingi, lai
mingi — J. Žemaitaičio, Va
liok dalgeli — Strolios, Va
karinė dana — S. Šimkaus, 
Aš negert atėjau—Gruodžio, 
Karvelėli—Sasnausko ir Kur 
giria žaliuoja — J. Gudavi
čiaus. Choras dainavo gero
je nuotaikoje, įsigyvenusiai 
į dainos turinį ir muzikos 
niuansus. Ypatingai gražiai 
sudainuota visados mėgia
ma daina „Karvelėli”; solo 

• partiją vykusiai dainavo An
gela Maslauskaitė. Visos dai
nos palydėtos gausiais, šil
tais plojimais. Chorui akom- 
ponavo Justas Jankus.

Keturių veiksmų linksmą 
komediją „Ponas 
ris suvaidino šie 
meno mėgėjai: 
Osteika (Jackus
ris), Ant Vaitekūnas (Dau- 
ganorio sūnus), S. Kazlaus
kaitė (Dauganorio duktė), 
Ona Jackevičiūtė (sen. Zofi- 

-_<y_ąa^aannlyt.ė), Eleonora Bart
kevičiūtė (Zofija Žemulytė), 
Konst. Kazlauskis (Dauga
norio raštininkas), Ant. Bal
čiūnas (Goldmanas), Ona 
Zajankauskaitė (Dauganorio 
tarnaitė) ir Viktoras Če
paitis (Žemulyčių tarnas).

Komedija labai lengvo 
turinio, bet turinti daug juo
kingų scenų, tad publikai 
nenuobodi. Vaidintojų lais
va elgsena scenoje, jų pui
kus orientavimasis įvairiose 
padėtyse sudarė sąlygas į- 
domiai sekti vaidinimo eigą 
ir laukti veiksmo po veiks
mo. Teisybė reikalauja iš
skirti Antaną Osteiką, ku
riam teko didžiausias vaid
muo, kurį jis gražiausiai at
liko. Jis tikrai gyveno, o ne 
vaidino. Linkėkime, kad Os
teiką galėtume dažniau pa
matyti, ir stambesniuose 
veikaluose.

Scenoje pirmą kartą teko 
matyti Oną Jackevičiūtę, 
pernai 
vos ir 
venti. 
turali, 
balsas
Jai pavyko duoti geraširdės, 
jauniems padėti pasiryžusios 
moteriškės tipą. EI. Bart
kevičiūtė, komedijos režisie
rė, buvo labai įtikinanti Že
mulytė, gyva, pilna roman
tikos. K. Kazlauskis ir S. 
Kazlauskaitė—apsukrūs, gy
vi, laisvi scenoje; Ona Za
jankauskaitė — gyva, tikra 
komike, vargu ar lengvai 
pavaduojama; Ant. Balčiū
nas—bene pirmą kartą ma
tytas mūsų scenoje, pasiro
dė gabus vaidintojas; biz
nieriaus žydo vaidmenyje jis 
įdomiai vaidino ypač savo 
originaliais gestais; Antanas 
Vaitekūnas — gal buvo kiek 
„sarmatlyvas” meilužis, bet 
labai simpatingas. Vikt. Če
paičiui šį kartą teko labai 
trumpas vaidmuo, bet ir 
jame jis gražiai pasirodė.

Publikai buvo ko pasi
juokti, ko pasigėrėti.

Maspethiečių veikėjų su-

Daugano- 
vaidybos 
Antanas

Daugano-

manymu,- pravestas laimėji
mas „Amerikos” naujo In- 
tertypo Fondui. Altoriaus 
dr-jos pirm. P. Šimkienė pa
dovanojo pintinę valgių, vai
sių ir gėrimo, o J. Paulaus
kienė ir Pr. Ražickienė sto
jo talkon praplatinti laimė
jimo bilietėlių. Ir taip, šių 
nuoširdžių veikėjų rūpesčiu 
ir pasidarbavimu, tą vaka
rą surinkta Intertypo Fon
dui lygiai 22 dol. Pintinės 
laimėtoja buvo p. Stumbrie- 
nė.

Atsilankiusių tarpe buvo 
matyti draugijų veikėjai ir 
šiaip Federacijos veiklai pri
tariantieji iš visų keturių pa
rapijų. Džiugu, kad ir iš 
Great Necko buvo stambi at
stovybė. Atsilankė visi vie
tiniai kun. klebonai (Pakal
nis, Balkūnas, Paulionis ir 
Aleksiūnas), be to, kun. P. 
Lekešis ir kun. V. Masiu
lis.

Po programos jaunimas ir 
jaunos dvasios vyresnieji 
jaukiai linksminosi, F. Pus- 
čiaus orkestrui smagiai gro
jant. Federantai patenkin
ti, kad vakaras gražiai pa
sisekė.

Vakare labai daug pasi
darbavo šie Federacijos na
riai bei jos bendradarbiai: 
valgius pagamino ir parda
vinėjo Karušaitieifė; jai pa
gelbėjo Nevierauskienė ir 
Subatienė; prie baro dirbo 
Stagniūnas ir P. Mikolaitis; 
prie bilietų stalo—V. Dau
baras, M. Mikolaitis ir M. 
Kučinskas; tvarką palaikė 
St. Lukoševičius, P. Luko
ševičius, J. Skarulis. Apie 
dr-jų pasidarbavimą gal pa
siseks kitą kartą patirti.

Federantas

si Kazys Vičis, atvykęs iš 
Los Angeles. Svečias papa
sakojo įdomių žinių apie Ka
liforniją, jos gyventojus. Los 
Angeles mieste esą apie 500 
lietuviškų šeimų, bet ligi šiol 
dar neturi lietuvių bažny
čios.

Mot. S-gos 30 kuopa lap
kričio 24 d., 6 vai. vak., 
par. salėje rengia kauliukų 
ir kortų žaidimų vakarą. Bus 
gražių dovanų. Visi kviečia
mi atsilankyti. O. P.

FEDERACIJOS NARIAMS
L. K. Federacijos New Yor

ko apskrities svarbus susi
rinkimas įvyks penktadienį, 
lapkričio 29 d., 8 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje. Su
sirinkimas svarbus. Jame 
reikės pasitarti, kaip sukel
ti mūsų apskričiai nustaty
tą Lietuvai Gelbėti Vajaus 
kvotą ir kit. Turėsime pa
sitarti apie artėjantį’ Apy
linkės Seimelį. Bus praneš
ta Margumynų Vakaro apy
skaita. Kviečiami atsilanky
ti visi draugijų veikėjai, 
nors jie ir nebūtų atstovai 
į apskritį. Valdyba

APREIŠKIMO PARAPIJA

IŠ ANGELŲ KARALIENES 
PARAPIJOS

dr-

Linksmas laimėjimų 
vakaras

Amžinojo Rožančiaus 
ja rengia puikų vakarą sek
madienį, lapkričio - Nov. 17 
d., par. salėje, South 4th ir 
Roebling Sts. Visos narės 
smarkiai tam vakarui dir
ba. Gražios dovanos laimė
tojams jau paruoštos. Ska
nūs užkandžiai laukia visų, 
kurie atsilankys. Nepamirš
kite, kad prie visų kitų į- 
vairumų bus ir šokiai prie 
geros muzikos. Šio linksmo 
vakaro pradžia 5 vai. popiet. 
Įžanga tik 35 centai. Visas 
pelnas skiriamas parapijai. 
Rengėjos nuoširdžiai kvie
čia ir laukia visų atsilan
kant.

Moterų S-gos 29 kp. lap
kričio 10 d. 9 vai. rytą tu
rėjo metines mišias, po ku
rių par. salėje įvyko bendri 
pusryčiai. Programą vedė 
M. Šertvytienė. Kalbas pa
sakė kleb. kun. N. Pakalnis, 
kun. A. Petrauskas i r ke
lios sąjungietės. Pusryčius 
priruošė S. Subatienė ir Rai
nienė, kurioms kuopa labai 
dėkinga.

Kuopos susirinkimas į- 
vyks trečiadienį’, lapkričio 
20 d., 8 vai. vak., par. salė
je. Visos narės kviečiamos 
atsilankyti.

Kuopos rengiamas gražus 
silkių ir grybų vakaras į- 
vyks penktadienį, lapkričio 
29 d., 8 vai. vak., Apreiš
kimo par. salėje. Visi esate 
maloniai kviečiami dalyvau
ti. Komisija ruošiasi visus 
gražiai priimt. Bilietų gali
ma gauti pas visas nares. 
Bilietai tik po 35c.

VYRAI KVIEČIA MOTERIS------- ■■
Apreiškimo par. šv. Var

do vyrai šį penktadienį, lap
kričio 15 d., ruošia silkių ir 
grybų balių, kurin maloniai 
kviečia ne tik vyrus, bet ir 
moteris. Visos ir visi bus 
mielai priimti ir pavaišinti. 
Baliaus pradžia 8 vai. vak.

JAUKIOS VESTUVES

UŽTEKS VIENŲ 
SAVANORIŲ

i-
i

Pagal karinės prievolės 
statymą, lapkričio 25 d. 
kariuomenę turės stoti pir
mieji naujokai, kuriems ten
ka pirmoji eilė pagal loteri
jos sprendimą. New Yorko 
mieste, kaip dabartiniai da
viniai rodo, pirmai kvotai 
užteks išimtinai vien sava
norių, nes turimas pakanka
mas skaičius jaunų vyrų, 
kurie nelaukia, iki jie bus 
pašaukti, bet stoja laisvu 
noru.

New Yorke įregistruota 
1,100,000 vyrų, kurie gali 
būti pašaukti karinei prie
volei atlikti. Jų registravi
mas pravestas labai tvarkin
gai, be jokių kliūčių. Vyrų 
registravimo vadovybė labai 
patenkinta, kad vyrai tvar
kingai atliko visus reika
laujamus formalumus ir da
bar pasiruošę laukti savo 
eilės karinei prievolei atlik
ti. New Yorke viso regis
travimo darbo priešakyje 
buvo pulk. Arthur V. Mc
Dermott.

AROMISKIO PARAMA

BKOOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

[KAIP

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

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

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ
(Vencius)

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

(Williamsburgh Bridge Plaza)

atvykusią iš Lietu- 
turėjusią čia apsigy- 
Ji labai paprasta, na- 
maloni scenoje; jos 
švelnus, patrauklus.

Maspetho Žinios
Pilietybes pamokos

Nuo lapkr. 19 d. parapi
jos salėje prasidės lietu
viams nepiliečiams pamokos, 
kad įsigytų Amerikos pilie
tybę. Pamokas ves seselės 
pranciškonės kiekvieną an
tradienio vakarą 8 vai. Už 
pamokas nereikės mokėti. 
Patartina visiems lietuviams 
tapti Amerikos piliečiais ir 
naudotis šiomis pamokomis.

Draugijii susirinkimas
Šį sekmadienį, lapkr. 17 

d., 5 vai. p. p., šaukiamas 
visų draugijų, ypač jų val
dybų, susirinkimas. Susirin
kimo tikslas—prisiruošti Ka
talikų Seimeliui, kuris įvyks 
Maspethe, gruodžio 29 d. 
Be to, reikia organizuoti 
Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
skyrių. Visos draugijos kvie
čiamos dalyvauti.

Kun. Klebonas
— Lapkr. 21 dieną išteka 

Lillian Miller (Miliauskaitė) 
už Jono Pauliko. .

— Transfiguration C. C., 
krepšinis praeitą penktadie
nį supliekė Jewels Koman
dą. Žaidimai vyksta penkta
dienio vakarais Klasčiaus sa
lėje.

— Šv. Vincento draugijos 
balius bus lapkr. 30 d.

— Keturiasdešimts Valan
dų atlaidai bus gruodžio 1-3 
dienomis.

Pas Bagočiūnus svečiavo-

derybos.
j pūliams.
U logikos.
08US? 

propaganda.

viešoji nuomonė 
ju ir dažniau pa
laikų primenama 

^įjos ir Amerikos 
keistas derybas 

g Sąjungos atsto- 
įį uždavinys ap- 
gražiais pažadais 

!?liją ir Ameriką 
jin Panašiai Mask- 
ir pernai, kai bu- 
jįetusi anglus ir 
. tartis. Visi atsi- 
kaip prancūzai ir 
5ilti, kai Stalinas

. įj priėmė Hitlerio 
reikalų ministerį ir

PATOGŪS KAMBARIAI

jurnalistai ir pro- 
ūurodinėja, kad 

gjui patartina nei-

JUOZAS GIN K U S
495 Grand Street,

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETCS—VAK ARI bl NE Geriausias pasirinioi)^
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš T 
riaušių bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIP

AMERI
LIKI
KUL

EIK

Entered m
Office at j

Arkiv

Šv. Vardo dr-jos susirin
kime pereitą sekmadienį 
pranešta, kad draugijos ba
lius davė pelno 54 dol., ku
rie perduoti klebonui para
pijos reikalams. Nariai pa
raginti nueiti į Fed. Aps
krities rengiamą vakarą, Ap
reiškimo parapijos salėje ir 
Apreiškimo parapijos šv. 
Vardo dr-jos silkių baliuje, 
kuris įvyks lapkričio 15 d. 
Nariai pasižadėjo dalyvau
ti abiejuose parengimuose.

Parapijos naujų vargonų 
fondas auga; jau pradeda
ma ardyti senus ir dėti nau
jus vargonus. Senieji var
gonai buvo tikrai seni—jie 
tarnavo nuo pat 1889 metų. 
Kalėdoms žadama jau nau
jais vargonais groti. Būtų 
gerai, kad prieš Kalėdas 
būtų surengtas vargonų 
šventinimo ir bažnytinis kon
certas.

Šį sekmadienį sodalietės 
bendrai priims Komuniją, 9 
vai. mišių metu. Parapijos 
mergaitės turėtų visos kar
tu eiti prie Dievo stalo.

Sąjungiečių pramoga
Mot. S-gos 24 kuopos su

rengtas čigonų balius lap
kričio 9 d. labai gražiai pa
sisekė. Visus linksmino praš
matniai čigoniškais rūbais 
apsirengusios Čiuvinskienė, 
Levanavičienė ir Stravins
kienė. Kuopa labai dėkinga 
visoms darbininkėms, daug 
pagelbėjusiems K. Dumbliui 
ir J. Avižoniui, visiems at
silankiusiems ir „Amerikai”, 
visada remiančiai sąjunerie- 
čių darbus. Pelnas paskir
tas parapijai. Raštininke

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Naujų Metų Sutikimas
Šv. Jurgio parapija rengia 

Nauju Metų Sutikimo balių 
antradienio vakarą, gruodžio 
31 d. Iš anksto apie tai pra
nešama, kad visi parapijie
čiai žinotu ir ta vakara ne
darytų jokių kitų suėjimų 
bei vaišių, o visi skaitlin
gai susirinktu į šį’ balių ir 
bendrai palydėtų į beribes 
senus metus ir kartu 
džiauo-smingai sulauktų nau
jų 1941 metų.

Maskaradų balius
Par. choras lapkričio 30 

d., šeštadieni, rengia didžiu
lį maskaradų balių, įvyk
siantį par. salėje. Už gra
žiausius drabužius bus duo
damos dovaanos. Bilietai iš 
anksto 40 c., prie durų 50c.

Lapkričio 9 d. Apreiški
mo par. bažnyčioje kleb. 
kun. N. Pakalnis moterys
tės ryšiu sujungė Emiliją 
Vincevičiūtę ir Kazimierą 
Klevečką. Tuoj po jungtu
vių jaunavedžių intencija 
klebonas atlaikė iškilmingas 
mišias, kuriose jam asistavo 
kunigai Petrauskas ir Kru
zas. Jaunavedžių liudinin
kais buvo Elena Vincevičiū- 
tė ir Juozas Laučka.

Jungtuvių pokylyje 
vavo per 50 svečių, 
labai gražiai praleido
Dalyvių tarpe buvo jauno
sios motinėlė, sesutė Julija 
ir kiti artimi giminės, drau
gai. Jaunimas ir vyresnieji 
nepaprastu pamėgimu šoko 
lietuviškus šokius. Pokylis 
praėjo labai jaukioje nuo
taikoje. Jauniesiems palin
kėta gražaus, sėkmingo gy
venimo. Buvęs

St. Aromiskis, jaunas, bet 
jau plataus pasitikėjimo į- 
sigijęs graborius, pasveiki
no „Ameriką” įsigijus nau
jas patalpas ir ta proga 
paaukojo „Amerikos” Nau
jo Intertypo Fondui 3 dol., 
pabrėždamas, kad vėliau 
stipriau parems.

ir

ir

daly- 
kurie 
laiką.

GRAND CHAIR CORP.
Lietuvių Rakandų Krautuvės

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 pastangomis 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. Petraitiene ir sūnūs
409 ir 436 Grand St., 

Brooklyn, N. Y.

rakandais. Ga- 
rakandus turė-

jokio uždarbio

Šv. Jurgio par. Gyvojo 
Amžinojo Rožančiaus drau
gijos turėjo žaidimų vakarą, 
kuriame susilaukta gausaus 
atsilankymo. Rengėjos dė
koja visiems atsilankiusiems 
ir gražias dovanas aukoju
siems. Didžiausia padėka 
mūsų klebonui, kun. Paulio- 
niui už nuolatinę paramą ir 
visoms darbininkėms už ma
lonų patarnavimą. Labai 
ačiū mergaitėms ir berniu
kams už pasidarbavimą žai
dimų vakarą.

Paieškau moters ar vedu
sios poros gyventi drauge. 
Butas susideda iš patogių 5 
kambarių su 
Įima ir savo 
ti.

Neieškoma
—• tik, kad vienai yra nuo
bodu gyventi. Prieinamos 
sąlygos pagal susitarimą. 
Kreiptis raštu:
Mrs. E. Daniels,

1354 Willoughby Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Iš St. Louis, Mo., sodalie- 
čių centro pranešama, kad 
J.A.V. sodaliečių yra 11,636 
atskirų grupių, išsisklai
džiusių po parapijas, moky
klas ir kitas įstaigas.

A. S.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyno nejudomų nuo
savybių 
kovą už 
kainų ir 
čių.

savininkai pradėjo 
kėlimą nuosavybių 
sumažinimą mokes-

Ar saldus pienas yra mai
šytas su vandeniu ar ne, 
lengvai galima pažinti šiuo 
būdu: kelioms sekundėms į 
pieną įstatyti blizgantį vir
balą. Jei pienas nepraskies- 
tas vandeniu — virbalo ga
le kabos didelis lašelis pie
no; jei pienas praskiestas, 
tai labai greitai nubėgs vir
balu žemyn, nuvarvės keliais 
mažais lašeliais, arba vir
šūnė tuojau liks sausa ir 
švari.

Fort Greene, Brooklyne 
manoma statyti 3,535 
mynoms namus, kurie 
tuosią 22 mil. dol.

šei- 
kaš-

Šią savaitę įvyko Katali
kų Tiesos draugijos suva
žiavimas, praėjęs Commo
dore viešbuty.

Brooklynas reikalauja, kad 
miestas, vietoj gatvekarių, 
paleistų važinėti autobusus. 
LaGuardia ragina savo val
dininkus, kad jie imtųsi dar
bo ir patenkintų piliečių 
reikalavimus.

Camp Upton, Yaphank, L. 
L., visomis paskubomis sta
tomi namai būsimiems ka
reiviams. Bus išleista pus
antro milijono dol. Darbas 
turi būti užbaigtas sausio 
mėn.

Senovės rusai šv. Jono 
galvos nukirtimo dieną, rug- 
piūčio 29 d., nevalgydavo 
nieko tokio, kas turėjo pa
našaus galvai. Net kopūstų 
galvos buvo nejudinamos tą 
dieną.

Šio mėnesio pradžioje, 
Mont Cristo Rey viršūnėje, 
Texas, pastatyta milžiniška 
Kristaus statula. Jos pa
šventinime dalyvavo Popie
žiaus atstovas ir daug dva
siškių ir pasauliečių katali
kų ir nekatalikų.

Persūdytas sosas lengvai 
atitaisomas, jei įdėsime 
šaukštuką rudo cukraus. Tas 
pagerins soso skonį.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11660 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 1329 
Halsey St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed off the premises.

PETER PHILBIN
1329 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7977 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 177 Dwight St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX SCHWENDTNER
177 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11498 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
563 Wilson Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER ALBERS
563 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License Ni. 
GB 2042 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law et 
153—7th Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. .

JEANNE GOTTHEIL 
Century Food

7th Ave., Brooklyn, N.153
NOTICE is hereby given that License No 
GB 1390 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
188 Underhill Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

GEORGE PUCKHABER
188 Underhill Ave., Brooklyn, N. V.
NOTICE is hereby given that License N“. 
GB 11256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law nt 
638 Wythe Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR ROSENTHAL
638 Wythe Ave., Brooklyn, N. Į)

Chica; 
d. iškiln 
cero šv. 
rapijos 
lietuv 
kun. Je 
nas. Į 
Antano 
kė pats 
kūpi jos 

į Samuel 
karsto j 
keldama 
nuopelni 

Kun. 1 
šv. Kaži 
lyvaujan 
Čia pas 

i susitarimus su j vadovavi 
negali būti jo- ’ ” ' 

t ryšių su tokia
krauju nutaš- 

Lietuvą, Lenki
nk Estiją.

4—
^nthn vlmhollc Bev£raKe 1?ntf0*la išlaidos ginklą- 440 DeKalb Ave., Borough of *4 D

NOTICE is hereby given that Lii . 
GB 11706 has been issued to the un 
to sell beer at retail under See

County of Kings, to be consumed 
premises.

440

jžsibaisėtinai dide-

laidotum 
Mass., 
Pr. Jus 
mas gin 
pe buv 
kun. dr 
delphijc 
lančiūni

DeKalbCHAAve.LES ^TJkly, Valstybių jOS
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - šgai didelės, paly-

NOTICE is hereby given that Lie •rrpnfnili DQ’ifJlYIA- GB 2434 has been issued to the un pdjciLIlU
to sell beer at retail under Sec ,-'Q1Kjq crinlrlnma 
of the Alcoholic Beverage Control glLLKldlllb
112 — 7th Avenue, Borough of jx. Qniiincrq /Uli- 
County of Kings, to be consumed ^4 ^įjlulgd tldu. 
pijohn h. & segelke Timm] Alį savo gyvcn- 
112—7th ■ “ ■

JAPO*

Avė., Brookl;

NOTICE is hereby given that Lie dvHvill 
GB 10868 has been issued to the un al“ U-’UZ,1U 
to sell beer at retail under See įmn roilralomc alri- 
nf flu. Alrnholin Control

ied i!ija. Toliau seka 
kuri visų gyvento- 

ly i pajamų ketvirta- 
NOTICE is hereby given that Lit . Waral1! Mutnail- 
EB 1377 has been issued to the ut » “IMSul. lVld.Zld.il 

Berage” Corntr^ i dievaičiui aukų 
agtinės Amerikos 
-kitiems metams 

Brooklj išleisti penkiolik-

of the Alcoholic Beverage Control 
590 Albany Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumi 
premises.

MORRIS GENDLER 
590 Albany Ave., Brook!

to sell beer at 1 
of the Alcoholic Beverage -------
1502 Pitkin Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumi 
premises.

ISADORE REINGOLD 
DAVID HALPER 

1502 Pitkin Ave.,

NOTICE is hereby given that Li 
EB 2852 has been issued to the 
to sell beer at retail under 
of 
37 
County of 
premises.

i Amerikoje gar- 
the Alcoholic Beverage ControlL imj • •_
Varick Avenue, Borough of -• uau CIS SKlPlčl"

Kings, to be consume
RAYMOND RASZL 
FRITZ HOERAUF 
Varick Restaurant 

37 Varick Ave., 1
NOTICE is hereby given that Lii 
EB 2989 has been issued to the ui 
to sell beer at retail under Se 
of the Alcoholic Beverage Control 
745 New Lots Ave., Borough of 
County of Kings, to be consume „ „ .... .
premises. tos’ paėmė labai

ALBERT STEIN , , r... - . , 
745 New Lots Ave., BrooklJį Krypq Lietuvos
NOTICE is hereby given that Lt ®ybės atstatym.0 
EB 2849 has been issued to the ui n 
to sell beer at retail under Set Jų pasta- 
of the Alcoholic Beverage Control i . , , , . .
33 Graham Avenue. Borough of įjllllllkas Stropiai 
County of Kings, to be consume r
premises. R® tuos asme-

FRANCES RUBIN , ,
33 Graham Ave., Brookly I ema QTaUge SU
NOTICE is hereby given that Lii lis" bet UeŽillia 
GB 11032 has been issued to the ur ’ t
to sell beer at retail under Se ] SslltVSe leidžia 
of the Alcoholic Beverage Control J

kodėl jie tyli, kad 
Brooki^ daugiau nei bet 

valstybė išleidžia

GB 11032 has been issued to the m

91 Hull Street, Borough of J 
County of Kings, to be consumet 
premises.

91 Hull

NOTICE
GB 1447 ___  ___  _____ - .... __
to sell beer at retail under Sei 
of the Alcoholic Beverage Control

JOHN CELAURO
St., Brookly

is hereby given that Li< 
has been issued to the ur

Našiems „penk- 
aagams?
homis „N.” te- 
i apie „Amerikos 
Bažnyčios” antro-

ui uic iircuiiuiiv wvciasG n
302 — 7th Avenue, Borough of j Hufarimils! Irll- County of Kings, to be consume} ^UHlUb, KU
premises. 

302—7th
NOTICE is hereby gh •' 
EB 1452 has been issue.! 
to sell beer at retail , **>r,<D , 
of the Alcoholic Several £■ 
9012 Avenue A, BoroWf 41 .V 
County of Kings, to bey U 
premises. • ,5'^1.

HARRY BLf,'*» (/ 
9012 Avenue A, ft?
NOTICE is hereby given vŲ 
EB 2062 has been issued tjW 
to sell beer at retail unO 
of the Alcoholic Beverage y 
1066 Winthrop St., Boroug j," 
County of Kings, to be cog 
premises. 7

SAMUEL BLU> 
1066 Winthrop St., Br

NOTICE is hereby given that 
EB 2843 has been issued to the

!EJOSEPH 
Ave-

has been issue,!

neseniai rašė, 
buvo sušaukęs 

pasinį mitingą”,

žymėta ir apie 
pu” laikan- 

išrinkimą sino- 
Visas apra- 

, kaip žmonės 
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m

to sell beer at retail under Se U T 4^4-..
of the Alcoholic Beverage Control “N lalSVcį LilcLU- 
890 Rutland Rd., Borough of L T i-L, ~Imejso Lietuvos už- 

‘Jigi,. šis žmogus 
aiškų veidą, 

ui ^arbiavimą su 
retail under Sei ■„ v, __ 

_ Beverage Control 8 , tačiau „1N. 
80 — 7th Avenue, Borough of . v.
County of Kings, to be consume} V pUSlaplUS Zl” 

jy veiklą. Kur

County of Kings, to be consul 
premises.

SAM BRODSKY 
890 Rutland Rd., Brookly

NOTICE is hereby given that Lir 
GB 1391 has been issued to the j 
to sell beer at i 
of the Alcoholic Beverage >>

premises. _
HERMAN SCHIERENBEC

80—7th Ave., Brooklyl

NOTICE is hereby given that Lit , 
EB 851 has been issjied to the UI T 
to sell beer at retail under Set . 
of the Alcoholic Bev^ 
1064 Liberty Ave., 
C ' “■
premises.

RALPH I 
1064 Liberty Ave.,

NOTICE is hereby g 
RL 14180 has been isi-M^—___ -
to sell beer, wine and (liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Bi 
' T d. w .
B_r°ok|ynL County of Kirigs, to Įteigtam taUtOS 
............ ,en^tA restąuraw3 įr labai nema- 

ffika pasakyti ši 
ll'širdi nuomonė:

fe” savaitraštisirage Control
^ive., ^Borough of i— . . , .

County of Kings, to.' be consutneByietmiai taUtl- 
’ACCI^Jpmaršrutą vie- 
-—uvfBesniai. Brook- 
wen that Lf» . v
Jed to the > kad jos mars- 

nnr nr. W» u
sukelti lėšų

•en that

liquor at j

trol Law ^at 2910 Avetyue D, 

on the premises.

2910 Ąyenue D, ,
CTP T<r? J8 h,eroby R'v/en 

C1K .>3 has been issujed to tlw, 
to sell beer, wine an<r,' liquor W 
Section 107 of the / 3 ‘ "
trol Law at 1657 ~ 
Brooklyn, County 
sumed on the p^Laises.
1657—78thMSURly®^L T0W^!

id-.1 liquor v
AyicohoiicW*vAokį maršrutą, 
Į; of Kin^.jLp^i ar patar- 
“emises. g-b ••14-

Vier 
oinink 
Vulfą 
lingą.
javan 
ka, gi 
nebūti 
taip, 
lauti 
aiškin 
cialist 
reikią 
žiūrėt 
kelti.

„Da 
rė tut 
linusii 
ma, l 
gi ve 
prižif 
kad i

irbe labai ir nėjim 
ungta sujsąjun;! -

lVld.Zld.il

	1940-11-15-AMERIKA-i6-8

