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SIOS RŪŠIES

Arbata, Hot Chocolatt I, 
MENE Gtriinrim «□!

įašto viešoji nuomonė 
dažniau ir dažniau pa
talu laiku primenama 
Anglijos ir Amerikos 

tusybių keistas derybas
J Sovietų Sąjungos atsto- 
I kurių uždavinys ap- 
I linėti, gražiais pažadais 
i Įi Angliją ir Ameriką 
J n glėbin. Panašiai Mask- 

dgėsi ir pernai, kai bu- 
išsikvietusi anglus ir 
cūzus tartis. Visi alsi
ame, kaip prancūzai ir 
ai apvilti, kai Stalinas 
fcingai priėmė Hitlerio 
taių reikalų ministerį ir 
kė glaudžiai bendradar-

bažnyčioje atsilan- 
Chicagos arkivys- 
ganytojas, arkiv. 

Stritch, kurs prie

S GINKUS

Brooklyn,

NOTICE is hereby given į. J 

GB 11706 has been issued 
to sell beer at retail eį? 
of the Alcoholic Bereran (JS 
44° DeKalb Are., Bo^ 

County of Kings, to be ttiaJ 
premises.
... _ _ .PERLES HOBOJJf 
440 DeKalb Ave.,

irūs žurnalistai ir pro- 
iai nurodinėja, kad 
ingtonui patartina nei- 
jokius susitarimus su 

va, nes negali būti jo- 
artimų ryšių su tokia 
jrbe, kuri krauju nutaš- 
bomiją, Lietuvą, Lenki- 
atviją ir Estiją.

Bstybių išlaidos ginki a- 
fci pasibaisėtinai dide- 
Daugelyje valstybių jos 
jporcingai didelės, paly- 

su gyventojų pajamo- 
Daugiausia ginklams

Chicago. — Lapkričio 16 
d. iškilmingai palaidotas Ci
cero šv. Antano lietuvių pa
rapijos klebonas, nuoširdus 
lietuvis visuomenininkas, 
kun. Jeronimas J. Vaičiū
nas. Į gedulo pamaldas šv. 
Antano 
kė pats 
kūpi jos 
Samuel
karsto pasakė pamokslą, iš
keldamas velionio didelius 
nuopelnus.

Kun. Vaičiūnas palaidotas 
šv. Kazimiero kapinėse, da
lyvaujant minioms žmonių. 
Čia paskutinėms apeigoms 
vadovavo prel. M. Krušas. Į 
laidotuves iš Cambridge, 
Mass., buvo atvykęs kun. 
Pr. Juškaitis, velionio arti
mas giminaitis. Dalyvių tar
pe buvo prel. J. Ambotas, 
kun. dr. J. Navickas, Phila- 
delphijos klebonai kun. Va- 
lančiūnas ir kun. Čepukaitis.
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raukiama Vokietijos Pusėn

NOTICE is hereby given tas 
GB 2434 has been issued to į, 
to sell beer at retail eJjl 
of the Alcoholic Berengi 
112 — 7th Avenue, B:rra5 4 

£Xs°f to 18 i Sovietų Sąjunga—dau- 
H2-™ Ave& SKELnne‘ trečdalį savo gyven-
NOTTCE is hereby gira tala 
GB 10868 has been issued 
to sell beer at retail cį įj 
of the Alcoholic Beverage foil 
590 Albany Are., Boroaį i| 
County of Kings, to be octal 
premises.

590 Albany Ave., ]

NOTICE is hereby given tali 
EB 1377 has been issued to th 4 
to sell beer at retail cfe Is 
of the Alcoholic Beverage tea 
1502 Pitkin Ave., Borough u 
County of Kings, to be test 
premises.

ISADORE MKCOU 
DAVID RALPH

1502 Pitkin Ave., Emį

NOTICE is hereby girea fat li 
EB 2852 has been issued to ts ■ 
to sell beer at retail ate Si 
of the Alcoholic Beverage fcnH 
37 Varick Avenue, Bortęį i M 
County of Kings, to be oarfn 
premises.

RAYUOND Rlffl > 
ram hoerao 1 
Varick Restasmt j

37 Varick Ave., Mh!

NOTICE is hereby gira &t list 
EB 2989 has been issued to i a* 
to sell beer at retail cdc Sad 
of the Alcoholic Beverage ten 14 
745 New Lots Are., Beran* dk 
County of Kings, to be os®1 
premises. ___

ALBERT Si® j 
745 New Lots Ave,

NOTICE is hereby gira

metinių pajamų. Visiš- 
panašaus dydžio išlai- 
iariniems reikalams ski- 
ir Italija. Toliau seka 

morris geso į Biją, kuri visų gyvento- 
'—7 stinių pajamų ketvirta- 

skiria Marsui. Mažiau- 
karo dievaičiui aukų 
Jungtinės Amerikos 

lybės — kitiems metams 
ityta išleisti penkiolik- 
gventojų_ pajamų dalis, 
tomistai Amerikoje gar- 
aukia, kad čia skiria- 
nilžiniškos lėšos gink- 
ibet kodėl jie tyli, kad 
pvynė” daugiau nei bet 
kita valstybė išleidžia 

pvimuisi ?

iaujienos” paėmė labai 
alingą kryptį Lietuvos 

-G-— i» <ha Mausomybės atstatymo
! atžvilgiu. Jų pasta-

of the Alcoholic Berens 
33 Graham Avenne, B«na <■ > 

County of Kings, to be aikštėn tUOS 
PremiSe8‘ FRANCE HW 

33 Graham Ave^________

NOTICE is hereby F’“ te S ' - .

GB 11032 has been wadj sav0 skiltyse leidžia 
to sell beer at retail J

of the Alcoholic Berew atis panašiems 
91 Hull Street, . ,, , o
County of Kings, to be ]y’ draugams ?
Premi9€8' JOHN CEUVBO 

91 Hull St. BWL

apžvalgininkas stropiai 
asme- 

su 
nežinia

kurie eina drauge 
ktakojais”, bet

penk-

imis dienomis ,,N.” te-
——-rSuss iaityti apie „Amerikos NOTICE is hereby gira t“^ ... — „ v. ,, ,

gb 1447 has been iliku Bažnyčios antro- 
to sell beer at retail ■ j ,
of the Alcoholic Beraagec^ sinodo nutarimus, ku- 
county of Kings, to be ks®" !arpe pažymėta ir apie

bn 144/ nas
to sell beer at retail B*

PremiSeS’ JOSEPH COI^S 

302—7th Ave., "S

NOTICE is hereby gi™ “ "J 

EB 1452 has been issued »»j 
sell beer at retail "»»■

„arkivyskupu” laikan- 
niočio išrinkimą sino- 
mininku. Visas apra-

to sell beer at retail . v * _
of the Alcoholic Berens yj pilnas, kaip žmones 
a>untyAvofDKinli. to be ikrų navatnybių. Broo- 
prennses. buti^ ^ams įdomu žinoti Oft, rt A A • 'aa *9012 Avenue A,

NOTICE is hereby, gre® t® 
rn ons9 has been issued to^įį

19 Į of the Alcoholic Beveragejajj s

iranešimą, kad čia ži- 
i Liūtas nebe kunigas, 
vyskupas . . .

neseniai rašė, 
Jeniotis buvo sušaukęs 
lonių „masinį mitingą”,

id EB 2062 has been isn« » 
>f to sell beer at retai! ®»j(

>f 1066 Winthrop St., 
County of Kings, to be i
premi8€S- SAMUEL BLO^į 

1066 Winthrop St, ____ J

eb^843 hls^n'i'S'^^ttie plūdo laisvą Lietu- 
to sell beer at retail 

of the Alcoholic tl ’71
890 Rutland. M 
County of Kings, to be 

PremiSeS- SAM BRODS^H 

890 Rutland Rd., ____

NOTICE is

ndara”

JAPONAMS NEPATINKA

Washington. — Praeitą sa
vaitę Katalikų Universiteto 
patalpose įvyko J.A.V. vys
kupų suvažiavimas, kuriam 
vadovavo kardinolas Dough
erty ir arkivyskupas Stritch. 
Suvažiavime paliesti labai 
svarbūs Bažnyčios ir žmo
nijos reikalai. Tautinės Ka
talikų Gerovės Konferencijos 
(N.C.W.C.) vadovybė, kuri 
veikia vyskupų priežiūroje, 
pranešė apie praeitų metų 
veiklą. Pranešimas išsamiai 
parodė, kad katalikai daug 
pagelbėjo ir užsienio gyven
tojams, kenčiantiems didžiau
sią skurdą ryšium su karo 
baisumais. Vien tik labda
rybės - sušelpimo reikalams 
surinkta per 1,200,000 dol.

Šiame vyskupų suvažiavi
me, kaip patirta, paliesti ir 
Lietuvos žmonių gyvybiniai 
klausimai. Vyskupai parodę 
gyvo susidomėjimo Lietuvos 
padėtimi.

GINKLAI

Tokio. — Japonų spauda 
labai įžūliai pradėjo rašyti 
apie Siamą, kai pasklido ži
nios, kad Siamo vyriausybė 
ruošiasi pasirašyti karo są
jungos sutartis su Anglija 
ir Amerika. Laikraščiai į- 
spėja Siamo vyriausybę šiais 
žodžiais: jei Siamas sudarys 
trilypę karinę sutartį su An
glija ir Amerika, Siamas 
taps Japonijos priešas.

Japonų spauda nurodinėja, 
kad Anglijos atstovas Siame 
pasiūlė Siamui . Indokinijos 
teritoriją, anksčiau priklau
susią Prancūzijai, jei tik 
Siamas eitų išvien su Angli
ja ir Amerika.

NAUJAS SPROGIMAS

Pittsburgh.— Lapkričio 17 
d., sekmadienį, įvyko spro
gimas cheminėje dirbtuvėje, 
padarydamas apie 250 tūk
stančių dolerių nuostolių. 
Žmonių aukų nebuvo. Dirb
tuvė yra Bridgeville, apie 25 
mylios nuo Pittsburgh©. 
Sprogimas palietė ir apylin
kėje esančius namus — dau
gelio stiklai iškrito.

Washington, — Nors ir nė
ra tikslių žinių, bet labai 
apitikriai skaičiuojama, kad 
šešių didžiųjų valstybių gin- 
klavimasis per metus kaš
tuoja mažiausiai 50 bilijonų 
dolerių.

Sekantiems metams Jung
tinės Amerikos Valstybės 
ginklavimosi išlaidoms pa
skyrė 5 bilijonus dolerių; 
Japonija—1 bil. 573 mil. dol.; 
Italija—2 bil. dol.; Anglija— 
20 bil. dol.; Sovietų Sąjunga 
—2 bil. 850 mil. dol. Kiek 
Vokietija ginklavimuisi iš
leidžia, nežinoma, nes jos 
vyriausybė visiškai neskel
bia valstybės biudžeto.
TREJETUKAS PRADŽIU- 

GINO BEDARBĮ
Pittsburgh.—Bedarbis Earl 

Egan, 25 metų amžiaus, 
plieno gamybos darbininkas, 
lapkričio 18 d. turėjo didžiu
lio pagrindo pradžiugti—li
goninės slaugės jam prane
šė, kad jo jauna žmona ką 
tik pagimdė tris dukreles . . .

Egan pradžioje netikėjo 
susilaukęs iš karto trejetu
ko, bet slaugės parodė visas 
tris mergaičiukes. Tada jis 
džiaugsmingai sušuko, kad 
dabar tikrai gaus darbo.

Šią savaitę vyksta svarbūs kandidatu 
Amerikos organizuotų darbi
ninkų atstovų suvažiavimai: 
New Orleans vyksta Ameri
kos Darbo Federacijos suva
žiavimas, o Atlantic City—
CIO.

Darbo federacijos pirm. 
William Green pareiškė, kad 
prezidentas Roosevelt nori 
abiejų darbininkų didžiausių 
organizacijų vienybės ir tai
kos ir pageidauja, kad tai 
įvyktų kaip galima grei
čiau.

CIO suvažiavime John L. 
Lewis ištesėjo prieš rinki
mus duotą pažadą. Jis tada 
pareiškė pasitrauksiąs iš 
CIO vadovybės, jei Roose- 
veltas vėl bus išrinktas pre
zidentu. Nors suvažiavime 
buvo suruoštos didžiulės de
monstracijos Lewis garbei, 
bet Lewis lapkričio 18 d. 
pareiškė savo atsistatydini
mą ir nesutiko kandidatuoti. 
Savo šį pareiškimą jis pa-

pirmininko vie
tai. Šis pareiškimas sukėlė 
didelių abejonių vadovaujan
čio asmens parinkimo atžvil
giu. Rašant šiuos žodžius 
dar nebuvo žinoma, kokią iš
eitį CIO suvažiavimas atra
do.

Abiejuose suvažiavimuose 
reiškiama vilties, kad orga
nizuoti darbininkai pasieks 
tarpusavės taikos ir vieny
bės.

HELSINKYJ GYVENIMAS
VISAI NORMALUS

Helsinkis. — Šiame karžy
giškos Suomijos sostinės 
mieste gyvenimas vėl nor
malus, nors į jį ir suplaukė 
daug naujų gyventojų, ku
rie buvo priversti iškelti 
iš seniai savo apgyventų 
vietų, kurias šių metų pra
džioje suomiai turėjo už
leisti komunistinei Rusijai.

TURKAI JUOKIASI IŠ^TAlę

daugeliu nelaimių, kurių Lie
tuva turėjo per paskutinius 
trylika metų. Skaudi pra
eitis yra per artima, kad vi
suomenė galėtų ją užmiršti.

Kunigų Vienybės vadovy
bės pastangomis, šiomis die
nomis išleidžiama 20 pusla
pių angliška brošiūra apie 
Lietuvos padėtį dabartiniu 
metu. Brošiūroje daug is
torinių žinių apie Lietuvą, 
ypač turiningai supažindina
ma su krikščionybės pradžia 
ir nuopelnais lietuvių tau
tai. Ši brošiūra bus platina
ma tarp amerikiečių katali
kų, kurie tinkamai prime
nami apie lietuvių tautą.

Brošiūros leidžiama kelio- 
tūkstančių egzempliorių, 
vertingas tautinis dar- 
susilauksiąs 
nuoširdaus 

visi

visų lietu- 
dėkingumo.

privalome
propagan-

lika 
Tai 
bas, 
vių
Šiuo metu 
vesti plačiausią 
dos darbą, primindami vi
siems ir visur, kad lietuvių 
tauta gyva, kad ji privalo 
išlikti gyva!

Instanbul. — Turkų laik
raščiai, paduodami žinias 
apie italų nepasisekimus Al
banijos fonte prieš graikus, 
nepašykšti ir įvairių pasi- 
tyčiojimiį iš italų kariuome
nės. Laikraščiai, aprašyda
mi. apie vieno anglų mažo 
laivo priešinimąsi vokiečių 
karo laivai ir tuomi sėk
mingai išgelbėjusio 32 pre
kybinius laivus, pažymi, kad 
neseniai du italų karo lai
vai, pažymi, kad neseniai du 
italų karo laivai, pamatę an
glų karo laivus, tuoj aus pa
spruko, negindami prekybi
nių laivų. Šis italų laivų pa
bėgimas, sako turkai, pui
kiai paaiškina, kodėl italai 
skundžiasi blogais keliais 
Graikijoje — tie keliai esą 
per blogi italams bėgti nuo 
besivejančių graikų.

Kitoje vietoje vienas tur
kų laikraštis su karčiu pa
sigėrėjimu a p r a šo , kaip 
graikai viename mūšyje pa
ėmę nelaisvėn 600 italų, ku
rie visai nesipriešinę, bet vi
sai kitaip elgęsi italų 300 
mulų, kurie gynęsi visomis 
keturiomis ...

NEGRAI NORI SAVO 
VYR. TEISĖJO

Washington.— Tautinė ne
grų taryba nutarė stipriau 
ginti savo tautybės reika
lus ir pareiškė aiškų norą, 
kad Vyriausiame Teisme bū
tų ir vienas teisėjas neg
ras. Taip pat pageidauta, 
kad vienas šešių prezidento 
sekretorių būtų negras.

Savo nutarimams įgyven
dinti taryba paskyrė 100,- 
000 dolerių.

darė lygiai po penkerių me
tų, kai buvo suorganizuota 
CIO.

Darbo federacijos suvažia
vime stipriai pareikalauta 
pašalinti iš unijų vadovybių 
visus raketierius, kurie nau
dojasi darbininkų sumokė
tais mokesčiais grynai savo 
naudai, apgaulingai išnaudo- 
damL darbinįnkų pasitikę j i- 
mą unijų vadais.

CIO vadovo vietai buvo 
numatytas Philip Murray, 
ilgametis Lewis padėjėjas,! 
bet lapkričio 19 d. jis pa-j 
reiškė, kad nesutinka būti,

Teatrai vėl pilni muzika- 
liškai nusiteikusių suomių. 
Kavinės, restoranai pilni 
lankytojų. Koncertai ir ki
tos pramogos gausiai lan
komi. Gatvėse didelis judė
jimas.

Bukareštas. — Tyrinėjimų 
komisija, aplankiusi lapkri
čio 10 d. žemės drebėjimo 
paliestas vietas, paskelbė, 
kad Rumunijoje žemės dre
bėjimas sunaikino 10,000 na
mų. Iki šiol užmuštų žmonių 
per drebėjimą suskaičiuota 
427. Nuostolių dydžio tyri
nėjimas tęsiamas ir toliau.

GRAIKAI ATRĖMĖ ITALŲ PUOLIMUS

Sovietai Registruoja Atsarginius

Atėnai. — čia gaunamos 
žinios, kad Vokietijos ir Ita
lijos vadovybės sutarė ir nu
tarė į veiklią pagalbą savon 
pusėn įtraukti Bulgariją, 
kuri iki šiol laikėsi neutra
liai, nors anksčiau ir reika
lavo Dobrudžos srities iš 
Rumunijos. Vokiečių ir ita
lų susitarimu, rumunai tu
rėjo atiduoti bulgarams Do- 
brudžą, kuri rumunams bu
vo atitekusi po didžiojo ka
ro. Kadangi per Bulgariją 
labai lengva pasiekti Graiki
ją ir Dardanelių sąsiaurį, 
todėl tikrai manoma, kad 
Bulgarija turės leisti vokie
čių kariuomenei žygiuoti per 
savo teritoriją iš Rumuni
jos ar bent užleisti kiek že
mės karinėms bazėms įsteig
ti.

Šios savaitės pradžioje 
Berlyne slaptai lankėsi Bul
garijos karalius Borisas, Ita
lijos karaliaus žentas. Jis 
turėjo ilgą pasitarimą su 
Hitleriu. Manoma, kad bul
garams pažadėta daug pa
lengvinimų. Bulgarai turi 
tam tikrų sąskaitų Graiki
jos atžvilgiu, todėl, ir ma
noma, kad jie bus nuolai
dūs suvilioti atgauti anks
čiau prarastą teritoriją.

Šios savaitės viduryje 
Vienuos mieste susitiko Vo
kietijos, ItaLj-K. L Vengri
jos vyriausybių aukšti pa
reigūnai. Taip pat pakviesti 
Rumunijos ir Slovakijos 
Stovai, čia norima' padėti 
stipresnius pagrindus ben
drai sąjungai prieš Angliją. 
Tuo reikalu pakartotinai į 
Berlyną buvo atvykęs Ispa
nijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Suner. Visa ši dip
lomatinė veikla labai pagy
vėjo, kai tik iš Berlyno iš
vyko Sovietų Sąjungos ko
misarų tarybos pirmininkas. 
Pasitarti buvęs iškviestas ir 
nugalėtos Belgijos karalius 
Leopoldas.

Manoma, kad Sovietai pri
tarsią tolimesniems vokiečių 
žygiams prieš Angliją ir to
limesniam jų įtakos pleti- 
muisi Balkanuose, todėl da
bar laukiama bet kurią va
landą naujų karinių žygių 
prieš Graikiją.

Jugoslavijos padėtis labai 
neaiški. Keliama abejonių 
dėl jos likimo, nes jos vy
riausybės atstovai nebuvo 
pakviesti į naujus pasitari
mus Berlyne ir Viennoje.

tis prieš daug didesnį prie
šą, tačiau ji nenori, kad ją 
ištiktų Suomijos likimas, kai 
ši nesusilaukė reikiamos pa
ramos pasaulyje iš taiką ir 
teisybę gerbiančių tautų.

Atėnai. — Šios savaitės 
pradžioje graikų kariuome
nė sėkmingai užbaigė gyni
mąsi prieš įsiveržusią italų 
kariuomenę, kuri visai iš
varyta iš Graikijos, priver
sta pasitraukti, palikdama 
daug karinių pabūklų. Grai
kai skelbia paėmę nelaisvėn 
žymų skaičių italų karių; 
jiems patekę ir daug įvai
rių ginklų.

Didžiausi mūšiai buvę prie 
Koritzos miesto, Albanijos 
pusėje, apie 10 mylių nuo 
graikų sienos, kur dar buvo 
italų kariuomenės likučiai. 
Po didelių pastangų ir čia 
graikams pasisekė italus iš
vyti ir paimti šį miestą, la
bai svarbų strateginiu at
žvilgiu, nes iš jo italai da
rę visus savo svarbiausius 
puolimus.

Graikų spauda labai šal
tai sutiko Mussolinio grasi
nimus, pasakytus fašistų pa
reigūnams lapkričio 18 d., 
kai jis prižadėjo „sulaužyti 
Graikijos nugarkaulį”. Mus
solini nurodė, kad per pir
mas dešimt dienų karo su 
graikais Italijos kariuomenė 
neteko kelių šimtų karių, 
už kuriuos turės būti atker
šyta. Mussolini nurodė, kad 
graikus nugalės vieni italai, 
nežiūrint, ar tai bus įvyk
dyta per kelis mėnesius ar 
per keleris metus.

Lapkričio 19 d. Graikijos 
vyriausybė išleido atsišau
kimą į visą pasaulį, prašy
dama paramos lėktuvais, ki
tokiais ginklais ir pritarimu. 
Jos atstovas nurodė, kad 
Graikija nori elgtis garbin
gu Suomijos pavyzdžiu—gin-

— Iš Vilkaviškio apskrities 
pranešama, kad ten bulvių 
kasimas vyko labai pavė
luotai. Nors daugelyje vie
tų žemė labai šlapia, bulvių 
kasimas ėjęs dideliu spartu
mu. Bulves kasti mašinomis 
šį rudenį galėjo tik aukš
tesnių vietų ir smėlėtų dir
vų gyventojai.

LĖKTUVŲ DARBININKAI STREIKUOJAMaskva. — Sovietų Są
jungos komisarų vadovybė 
įsakė visiems atsargoje (re
zerve) esantiems vyrams nuo 
19 iki 50 metų amžiaus į- 
siregistruoti gruodžio mėne
sį. Taip pat įsakyta įsire
gistruoti visiems nuo 40 iki 
50 metų vyrams, kurie bu
vo atleisti nuo karinės tar
nybos dėl senyvo amžiaus. 
Privalo registruotis ir mo
terys, dirbančios karinėj 
industrijoje.

UŽSIENIO PREKYBA 
PADIDĖJO

PIRMIEJI KARIAI ŠIĄ
SAVAITĘ

Downey, Kalif. — Vultee 
Aircraft, Incorp. dirbtuvė 
gaminančios įvairios rūšies 
lėktuvus, darbininkai išėjo į 
streiką, reikalaudami padi
dinto atlyginimo. Streikas 
palietė 3,000 darbininkų. 
Streiko vadai nurodo, kad 
dirbtuvė per ateinančius me
tus turės 12 milijonų d°le- 
rių pelno, tad ir darbinin
kai turi susilaukti geresm 
atlyginimo. Darbininkai 
kalauja, kad mažiausią, 
lyginimas būtų bent .'bar 
tai už valandą, viet _ po- 
mokamų 50 centu

Dirbtuvės benlvž^zr°< /'Pvas^-^ 
vybė įrodinėj' 
ve pernai 
si stamb;v 
negalinu a 
kam^^. 
r koį/

Vai-Jungtinių Amerikos 
stybių užsienių prekyba per 
paskutinius 12 mėnesių žy
miai didesnė, nei prieš me
tus laiko. Nuo pernai metų 
rugpiūčio 31 d. iki šių me
tų rugpjūčio 31 d. Amerika 
užsienių valstybėms įvairių 
prekių pardavė už 4 bil. 15 
mil. 767 tūkst. dolerių, kas 
yra 37 nuošimčiais daugiau 
nei prieš vieneris metus. 
Užsienių prekyba ypatingai 
padidėjo su Ispanija, Rusi
ja, Anglija ir Italija.

Per tą laiką Amerika už
sienyje įvairių prekių pir
ko už 2 bil. 528 mil. 699 
tūkst. dolerių. įvežimas šie
met sumažėjo iš Europos už 
150 mil. dol., bet už tai pa
didėjo iš Azijos, Kanados ir 
Pietų Amerikos.

r*,1 sveikino Lietuvos už- 
'tfflą. Taigi, šis žmogus 

& savo aiškų veidą, 
bendradarbiavimą su 

,N.” 
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3 aPie jų veiklą. Kur 
1 logika?

M ^tojais”, tačiau
of the Atalholk savo puslapiusof the Alcoholic Dew-rj, 4 
80 — 7th Avenue. 
County of Kings, to be 
""“k™ SOWggs 
80—7th Ave., '

NOTICE is hereby gW>, 
EB 851 has been u 
to sell beer at retlS 
of the Alcoholic Bev^l d 
1064 Liberty Avė., 
County of Kings, toji* ttC' 
premises. ' -vv

RALPH ITA^Liir* 
1064 Liberty Avė., Į . 

NOTICE is hereby git®'“"L 
RL 14180 has been issu^'s 
to sell be»r. wine and 
Section 107 of the Ale#*n —>t pjf
jrol Law at 2910 Av4»į**«į V.Jl 
Brooklyn. County of Kirf .< jF.' 
?n the premises.
............JAMBEA REST4^fe^ 

wniio Th2910 J^enue D,

NOTICE is hereby gi' 
CTR 53 has been issul 
to sell beer, wine an/H 
Section 107 of the Al 
trol Law at 1657 Jf| 
Brooklyn, County All 
sumed on the preffli 

IMPERIaĮTĮI 
1657—78th St., Jill

Jtanybės” savaitraštis 
m sša, kad vietiniai tauti- 

1 !i ruošia (maršrutą vie- 
ymiai viešniai. Brook- 
talbama.’ kad jos marš
alas/ sukelti lėšų 

‘‘ūku įsiteigtam tautos 
_,’j ir labai nema- 

teAika pasakyti ši
1 ir Otafeirdi nuomonė: 
^amj §®okį maršrutą, 

ar Patar- 
pasirinktos 
ybė labai ir 
ungta su""M

Vieno Kauno fabriko dar
bininkai pašalino vedėją, 
Vulfą Volpę, kaip nereika
lingą. Jei pašalinto vedėjo 
pavardė būtų buvus kitoniš
ka, gal ir jokių tyrinėjimų 
nebūtų buvę, bet įvyko ki
taip. Darbininkai pareika
lauti pasiaiškinti. Jie pasi
aiškino labai paprastai: so
cialistinėje santvarkoje ne
reikią visokiu vedėjų ir pri
žiūrėtojų darbo našumui pa
kelti.

„Darbo Lietuva” labai ba
rė tuos darbininkus, praša
linusius Volpę, nurodyda
ma, kad dirbtuvėse reikalin
gi vedėjai, reikalingi darbo 
prižiūrėtojai ir pranešdama, 
kad tolimesnis įvykio tyri
nėjimas perduotas profesinių 
sąjungų centro biurui.

BUVŲ PRANCŪZIJOS
DAI TEISIAMI

VA-

Vichy. — Buvę Prancūzi
jos ministerial pirmininkai 
Blum ir Daladier ir buvęs 
vyr. kariuomenės vadas gen. 
Gamelin jau ir oficialiai su
areštuoti ir pergabenti į ka
lėjimą. Manoma, kad jie 
bus greitai teisiami specia
laus teismo. Jie kaltinami 
už Prancūzijos nepasiseki
mus ir nelaimes.

Washington. — Šią savai
tę į Amerikos kariuomenę 
imami pirmieji naujokai, 
šaukiami pagal karinės prie
volės įstatymą. Pradžioje 
manyta pirmu šaukimu pa
imti 30,000 vyrų, bet ima
ma tik 19,700. Į kariuome
nės stovyklas šie pirmieji 
naujokai bus išsiųsti gruo
džio 1 d.

Parenkamosios tarnybos 
vadovybė praneša, kad sava
noriais stoti kariuomenėn 
pareiškė 71,000 vyrų, kurie 
nelaukia savo eilės pagal 
loteriją.

Gruodžio pradžioje Ame
rikos kariuomenė turės 511,- 
000 karių, kurių 380,000 su
daro pastovią kariuomenę, o 
112,000 karių paimta iš
stybių tautinių gvardijų.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

TAIKOS DIENA

Ateinantis sekmadienis, lapkričio 24, paskirtas mal
dos už taiką diena. To prašo Popiežius Pijus XII. To mal
dauja karo nelaimėsna patekusi žmonija, to laukia paverg
tos, skaudų nelaisvės jungą nešančios tautos.

Bet ar paklausys Popiežiaus balso puikybėn iškilę 
diktatoriai? Atrodo, kad ne. Žmonija drauge su krikščio
nijos vadu maldauja, prašo, trokšta ir alksta taikos, bet 
jos didelę dalį paglemžę valdovai kurtūs. Jų širdys už
kietėjusios, jų žvilgsniai nusukti tik į laikinus pasaulio lai
mėjimus.

Maldos už taiką dienos išvakarėse lyg tyčia padidėjo 
valstybių vadovų veikla, bet ar taikai ji skirta? Berlyne 
zujo Sovietų Rusijos komisarų galva, bėgiojo Ispanijos už
sienių reikalų ministeris, lakstė Italijos Mussolinio žentas, 
patylomis buvo iššauktas Bulgarijos karalius. Dar šią sa
vaitę atskubės Rumunijos diktatorius, ką tik varstęs Ro
moje Mussolinio duris.

Visi šie lakstymai ir važinėjimai ne taikos klausimus 
svarstė. Jų vykdytojai bandė ko daugiau išsiderėti, dau-
giau teritorinių plotų laimėti. Pačioje Romoje, iš kur plau
kia Popiežiaus tėviškas ir ganytojiškas žodis, šios savaitės 
pradžioje girdėjome ir visai kitokį balsą — italų absoliu
taus valdytojo diktatoriaus balsą, grasinusį išnaikinti skai
čiumi mažesnę graikų tautą.

Visur neramu. Niekas nėra tikras dėl rytojaus. Ne 
tikra padėtis ir mūsų gyvenamoje šalyje. Reikalinga taip 
garsiai visur šūkaujama tautinė vienybė, bet retas kas drįs
ta pasakyti ir nurodyti, kas gi tikrasis tos vienybes pagrin
das. Lapkričio 24 d. kaip tik duoda ir tą atsakymą — žmo
nijos, tautų ir atskirų asmenų nepajudinama vienybė įma
noma tik tada, kai visi kreipiasi į vieną, tą patį pasaulio 
Kūrėją, kai visų širdys, kreipdamosios į Jį, nusivalo keršto 
ir neapykantos, kai pažįstama tik meilė žmogaus žmogui.

TUŠČIOS ABEJONES
"E'* T " ---- i------- A S

liūdna Lietuvos padėtis visus tikrus lietuvius jaudina. 
Lietuviams amerikiečiams sunku susigyventi su mintimi, 
kad sunkaus darbo, skaudžių aukų vaisius taip greit ir taip 
staiga nuskintas, maskolių užgrobtas. .Ne vienam lietuviui 
vis dar nelengva pagalvoti ir suprasti, kokion tragedijon 
pateko lietuvių tauta. Dar yra tokių, kurie netiki, kad 
šiandie lietuvių tauta susilaukė visiško išnykimo pavo
jaus, kokio ji neturėjo per savo istoriją.

Gaunamos iš Lietuvos žinios liudija apie labai planin
gą nutautinimo darbą, kurs vykdomas naujausiomis prie
monėmis. Masiniai lietuviškos šviesuomenės areštai, trė
mimai lyg ir sustabdyti, bet jau užgniaužtas bet koks, kad 
ir neveiklus, lietuvių pasipriešinimas. Viešai, spaudoje ir 
susirinkimuose, šlykščiausiai tyčiojamasi iš lietuvių tautos 
istorinės praeities. Šluojama viskas, kas tik primena gar
bingą lietuviškumą. Vytauto ir kitų senovės lietuvių var
dai nebegali būti minimi. Nepriklausomybės kovų daly
viai braukiami iš bet kokio paminėjimo. Tyčiojamasi iš 
Vasario šešioliktos akto, kuriuo buvo paskelbtas nepriklau-
somos valstybės atstatymas.

Visose mokyklose vedamas platus rusinimas. Pirmos 
knygos, kurios šiomis dienomis dienomis bus išleistos iš 
komunistinių spaustuvių, nieko bendra neturės su lietuviš
kumu. Jos paskirtos išimtinai Stalino garbinimui. Lietu
viški vadovėliai iš mokyklų šalinami. Į Lietuvą gabenamos 
rusiškos knygos ir tiesiog urmu verčiamos į lietuvių kalbą, 
nes didžioji Lietuvos gyventojų dalis rusiškai nemoka, bet 
tose verstinėse knygose nieko lietuviško.

Svarbiose vietose, kurios tik turi ryšio su visuomenės 
nuteikimu bei atitinkamu informavimu, pastatyti išimtinai 
kitataučiai. Tiesa, ir paskirtieji lietuviai neturi jokios ga
lios, bet nors dar psichologiniu atžvilgiu gali būti tautoje 
dar šioks toks laikinas susiraminimas. Visur skelbiama tik 
apie proletarinį tarptautiškumą, nekreipiant jokio dėmesio 
į tautinį auklėjimą. Mokytojai iš auklėtojų ir mokslinto- 
jų paversti paprasčiausiais komunizmo propagandistais, 
agitatoriais.

Visa tai verste verčia išeivijos lietuvišką visuomenę 
glaudžiau sugretinti savo eiles. Mums tenka nepaprasta 
pareiga ir atsakomybė — ne tik pagelbėti Tėvynei Lietu
vai atgauti nepriklausomybę, bet ir išlaikyti tautą gyvą. 

!a paminėta antroji pareiga dar svarbesnė už pirmąją.
Ynebus gajos, gyventi pasiryžusios tautos, ir valstybė 
g reikalinga. Tautos gyvybei išlaikyti neturi būti pa- 

ę*?“. '' bet kokių aukų.
kodėl mums atrodo, kad K. Federacijos žinioje 

esančio Lietuvai Gelbėti Fondo vajus privalo susilaukti rei
kiamo pasisekimo. Iki Naujų Metų užsimotas siekis sukelti 
nors 10,000 dolerių gali ir turi būti įvykdytas, šis vajus 
yra reikšmingas bandymas, drauge ir pirmosios pastangos 
sukelti didesnį visuomenės veiklumą svarbiais reikalais. 
Lietuvai Gelbėti Fondas kaip tik patenkina mūsų šių die
nų gyvenimo reikalavimus — pagelbėti Lietuvai atgauti 
nepriklauspmybę ir išlaikyti lietuvių tautą gyva. Parem
kime visi šias šventas pastangas.

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas

Šią savaitę aukojo:
Kun. J. Karalius, Shenandoah, Pa............................  $10.00
„Mr. Chips”, Woodhaven, N. Y................................... $2.00
Mrs. V. R. Valantiejus, Maspeth, N. Y........................ $2.00
Alb. Ciplys, Maspeth, N. Y........................................... $2.00
K. Sirutavičius, Brooklyn, N. Y................................... $2.00

Už aukas nuoširdžiai dėkojame

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

Šiame numeryje pradeda
me spausdinti neseniai 
„Amerikai” pradėjusio ben
dradarbiauti Tado čižausko 
straipsnį apie mažiau žino
mus didvyrius Lietuvoje. Ti
kime, kad skaitytojams bus 
įdomu pasiskaityti.

Gauname daug pasitenki
nimo pareiškimų dėl Mari
jos Aukštaitės labai įdomios 
apysakos ,, Audringais Vieš
keliais”. Džiaugiamės, kad 
galime skaitytojus patenkin
ti ir esame dėkingi rašyto
jai M. Aukštaitei, kad ji 
savo raštais aplanko „Ame
riką”.

Malonu pranešti, kad nuo 
Naujų Metų pradėsime

spausdinti vieno įžymiausių 
Amerikos lietuvių rašytojų 
ką tik užbaigtą didžiulį ro
maną; apie tai vėliau suteik
sime tikslesnių žinių.

Pasakykite savo pažįsta
miems, kad „Amerikoje” vi
sada daug įdomių žinių, 
svarbių pranešimų iš užsie
nių, daug žinių apie lietu
vių gyvenimą pavergtoje Lie- 
tovoje. Paraginkite savo pa
žįstamus, kaimynus, draugus 
užsisakyti „Ameriką” nors 
pusmečiui. Kas pradeda skai
tyti „Ameriką”, tas jau ne
begali su ja atsiskirti, tad 
pagelbėkite mums pasiekti 
tuos, kurie „Amerikos” dar 
neskaito.

BE LANGŲ, BE ŠVIESOS, PALAPINĖSE

Kaunas. —Butų klausimas, 
apsigyvenus visuose kampuo- 
puose maskolių okupantams, 
darosi sovietų Lietuvoje sta
čiai katastrofingas. Pradžio
je nustatytas 9 kvadr. met
rų grindų plotas vienam as
meniui yra sumažintas iki 6 
kv. metrų. Beveik niekas 
neturi ir 6 kv. metų. Taip 
yra ne tik Kaune, bet ir pro
vincijoje. Pati „Tarybų Lie
tuva” pripažįsta, kad Kau
ne reikalinga apie 10,000 
kambarių. Dėl butų stokos 
laikraštis kaltina „buvusią 
Lietuvos buržuazinę, santvar
ką”1. „Tik deltoj o ne dėl ko 
kito toks nepaprastas butų 
ir kambarių trūkumas”. Ta
čiau visi Lietuvos gyvento
jai puikiausiai žino, kodėl 
staiga Lietuvoje retai kuris 
žmogus beturi savo kampą: 
visus geresniuosius butus 
užėmė maskoliai. Juk ne- 
juokas sutalpinti Lietuvoje 
virš 300,000 maskolių oku
pantų, kurių buvo pirmai
siais Lietuvos okupacijos mė
nesiais. Dabar jų skaičius 
yra dar padidėjęs.

Žmonių padėtis yra tokia 
katastrofinga, kad daugelis 
priversti gyventi net palapi
nėse arba malkų sandėliuo
se: be langų, be šviesos, šal
tyje! Net „Tarybų Lietuva”
pripažįsta, kad „problemą 
vistiek reikia kaip nors iš
spręsti, nes žiema artėja ir 
žmonės turi susirasti bent 
kokią pastogę”. Šiuose žo
džiuose aiškiai matosi, kad 
esama žmonių visiškai be 
pastogės.

PAVERGTOJE LIETUVOJE — „Tarybų Lietuva” : 
neša, kad Kauno kalė IIŽIAU ŽINOMI

gyventojaai, iš kurių oku
pantai atėmė net butą, iš
metė į gatvę ir privertė gy
venti palapinėse!

Pirmos Komisariš- 
kos Knygos

Kaunas. — Naujai įsteigta 
sovietų Lietuvos valstybinė 
leidykla paskelbė savo pirmų
jų leidinių planą. Pirmuoju 
leidiniu būsianti išleista Liu
do Giros eiliuota Stalino pa- 
megirika, kurią jis paskaitė 
g,liaudies “seime’’'' sovietinės 
konstitucijos priėmimo pro
ga. Ši „poema” pavadinta 
„Stalino LTSR konstituci
ja”. Antruoju leidiniu bū
sianti leidžiama P. Mikutai- 
čio parašyta Juliaus Jano
nio monografija „Juliaus Ja
nonio gyvenimas ir kūry
ba.”

Po to eisianti Salomėjos 
Nėries sukurta malda Stali
nui, kuri pavadinta „Poema 
apie Staliną”, šį’ eilėraštį 
S. Nėris parašė, kai buvo 
panaikinta Lietuvos nepri
klausomybė ir Lietuvos val
stybė oficialiai įjungta į 
SSSR. Už šią maldą Stali
nui Salomėja Nėris užsipel-

bio-

nė ypatingą Maskvos valdo
vų pagarbą ir ji buvo pa
kviesta net Kremlin.

Ketvirtuoju veikalu bū
sianti leidžiama Stalino
grafija, kuri išeisianti „gra
žiu leidiniu”. Po to eisian
ti K. Borutos knyga—nove- 

Tarp receptų, kuriuos lių rinkinys „Saulę ant sa- 
laikraštis siūlo, yra tokie: 
panaikinti dalį restoranų ir 
juose apgyvendinti neturin
čius buto. Taip pat galima 
esą pasielgti su barais, kai 
kuriais viešbučiais ir net 
krautuvėmis, kurias galima 
sujungti. Pasak laikraščio, 
butų klausimas yra aktua
lus ne tik Kaunui, bet ir 
visiems Tarybų Lietuvos 
miestams ir miesteliams”, 
todėl „visur reiktų imtis to
kių pat priemonių, kaip ir 
Kaune”. Taip pat siūloma 
iš Kauno iškraustyti tuos 
gyventojus, ’ kurie nedirbą 
nei fabrikuose, nei įmonėse, 
nei įstaigose.

Tas pats laikraštis kelia 
klausimą, kad daugelis Kau
no ir Vilniaus gyventojų tu
rėtų susirasti butus aplinki
niuose kaimuose ir mieste
liuose.

Jau iš šių „Tarybų Lietu
vos” prisipažinimų galima 
susidaryti vaizdą, kokian 
vargan atsidūrė Lietuvos

vo pečių parnešti išėjo”.

AMERIKOS KOMUNISTAI 
ATSISAKO MASKVOS

Lapkričio 16 d. New Yor
ke įvyko nepaprastas ko
munistų partijos suvažiavi
mas, kuris visais balsais 
priėmė partijos vadovybės 
pasiūlvmą nutraukti oficia- 
linius ryšius su trečiuoju 
internacionalu, su Maskva. 
Tai padaryta labai papras
tu išskaičiavimu, norint iš
vengti naujo Amerikos įsta
tymo, kurs reikalauja, kad 
visos organizacijos, turin
čios priklausomybės ryšius 
su užsieniu, registruotu si 
teisinemmo depą rta mente. 
Partijos vadovybės pateik
toje rezoliucijoje pasisako
ma, kad partija ir toliau 
laikysis Markso ir Stalino 
nustatytų dėsniu, kurie 
esą „vienintelis kelias ken
čiančios žmonijos laimei ir 
ateičiai”.

— Nepriklausomosios Lie
tuvos valstybės įstaigų lik
vidacija eina nepaliaujamai 
toliau. Komisarų tarybos nu
tarimu, Lietuvos Bankas 
nuo spalių 10 d. likviduotas 
ir paskelbtas Sovietų Sąjun
gos valstybinio banko kon
tora. Taip pat likviduoti vi
si Lietuvos Banko skyriai 
provincijoje, kurie taip pat 
paversti Sovietų banko kon
toromis. Lietuvos Bankas 
turėjo Nepriklausomojoje 
Lietuvoje pinigų leidimo tei
sę. Likvidavus Lietuvos Ban
ką, netrukus turės būti lik
viduoti ir Lietuvos pinigai— 
litai. Tokiu būdu, šimtai 
tūkstančių Lietuvos gyven
tojų, taupusių centą prie cen
to ir litą prie lito, neteks 
ir savo kruvinai uždirbtų su- 
taupų, nes sovietų pinigai— 
červoncai ir rubliai neturi 
jokios tarptautinės vertės.

— Nuo spalių 10 d. Lie
tuvos telegramų agentūros 
direktorium paskirtas kaži- 
koks L. Sausas. Ligšiolinis 
„Eltos” direktorius K. Kor
sakas paskirtas valstybinės 
knygų leidyklos direktorium. 
Artėja momentas, kada bus 
likviduota ir „Elta”, kuri 
visiems lietuviams išeiviams 
buvo gerai žinoma, kaipo ži
nių apie Lietuvą teikėja. 
Jau anksčiau buvo pranešta, 
kad Maskvoje kalbėta dėl 
„Eltos” įliejimo į sovietų 
telegramų agentūrą „Tass”. 
„Eltos” direktorium pasky
rus kažkokį žydelį Sausą, 
ši įstaiga bus jau galutinai 
likviduota ir paversta „Tass” 
agentūros skyrium Kaune.

— Artinantis rusų spalių 
revoliucijos sukakčiai, oku
puotoje Lietuvoje vesta agi
tacija šiai „šventei” pami
nėti. Ypač okupantai sten
gėsi rusų revoliucijos su
kaktį paminėti lietuvių mo
kyklose.

— Šiomis dienomis švieti
mo komisariato rūmuose bu
vo sušauktas pasitarimas, į 
kurį buvo įsakyta atvykti 
visiems Kauno vidurinių mo
kyklų (gimnazijų) direkto
riams ir pradžios mokyklų 
inspektoriams. Posėdžio me
tu Brovkinas ir Kauno rusų 
vidurinės mokyklos direkto
rius Griduško (ši mokykla 
įsteigta maskolių karininkų 
ir GPU agentų vaikams), pa
pasakojo, kaip revoliucijos 
šventės minimos Rusijoje, 
kaip jos turėtų būti paminė
tos Lietuvoje.

— Nacionalizuoto! i „Lietu
vos Cukraus” įmonė, susita
rusi su maisto pramonės, 
žemės ūkio ir finansų ko
misariatais, paskelbė, kad ii 
padėsianti cukriniu runke
lių augintojams įsigyti rei
kalingas žemės ūkio maši
nas. Kreditai mašinoms 
pirkti duodami iki 50 nuoš. 
būsimų runkeliu vidutinio 
derliaus vertės. Mašinų pir
kimui kreditai, jei jie vir
šija 50 nuoš. runkeliu ver
tes, gali būti atskaitomi 
per dvejus metus.

— Rusų kalba vis labiau 
skverbiasi į susovie+intos 
Lietuvos įstaigas. Telegra
mų agentūra „Elta” skel
bia, kad jai reikalingos la
bai gerai rusų kalba mo
kančios ir gerai mašinėle 
rusiškai rašančios tarnauto
jos.

— Socialinio aprūpinimo 
komisariatas praneša, kad 
Nepriklausomvbės kovų Ka
ro Invalidu Sąjunga su vi
sais padaliniais yra likvi
duota.

— Paskelbta, kaip turi 
atrodyti sovietų Lietuvos 
vėliava. Ją sudaro raudo
nas audeklas, kurio kairia
jame viršutiniame kampe 
prie koto atvaizduotas auk
sinis piautuvas su kūiu, o 
viršum jų — užrašas aukso 
raidėmis: „Lietuvos TSR”. 
Valstybinės vėliavos ilgis 2 
mtr., plotis — 1 mtr.

— Komisarų laikraštis 
„Tarybų Lietuva”, šiomis 
dienomis atsispausdinęs ru
sų abėcėlę, pradėjo spaus
dinti savo rūšies lietuviškai 
rusišką žodyną, kuris esąs 
taikomas rusų kalbos besi
mokantiems. Taip pat laik
raščiuose skelbiasi įvairūs 
mokytojai, kurie duoda pri
vatines rusų kalbos pamo
kas.

— „Elta” praneša, kad į 
Vilnių atvyko Sovietų Sąjun
gos rašytojai Lugovskis, Dol- 
matovskis ir Edelis. Ta pro
ga raudonosios armijos Vil
niaus namuose įvyko atvy
kusių rašytojų ir raudono
sios armijos Vilniaus įgulos 
vadovaujamos sudėties ir 
raudonosios armijos karių 
šeimų susitikimo vakaras.

— Sveika tos komisaras 
Girdzijauskas pranešė, kad 
gydytojų pasiskirstymas Lie
tuvoje nesąs normalus. Vil
niuje jų yra apie 600, Kau
ne ■— apie 500, o provinci
joje — tik apie 400. Bū
sią imamasi žygių, kad dau
giau gydytojų apsigyventų 
provincijoje.

namai iš viršaus esą pi
žomi. Be to, jie būsią 
karnai atremontuoti, 
laikant higienos reiki į 
mų. Kauno gyventoja 
no, kad, iš Kauno kalė ^m5 
išleidus visus kriminal: J 
prigrūsta tiek lietuvių 
legentų, jog kamerose, 
tose 2 ar 3 žmonėms, s 
pinta po 10 ir 15 žm 
Kokiu būdu tokiomis a 
kybėmis remontuojant 
prisilaikoma higienor 
lavimų, niekam neaiši 
bent tai reikštų, kai 
niai yra išvežti Rusij 1 
lumon, tad kalėjimas^ 
tuštinamas kitiems 
miams.

— „Geleži nkelietis 
kartą nusiskundžia, kač ikar^~iyje» pasken- 
kritusi tarnautojų dis nybėje* ir pasiskirs- 
na ir pasitaiką daug : 
mingų atsitikimų. Niek
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gazimieras (1458-
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>1623)
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įkalbos kuomažiau- 
<$, tačiau visos gen
tie® kita galėdavo 
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— Atsiranda ir tarp Lie
tuvoje gyvenančių žydų žmo
nių, kurie pradeda biaurėtis 
sovietiškuoju režimu. Šiomis 
dienomis vienas Šveicarijoje 
gyvenąs žydas, kuris ren
gėsi važiuoti į Lietuvą ir 
tuo reikalu parašė savo se
seriai Kaune laišką, gavo 
iš jos atsakymą, kuriame 
žodis žodin sakoma: „Kai
mynai sako, kad tu esi be
protis, jeigu manai grįžti. 
Visi norėtų į ten patekti, 
kur tu dabar esi. Tu nega
li arba nenori suprasti tik
ros padėties. Jeigu tu man 
tuo reikalu dar rašysi — aš 
neatsakysiu ir daugiau ne
rašysiu. Esi idiotas ir tai 
mano paskutinis žodis.”

— Pradedamas remontuoti 
popieriaus fabrikas Naujose 
(Verkuose, prie Vilniaus. Šis 
fabrikas lenkų okupacijos 
laikais nedirbo jau dešimts 
metų. Remontas užsitęsiąs 
6 mėnesius. Remontuojamas 
ir stiklo fabrikas „Vitrum”, 
kuris neveikė nuo šio karo 
pradžios. Fabriko generato
rius pritaikomas durpėmis ir 
malkomis kūrenti. O tuo pat 
metu laikraščiai deda sta
tistikos žinias, kaip nepa
prastai „padidėjusi” akmens 
anglies produkcija Sovietų 
Sąjungoje. Lietuvoje gi, pa
tekusioje į sovietų „rojų”, 
generatoriai pertaisomi, kad 
būtų bent tinkami malko
mis ir durpėmis kūrenti.

— Alsėtos dvaras (Pane
munėlio valse.) baudžiavos 
laikais priklausė Petukui. Vi
sas dvaras sudaro apie 220 
ha., kurio pusę valdė M. Kie- 
la, o antrą pusę prieš porą 
metų nupirko amerikietis R. 
Mikalauskas. Dabar visas 
šis dvaras nusavintas. Buvu
siems savininkams palikta 
naudotis po 30 ha.

— „Tarybų Lietuva” pra
neša, kad Nemuno laivinin
kystės tarnautojai ir dar
bininkai nusiskundžia, kad į 
Nemuno eksploatacijos ruo
žo tarnybines vietas esą su
lindę buvę baidoku ir laivų 
savininkai. Savaime supran
tama, kad į tas vietas nė
ra patekęs nei vienas lie
tuvis. Darbininkai nusiskun
džia buvusiais laivu savinin
kais Buršteinu ir Idelsu. ku
rie „dar prieš tris mėne
sius biaurėiosi paduoti up
eiviui ar žemesniam tarnau
tojui ranka”. Darbininkai 
reikalauja, kad tokie žmo
nės būtų tuojau pašalinti iš 
vietų.

— Iš Dusetų, Zarasu ap- 
skr.. pranešama, kad ten ūki
ninkai stengiasi džiovinti 
bulvienojus ir kitokia žalie
nų. kur galėtu būti sunau
dota arba kaip pašaro pa
kaitalas, arba pakratui.

siekimas.
— Iš Utenos gaunam 

nių, kad ryšium su m įūštik jos buvo ar- 
pašarų derlium, gyven 
visomis priemonėmis
gėsi pašaro prasimanyti, & Aišku, tai pa
plovė bulvienojus, dži( 
žaginiuose ir žarduose, 
veną arčiau prie valsty 
miškų, prisiveža iš n 
žolės, kurią suvartos pas
Daug valstiečių bando . aisčių jėgas,

riavo pagonių vy- 
iaigai, o vėliau ka-

niiais, tikėjimo, kil- 
ialbos atžvilgiu, su-

kryžiuočių pavojui 
i 13-tame šimtme- 
ypatingai, kai Min- 
Lietuvos karalius 

dėjo pastangas
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iltame šimtmetyje, 
sau istorija nebū- 

i šia kryptimi, 
visos gentėsbū-

lių, ypač kiaulių pakra
— Kaune mirė Vytaut 

džiojo universiteto prof, 
ras Juodakis. Jis dėstė 
versitete organinę ir nei 
ninę chemiją. 1940 m. s 
1 d. velionis buvo išė 
pensiją. P. Juodakis supensiją, r. uuutuuua
nizavo prie Finansų Mn nQnoSi^ ■ Sbi 
rijos Chemijos—Tech]
Laboratoriją, kurios v( 
jis visą laiką buvo. Pri 1 ““i._ „„.„ilsimai tesusikal-

ybę, panašią į šių 
iliją ir Vokietiją, 

ir šiuo laiku šiau-

lionies laidotuvių pris 
universitetas.

— „Darbo Lietuva” t.. ve 
straipsnį, pavadintą „Pi desimtam 
bos sukultūrinimas”. St į J^taus moki
nyje išvadžiojama, kad 
tuvoje esą apie 30—4
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40,000 prekybos įmones 
ir suprantama, nes, be a 
jimo, 90 procentų jų yr 
dų rankose. Kaip gi 
Lietuva” gali ištarti ašt 
žodį apie žydus? O liet 
kiems kooperatyvams, č 
siems konkurenciją žydi Jį grįžtant, jis ver- 
nieriams, aštrios kritike latrą palydėti į na

Į iringais
(Tęsinys)

sigailima.
— Perduodant raud 

siems okupantams Priei 
pastatytąsias k a r e i i 
įvyko didelės iškilmės, 
nų kompartijos vardu b 
jo Epšteinas. Jofe, Ch 
vičius, Golubas ir Joi j įUvo užsikimšęs 
Kareiviniu statybai va jį. Sustoję rate- 
vo raudonarmiečiu inz. tiįįaypgį kaimie- 
korovas. be to, vietiniai maršyrav0 
nieriai Dulmanas ir Joi syaigulin- 
to. darbų prižiūrėtojas j, ūkdama bei 
chailovas. Iškilmine^ • porefe stovinia. 
rą atidarė inz Dulmana veidai
proga buvo įteiktos dov!jodamos apie mei.
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- „Tarybų Lietuva"
i, kad Kauno kalėį 
tai iš viršaus esą 
i. Be to, jie būsią | 
lai atremontuoti, 
ant higienos reiiįį

Tomas ČižauskasMAŽIAU ŽINOMI DIDVYRIAI
Šv. Adalbertas (950- 
997)

Kauno gyventojai jį jj. §v. Brunonas Bonifacas 
kad, is Kauno kalėjim (970-1009) 

idus visus kriminali^ tfl. Šv. Kazimieras (1458-
< 1484)
fl. Šv. Juozas Kuncevičius 

(1580-1623)
V. Šv. . Andrius Bobola 

(1590-1657)
VI. Tėvas Mikalojus Lanci- 

cijus, S. J. (1574-1653)

grūsta tiek lietuvių 
mtų, jog kamerose, sįj, 
e 2 ar 3 žmonėms, m 
ta po 10 ir 15^ 
kiu būdu tokiomis aplhi 
oėmis remontuojant h 
silaikoma higienos^
imu, niekam neaišku,| Tėvas Andirus Ruda-
it tai reikštų, kad h 
i yra išvežti Rusijos 
ion, tad kalėjimas 
įtinamas kitiems i 
ams.
— „Geleži nkelietb” 
rtą nusiskundžia, kad 
itusi tarnautojų disdi 
ir pasitaiką daugi

ngų atsitikimų. NiekttK 
r nebuvo skelbiam

ntina, S. J. (1596-1632) 
. Pastabos

I.
Dešimtame šimtmetyje ais- 
i gyveno nuošaliame dar 
įropos kampelyje, pasken- 

ĮJ> pagonybėje ir pasiskirs-
į įvairias gentes, būtent, 
uvius, latvius, senprūsius,

i v. . v Wjotvingius. Istoriški ty-elezinkelietis”prai1’ešIįiTnni5.rnHo iop. 
d neseniai Jonavos 
įvykusi didelė gelez 
tastrofa. Vienas 
s trūkęs per pusę ir 
5 pasivijęs traukiu ji 
ivęs į pirmąjį traukinį; 
gonai sugadinti ir kelią 
landom sustabdytas sri 
ūkimas.
— Iš Utenos gaunamai
ų, kad ryšium sumeni 
,šarų derlium, grotoj 
somis priemonėmis steo 
įsi pašaro prasimanyti. Kri 
ovė bulvienojus, davinį 
giniuose ir žarduose. Gy ęsiant 
:ną arčiau prie vakig. jr yp^gat 
įskų, prisiveža is įlįsto' -• ■
__ . . lt , ill U d b, XU1VUL4. v V/O ZXCXX CIX1 UX.K3

les, kurią^suvartos pu, dsjo tan
aug valstiečių barA a . visas aįsč
.ti laibesnes, smulliiii s jr galutinai ne Jvissiš. 
ipotas eglių sa as gij jam pasįse]ęg nes jaį_ 
į, ypač kiaulių pakntm.1
— Kaune mirė VytanioDi 
šioj o universiteto prot M 
ls Juodakis. Jis dėstė a 
irsitete organinę ir neot] 
nę chemiją. 1940 m, su
d. velionis buvo išėjp 

msiją. P. Juodakis sm 
izavo prie Finansų Mini

Chemijos—Te^ Italiją ir Vokietiją,
aboratonją taoarf i’ar jr J?iu0 laiku šiaJ£ 
s visą lai ą uvo. . |įtaiaį sunkiai tesusikal- 
omes laidotuvių pnsi 
niversitetas.
— „Darbo Lietuva” tai ,

traipsnį, pavadintą ‘ 
os sukultūrinimas". Stn s 
yje išvadžiojama, kadį aisčius nirmas
uvo j e esą apie 3o-<'be, ,paL 
rekybos įmonių. Straijs 
e užsipuolama prieš koo 
atyvus, kurie buvę papu 
apitalistiniai centrai, t( 
ie reikia paversti „soda 
iniais kooperatyvais". T

ijimai įrodo, jog lietuvių 
latvių kalbos kuo mažiau- 
skyrėsi, tačiau visos gen- 
su viena kita galėdavo 

sikalbeti be tarpininkų, 
irs ir sakoma, kad tos 
ūtės pešėsi savo tarpe ir 
veno susiskaldžiusios į į- 
irius valsčius, kuriuose 
špataudavo 

Jojusi kunigai, 
Aliukai, vistik 
finais ryšiais, 

1 $ ir kalbos 
Į jungusios.
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atžvilgiu,

Aišku, tai
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kai Min- 
karalius
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iškų, prisiveža iš -- < WgdS, Lietuvos

‘ ams buvo lemta papulti po 
■dino jungu, o senprūsiams 
jotvingiams — beveik iš-

1 ikti 14-tame šimtmetyje, 
igu aisčių istorija nebū- 
pasukusi šia kryptimi, 

džiausią, visos gentes bū- 
susikūrusios vieną dides- 
valstybę, panašią į šių

su gyvenančiais pietuo- 
ir vis ta viena kalba!

Jau baigiantis dešimtam 
itmečiui Kristaus moks- 

> toli plačiai buvo paskli-

svarbių ir išganingų tie- 
skelbėjas atsilankė tik

5m. Prūsijoje. Iki tol gal
i neaiškios žinutės šiaip
ip atskrido pas aisčius

ii še kažinkokį ten Dievą,
. _ «. • , įįmįs>

rė ant kryžiaus, labai gar
binamas kituose kraštuose. 
Aisčių kaimynai slavai, ru
sai ir lenkai, krikščionybę 
jau prieš kiek laiko buvo 
priėmę. Bet pirmas žinomas 
pasiuntinys, atnešęs šią 
linksmą naujieną, pasirodė 
aisčių žemėse šv. Adalberto 
asmenyje. Šventas todėl, kad 
jis ėjo pas pagonis tapti 
didvyriu, didvyriu ne tik 
šio praeinančio pasaulio, bet 
ir dangaus karalystėje did
vyriu.

Šis šv. Adalbertas buvo ki
lęs iš aukštos čekų šeimos. 
Mokėsi Magdeburge. 982 m. 
buvo paskirtas Prahos vys
kupu ir ateinančiais metais 
konsekruotas. Uoliai, drąsiai, 
energingai jis stengėsi jam 
pavestas sielas iš pagoniš
kų prietarų, klaidų ir nesu
pratimų vesti prie krikščio
niškojo tikėjimo. 988 m. nu
vyko į Romą ir praleido ten 
keletą metų šv. Alessio vie
nuolyne. Dievui ieškodamas 
sielų, šv. Adalbertas keliavo 
pas vengrus, kurie tuo me
tu pradėjo priimti Kristaus 
šventą tikėjimą. Po kiek 
laiko dar kartą grįžęs į Ro
mą, sumanė vykti į Lenki
ją, kuri ne taip seniai buvo 
atsivertusi. Gražiai čia pa
tiktas ir paskirtas Gniezno 
arkivyskupu. Suprasdamas, 
kad „Pjūtis, tiesa didelė, 
darbininkų gi maža” (Lu
ko X, 2), atsisakė savo 
vyskupijos pareigų ir važia
vo apaštalauti tarp pagonių 
prūsų.

Labai didelės progos tik
ro tikėjimo pamatus čionai 
padėti neturėjo, nes greitai 
buvo nužudytas, tuo pat 
kartu pašventindamas lietu
vių žemes savo krauju. Jis 
mirė pirmo Lietuvoje žino
mo kankinio krauju, 997 m. 
balandžio mėn. 23 d.

Padavimai nurodo, jog 
pradžioje šventam vyskupui 
sekėsi išpildyti savo pasi
rinktą uždavinį. Bet Dievui 
jo visa siela be paliovos gie
dojo: „Uolumas dėl tavo na
mų graužia mane”. (Jo. II, 
17). Ir todėl savo nekran- 
trume nesuprato, 
sai taip pamažu 
talikų tikėjimu, 
mas jį paskatino 
nio darbštumo,
daugiau priešų. Ir, pagaliau, 
pagonys, įsakė šventajam pa
likti kraštą, suėmė jį, Kris
taus apaštalą, ir nužudė il- 

Jo šventė dabarti-

niame prūsų krašte švenčia
ma balandžio 23 d.

Nors ir šv. Adalbertas ne 
lietuvis, bet už lietuvius jis 
paaukojo vieną savo bran
giausių turtų—gyvybę „Nie
kas neturi didesnės meilės, 
kaip tas, kas guldo savo gy
vybę 
(Jono 
meilė 
guldė

už savo prietelius”. 
XV, 13). O kokia 

šv. Adalberto, kuris 
savo gyvybę už savo 

neprietelius!

Bonifacas, 
apaštalas, 

žemėse, gi

mdls, . Žmogum ir
įau straipsnyje tiktai Iii 1

0,000 prekybos įmones. 1 
r suprantama, nes, beabe 
imo, 90 procentų jų yra * 
ų rankose. Kaip gi, 
Jetuva” gali ištarti aštrės 
odį apie žydus? 0 lietuvi 
iems kooperatyvams, dari 
iems konkurenciją žvdų bii

Kun. Juozas JusevičiusKELIAUJANT AUTOMOBILIUM

kodėl prū- 
žavisi ka- 
Tas uolu- 
prie dides- 
ir sukėlė

II
Šv. Brunonas 

antras Kristaus 
atsilankęs aisčių 
mė 970 m. vokiečių Querfurt
apylinkėje, Paderborn vysku
pijoje. Labai jaunas pradė
jo lankyti mokyklą. Mokėsi 
Magdeburge, ir buvo laiko
mas gabiu, uoliu, pavyzdingu 
mokiniu. Savo draugų ir pa
žįstamų labai mylimas buvo, 
ypatingai savo giminaičio 
ciesoriaus Ottono III, kurio 
dvare Brunonui suteikta 
garbinga vieta. 996 m. kelia
vo jis su jaunu ciesorium į 
Romą, kur įvyko jo vaini
kavimo apeigos.

| Romoje Brunonas susipa
žino su šv. Adalbertu, kuris 
jau kitais metais mirė, 
skleisdamas tikėjimą prū
sams, lietuvių giminėms. 
Adalberto mirtis Brunoną 
labai sujaudino ir paveikė. 
Ir nuo to laiko jis troško 
sekti Prahos vyskupo pėdo
mis, susilaukti kankinio vai
niko.
Praleido kiek 1 aiko Aventi- 
ne netoli nuo Ravenna, Ita
lijoje. Čionai jis šv. Romual
do buvo griežtai asketiškai 
lavinamas. Sunkiai dirbo. 
Pasninkaudavo kasdien, iš
skiriant tik ketvirtadienius 
ir sekmadienius. Naktimis il
gas valandas išklūpodavo 
akivaizdoje savo Viešpaties, 
pasislėpusiojo mažame Ta
bernakulio kalėjime, švč. Sa
kramente. Pagaliau, 1001 m., 
buvo popiežiaus Silvestro II 
paskirtas šiaurės Europos 
pagonių arkivyskupu, ir 1004 
m. konsekruotas. Važiavo 
tada pas vengrus apaštalau
ti. Čia pabaigė rašyti jo 
idealizuoto žmogaus, šv. 
Adalberto gyvenimą. Už kiek 
laiko keliavo per Rusiją ir 
Lenkiją, o 1008 m. su 18 
palydovų traukė į prūsų 
kraštą.

Apaštalavimas tarp prūsų 
nebuvo vaisingas. Pagonys 
grasino apaštalus mirtimi, 
jeigu nebėgs iš šalies. Bet 
neįmanoma buvo misijonie- 
riams palikti jų šventą tiks
lą. Perėję per prūsų pro-

Suakmenėjęs miškas
Grand Canyon ir suakme

nėjęs miškas yra Amerikos 
valdžios priežiūroj ir iš tų 
vietų nieko negalima išneš
ti, bet mums vis dėlto da
vė suakmenėjusio miško me
džio gabalą.

Mėlyni Kalnai
Truputį pavažiavus į šiau

rę nuo suakmenėjusio miško, 
galima matyti mėlynus kal
nus. Tai labai puikus vaiz
das. Vis tai padarė saulė, 
oras ir vanduo. Kai žmogus 
žiūri į tuos kalnus, jauti to
kio malonumo ir džiaugsmo, 
kad gavai pamatyti.

Nudažyta Dykuma
Tik pervažiavus kelią 66 

truputį į šiaurius, sutinki 
nudažytą dykumą. Vienas 
ir tas pats kalnas keturių 
arba penkių spalvų. Rodo
si, kad koks tapytojas ten 
buvo ir gražiai tuos kal
nus nudažė.

Norint geriau prisižiūrė
ti toms spalvoms, reikia ten 
būti ar anksčiau iš ryto ar 
vėliau po pietų. Mat, tos

vincijas, Galindiją, Bartniją, 
Nuodreviją, jie pamokslinin- 
kavo arti lietuvių ir rusų 
sienos. Bet po aštuonių mė
nesių pasiaukojančiojo dar
bo, nejučiomis apspito Bru
noną ir jo palydovus gauja 
pagonių, kurie suėmę, visus 
be pasigailėjimo nužudė 1009 
m. vasario 14 d. Ir antrą 
kartą lietuvių žemės aplais
tytos kankinių krauju. Pa
prastai, šv. Brunonas atvaiz
duojamas su nukirsta kairia 
ranka. Šventė dabartinėje 
Prūsijoje švenčiama spalių 
15 d.

Kaip tikri veiklūs katali
kai, šv. Brunonas ir jo pa
lydovai, sėmė paguodos iš 
Jėzaus žodžių: „Jei pasau
lis jūsų nekenčia, žinokite, 
kad manęs pirma jūsų ne
kentė. Jei būtumėte iš pa
saulio, pasaulis mylėtų, kas 
jojo yra: kadangi tačiau jūs 
neesate iš pasaulio, bet aš 
jus išrinkau iš pasaulio, to
dėl pasaulis jūsų nekenčia . . . 
jei jie mane persekiojo, per
sekios ir jus”. (Jono XV, 18- 
20). Tat, suprasdami, kad 
„Tarnas ne didesnis už sa
vo valdovą”, (Jono XV. 20), 
jie su mielu noru mirė, kad 
prirengtų lietuvių tautas prie 
katalikybės!

(Bus daugiau)

spalvos dar gražiau atrodo 
šešėlyje. Jos mainosi be
veik kas valandą. Kai žmo
gus žiūri į tas gamtos gro
žybes, mąstai kaip gražus 
ir geras yra Dievas, kuris 
visą tai padarė. Ten žmo
nės vaikščioja ir žiūrinėja 
dienomis ir savaitėmis.

Įvairūs skelbimai
Kelyje yra daug skelbimų. 

Nekartą jie neatsako tikru
mui. Pavyzdžiui, vienur bu
vo skelbiamas šaltas vanduo 
iš kalnų šaltinių. Sustojo
me, patėmijome, kad tai yra 
paprastas vanduo. Savinin
kas aiškino ir pirštu rodė į 
kalną, kur tas šaltinis tu
rėjo būti.

Kitur buvo garsinamas 
mėlynas vanduo. Sustojo
me ir tenai. Paragavome ir 
apžiūrėjome, kad tas van
duo atrodo kaip ir kitur. 
Tiesa, ten buvo įvairių spal
vų gėrimų, nuo kurių žmo
gui gali pasidaryti mėlyna 
akyse. Mes neragavome tų 
gėrimų.

Albuquerque
Pagaliau pasiekėme dides

nį miestą. Albuquerque. Aš 
skaičiau, kaip vienas lietu
vis pavadino jį Tabakierka. 
Gal ir ne be reikalo. Jis 
guli ant kalno kaip kokia 
tabakierka. Jį galima ma
tyti už dešimties mylių.

Laimė mus čia sutiko. Pa- 
samdėme paprastą butą nak
vynei nuo trobelių prižiūrė
tojo. Kai tik užmokėjome, 
įėjo pats savininkas Murphy. 
Jis tuojau perstatė save, 
nuoširdžiai pasisveikino ir 
liepė mums duoti geriausius 
ir gražiausius kamabarius 
už tą kainą. Dar paprašė 
savo klebono, kad leistų 
mums atlaikyti šv. Mišias 
jo parapijos bažnyčioje. Jo 
viešos trobelės vadinamos 
„EI Vado”.

Tie kambariai buvo ispa
niško stiliaus, su medinėmis 
lubomis, iš paprasto medžio 
durimis ir lovomis. Bet jų 
gražumas ir patogumas ne
išpasakytas. Ten buvo ge
riausia virtuvė, šaldytuvas, 
kiekvienam kambariui mau
dyklė, valgomas ir viešas 
kambarys. Kiekvienas mū
sų turėjo atskirą miegamą 
kambarį. Tą naktį mes tik
rai negirdėjome, kaip knar
kėme.

300 mylių į 5 valandas
Iš Albuquerque iki Ame- 

rillo miesto kelias nebuvo

geras. Iš pradžios buvo le
do ant kelio ir smarkus vė
jas su sniegu pūtė, tačiau 
smarkiai važiavome ir pada
rėme lygiai 300 mylių į 5 
valandas. Tą dieną, sausio 
22, mes atvykome į Okla
homa City ir buvome ketu
riose valstybėse: Arrizono- 
je, New Mexico, Texas ir 
Oklahoma.

Tuo laiku mes važiavo
me per vieno klebono para
piją, Santa Roosa mieste. 
Jis mums pasakojo, kad rei
kės per jo parapiją važiuo
ti 200 mylių. Jis turi du 
asistentus ir 28 misijas. Ga
li aplankyti savo parapijie
čius tik vieną kartą per du 
mėnesius.

Mišios pas Karmelietes
Oklahoma miestas yra di

delis. Bažnyčių nėra daug. 
Visur ieškojome ir negalė
jome rasti. Pagaliau, nuta
rėme sustoti pas vienuoles 
karmelietes ir ten atlaikyti 
mišias.

Seselės maloniai priėmė, 
prie mišių patarnavo ir pus
ryčiais pavaišino. Visą tą 
laiką mes jų nematėme. Mat, 
jos yra nuolat užsidariusios. 
Ten jos meldžiasi už savo 
ir mūsų Motinos Bažnyčios 
reikalus. Harrah mieste vėl 
aplankėme prelato gimines 
ir greit važiavome j; /St. 
Louis. W

Pavogė padang y
Per vieną dieną mes ne

manėme pasiekti St. Louis. 
Dėl to sustojome nakvynei 
prie kelio. Mes ir nemanė
me, kad kas vogtų padan
gas nuo automobiliaus. Tai
gi, kaip paprastai, pastatė
me automobilių namelio lau
ke.

Iš ryto anksti atsikėlėme 
ir važiuojame sau. Pats pre
latas valdo automobilių. Ke
lias geras. Automobilius bė
ga apie 60 mylių į valandą, 
ūmai išgirdome, kaip pa
danga sprogo. Prelatas gi 
tvirtai suėmė ratą, atsigu
lė ant jo ir laimingai sulai
kė.

Tuojau išlipome ir žiūri
me, kad tai ne mūsų padan
ga, nes buvo visai nudėvėta. 
Gi mūsų automobiliaus pa
dangos buvo naujos.

Valkatos
Jei tik išvažiuoji iš mies

to, tuojau sutiksi dešimtį 
arba ir daugiau valkatų, ku
rie nori pavėžinimo. Papras
tai, tai jauni vaikinai, ku
rie ieško laimės pasaulyje.

Žmonės juos veža, bet su 
didele baime. Dažnai būna 
užpuolimų. Vienas žmogus 
pasakojo, kaip jis pavežė 
valkatą ir kaip šis užpuolė 
jį, atėmė visus pinigus, au
tomobilių ir paliko gailes
tingą žmogų prie kelio šal
tame ore.

Gamtos Stebuklai
Nors greit važiavome į St. 

Louis, negalėjome palikti tų 
gražių gamtos stebuklų, kaip 
„Meramec Caverns”. Tai di
deli urvai įvairių rūšių. Pa
vyzdžiui, ten yra urvas, ku
ris atrodo kaip karaliaus 
sostas. Kitur atrodo kaip ka
tedra. Užpakalyje stovi var
gonai. Tuose urvuose yra sa
lės šokiams ir kitiems pasi
linksminimams. Galima eiti 
iš vieno urvo į kitą laiptais.

Visa tai padaryta gamtos. 
Vanduo pradėjo varvėti ir 
laikui bėgant padarė tuos 
urvus. Stebėtini yra Dievo 
darbai gamtoje.

St. Louis
St. Louis yra didelis mies

tas. Jis vadinamas pilių 
miestu dėl mažų kalnelių, 
supiltų dar priešistorinių 
žmonių. Vienas toks pily- 
mas yra pačiame mieste. Aš 
norėčiau pavadinti tą mies
tą dūmų miestu. Nežinau, 
ar tai dėl dirbtuvių ar ki
tų priežasčių, saulės nema
tysi. Tie dūmai limpa ir 
prie žmogaus.

Čia yra senovės dalykų. 
Pavyzdžiui, dar ir dabar sto
vi St. Louis katedra, kur 
mišios buvo laikomos pirmą 
kartą šiame mieste.

Bet man daugiausiai rū- 
pėjos susipažinti su lietuvių 
veikimu. Lietuviai St. Louis 
mieste nėra skaitling-L- Tr-- 
čiau jie turi gražią mūrinę 
bažnyčią, naujai pastatytą 
kleboniją ir ruimingą mo
kyklą bei seselių namą. Šv. 
Pranciškaus seselės moko. 
Trumpai buvome užėję pas 
seseles mokykloje ir pas da
bartinį kleboną.

Ką darysi, vagio nesugau
si. Pakeitėme nudėvėtą pa
dangą ir toliau važiavome į 
St. Louis. Kelyje buvo dau
giau gyvumo. Miesteliai taip 
pat dažniau buvo matomi. 
Laukai geresni ir dirbami. 
Tik visa žemė ir kelias už
klotas sniegu ir temperatū- ’ savo darbų, 
ra kritusi žemiau zero.

Atsisveikinome
Per tris savaites sykiu gy

venome, valgėme, miegojo
me, meldėmės, važiavome, 
taisėme automobilių. Labai 
pripratome vienas prie kito. 
Dabar atėjo laikas atsisvei
kinti, skirtis ir grįžti prie 

_. Tai buvo sun- 
iku, liūdna ir nemalonu.

Marija Aukštaitė

Audringais Vieškeliais
(Tęsinys)

Iš kapų grįžtant, jis ver
šeriams, aštrios kritita»!i Kleopatrą palydėti į na- Itin U/s4- <-> i
igailima.
— Perduodant raudoni

tis, bet ji griežtai užpro- 
itavo, priminė motiną naš-

iems okupantamsPriemri 1kuri reikalauja sūnaus] 
• '.linini ir o*l c\ n n c • fui nacio-lastatytąsias k a r e i 

vyko didelės iškilmės. M 
ų kompartijos vardu to®

ičius, Golubas ir Joneik

iKų ir globos; tai pasa- 
s, užkibo Stelnionienei už 
’ankės ir jį palikus nu-
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o Epšteinas, Jofe, Chain* °-
ičius Golubas ir Joneik bestas buvo uzsikimsęs 
kareivinių statybai vaW arga minia. Sustoję rate- 
o raudonarmiečiu ini T šnekučiavosi kaimie- 
orovas. be to, vietiniai iri a‘- virtinėmis maršyravo 
ieriai Dulmanas ir JofeJ “n jaunuomene svaigulin-

Į jaunyste dvelkdama bei 
dėdama. Porelės stovinia- 
5 su užkaitusiais veidais, 
loviai svajodamos apie mei- 
U sultingus, žiedus, ir ne- 
Rsų pasipiršimo kelią.

___ jrie šventoriaus atsirado 
Vetlovai," Goršalni^eininkŲį, išrikiavo savo 

"Waganus s£a virtinėmis pri
mintų raškančių, karolių ir 
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— Buvusiej 
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ti iš molio lipinti avinėliai, 
uodegas atkišę standrūs gai
deliai, kuriuos kiekvienas pir
kėjas apvartydavo iš visų 
šonų, nusišypsodavo sveiku, 

.bei nuoširdžiu šypsniu, 
švilpdavo per atkištą uode
gėlę, pabirbindavo pirštais 
pro šonines išsiraitančio kva
po skylutes ir , numetęs ke
letą centų, kišdavo „baro
ną” ar „gaidį” į kišenių, mą
stydamas apie namie palik
tus lopšius, bei apie sodą 
bėginėjančius basakojus vai
kelius.

Priaugantys berniokai lū
pomis bistrindavo armoškė- 
les, pradėdami smagios pol
kutės ritmu, arba aimanuo
jančio, išgalvoto kūrinėlio 
motyvu, kurs, besiraityda- 
mas šventoriaus liepų šako
mis, pasiekdavo nevieno jaut
raus ūkininko ausį, primin
davo jam ne tik jo vaikus, 
bet ir vargšą piemenėlį pas
kui jo gyvulių bandą, susku
rusį, išvargusį.

Būdamas taupus ir neiš
laidus, Šilujų parapijos ūki
ninkas ilgai kraipydavo ūsą, 
bemąstydamas apie pirkinį | 
ir piemenėlio suskirdusias, kė išmaldos ir susimylėji-

ar- 
pa-

kojas, apie lietaus išplaktą 
skrandelį, apie aštrių rugie
nų ištisus plotus, kur vargo 
piemenėliui tarytum tyčia 
paruošti tik dygūs takeliai, 
kurį žeistų ir plaktų meke
no neužjaustą, nesuprastą. 
Tada ūkininkas užsitraukda
vo stipresnį dūmą iš misin- 
giu apkaustytos pypkės, le

su- tais, nerangiai žingsniais 
prieidavo prie turtingiausio 
balagano ir, išdidžiai krapš
tydamas pinigų kapšį, pa
sitikinčiai paprašydavo:

— Kad loska, parink man, 
ketureilį, geriausią!

Karabelninkas parinkdavo, 
ne tai geriausią, bet iš pa
skutinio urmo pirkinio ir, 
susukęs armoškėlę su ma
žučio agnosėlio dovana, 
ba su kelių „bonbonų”
viliojimu, paduodavo ūki
ninkui, linkėdamas sveikatos 
ir jo žemei gero derliaus.

Šalę karabelninkų balaga
nų, bei šventoriaus akmeni
nių pasienių, gumšojo skur- 
luose įsisukę būtybės, vadi
namos „ubagais”, kurie ap
žėlusiomis galvomis ir raukš
lių išvagotais veidais žiūrė
jo į dangų tarytum sustin
gę ir paskendę maldų eksta
zėse, šaukdavo visu balsu 
šventuosius, ir atkišę išgel
tusias kaulėtas rankas, lau-

mo.
Dažnas atkeliavęs maldi

ninkas, ar bažnyčios lanky
tojas, jautėsi gailestingumo 
įpareigotas ir, praeidamas 
pro šių būtybių eilę, bent 
vienam įmesdavo į saują pi
nigėlį, įsprausdavo sūrio ar 
lašinių kąsnelį, duonos bei 
ragaišio atbrailėlę.

Ir Kleopatra juos šelpė ir 
gailėjosi. Ji atskirai paži
nojo kiekvieną šį ubagėlį, 
kuriam siūlė senelių prie
glaudą ir globą, bet šie, ša
lia balaganų ir šventoriaus 
sienų sėdintieji, kažkodėl 
buvo atkaklūs ir užsispyrę, 
jie gyveno savotiškų klajū
nų gyvenimu, dažnai bels
davosi į kiekvienas duris, 
vis „alkani”, vis giminių „iš
varyti”.

Nuo kapinių sugrįžę žmo
nių būriai sustojo pašven
tery, susigrūdo ankštos ban
gos, kaip atlaiduose, klegė
jo nuoširdžios kalbos, vys
tėsi ginčai, nes įsiterpdavo 
nuolatos nelygybės klausi
mas, kurs paliesdavo visą 
valstybinį aparatą, sijodavo 
gyvenimą iš pat pagrindų, 
o palietus žemės klausimą, 
atgydavo kiekvienas akty
vesniu susirūpinimu bei su
sidomėjimu.

Naujakurių sluoksnis jau
tėsi vargingiausiu ir skur

džiausiu. Todėl sudarę sa
vo ratą viens kitą įtikinėjo, 
kad tik šiandien atėjo va
landa ir puiki progč ponui 
Butėnui pasiskųsti, bąj pasi
guosti varginga būtimi, ne
pakenčiamu, n e i šbrendamu 
vargeliu.

Suskambinus sumai, sulin
gavo bangos ir kaip besi
veržianti upė plaukė žmonės 
į Dievo namus, maldai ir 
susikaupimui. Sudūzgė vie
ninga harmonija choras ir 
visa bažnyčia „Pulkim ant 
kelių”, kur kiekvienas, pa
jutęs didingumo momentą, 
suklupo ir suvožė delnus, tik 
arti altoriaus stovėjo neju
dėdamas Julius Butėnas, ir 
dėl to maldingų moterėlių 
galvose įsibrovė pagunda, 
kad šis stovintis žmogus, ar 
tik ne bedievis ar laisvama
nis.

Netoli grotelių, daugiau į 
dešinę pusę, klūpojo Kleo
patra. Žmonių bangoj ji bu
vo paskendus kaip nežymi 
dulkelė, bet vis tik Julius 
Butėnas, pažinęs jos veido 
gražų profilį, negalėjo nuo
širdžiai melstis, tik retkar
čiais observavo ir apmąstė 
mišių dalis, o širdis linko į 
maldingai sukniubusį Kleo
patros siluetą, kažką dievi
no iš jo pasisemdamas ir 
save prie jo rišdamas.

Po mišių ji pranyko žmo
nių bangoj, tik Butėno šir
dy įstrigo tuštuma ir ilge
sys, verždamasis gimusia 
meile, kuri lig šiol jo krū
tinės angose buvo priblėsus, 
prigesus.

Pakviestas pietų į kleboni
ją, nuoširdžiai atsisakė ir 
atsiprašė, tik sugrįžęs pas 
Garmus užsidarė savo kam
bary, nuvirto ant sofos, 
perbėgo mintimis paskaitos 
paragrafus, tik kažkodėl šį 
kartą šokinėjo, mintis, nuo 
minties, viena prie kitos gi
liu atsidavimu nesijungda- 
mos, nė nesikoncentruoda- 
mos. Jis nepajėgė priversti 
sielos nei minčių atitraukti 
nuo Kleopatros, tuo labiau 
jį slėgė neviltis ir nusivyli
mas, primindamas vakarykš
tį pokalbį ir jos išsireiški
mus, dėl kurių per visą 
naktį sielvartavo ir kanki
nosi.

Vienok, būdamas stipria- 
valis ir narsus, pašoko sa
ve subardamas bei sudraus- 
damas, suruošė savo port
felį ir, užsidegęs cigaretę, 
rūkė ir žiūrėjo pro langą į 
Šilujų puošnias kalnų ir pa
kalnių žalumas, bandydamas 
viską palaidoti, užmiršti. 
Staiga visi horizontai pa
virto mėlynomis jūromis, 
susiliejo su erdvės beribiais

plotais, pradėjo siūbuoti ir 
raibti, pradėjo suktis visa 
aplinkuma ir jis, pajutęs 
smarkius krūtinėj širdies 
dūžius, nusitvėrė sofos kraš
to, ir sukniubo ant minkš
to volelio.

Valandėlę kniubojęs paki
lo, įsipylė iš karafkos šalto 
vandens ir atsigėrė, susitai
sė susitaršiusius plaukus, 
parimo rankomis, susirūpi
no.

Iš kiemo įplasnojo čiauš
kėdamos Garmuvienė, Gra
žina ir Birutė, išpasakos at
kiūtino Garmus ir radę, ap
siblaususi Julių Butėną, špo- 
savo įvairiais anekdotais jį 
apiberdami, net pasityčioda
mi.

Nebaigus pietų, atvažiavo 
klebonijos fajetonas su pui
kiais kaštanais žirgais, ir 
kunigas, „Jaunučiu” vadina
mas, įėjęs pranešė, kad gim
nazijos salė lūžta žmonėmis, 
kurie nekantriai laukia po
no Butėno paskaitos.

Niekam nič nieko nepasi- 
guodes ^utėnas išsiruošė į 
paskatą. Jausakimšai pri- 
sigrūdus salė ūžė ir dūzgė 
kaip bičių avilys, o įlydint 
svečią pro šonines estrados 
duris, pakilo, subangavo lau
kiančios minios entuziazmas 
pasipylė delnų plojimas, iK 
po to, staiga susivaldė,
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Philadelphia, Pa.
Liet. Gelb. Fondo reika

lais, šv. Jurgio parap., spa
lių 6 d., kunigams paprašius 
žmonės išeidami iš bažny
čios sumetė $25.97, kurie 
pasiųsta Federacijos centran 
ir iš sekr. L. Šimučio gautas 
pakvitavimas.

Spalių 13 d. per sodalie- 
čių surengtą bankietą para
pijos naudai, Lietuvių salė
je prie Allegheny, kun. J. 
Zimblys su Juozu Turaus
ku sukolektavo $33.75. Tie 
pinigai tuoj bus pasiųsti į 
Federacijos centrą.

Aukojo po $2:- kun. J. 
Zimblys ir Kazimieras Žadei- 
ka. Po $1.:- L. Ginkevičius, 
A. Janulevičius, J. Jaskaus- 
kas, Al. Kazakauskienė, R.

lanko, bet tikimasi, jog atei
tyje jaunimas lankysis į Vy
čių šokius ir jiems padės 
vesti lietuvių jaunimui pra
mogas.

Šv. Vardo draugija daug 
žadėjo nuveikti vasaros prie
blandoje, bet dar mažai gir
dėti iš jų veiklos. Kas at
sitiko ar ko ten trūksta, 
sunku pasakyti, bet tikimės, 
jog ir jie stos į pirmųjų ei
les ir nepasiduos kitų pa
rapijų panašioms draugi
joms. Atsiminkite, vyrai, jog 
arti visos Philadelphijos vy
rų bendras susirinkimas, 
viešas paradas, .šįmet jau 
turite savo parapijinį beną, 
kuris jums atneš garbės. Tik 
reikia bent kiek darbštumo, 
pasišventimo iš jūsų pusės.

Fife and Drum Corps (sku
dučių benas) vad. John W. 
Stokes. Scenoje statoma dvie
jų veiksmų linksma kome
dija — „Aš Namų Galva”. 
Vaidins M. Andrikytė, A. Ja-, 
ruševičius, A. Dambrauskas, 
A. Grėbliūnaitė, D. Gudiš- 
kytė ir E. Markus.

Šiuomi nuoširdžiai kvie
čiame į šį parengimą skait
lingai atsilankyti, mūsų jau
nimo gražia lietuviška dar
buote pasigėrėti ir savųjų 
tarpe linksmai šventadienio 
vakarą praleisti.

Kvieslys

džių rašytojas irgi linki Gu
dyno Postui laimingai gy
vuoti ir dirbti kultūringus 
darbus.

Legionierių draugas.

Baltimore, Md.

LIETUVOS LAISVES 
PASKOLOS BONŲ 

TURĖTOJAMS
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Newark, N. J.
L. Vyčių 29 kuopos mėne

sinis susirinkimas įvyko lap
kričio 11 d. Priimti 5 nau
ji nariai. Išrinkti atstovai 
į apskrities suvažiavimą.

Jau viskas paruošta 25 
metų sukakties minėjimo šo
kiams, kurie bus šeštadienį, 
lapkričio 30 d., šv. Jurgio 
dr-jos salėje, 180 New York

Gudavičienė, A. Zavadzkis, 
N. Kristapaitis, M. Slavic- 
kienė, Ur. Gegeckienė, P. Bi
liūnas, K. Slavinskienė, J. 
Jotautas, P. Danulevičius, S. 
Dudek, P. Bingelis, B. Or- 
entas, N. Danilevičienė, J. 
Kavaliauskas, M. Rupšienė, 
L. Mačionis, Fr. Siratavi- 
čius, S. Maslauskas, A. Dzi- 
kas, A. šilaika, Olga Aušiu- 
riutė, V. Mosiejus, J. V. 
Baliuskis. Po 50c.:- V. Du
ra, P. Jurkuvienė, J. Tu
rauskas, J. Liepa, A. Sa-

Kiek teko girdėti, rengia
mos trys puošnios ir tikrai 
didingos pramogos po Kalė
dų. Kun. Jeronimas dar nie
kam nėra pasakęs, bet jau 
teko išgirsti, jog jis rengia 
kortų lošimo vakarą, metinį 
bankietą ir beno koncertą. 
Geriausios ir sėkmingiausios 
kloties ir palaimos visiems 
Ričmondo klebono ir vikaro 
sumanymams.

Bastūnas

bienė. 25c. J. Jeskelevičienė.
Kun. J. Bagdonas aukojo 

2 dolerius.
J. Z.

Svarbi rinkliava

Avė. Gros Carl Madison or
kestras. Čia bus gera pro
ga visiems susirinkti ir ma
loniai laiką praleisti. Ypač 
kviečiami buvę kuopos na
riai. Bilietai tik po 55c. Ko
misijai vadovauja Jonas Re
meika, kiti komisijos nariai 
—O. Barkauskaitė, Fr. Ber
notaitė, EI. Verbaitė, S. Ka- 
venas, E. Verba ir V. Bar
kauskas.

Nauja valdyba bus renka
ma gruodžio 9 d. susirinki
me. F. V.

— Lietuvos judomi pa
veikslai rodyti lietuvių salė
je lapkr. 14 d. Rodė Januš
kevičius, publikos nedaug su
ėjo. Vaizdai gražūs, bet, ži
nant pavergimą mūsų šalies, 
liūdnai veikė žiūrėtojus; 
kiekvienas jautė tik praeitį. 
Žmonės, kurie paveiksluose 
rodomi linksmi, ištremti ar
ba kančiose savo žemelę aša
romis apšlaksto.

— Lapkr. 17 d. parapijos 
vaikučių vakaras gražiai pa
sisekė, publikos buvo pilna 
salė. Šį kartą vaikelių dai
nelės buvo liūdnos, visur 
atjausta nelaisvės pančiai. 
Darželio keturmečių grupė su 
savo dainukėm suteikė pub
likai nepaprasto juoko.

— Mirė sena parapijietė, 
Gružauskų motina.

— Našlė Ona Danielienė, 
iš laikraščių sužinojus, kad 
bus Marianapoly steigiamos 
lietuviškos stotys, kaip Kal
varijoj ar Vilniuj, mano vie
ną stotį įrengti, jei kaštuos 
iki šimto dolerių. Gražus po
nios Danielienės pasiryžimas, 
Ji daugiau lietuvių paragins, 
kad mažesnėm aukom pa
remtų tą šventą darbą. Lau
kia pranešimų iš Komisijos.

J. K.

Šv. Jurgio parapija
Kun. Jer. Bagdonas, jau

nas vikaras, vėl pradeda re
ligijos pamokas visiems 
jauniems, ypač tiems, ku
rie lanko viešas mokyklas. 
Pajuokos prasidėjo antradie
nį ir bus antradieniais per 
ištisą žiemą. Jis taipgi pra
dėjo lietuvių kalbos pamo
kas tą patį vakarą po reli
ginių pamokų. Gražus ir 
skaitlingas ratelis klausosi 
ir vienos ir kitos pamokos.

Šį sekmadienį, lapkričio 24 
d., šv. Kazimiero par. baž
nyčioje bus labai svarbi 
rinkliava — Lietuvai Gelbė
ti Fondui, kurs šelpia Lie
tuvos pabėgėlius ir remia 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo kovos darbus. 
Kas tik gali, turėtų paau
koti po vieną dolerį. Visi 
pasiimkite išdalinsimus kon- 
vertėlius ir aiškia} užra
šykite savo vardus. Pralen
kime kitas kolonijas. Pasi- 
rodykime prieš visuomenę ir 
savo vadus.

Rochester, N. Y.
Bayonne, N. J.

Yra gandų, dar nepatik
rintų, kad kun. Jer. Bagdo
nas ir kun. Dr. V. Martu- 
sevičius tariasi apie naują 
lietuvių radijo programą. 
Jeigu tai tiesa, tai iš tik
rųjų bus ko pasiklausyti. 
Kiek girdėti, tik finansai 
juodu trukdo. Kai tik at
siras tų nelemtų, bet vis 
dėlto reikalingų pinigų, esa
me tikri, išgirsime visiems 
lietuviams lauktiną ir labai 
reikalingą programą. Kol kas 
nėra tikrai geros lietuviškos 
programos per radiją, iš
imant dviejų visai ir visiš
kai komercinių programų. 
Būtų labai malonu ir įdo
mu pamatyti, ką tiedu vi
karai galėtų mūsų lietuviams 
parodyti lietuviškoje radijo 
programoje. Kiek teko gir
dėti, jiedu jau derasi su ke
letą radijo stočių.

Kun. J. Bagdonas pasi
rengęs varyti radijo progra
mą su savo parapijos jau 
ir taip pragarsėjusiu vaiku
čių benu, o kun. Dr. Martu- 
sevičius laukia progos paro
dyti, ką gali jo rūpestingai 
prirengtas choras ir soda-

Juozapatas ir Veronika 
Briedžiai, gyveną 5936 Wa
shington Ave., neseniai su
laukė vedybinio gyvenimo 
39 metų sukakties; ta pro
ga paminėtas ir Briedžio 77 
gimtadienis. Pokylį suruošė 
vaikai ir artimi giminės. 
Joniškietis Briedis yra bu
vęs puikus giesmininkas, tad 
ir šį kartą daug dainų pa
dainavo. Briedžiai priklau
so prie daugelio šv. Kazi
miero par. draugijų, Ameri
koje gyvena jau 44 metus. 
Tegyvuoja Briedžių šeima 
ilgiausius metus!

Visi gerai žinome mūsų 
brangų veikėją Praną Pūką, 
609 N. 12th St. Jis visur 
dosnus, visus gerus darbus 
remia, tad reikia ir jį atsi
minti. Kalėdų proga atsi
lankykime į jo krautuvę nu
sipirkti įvairių dovanų, kaip 
laikrodėlių ir kitokių bran
genybių. Jis yra uolus šv. 
Andriejaus parapijietis. Ge
riausio jam pasisekimo!

K. D.

Waterbury, Conn.
Teatras - Koncertas - Šokiai

Amerikos lietuvių legio
nierių Gudyno Postas nr. 
459 pasižymi labai gražiais 
darbais, gal todėl, kad turi 
veiklių narių kaip S. But
rim, P. Burinskas, P. Nor- 
keliūnas, J. Bartmanas, M. 
Senkus ir kiti. Gudyno Pos
tas yra nuveikęs daug gerų 
darbų mūsų tautai. Todėl 
yra malonu pabrėžti, kad 
postas gerai veikia, nežiū
rint, kad mūsų tėvynės Lie
tuvos nepriklausomybė žiau
raus kaimyno užgniaužta.

Lapkričio 10 d. šv. Jur
gio lietuvių parapijos sa
lėje įvyko legionierių va
karienė tikslu sukelti fon
dą vėliavos stulpui prie 
parapijos mokyklos pastaty
ti ir Amerikos vėliavai įsi
gyti. Iškėlimo apeigos įvyks 
už poros savaičių.

Vakarienėje dalyvavo la
bai daug žmonių. Vakaro 
vedėjas S. Butrim pakvietė 
kun. F. Valukevičių, vieti
nį asistentą, sukalbėti mal
dą (klebonas kun. J. Bak
šys buvo išvykęs į Bing
hamton. ) Žuvusiems už lais
vę pagerbti visa publika at
sistojo dviem minutėm, 
„Taps” sugrojo Joseph De 
Francisko.

Buvo ir koncertinė pro
grama. Duetą sudainavo pa
nelės Ravaitės, solo M. Pikū- 
naitė, Joseph Lupkievich (a- 
komp. Anna Yrkiw). Kalbėjo 
buvęs dept. kom. G. Clancy, 
Anthony Catroneo, County 
Commander (nuoširdžiai 
sveikino Gudyno Postą ir 
lietuvius), Utica, N. Y., lie
tuvių par. klebonas kun. Bol. 
Liubauskas, Dr. P. Montvi
la iš Canandaiguo, N. Y. 
Daktaras plačiai apibudino

Parapijos vakarienė
Šį sekmadienį, lapkričio 

24 d., 6 vai. vak., par. sa
lėje, įvyksta metinė parapi
jos vakarienė su labai įvai
ria programa. Koncertinę 
programą paruošė muz. A. 
Jakubčionis. Bus įžymių kal
bėtojų, įvairių pamarginimų. 
Visiems užtikrintas nepa
prastai įdomus laikas. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Svarbios Prakalbos
Penktadienį', lapkričio 29 

d., 8 vai. vak., parapijos sa
lėje, įvyksta labai svarbios 
prakalbos apie dabartinę Lie
tuvos padėtį. Svečiais kal
bėtojais pakviesti kun. J. 
Balkūnas ir adv. St. Gaba- 
liauskas, ką tik iš Lietu
vos atvykęs. Bus suteikta 
naujausių, įdomiausių žinių 
apie Lietuvą ir apie lietuvių 
pasiryžimą atgauti nepri
klausomybę. Visi lietuviai 
kviečiami gausiai atsilanky
ti.

Pasidarbavo
Ponios Kiverienės-Čiurins- 

kienės pasidarbavimu, su
rengta kortų žaidimo pra
moga davė 154 dol. 25c. 
pelno, kurs padalintas pu
siau parapijai ir tėvams 
marijonams. Garbė tokiai 
darbščiai veikėjai!

PAIEŠKOMI ASMENYS

ietės.

Jau kelintas sekmadienis, 
kai mūsų Vyčiai veda jau
nimui šokius par. salėje. 
Kol kas mažai jaunimo atsi-

Tel.: 3 -4747

Dr. M. T. C O L N E Y 
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

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

pasekmėm.

Sekmadienį, lapkr. 24 d., 
7 vai. vak. šv. Juozapo par. 
auditorijoj įvyksta linksmas 
teatras, gražus kooncertas, 
klasiški ir įvairūs šokiai. 
Dalyvauja du chorai, gabūs 
vaidintojai, solistai-tės, va
dovaujant komp. A. Aleksiui. 
Dainuos Kripų pasižymėjęs 
trio iš Hartford, šioj val
stybėje gerai žinomi klasiš
kų šokių lietuviai, jauni ar
tistai, Lorraine Medley ir 
Jimmie Navasks išpildys du 
šokiu.

Prieš programą ir tarp 
aktų gros mūs valstybės 
čempijonai — šv. Juozapo

lietuvių nuopelnus pereita
me kare, kreipė dėmesį į šių 
dienų gyvenimo gaires, ra
gino lietuvius nebūti pasku
tiniais. Kadangi daktaras yra 
pereito karo veteranas, tad 
širdingai sveikino savo drau
gus veteranus.

Po prakalbų įvyko vėliavos 
įteikimas. Dalyvavo Vilma 
Bartman, John Dubickas ir 
Donald Berens - Burinskas 
(mokyklos vaikai). Šiuo mo
mentu visi sugiedojo Ameri
kos Himną, akomp. p-lei Ra- 
vaitei. Po visų apeigų pub
lika su legionieriais links
minosi ir vaišinosi. Šių žo

Abračinskis, Klemensas, ne
seniai gyvenęs 513 Dodge 
St., Port Washington, Wis.

Antanavičius, Jonas, prieš 
keletą metų gyvenęs Broo- 
klyne.

Klemunskai, Kazys, Aleks
andras, Antanas ir Stasys, 
kilę iš Raudėnų miesto, Šiau
lių apskr., į Ameriką atvy
kę prieš didįjį karą ir gy
venę Lewiston, Pa.

Uždavinys, Petras, prieš ku
rį laiką gyvenęs Utica, N. 
Y. Jis yra vedęs Antaniną 
Cenkiūtę.

Šių paieškomųjų giminės 
yra pabėgę iš Sovietų Rusi
jos okupuotos Lietuvos ir 
skubiai reikalingi pagalbos. 
Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji teikitės atsiliepti: 
Consulate Gen. of Lithuania,

41 West 82nd Street, 
New York City, N. Y.

tebėra „draugiški 
bet Lietuvos gyventojai j( 
čia, kad kažkas bręsta, ži SVEČIAI 
nes, prislėgti GPU terore ----
visokių barbariškų okupa 
įsakymų bei „reformų”, turi daug ma- 
mažiau laukia karo įvyl kurie reiškia pa- 
Karo atmosfera viešpata kad „Amerika” 
visame pavergtosios Lit 7" 
vos gyvenime, numušda • • 
ir taip prislėgtą nuota 
dirbti ir kurti. Artėja 
karo siaubas pastebimas 
jaučiamas, kaip kažkas j l 
vališko, neišvengiamo.

Iš Lietuvos gaunama žinių, 
. karo 

baimė. Sovietams prigrūdus 
šimtus tūkstančių savo ka
riuomenės, kurios pilna ne 
tik miestuose ir miesteliuo
se, bet 
kuose, 
grindo 
to, ką 
lietuvių tautai kapinių tylo
je išlaikyti užtektų žymiai 
mažiau kariuomenės! Sovie
tų kariuomenė nestovi dy
kai. Iš Kauno apardytos 
tvirtovės maskoliai vėl sten
giasi padaryti pirmaeilę tvir
tovę. Pasienyje su Vokieti
ja tiesiamos kelios 
spygliuotų vielų. Tai 
ma ne tik tam, kad 
viai negalėtų pabėgti 
vietiškojo „rojaus”. Taip pat 
gaunama ir žinių, kad sie
nos zonoje, į kurią gyvento
jams draudžiama ateiti, ka
sama apkasai ir daromi ki
tokį sutvirtinimai. Gyvento
jai, matydami tokius oku
pantų pasiruošimus, savaime 
spėlioja, prieš ką visa tai 
gali būti nukreipta.

Tuo metu, kai Maskvos 
agentų redaguojami ir diri
guojami lietuvių laikraščiai 
skambiomis frazėmis dekla
muoja, kad raudonoji armi
ja „išlaisvinusi” lietuvių 
tautą nuo plutokratų dikta
tūros ir apsaugojusi taiką 
Rytų Europoje, kariniai oku
pantų pasiruošimai gyven- 
tuojuose sukelia pamatuo
tos baimės, kad netrukus 
kilsiąs karas. Tad nenuo
stabu, kad Lietuvoje paste
bima net tam tikra karo pa
nika. Ypač iš pasienio su 
Vokietija sričių gyventojai 
aštriai tai jaučia. Pav., Tau
ragės gyventojai prisimena, 
kad pereito pasaulinio karo 
metu jų miestelis nuo rusų 
ir vokiečių kariuomenių la
bai skaudžiai nukentėjo. Gy
ventojai pamena, kokiomis 
didelėmis pastangomis Tau
ragė Nepriklausomos Lietu
vos laikais buvo iš griuvė
sių atstatyta. Dabar vėl 
randasi baimė, kad mieste- 
liš, kaip esąs pačiame pa
sienyje, pirmoje eilėje nu
kentėtų.

Raudonarmiečiai, matyda
mi besiartinančią katastro
fą, reiškia didelio susirūpi
nimo dėl savo likimo. Ten
ka pastebėti, kad okupantai 
turi nežmonišką baimę prieš 
vokiečius. Nežiūrint visos 
propagandos, raudonarmie
čiai kažkaip gaivališkai bi
josi vokiečių. Be to, yra 
nemaža žmonių, kuriems te
ko susitikti su vokiečiais, 
kai buvo okupuojama Len
kija. Jau tuomet raudonar
miečiai savo akimis matė, 
koks yra milžiniškas skir
tumas tarp ruso ir vokie
čio kareivio.

Taip pat Lietuvos gyven
tojai prisimena, kaip skan
dalingai rusų kariuomenė, 
skelbiama „nenugalima di
džiosios Sovietų Sąjungos 
saugotoja”, pralaimėjo per
eitą žiemą prieš suomius. 
Nežiūrint milžiniško skai
čiaus, rusai nieko nepajėgė 
padaryti mažutei suomių 
tautai. Ir tik per ilgus 
nesiūs, kada suomius 
gulė šimtai tūkstančių 
sų, karžygiška šiaurės 
ta buvo priversta rusams 
užleisti, nedidelę teritoriją. 
Šis rusų silpnumas atvėrė 
akis ne tik visam pasauliui, 
bet ir patiems rusams, ku
rie bijosi susidūrimo su vo
kiečiais. Jei jau suomiai 
juos negailestingai pliekė, 
tai kas būtų, jeigu tektų 
susidurti su vokiečiais? Taip 
klausia savęs ne tik Lietu
vos gyventojas, bet ir są- 
moningesnieji rusų okupan
tai, kartkartėmis įsileisdami 
į kalbas su lietuviais.

Nors oficiališkai tarp Vo
kietijos ir Sovietų Sąjungos

1. Dėl Lietuvos Laisvės Pa- kad ten viešpatauja
2 T C* xx 4-~ .skolos bonų registracijos.

Lietuvos Pasiuntinybė savo 
laiku buvo pranešusi, kad L. 
L. Paskolos bonų ir kuponų 
išpirkimas nutruko dėl nebė
ga vimo tam tikslui kreditų iš 
rusų okupuotos Lietuvos. 
Lietuvos Pasiuntinybė tam 
reikalui pinigų ir dabar ne
sitiki, tačiau norėtų žinoti, 
kokioje sumoje, kokių nu
merių bonai ir kiek kuponų 
tebėra pas žmones Ameri
koje dar neapmokėtų. Todėl 
šiuomi L.L.P. bonų ir ku
ponų savininkai yra prašo
mi paprastais laiškais ar 
atvirutėmis pranešti:

1. kiek iš viso turi bonų; 
2. bonų numeriai ir raidės 
(pav.: A12045, B17349) ; 3. 
bendroji visų bonų suma; 4. 
kurie bonai pratęsti ir iki 
kokių metų; 5. ar bonas tu
ri paženklinimą, kad 1935 
m. nuošimtis apmokėtas?
6. kiek prie kiekvieno bono 
turite senų (nuo 1921 iki 
1934 m.) kuponų? 7. ar tu
rite naujų (nuo 1936 metų) 
kuponų ir nuo kurio meto;
8. kokia visų naujų kuponų 
suma imant iki 1945 metų.

Tiems, kurie atsiliepė į 
Pirmąjį Paraginimą, dabar, 
žinoma, atsiliepti dėl šių bo
nų nebereikia.

2. Be to, Lietuvos Pasiun
tinybė pataria pranešti jai 
paprastais laiškais (atski
rai nuo pranešimo apie L. 
L. P. bonus), kiek (suma) 
kas turi šių valstybinių (ne 
privatinių bendrovių) verty
bės popierių: (a) 1939 Vil
niaus paskolos lakštų; (b) 
Lietuvos Vidaus Paskolos 
lakštų.

Prašomas žinias reikia pa
sistengti suteikti bent iki 
Naujų Metų (1941).

Visos žinios apie bonus ir 
kuponus siųstinos adresu:
Lithuanian Legation

2622—16th St., N.W. 
Washington, D. C.

(ienomis „Ameri-

PATRIJOTO BALSAS 
PAVYZDYS

IR

Lawrence, Mass.—šio mie
sto žinomas veikėjas ir Lie
tuvos draugas, Motiejus Vil- 
kisnis, taip rašo:

„Aš visuomet buvau Lie
tuvos rėmėjas ir visuomet 
aukavau jos reikalams ir 
maniau kada nors į Lietuvą 
važiuoti ir ten senas dienas 
pabaigti. Tat ir dabar aš 
prisiunčiu 5 dolerių vertės 
money order dėl Lietuvių 
pabėgėlių Vokietijoje ir ki
tose šalyse ir aš apsiimu 
mokėti kas mėnesį po pen
kis dolerius. Jei mes visi 
sutartume ir sutvertume to
kią rėmėjų draugiją, tai daug 
ir atsiektume. O tai reikė
tų padaryti greitu laiku, 
nes negana įsteigimo Fon
do, bet reikia suorganizuoti 
visuomenę ir sutverti drau
gijas po visą Ameriką. O 
gal pati Lietuvos Pasiunti
nybė ir Konsulatai galėtų 
vadovauti, o gal tą padaryti 
pagelbėtų kas atvažiavęs iš 
Lietuvos, Prezidentas ar ku
ris ministeris. Taip pada
rius, aš pirmas stosiu su 
penkine, o jei Lietuva at
gautų savo nepriklausomybę, 
tuomet netik aš bet ir mes 
paaukautume tuos bonus, 
bet ir tūkstantį dolerių aš 
pirmas aukaučiau”.

Atsižvelgdama į šios rū
šies paraginimus ir pasiža
dėjimus laisva valia apsidė- 
ti Lietuvos gelbėjimo reika
lams duoklėmis, Lietuvos 
Pasiuntinybė Vašingtone bus 
jau avansu pasiuntusi pa
bėgėliams į prūsus ir už
kluptiems pietų Prancūzijo
je po vieną šimtą dolerių.

ir kaimuose bei miš- 
žmonės ne be pa
klausinėja vienas ki- 
visa tai reiškia. Juk
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Planetų tyri neto jai 
rimsta beieškodami plant drauge su savo mo- 
se gyvybės žymių. Sep ■ 
svajota, kad Marso plane! 
gali būti žmonių ar šiaip 
vūnų. šomis dienomis as' 
nomas Spencer Jones, gyįah, Pa., lietuvių 
nąs Anglijoje, amerikie 
mokslininkų įstaigai prane 
kad Veneros planetoje g s lietuviškos spau- 
pradėti atsirasti gyvy! 
ženklų. Jo nuomone, Venį 
turinti palankias sąlygas ijtertypo Fondui pa- 
vybei. Ji yra 23 milionais n............. .....
lių arčiau nuo saulės, nei n įį" sėkmingai 
sų žemė.

Paskutiniai tyrinėjimai 
rodę, kad aplink Venerą j 
susidarę sluoksniai debesų 
jei yra debesų, tad turį b ntiejienė, maspethie. 
ir vandens.

itio 19 d. pirmą 
imerikos” įstaigą ap- 
jl Juozas Karalius,

įonae, Kunigų Vie- 
centro iždininkas,
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Ciplys ir brookly- 
L Sirutavičius. Visi 
Imerikos” Intertvpo 
paaukojo po 2 dol.LICENSES

WHOLESALE & KETAU gvečiams už atsi- 
BEER, WINES & LIQUO ir paramą nuošir- 

i
NOTICE is hereby given that License
L 859 has been issued to the undersi] ------------------------
to sell wine and liquor at retail under
tion 107 of the Alcoholic Beverage Coi jirrr oriir * TZnPTCJ 
Law at 10 Fourth Ave., Borough of Br SVŲ OVIvAlxJLlo 
lyn, County of Kings, to be sonsumed 
the premises.
G. & S. DEPOT WINE & LIQUOR ST ..
10 Fourth Ave., T

NOTICE is hereby given that License 
GB 11728 has been issued to the undersi 
to sell beer at retail under Section 10 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the pren 

JOHN HART
1503 Foster Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License 
GB 11690 has been issued to the undersi 
to sell beer at retail under Section 10 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Glenwood Rd., Borough of Brooklyn, Cot| 
of Kings, to be consumed off the prem 

RICHARD JORDAN 
4018 Glenwood Rd.,

Brooklyn, n icio 20 d. sukako
5 metai, kai Kaži- 
Juozas 
imyninį

ai 
klyno 

ijų lietuvių visuo- 
Abu yra stambūs 
ės lietuvių veiklos 

Brooklyn, n.| Abu maloniai lau- 

 

NOTICE is hereby given that License liwiirinctP TTrarnrHyncSP 
GB 11680 has been issued to the undersi JAalrl0Se pi dHlOgObe 

la viską, kas tik 
. Jubiliatas Juozas 

visiems žinomas sa 
įjoję, kurio teisin 
ingai .patarnavimi 

maudoję šimtai, < 
tūkstančiai lietuvių.

ii išaugino graži 
šeimą; duktė An: 
metų pavasarį baig 
Yorko universitet;
Bakalauro laipsn: 
Juozas lanko milit? 
kyklą Bordentow:

Garšvai su
gyvenimą, 
plačiai ži- 
ir tolimes-

to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Howard Ave., Borough of Brooklyn, Co 
of Kings, to be consumed off the prem 

MARTIN HORAN 
Horan’s Grocery

Howard Ave., Brooklyn, N.196

NOTICE is hereby given that License 
GB 11739 hns been issued to the undersi 
to sell beer at reail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
McDonald Ave., Borough of Brooklyn. C 
ty of Kings, to be consumed off the 
mises.

BERNARD UNTERBERGER 
950 McDonald Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 2798 has been issued to the undersi
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Stagg St., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the promts 

PHYLIS POST
292 Stagg St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 11127 has been issued to the undersi 
to sell beer at retail under Section 107
the Alcoholic Beverage Control Law at 4 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed off the premises.

KARL AUGUST KATT
4101—3rd Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10961 has been issued to the undersig 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
Crescent St., Borough of Brooklyn, Cou 
of Kings, to be consumed off the premi 

SAMUEL SILVERMAN
373 Crescent St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
RL 14194 has been issued to the undersi
to sell beer, wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic Bever
Countrol Law at 400 Nostrand Ave- 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

WILLIAM DUGGAN
400 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 1362 has been issued to the undersi
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control law at 11 
Clarkson Ave., Borough of Brooklyn, Cou 
of Kings, to be consumed on the premi: 

LOUIS NOGIN
1102 Clarkson Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
EB 2928 hns been issued" to the undersign 
to sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law at 3 
Thatford Ave.. Borough of Brooklyn, Cou 
of Kings, to be consumed on the premi 

DORIS AMMAR 
Nile Restaurant

324 Thatford Ave., Brooklyn, N.

Tel. Harrison 6-1693

B. J. SMALKOMIS
(Ašakūhas)

S VESTUVJ

indami jubiliatus 
, linkime jiems d: 
ag, daug gražių sė 

metelių. Malonu mur 
ikinti ir todėl, n

. Garšva yra vien 
„Amerikos” rėmė;

Ilgiausių, laim 
džiaugsmingiau! 

metų!
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ir New Jersgey valst

310 Joh '* Street,

čio 16 d. Apreiš 
bažnyčioje per iš 
mišias kun. K. P 
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ir Petrausko, am: 
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bet Lietuvos gyy^i 
čia, kad kažkas uL 
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visokių barbariškij c- 
įsakymų bei 
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LOTARINGIJOS PRANCŪ
ZAI TŪKSTANČIAIS 

TREMIAMI

PRANCŪZIJOS KOLONIJŲ 
LIKIMAS

ŠEŠI MILIJONAI DARBI
NINKŲ GAUSIĄ DARBO

kad tik neangliškos spau
dos leidinių dėka taip sėk
mingai New Yorke praves
ta vyrų registracija karinei 
prievolei atlikti; už artimą 
ir nuoširdų bendradarbiavi
mą pulk. McDermott pareiš
kė savo ir bendradarbių di
delį dėkingumą. Kalbėjo ir 
majoras Anuskiewicz, kurs 
buvo paskirtas prie pulk. 
McDermott. (Majoro tėvas 
lietuvis, motina lenkė; jis 
truputį kalba lietuviškai).

Vakarienėje sukeltos dide
lės ovacijos graikų laikraš
čio redaktoriui, pareiškiant 
užuojautą užpultai graikų 
tautai ir pritariant jos kar
žygiškoms pastangoms sėk
mingai atremti priešo už
puolimus. Parenk amosios 
Tarnybos lietuvių skyriui va
karienėje atstovavo adv. K. 
R. Jurgėla, o lietuviškai 
spaudai — „Amerikos” re
daktorius.

24 amatų mokyklos New 
Yorke turės savo 
parodą Brooklyno 
j e. Paroda bus 
lapkr. 30 d.

išdirbinių 
muzieju- 

atidaryta Prancūzija, pasirašiusi pa
liaubų ir pasidavimo sutartį 
su Vokietija, nenustojo savo 
turtingų kolonijų Afrikoje, 
Azijoje ir kitose pasaulio da
lyse. Prancūzijos valdytos 
kolonijos, kaip Indokinija, 
Madagaskaro sala, Syrija, 
Morokas, Vakarinė Afrika 
paliko ištikimos maršalo Pe
tain vyriausybei, kuri pasira
šė paliaubas. Kelios mažos 
kolonijos pareiškė lyg ir su
kilimą ir pasidavė Anglijos 
kariuomenei t a r n a u jaučio 
prancūzų generolo De Gaulle 
valdžiai.

Neseniai Petain, didžiojo 
karo didvyris, 84 metų am
žiaus, susitiko su Prancūzijos 
nugalėtoju Hitleriu, kurs di
džiojo karo metu buvo tik pa
prastas korporalas. Po šio 
pasimatymo Petain vyriausy
bė išleido prancūzų tautai pa
reiškimą, kuriame pažymėjo, 
kad Prancūzija su Vokietija 
bendradiarbiaus taikai Euro
poje užtikrinti. Dėl šio pa
reiškimo visur kilo daug skir
tingų aiškinimų. Bijoma, kad 
Prancūzijos vyriausybė už 
tam tikrus pažadus galėjo 
užtikrinti bendradarbiavimą 
kovoje prieš Angliją. Bijoma, 
kad prancūzų kolonijos nepa- 
gelbėtų vokiečiams įvykdyti 
blokadą prieš anglus.

Praeitą savaitę New Yor
ke lankėsi darbo sekretorė 
Frances Perkins ir viename 
susirinkime savo kalboje pa
reiškė, kad pradėti dideli 
valstybės apsaugos ir gyni
mo darbai netrukus duosią 
atitinkamo darbo šešiems, o 
gal ir aštuoniems milijonams 
darbininkų. Tai įvyksią ne
trukus, ateinančiais metais.

Kitas kalbėtojas nurodė, 
kad kraštui reikalingos sau
gumo ir gynimosi progra
mos numatytiems darbams 
atlikti įvairios dirbtuvės su
naudos nuo keturių iki pen
kių milijonų darbininkų; šių 
milijonų darbininkų įtrauki
mas į darbą padidins kraš
to gyventojų pajamas, pa
didins įvairių pirkinių rei
kalavimus ir tuomi suteiks 
dar dviem ar trims milijo
nams darbininkų darbo ki
tose dirbtuvėse, kaip. pav. 
automobilių, baldų, drabu
žių ir t.t

Paryžius. — Visą Prancū
ziją palietė naujas skausmas, 
kai vokiečiai įsakė jų už
imtos Lotaringijos prancū
ziškai kalbantiems gyvento
jams išsikraustyti į neuž
imtą Prancūzijos dalį, o į 
jų per dešimtmečius gyven
tas vietas atgabenami vo
kiečiai, anksčiau gyvenę Ru
munijoje, Italijoje ir Pabal
tijo valstybėse.

Prancūzijos vyriausybė nu
siuntė ministerio pirminin
ko padėjėją Lavai į Paryžių 
tartis su vokiečių vadovybe 
ir tikimasi vokiečių švelnes
nės veiklos. Praeitą savai
tę vokiečiai iš Lotaringijos 
išgabendavę po 6,000 pran
cūzų kasdien.

Lotaringijos provincija iki 
1871 metų priklausė Pran
cūzijai, 
atiteko 
laimėto 
atsiėmė
dabar ji vėl atiteko vokie
čiams. Joje gyveną arti mi
lijono prancūzų.

rą Montvilą. Jaunųjų paly- : 
dovais buvo šios poros: Ka- ; 
zimira ir Edv. Genevičiai, , 
Adelė Mačinauskaitė ir Jo
nas Bridžas iš Waterburio; 
Nellie Stravinskaitė ir Jo
nas Ambrozaitis ir Floren
cija Kaswinklo ir Antanas 
Pūkenis, jaunosios brolis. 
Jaunąją prie altoriaus atly
dėjo jos tėvelis. Per jung
tuvines mišias labai gražiai, 
artistiškai solo pagiedojo Al
dona Liutkiūtė. Jaunave
džiams kun. K. Paulonis pa
sakė nuoširdų pamokslėlį.

Vestuvių pokylis įvyko 
SLA salėje, dalyvaujant di
deliam būriui svečių, kurių 
tarpe buvo kun. K. Paulonis, 
daug dalyvių iš Waterburio, 
jaunojo giminių. Visi linkė
jo jaunavedžiams gražaus 
šeimyninio gyvenimo.

Jaunavedė Aleksandrija 
Pūkenytė - Montvilienė buvo 
veikli Apreiškimo par. jau- 

ypač 
sodalietėse ir vyčiuose, eida
ma įvairias pareigas. Ji bu
vo artima ir „Amerikos” bi
čiulė, daug kartų dirbusi į- 
vairiose pramogose. Visų ji 
buvo gerbiama ir mylima. 
Jos vyras Petras Montvila 
yra waterburietis, šv. Juo
zapo lietuvių parapijos na
rys, veiklus, nuoširdus jau
nuolis. Abu jie sudaro labai 
gražią porą, kuriai visi pa
žįstami linki šviesiausios 
ateities.

Vestuvių puota, kurią iš
kėlė jaunosios tėveliai, „Ame
rikos” skaitytojai, praėjo la
bai jaukioje nuotaikoje. Ir 
vyresnieji ir jaunesnieji bu
vo maloniai priimti jaunave
džių ir p.p. Pūkenių.

Geriausio pasisekimo 
niesiems Montvilams!

Williams-Teismo rūmai 
burg Plaza pradėti remon
tuoti. Dirba W.P.A. darbi
ninkai.

5 «nis dienomis „Ameri- 
įstaiga turi daug ma

čečių, kurie reiškia pa
tinimo, kad „Amerika” 
ąukė tinkamesnių patal- 

ir 
u galės geriau patar- 
i lietuvių katalikų vi- 
enei.
New Jersey buvo apsi- 
j: kun. Juozas Simonai- 
lizabetho liet. par. kle- 
, Kunigų Vienybės Ry- 

rovincijos pirmininkas; 
Mykolas Kemežis, Jer- 
ity klebonas, buvo ap- 
ęs drauge su savo mo-

VENEROJE
GUTEį

Planetų tyri 
rimsta beieškodami 
se gyvybės žymi( 
svajota, kad Marso 
gali būti žmonių ai 
vūnų. Šomis dienom 
nomas Spencer J 
nąs Anglijoje, 
mokslininkų įstaigai 
kad Veneros pi 
pradėti atsirasti 
ženklų. Jo nuomom 
turinti palankias sį 
vybei. Ji yra 23mili 
lių arčiau nuo saulės, 
sų žemė.

Paskutiniai tyrinėji1 
rodę, kad aplink V 
susidarę sluoksniai i 
jei yra debesų, tad 
ir vandens.

NAUJAS TUNELIS JAU 
VEIKIA

Jis stropiai Įnimo organizacijose,

New Yorke viešųjų mo
kyklų vadovybė nutarė duo
ti kiekvieną trečiadienį tiky
bos pamokoms vieną valan
dą. Pamokos bus duodamos 
kiekvienos tikybos nuskirto
je vietoje.

Panamoje pradėjo gaudy
ti uodus. Tam reikalui sam
do žmones, kurie gula į 
tam tikrus tinkus, apsuptus 
kitais tinklais, per kuriuos 
uodai įlenda ir ten jie 
mušami. Darbininkui už 
lų gaudymą mokama 1 
25c. per dieną.

už- 
uo- 
dol.

bet tais metais ji 
vokiečiams po pra- 
karo. Prancūzai ją 
per didįjį karą, o

Rusijos gyventojai kenčia 
vergiją, koncentracijos sto
vyklų būvį ir dar blogiau, 
nei kalėjimą. Taip pasakė 
„North King” laivo jūrinin
kai, sugrįžę iš Vladisvosto- 
ko.

Lapkričio 15 d. atidary
tas naujas požeminis susi
siekimas tarp Manhattan© ir 
Queens, vadinamas Queens- 
Midtown tuneliu, kaštavęs 
58 milijonus dolerių. Tune
lis pravestas po East upe ir 
jis labai palengvins Queens 
apskrities ir jos apylinkės 
gyventojams greičiau ir 
lengviau pasiekti New Yorko 
vidurmiestį ir lengviau su
grįžti iš miesto centro. Ti
kimasi, kad tuneliui iškasti 
ir įrengti įdėtos išlaidos 
greitai apsimokės; už auto- 
mobiliaus pravažiavimą 
kės

— Ukmergės mieste buvo 
nacionalizuotos 37 parduo
tuvės ir apskrityje — 4, bū
tent: Gelvonyse, viena, Šir- 
vintuose dvi ir Kovarske vie
na parduotuvė. Visas pre
kybos įmones perėmė žemės 
ūkio draugija, o knygynus 
valstybinė leidykla.

— Jau oficialiai panaikin
tos visos Nepriklausomosios 
Lietuvos valstybinės ir reli
ginės šventės. Įvestos šios 
šventės: Naujieji Metai sau
sio 1 d., Lenino ir 1905 me
tų revoliucijos minėjimo die
na sausio 22 d., „tarptauti
nio proletariato solidarumo 
diena” — gegužės 1 ir 2 d., 
Lietuvos paskelbimas sovie
tų respublika liepos 21 d., 
Komunistų revoliucijos Rusi
joje sukaktuvės lapkričio 7 
ir 8 d., ir Stalino Konstitu
cijos diena gruodžio 5 d.

— Ariogaloje, Kėdainių ap- 
skr., komjaunimo skyrius bu
vo sušaukęs susirinkimą. Bu
vo skaitytas referatas „Ką 
tarybų valdžia davė Lietuvos 
darbo žmonėms”. Paskaitą 
skaitė '„draugas” M. Šeras, 
kuris, aišku, sąmoningai ne
pasakė, ką tarybų valdžia 
davė žydams.

— Vilniaus miesto savi
valdybė perėmė savo kon- 
trolėn viešbučius ir nakvy
nės namus.

pkričio 19 d. pirmą 
„Amerikos” įstaigą ap- 

ė kun. Juozas Karalius, 
ndoah, Pa., lietuvių 
klebonas, Kunigų Vie- 

centro iždininkas, 
dus lietuviškos spau-
rėmėjas.
ėjo „Amerikos” įstai- 
Intertypo Fondui pa- 

jo $10.00, linkėdamas 
rikai” sėkmingai 

flat augti, plėstis.
a savaitę „Amerikoje” 
si artimi „Amerikos” 
iiai ir skaitytojai: grab, 
alantieiienė, maspethie- 

Alb. Cinlys ir brookly- 
is K. Sirutavičius. Visi

;” Intertvpo 
'ui paaukojo po 2 dol.
iems svečiams už atsi- 

a ir paramą nuošir- 
ačiū.

LICENSl/TT,'“3.
WHOLESALERS 

BEER, WINES &

NOTICE is hereby given th:: 
L 859 has been issued to a 
to sell wine and liquor at ta 
tion 107 of the Alcoholie 
Law at 10 Fourth Are., fee 
lyn, County of Kings, to k 
the premises.
G. & S. DEPOT BINE I lEi 
10 Fourth Ave.,

NOTICE is hereby gira Iki 
GB 11728 has been issued to n 
to sell beer at retail wdc 
the Alcoholic Beverage Cow 
Foster Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed t

JOHN HART 
1503 Foster Ave..

NOTICE is hereby gira tbs: 
GB 11690 has been issued to fe 
to sell beer at retail under 
the Alcoholic Beverage Cress!!»

ARŠVŲ SUKAKTIS

ir

rei-
sumokėti 25c.

NEPILIEČIŲ 
REGISTRAVIMAS

PABALTIJO IR SKANDI
NAVIJOS FILMOS

pkričio 20 d. sukako 
i 25 metai, kai Kazi- 
ir Juozas 
šeimyninį 
uvininkai 

i Brooklyno 
kolonijų lietuvių visuo- 

...... ..... ........Abu yra stambūs 
of1€KH^, to^b^ronmriS*^otinės lietuvių veiklos

’jai. Abu maloniai lau- 
i įvairiose pramogose, 
remia viską, kas tik 
iška. Jubiliatas Juozas 
ra visiems žinomas sa- 
fesijoje, kurio teisin- 

sąžiningu .patarnavimu 
pasinaudoję šimtai, o 

ir tūkstančiai lietuvių, 
ršvai išaugino gražią 

ivišką šeimą; duktė Ani- 
ių metų pavasarį baigė

Yorko universitetą, 
ma Bakalauro laipsnį;
Juozas lanko milita- 

mokyklą Bordentown,

RICHARD JOBDfl I- 
4018 Glenwood Rd.,

NOTICE is hereby gira ta - 
GB 11680 has been issued »t? 
to sell beer at retail nrĖ šs» 
the Alcoholic Beverage Ges-’ 
Howard Ave., Borough of 6® 
of Kings, to be consumedra 

MARTIN HOW 
Horan’s Graej _ 

196 Howard Ave., fcs

NOTICE is hereby gira 
GB 11739 has been issned 
to sell beer at reail mfe ** 
the Alcoholic Beverage te’ 
McDonald Ave., Borough of . 
ty of Kings, to be eonsn'- - 
mises. _______

BERNARD UNTffi® 
950 McDonald Ave.,

NOTICE is hereby gira & 
GB 2798 has been issued to ® 
to sell beer nt retail rate 
the Alcoholic Beverage G»tn 
Stagg St., Borough of Bmto’- 
Kings, to be consumed tdl2 

PHYLIS P® .
292 Stagg St., 6,85

NOTICE is hereby gira 
GB 11127 has been issued to 
to sell beer at retail wfe 
the Alcoholic Beverage Catn^

Kings, to be consume
KARL AUGVST W 

4101—3rd Ave.,

NOTICE is hereby gira 
GB 10961 has been issued

Garšvai su
gyvenimą, 

plačiai ži- 
ir tolimes-

jau-

ADV. ST. GABALIAUSKAS 
BUS KITĄ SAVAITĘ

tne Atcobone beverage^ Akindami jubiliatus J. 
3rd Ave., B^^įgjvas, linkime jiems dar 

i daug, daug gražių sėk- 
notice is hereby gira metelių. Malonu mums 

tGoBsįrUa^W? »sveikinti ir todėl, nes 
>• J. Garšva yra vienas 

of Kings, ‘o^ron^, mų „Amerikos” 
ulių. Ilgiausių,

Neseniai iš Lietuvos atvy
kęs adv. Stasys Gabaliaus- 
kas, buvęs įvairių Lietuvos 
organizacijų veikėjas, dir
bęs ir Draugijoje Užsienio 
Lietuviams Remti, kitą sa
vaitę sugrįš į mūsų apylin
kę. Lapkričio 29 d. jis kal
bės Bayonnes šv. Mykolo 
liet. par. salėje, o gruodžio 
1 d. lankysis Hartforde. 
Apie gruodžio 15 d. jis vėl 
sugrįš į mūsų apylinkę ir 
turės keliose vietose prakal
bas. Šiuo metu jis lankosi 
Pittsburgho apylinkėse, kur 
turi ištisą eilę prakalbų. 
Gruodžio 8 d. jis kalba De
troite.

Šalies vyriausybė pakar
totinai primena, kad iki 
gruodžio 26 d. paskirtose 
vietose privalo įsiregistruo
ti visi svetimšaliai-nepilie- 
čiai. Nors jau įsiregistravo 
arti trijų milijonų, bet dar 
yra žymus skaičius nepilie- 
čių, neišpildžiusių įstatymo.

Tegu neatsiranda nė vie
no lietuvio nepiliečio, kurs 
prasilenktų su šio įstatymo 
reikalavimais.

„Amerikos” įstaiga mielai 
ir dykai patarnaus visiems 
lietuviams nepiliečiams už
pildyti reikalingas blankas. 
Svarbu žinoti, kad registra
vimas nebus pratęstas po 
gruodžio 26 d., tad reikia 
registruotis dabar, tuojau, 
nelaukiant Kalėdų.

Praeitą pavasarį rytinėse 
valstybėse buvo rodomos Pa
baltijo ir Skandinavijos lie
tuviams nematytos filmos 
apie Lietuvą, Latviją, Esti
ją ir Skandinaviją. Užėjus 
vasaros karščiams filmų ro
dymas atidėtas. Dabar, at
vėsus orui, filmų rodymas 
bus tęsiamas toliau. Tam 
rengiamas maršrutas po ko
lonijas.

Filmos yra naturalės spal
vos, labai vykusiai ekspertų 
pagamintos; apie tai teigia
mai atsiliepė amerikoniška 
ir lietuviška spauda. Jos yra 
moksliško pobūdžio ir da
bar, kada į Lietuvą ir ki
tas Pabaltijo valstybes ne
galima vykti, gera proga pa
sigėrėti jųjų gražiais vaiz
dais filmoje ir prisiminti 
gražiąja ir visų mylimą LIE
TUVĄ. Filmos rodymas už
ima per dvi valandas.

Interesuoti asmenys, orga
nizacijos ir klubai, malonė
kite kreiptis į programos 
rengėją: VI. Mučinskas, 105 
Etna St., Brooklyn, N. Y.

— Benediktinių vienuoly
no Kaune primajame aukšte 
įrengtas Kauno meno mo
kyklos mokinių bendrabu
tis.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y. 

Tel. EVergreen 7-7550

ĮVAIRIOS ŽINIOS

PAGERBS NEANGLIŠKĄ 
SPAUDĄ

Midtown-Qeens tuneliu per 
valandą pravažiuoja 
automobilių.

1,440
o
Q 
O 
fo
O

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH FOTOGRAFAS 

65-23 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

LIETUVIŠKASRESTORANAS
BAR & GRIM.

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

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn. N. Y.

Brooklyn© Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas
Modemiška Koplyčia

j

yj

V

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius
Notary7 Public

373 Crescent St., 
NOTICE is hereby given A 

RL 14194 has been issued 1 
to sell beer, wine and 
Section 107 of the 
Countrol Law at 400 
rough of Brooklyn. County» I 
consumed on the premia- t 1 

■WILLIAM DC&Ą t
400 Nostrand Ave., “ 

----------- ---------- '■/ 
NOTICE is hereby gira 
EB 1362 has been issued to 
to sell beer at retail un® 
the Alcoholic Beverage 
Clarkson Ave., Borough « 
of Kings, to be consunw ’

LOUIS NOGL’ 
1102 Clarkson Ave., 

----------- ---------- -  
NOTICE is hereby gha> 
EB 2928 has been issued^ 
to sell beer at retail 
the Alcoholic Beverage 
Thatford Ave., Borough <d 
of Kings, to be consumed,. 1

DORIS AJCJ? > 
Nile RestrA..Vl 

321 Thatford Ave., ' A

rėmėjų- 
laimin- 

lių, džiaugsmingiausių 
j metų!

ENYTĖS vestuves

apkričio 16 d. Apreiški- 
par. bažnyčioje per iškil- 

K. Pau- 
kunigų 
amžinu 

sujungė

j įgas mišias kun.
is, asistuojamas

jo ir Petrausko, 
irystės ryšiu
Sandrą Pūkenytę ir Pet-

Parenkamosios Tarnybos 
New Yorko vadovybė lap
kričio 15 d. istorinėje Fraun- 
ces užeigoje surengė vaka
rienę neangliškos New Yor
ko spaudos redaktoriams pa
gerbti, į kurią atsilankė apie 
70 asmenų. Į vakarienę bu
vo pakviesti ir Parenkamo
sios Tarnybos skyrių vedė
jai. Svarbiausias vakarienės 
kalbėtojas buvo pulk. Mc
Dermott, Parenkamosios Tar
nybos New Yorko mieste 
viršininkas. Jis pažymėjo,

Valdžios inžinieriai 
rinėja Flushing Bay; 
taisyti karinių lėktuvų stotį.

nag- 
mano

Po Meeker Ave., Brookly- 
nene naujuoju tiltu mano
ma įtaisyti miesto sandė
lius. Įtaisymas kaštuosiąs 
apie 100,000 dol.

New Yorko policija prašo 
tų, kurie turi kokius senus 
ar atliekamus vaikams žais
lus, priduoti jiems. Jie su
tvarkys ir perduos neturtin
giems vaikams per Kalėdas.

Tel. EVergreen 7-1645

ĮOIOIOIOIOIOIOIOĮOIOI

•fas 56-tas
New Yorko mieste pašal

pą gaunančių tarpe yra 75 
nuošimčiai čia gimusių.

Tel. Harrison^

(Ašakū/

GRABORIL
BALZAMUO,

Laisniuotas Nej 
ir New Jersff

LINKSMAS BALIUS
I

Rengia šv. Jurgio Lietuvių Draugija

:< ŠEŠTADIENĮ 

Lapkričio - November 23 d., 1940 
grI^nd paradise saleje

‘ I \
irand

Pernai Queens 
paukščių mylėtojai 
ten gyvenančių 
108 rūšis.

apskrity 
suskaitė 

paukščių

310 Johr
Harrisr

ia 6:30 vat vak.

Brooklyn, N. Y.

— Įžanga 40c.

Planuojama išvesti sker
sai J.A.V., nuo rytų lig va
karų, platų kelią, kuris tu
rėtų 400 pėdų pločio ir, es
ant reikalui, būtų pavarto
tas kariniams reikalams. 
Kaštuotų apie bilijoną do
lerių.

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS
ioįoįoįo;

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

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITIENĖ IR SCNAI

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

U

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Evergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

i

—*
In

Graborius—Balsamuotojas

Lie. No. L-886

264 Grand St., Brooklyn
Kampas Roebling Street 402

Manhattan Liquor Store

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

TAI YRA GERIAUSIA VIETA
PIRKTI SAVO GĖRIMUS

Hoioioioioioiololololoioiolololololololololololojololoxiioioioioioiololololoic

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

Metropolitan Avenue 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

į Namas tas pats, tik miesto pa- 
| tvarkymu pamainytas numeris 
j buvusio 107 Union Avenue.1.——----— ---

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. V AI. ANTIE JUS

VERONICA R. VALANTIEJUS
LAISNIUOTAS GRABORIUS 

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



APYLINKES SEIMELIO REIKALU
New Yorko Apylinkės Lie

tuvių Katalikų Seimelis šie
met šaukiamas gruodžio 29 
d., sekmadienį, 2 vai. popiet, 
Viešpaties Jėzaus Atsimai
nymo parapijos salėje, 64-25 
Perry Ave., Maspeth, N. Y.

kimais pianistas, matyti, no
ri pataikauti žemiausioms 
komunistų tarnams, bandy
damas įtikinti, kad laisvos 
Lietuvos žmonės neįvertino 
meno, kad meną supras tik 
vergiškai nusiteikę.

Atstovų ir svečių regis
tracija bus pradėta 1:30 vai. 
popiet, seimelio posėdis tu
ri būti pradėtas 2 vai. po
piet. 6 vai. vak. bažnyčioje 
įvyks atitinkamos pamaldos, 
o 7 vai. vak. par. salėje 
bus turtinga ir turininga 
vakarienė su koncertine pro-, 
grama.

Visos draugijos prašomos 
nelaukti atskirų pakvietimų, 
bet tuojau išrinkti bent po 
5 atstovus ir aprūpinti juos 
reikalingais į g a 1 i o jimais. 
Kiekviena apylinkės lietu
vių katalikų draugija siun
čia po 5 atstovus. Laukia
mi ir malonūs svečiai.

Seimelio d a r b otvarkėje 
svarbūs tautos ir mūsų apy
linkės veiklos klausimai, ku
riems referuoti pakviesti 
atitinkami pranešėjai. Visos 
draugijos privalo pasirūpin
ti, kad seimelyje būtų tin
kamai joms atstovaujama.

Feder. Apskrities Valdyba

Nežiūrint, kaip puikiai pi
anistas skambintų, nežiūrint, 
kokias gražias kompozicijas 
dabar jis kurtų, lietuvių nu
sistatymas jo atžvilgiu la
bai aiškus: lietuviai negali 
ir neprivalo remti tokio as
mens, kuris eina su Lietuvos 
laisvės panaikintojais ir jų 
pritarėjais, kuris linksmina 
Maskvos atstovus ir jų pa
taikūnus.

Lietuvių tauta kenčia di
džiausias kančias, o jos na
riu save skelbiąs pianistas 
linksmina kankintojų atsto
vus ir tarnus. Ar gali būti 
abejonė, kur tikras lietuvių 
kelias?

Angelii Karalienes 
Parapija

Šv. Vardo draugija rengia 
dvi nepaprastas pramogas. 
Pirma — penktadienio vaka
rą, sausio 3 dieną, 1941 m., 
parapijos salėje. Bus kaip 
ir Naujų Metų sutikimas. 
Bilietai į šį balių bus ta 
pačia kaina, kaip ir visada.

Antrasis balius bus ir 
penktadienio vakarą, vasario 
21 d., prieš pat Užgavėnes. 
Čia, be ko kito, jaunimas 
turės progos gražiai pasi
linksminti. Draugijos pra
šomos nieko nerengti tomis 
dienomis.

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
tivisi draugijų veikėjai, 

’nors jie ir nebūtų atstovai 
į apskritį. Valdyba

SVEČIAS PIANISTAS

New Yorkan yra atvykęs 
įžymus Lietuvos pianistas— 
kompozitorius, kurs yra kon
certavęs ne kartą užsienyje. 
Jis yra pasiekęs ir susilau
kęs muzikos pasaulio įvairių 
įvertinimu, daugumoje pa
lankių. Keblioms aplinky
bėms susidarius, šis svečias 
pateko į lietuvių komunistų 
glėbį, į jų prieglaudą, į jų 
visišką globą. Anksčiau gau
tos žinios iš Pietų Amerikos 
visiškai pasitvirtino, kad pi
anistas linkęs artimai ben
drauti su Lietuvos užgrobė
jais ir jų agentais.

Lapkričio 7 d. Sovietų Są
jungos konsulate buvo priė
mimas komunistinės revo
liucijos sukakties proga, ku
riu nuo Lietuvos pavergėjų 
pripažintoj ų ir garbintojų 
buvo pakviesti Mizara, Bim
ba, Gužas, Gužienė-Sasnienė, 
Rubinas Matusevičius, dr. J. 
Kaškiaučius ir . . . neseniai 
atvykęs pianistas Bacevi
čius. Visi svečiai vaišinti ru
siška vodka ir kitais rusiš
kais ,.gardumynais”. Lietu
vos laisvės pasmaugė jų 
agentai ir šlovintojai labai 
džiaugėsi priėmimu, o pia
nistas visiems Sovietų kon
sulo svečiams palinksminti 
paskambino. Save lietuviu 
laikąs pianistas skambino 
patalpose tos šalies, kurios 
kariuomenė užėmė Lietuvą 
ir šiandie šiurpiai terioja 
jos kraštą, suiminėja geriau
sius lietuvius ir išsiunčia 
juos į Rusijos tolimas gel
mes.

Svečias pianistas jau 
skambino ir Maskolijai ver
gaujančio laikraščio koncer
te. Ne tik skambino, bet 
pasikalbėjimuose, p a s k elb- 
tuose komunistų spaudoje, 
niekina Lietuvos liaudį, sa
kydamas, kad Lietuvos žmo
nėse kultūrinis atsilikimas 
žymus ir pan. Tais pareiš-

PLAUKIANTI VODKA...

Brooklyno vyskupijos į- 
takingas „The Tablet” laik
raštis praeitą savaitę pa
skelbė savo redakcinį straips
nį, kuriame energingai kri
tikuojamas atsakingų mūsų 
šalies vyriausybės pareigū
nų dalyvavimas Sovietų Są
jungos suruoštame pokyly
je komunistinei revoliucijai 
paminėti.

Laikraštis vaizdingai ap
rašo, kaip komunistų atsto
vybės patalpose plaukte 
plaukė vodka, o įvairūs dip
lomatai spaudė ranką atsto
vui tos šalies, kuri yra su
sitepusi nekaltu suomių, lie
tuvių estų, latvių ir lenkų 
krauju.

Mūsų parapijos jaunimo 
klubas savo šokius ir krep- 
šinį-basketball rengia kiek
vieną antradienį Grand Pa
radise salėje, kampas Grand 
ir Havemeyer Sts., Brookly- 
ne. Visi, ypač jaunuoliai pra
šomi atsilankyti. Bilietai sa
lėje 35c., iš anksto perkant 
pas žaidėjus — 25c.

Parapijiečiai turėtų nepa
miršti, kad parapijos mokyk
loje yra pamokos vaiku
čiams. Antradieniais, ketvir
tadieniais—nuo 4 iki 6 vai. 
vak., šeštadieniais nuo 9 iki 
12 vai. pietų.

Be to, yra pamokos ir su
augusiems, ypač tiems, ku
rie nori gauti pilietybės po
pierius. Vakarais juos mo
ko sesutės pranciškietės. Mo
komi vyrai ir moterys. Čia 
yra labai gera proga prisi
rengti Amerikos pilietybei.

NEW YORKO PAŠTAS

New Yorko mieste paštas 
yra vienas didžiausių J.A.V., 
nes jame dirba 21,078 dar- 
Įbininkai.
, Turi 73 dideles ir 90 ma
gesnių stočių.

Gauna ir išsiunčia—išne
šioja 15,000,000 laiškų kiek
vieną dieną.

Gauna ir išnešioja 125,000 
registruotų laiškų kiekvieną 
dieną.

Gauna ir išsiunčia 72,000 
apdraustų ir C.O.D. siunti
nių kiekvieną dieną.

Pasveria ir išsiuntinėja 
250,000 svarų laikraščių ir 
mėnraščių kiekvieną dieną.

Suranda negerai užaadre- 
suotuose — Dead Letters — 
laiškuose $53 pinigais kiek
vieną dieną.

Metinis pardavimas siun
tinių, kurių adresuotai ne
surandami, duoda pelno $10,- 
311.00.

Gauna 4,500 pranešimų 
pakeisti adresus kiekvieną 
dieną.

Perleidžia per rankas 115,- 
000 suklaidintais adresais 
laiškų kiekvieną dieną.

Gauna 70,000 siuntinių be 
numerio ir gatvės tik su 
adresato vardu.

Suranda kiekvieną dieną 
30,000 laiškų, siunčiamų be 
tikro adreso.

Surenka $287,000 už paš
to ženklus kiekvieną dieną.

Kasmet parduoda pinigi
nių perlaidų už $73,272,032.

Išmoka kasmet už pinigi
nes perlaidas $141,175,373 
sumoje.

Taupymui 168,763 žmonės 
turi pasidėję $61,483,843.

Pavykęs Vakaras
Lapkr. 17 d. Amž. Rožan

čiaus draugija suruošė links
mą laimėjimų vakarą. Par. 
salė buvo pilna atsilankiu
siųjų. Dalyvavo kleb. kun. 
J. Aleksiūnas, kun. J. Lau- 
rynaitis, kun. V. Masiulis.

Laimėtojai džiaugėsi gra
žiomis dovanomis, visi ki
ti turėjo progos pasišokti, 
pasivaišinti skaniai užkan
džiais. Pirmininkės O. Sije- 
vičienės vadovaujanti ranka 
jautėsi visur.

Rengėjos taria širdingiau
sią ačiū visiems atsilankiu
siems už paramą; K. Ši- 
manskui, M. Petkauskui, 
Schole’s Bakery—už paauko
tas dovanas; S. Pusvaškiui, 
J. Gudamskaitei, S. Aleksiu
mi!, narėms-šeimininkės—už 
malonius patarnavimus.

Susirinkimas
Sekmadienį, lapkr. 24 d., 

per 9 vai. mišias, įvyks Am
žinojo Rožančiaus draugijos 
bendra komunija.

Tuoj po mišparų visos 
narės kviečiamos dalyvauti 
susirinkime, kuris įvyks pa
rapijos salėje.

Pirmininkė

Brooklyno laivų dirbtuvė, 
Navy Yard labai saugoma 
nuo visokių šnipų. Lanky
tojai pereina per policijos ir 
karo sargybos eiles.

SĄJUNGIETES RENGIA

Moterų S-gos 29 kuopa 
penktadienį, lapkričio 29 d., 
8 vai. vak., Apreiškimo par. 
salėje, rengia silkių ir gry
bų pramogą. Visi maloniai 
kviečiami. Komisija ruošia
si visus maloniai priimti. Bi
lietai po 35c., gaunami pas 
nares. Pelnas pusiau su pa
rapija. Kviečia 29 kuopa

BASKETBALL IR ŠOKIAI
Kiekvieną Antradienį

GRAND PARADISE SALĖJE
Grand ir Havemeyer Streets Brooklyn, N. Y.

Šokiai nuo 8 vai. vak. — 9 vai. įvyksta įdomus vaikinų 

ir merginų komandų žaidimai. Ruošia Angelų Karalienės
Parapijos Jaunimo Klubas.

Šv. Jurgio Parapi ja
Naujų Metų Sutikimas
Šv. Jurgio parapija rengia 

Naujų Metų Sutikimo balių 
antradienio vakarą, gruodžio 
31 d. Iš anksto apie tai pra
nešama, kad visi parapijie
čiai žinotų ir tą vakarą ne
darytų jokių kitų suėjimų 
bei vaišių, o visi skaitlin
gai susirinktų į šį balių ir 
bendrai palydėtų į beribes 
senus metus ir kartu 
džiaugsmingai sulauktų nau
jų 1941 metų.

Maskaradų balius
Par. choras lapkričio 30 

d., šeštadienį, 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.

re sesuo Kristina. N. Ra- 
gelytė ir Fr. Jočiūtė paįvai
rino vakarą. Sesuo Urboną 
paskaitė labai įdomų straips
nį. Dabar lauksime ateinan
čio įdomaus susirinkimo.

EL Matulionytė

PAD E K A

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

Tel. STagg 2-7177

MALONIAI KVIEČIA

Šį' penktadienį, lapkričio 
22 d., grab. Shalins-Šalins- 
ko salėje, prie pat Forest 
Parkway stoties (Jamaica 
line), Woodhavene, L. K. Su- 
sivienymo 135 kuopa ruošia 
įdomų žaidimų-laimėjimų va
karą, kurin maloniai kviečia 
visus, kurie nori smagiai, 
tinkamai laiką praleisti. Vi
si atsilankę bus atitinkamai 
pavaišinti. Pramogos pra
džia 8 vai. vak. Bilietai po 
50c.

Apreiškimo par. šv. Var
do draugija lapkričio 15 d. 
turėjo grybų ir silkių vaka
rą, kuriame susilaukta gau
saus atsilankymo draugijos 
narių, kuriem tariam ačiū. 
Daug atsilankė ir Angelų 
Karalienės par. šv. Vardo 
draugijos narių, kuriem šir
dingas ačiū už nuolatinę pa
ramą. Labai ačiū ir gausiai 
atsilankiusiems moterims.

Didelė padėka P. Šalinskui 
už atsilankymą ir gausią 
paramą.

Buvo 3 piniginiai laimėji
mai, kurie atiteko A. Juod
zevičiui, P. Draugelienei ir 
K. Rasmantui.

Vakaras gražiai pavyko, 
praėjęs prie kortų žaidimų 
ir gražių pasikalbėjimų. Šir
dingas ačiū kleb. kun. Pa
kalniui ir dvasios vadui kun. 
A. Petrauskui už atsilanky
mą.

Draugijos Valdyba

MIRĖ

MASPETHO SODALIEČIŲ 
VEIKLA

Sodaliečių mėnesinis susi
rinkimas įvyko lapkričio 12 
d. Išrinkta tokio sąstato 
valdyba: pirm. J. Zembraus- 
kaitė, vicepirm. O. Kučins
kaitė, ižd. M. Bugenytė, sekr. 
St. Kelmelytė, fin. sekr. Gen. 
Cerebiejūtė, kor. sekr. M. 
Augustinaitė; dvasios vadu 
yra kun. J. Kartavičius; la
bai daug pagelbsti seselės 
pranciškonės M. Urbana ir 
M. Kristina.

Daug svarbių dalykų ap
tarta. Merginos iškilmingai 
dalyvaus procesijoje per 40 
vai. atlaidus gruodžio 3 d. 
Gruodžio 8 d. per 9 vai. 
mišias sodalietės bendrai eis 
prie Komunijos ir po to tu
rės bendrus pusryčius.

Nutarta ateinančiais me
tais, gavėnios metu, pasta
tyti operetę „Aukso Kurpe
lė”. Didideliu džiaugsmu 
merginos pasiėmė įvairias 
roles.

Susirinkimą malda uždą-

Lapkričio 14 d. Kalvari
jos kapinėse palaidota Pa
tricija Daniels, gyvenusi 192 
Sixth Ave., New Yorke. Mi
rė šv. Vincento ligoninėje. 
Nuliūdime paliko tėvelius 
Petrą ir Daratą Danielius. 
Laidotuvių dieną Vincas 
Danielius, Petro tėvas, nu
vežtas į ligoninę, Brentwood, 
L. I.

Grab. V. Valantiejienė reiš
kia užuojautos Gen. Gedvi
lienei dėl jos sesutės Ane
lės (Lukoševičiūtės) McGov
ern ir švogerio netikėtos mir
ties.

SKAITYTOJŲ RATELIS 
DAR VEIKIA

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Lapkričio - Nov. 22 d.,

Šventadieniais susitarus 
Tel. EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
8—10 ryto 
1—2 po pietų

VALANDOS: 
9—12 ryte

\1KAIP
lito. *•

į jie praregės? 
h&i tie vaikai.
ji laisvė?

o lietuviai.

IRU-EMBER COAL COMPANY 
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Karas ar nekaras, lietu
viškų knygų skaitymo mė
gėjai nenustoja skaityti. Li
thuanian Book-of-the-Month 
Club ypač džiaugiasi, kad jų 
visi knygų užsakymai iš 
Kauno sėkmingai išpildyti. 
Jau metai sukanka, kai šis 
klubas rūpinasi partraukti iš 
Lietuvos įdomių novelių ir 
apysakų ir iki šiol šis dar
bas eina be didelių kliūčių. 
Ypač džiugina faktas, kad 
Amerikoje gimusieji pradeda 
vis daugiau įdomautis lietu
viškomis knygomis ir net 
stebisi, kad lietuvių rašyto
jai gali juos taip sudominti.

Malonu pranešti visiems 
mėgstantiems praleisti lai
ką su įdomia knyga, kad 
neseniai atplaukė iš Lietu
vos naujoji Komisijos iš
rinkta knyga KARJERIS
TAI, parašyta J. GRUŠO.

Šis be galo įdomus roma
nas supažindina mus su į- 
vairaus tipo asmenimis. Do
mantas yra partijos sekre
torius, uolus, energingas 
idealistas. Domantienė yra 
savo rūšies peteliškė, kuri 
mėgsta skrajoti po visas 
kavines ir po visus pasi
linksminimus, kuri mėgsta 
puošniai gyventi, ir kuri pa
galiau užimponuoja vieną 
smarkų, dar nevedusį kar-

čio 25 d, užgrobtoje 
įje, šalia lito, įvesti 
įįai pinigai — rubliai 
peikos. Už litą nusta- 
a) kapeikų. Kol kas Ii- 
įj paliktas, bet nuc 
;Metų jo nebebus.

_ uvikai sunaikino litą 
' į gyvavusį per 18 me- 

įitas buvo beveik vie- 
is pasaulyje pinigas 
oer įvairias krizes iš- 
į nepaliestas, nenuver- 
j Krito markės, dole- 

Brooklyn, N. y jos, sterlingai, kronos 
si, bet ne litas. Lietu 

jįs suklupo tik pe 
3 okupanto letena.

jiiie litas bevertis. J 
snadarė bolševikai. Atė 
Lietuvą bolševikai pir 
ja užgrobė Lietuva 
į, žmonės stebėjosi, ii 
bolševikų komisarai i: 
i turi daug litų. Kai] 
eturės — jie neteisėta 
dino litus, grūdo juo 
ėms neva už perkama 
sir gabeno viską įRu 
gelmes. Kai svarbiau 

... išgabentos, ks
Cremises0f Kinss’ to be consumed ' & visiškai apiplėšti, pa

Penktadieniais uždaryta 
TeL EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(Vencius)

ADVOKATAS

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

EVergreen 4-7142Tel. SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETUS—VAKARIENE Geriausias pasirinkimą
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš gt ui 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. "5

jeristą, Murzą. Kaip šių tri
jų svarbių asmenų santykiai 
susinarplioja ir prie kokių 
tragedijų prieinama, tik tas, 
kurs perskaitys šį 400 pus
lapių romaną, pilnai tegali 
suprasti.

KARJERISTAI yra kny
ga apie žmones, kurie iš 
gražių principų, paremtų tė
vynės meilės šūkiu," stato 
savo karjeras. Tai yra kny
ga, kuri padaro stiprų įspū
dį apie įvykius ir žmones, 
kokių, be abejonės, buvo ga
lima rasti dar neseniai lais
voje Lietuvoje. Kas nori pra
leisti tikrai malonių valan
dų su knyga, rekomenduo
jame įsigyti knygą KAR
JERISTAI. Kaina tik 85 c. 
Adresas: Lithuanian Book- 
of-the-Month Club, 129 W. 
88th St., New York City, 
N. Y. Komisija

NUBAUSTI STUDENTAI

Pagal karinės prievolės į- 
statymą, visi vyrai, nuo 21 
iki 35 metų amžiaus, priva
lėjo spalių 16 d. įsiregis
truoti, bet New Yorke atsi
rado vienos protestantiškos 
kolegijos 8 studentai, kurie 
atsisakė tai padaryti. Ne
žiūrint profesorių ir draugų 
patarimų ir prašymų, jie 
griežtai atsisakė pildyti į- 
statymą.

Jie atiduoti teismui, kurs 
praeitą savaitę visiems aš- 
tuoniems užsikirtėliams pa
skyrė po 1 metus ir 1 die
ną kalėjimo. Teisėjas teis
me jiems siūlė pakeisti sa
vo nusistatymą ir sutikti 
registruotis, bet jie ir šio 
siūlymo atsisakė. Tada teis
mui neliko kitos išeities, kaip 
tik paskirti įstatymo numa
tytą bausmę.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUUORS

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 Vie 
premises.

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

JEANNE GOTTHEIL 
Century Food

153 — 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 1390 has been issued to the undersigned 
to sell beer nt 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-. 
SB 11256 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 11'7 
of the Alcoholic Beverage Control Law ut 
638 Wythe Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ARTHUR ROSENTHAL
638 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 11706 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Sectit 
of the Alcoholic T 
440 DeKalb Ave.,

©mas ir litas.
me, kad litas bus al

NOTICE is hereby given that Licen _ . - . .
GB 24*................................ ..........

440
CHARLES HOROWITZ

DeKalb Ave., Brooklyn,

CE is hereby given that Licen rz„i T :ohnmia tri 
434 has been issued to the unde llS. Kell LietUVOjC VI 

to sell beer at retail under Sectk ■
of the Alcoholic Beverage Control I li pl6V6SUOS gaTOingO 
112 — 7th Avenue, Borough of Br < ■ vi -i t. _

— sumed < live, litas vel bus a
’emises. . « -i •• i* J
JOHN H. & SEGELKE TIMMER; f2S W V61 jlS 11UCU 
2 7th Ave.. Brooklyn, , .v, .v.-------------------- lietuvišką ištvermę, a

County of Kings, to be con: 
premises.

112—7th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 10868 has been issued to the unde ““?• 
to sell beer at retail under Sectit 
of the Alcoholic Beverage Control I 
590 Albany Ave., Borough of Br 
County of Kings, to be consumed 
premises.

MORRIS GENDLER 
590 Albany Ave., Brooklyn,

mis dienomis Brook! 
tomunistams rėmiau 
s scenos meno mėerėii 

NOTICE is hereby given that Licen IS nairinfialra tTOlka EB 1377 has been issued to the unde 16 Pail lOllbKą VClttd 
co'ntroT'i Sūnūs”, kurį vaič 

1Bnbreou?onsuI«iBl komunistinei visuom 
riklausą asmenys. K 
itu laikraštis po vaic 
paskelbė kelis apraš 
kuriuose išdergiam 

rikalas, barami ji v: 
ieii asmenys. Kodėl 
ros tarnai taip niel 
veikalą?

to sell beer at retail under Sectii 
of the Alcoholic Beverage C . . 
1502 Pitkin Ave., T _
County of Kings, to be consumed 
premises.

ISADORE REINGOLD 
DAVID HALPER

1502 Pitkin Ave., Brooklyn,
NOTICE is hereby given that Licet 
EB 2852 has been issued to the undt 
to sell beer at retail under Secti 
of the Alcoholic Beverage Control 
37 Varick 
County of 
premises.

Avenue, Borough of Bi 
Kings, to be consumed
RAYMOND RASZL 
FRITZ HOERAUF 
Varick Restaurant

37 Varick Ave., Brooklyn,

? fUcby- Kiveinf Li”4šros Sūnų” veikaleEB 2989 has been issued to the unde
to sell beer at retail under Sectii ’OiamOS lietUVlU kO! 
of the Alcoholic Beverage Control I
745 New Lots Ave., Borough of Br jgVO SpaUSdintO 116' County of Kings, to be consumed r
premises.

ALBERT STEIN
745 New Lots Ave., Brooklyn,

žodžio. Jame iškel
Janiški knygnešių n1

EB^ą ^s^isŠ*^ 1̂ Parodomas PS
į°f th^ Akrnhohc ^evera^^nt^^S SaVO tautai. Š 
33 Graham Avenue. Borough of Bl 
County of Kings, to be consumed 
premises.

FRANCES RUBIN
33 Graham Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that Licen 
GB 11032 has been issued to the unde 
to sell beer at retail under Sectit 
of the Alcoholic Beverage Control L 
91 Hull Street, Borough of T 
County of Kings, to be consumed c 
premises.

91 Hull
JOHN CELAURO 

St., Brooklyn,

į Ulad mCL W LCLU-Lexl. O 

” omunistams nepatinl 
šiaudo į tai, kas lie 
šventa. Jų „kritiki 
b, kad veikalas vi 

j Urnas dabartiniems 1 
iBlį nes dabartiniai ru 

ibieji anų laikų lie 
knygnešiai, jie .ši;

NOTICE is hereby given that Licen ilnoXQ T
GB 1447 has bęcn issued to the unde: -“R-Sę LlCtUVai laiS 

at retail under Sectio „ ___
lie Beverage Control L ” KUltUTą, meną ..

Jiu, ar ir po šio p? 
W nepraregės „A 
Sūnus” pastačiusi© 
ir jam talkininką

to sell beer i 
of the AlcoholL 
302 — 7th Avenue, Borough of Bri 
County of Kings, to be consumed o 
premises.

302—7th
NOTICE is hereby given that Liceni , 
EB 1452 has been issued to the under L 
to sell beer at retail under Sectio i ’ 
of the Alcoholic Beverage Control L WS? 
9012 Avenue A. Borough of Brt *

JOSEPH CORTESE
Ave., Brooklyn,

County of Kings, to be consumed o 
premises.

HARRY BLITMAN
9012 Avenue A, Brooklyn,
NOTICE is hereby given that Licens 
EB 2062 has been issued to the under

aklvno „Vienybei” 
"s i J. Tysliavos r 
Ulbėta, kad dabarto sell beer at retail under Sectio: ,, ’ a,u'

of the Alcoholic Beverage Control „įpas tautininku ats 
1066 Winthrop St., Borough of Bro . LdUUIlmKU 
County of Kings, to be consumed o J Į)ri6Š koiTllinistin premises. , r uiuuuiDVUi

SAMUEL BLUM 
1066 Winthrop St., Brooklyn, 1

NOTICE is hereby given that Licens

laisvamaniškai nu si 
visuomenėje.

EB 2843 has been issued to the under ’im monS 1"ivrSin
to sell beer at retail under Sectiol "T “idllC, LUrejO n
of the Alcoholic Beverage Control L 
890 Rutland Rd., Borough of Bro , 
County of Kings, to be consumed °t«nvbe'
premises.

SAM BRODSKY 
890 Rutland Rd.. Brooklyn,
NOTICE is hereby given that Licens 
GB 1391 hns been issued to the under! 
to sell beer at retail under Sectiol 
of the Alcoholic Beverage Control Li 
80 — 7th Avenue, Borough of Bro 
County of Kings, to be consumed of 
premises.

HERMAN SCHIERENBECK 
80—7th Ave., ___
NOTICE is hereby given that LicenSj 
EB 851 has been issAed to the under! 
to sell beer at retail under Sectiot 
of the Alcoholic Bevbrage Control La 
1064 Liberty Ave., feorouch of Bro 
County of Kings, to J be consumed o' 
premises. I

RALPH itACCTONE 
1061 Liberty Ave., y Brooklyn, I

NOTICE is hereby giJken that Licens 
RL 14180 has been issudld to the under: 
to sell beer, wine and iWquor at retail 
Section 107 of the Alcr&holic Beverage 
trol Law at 2910 Averfiue D, Boroui ! 
Brooklyn, County of Kir kgs. to be con > d 
on the premises. ŲL
9010 A JAMBEa' restaurant INC. 
2910 Avenue D, Jf Brooklyn.
CTOT5? ha\ h,crcbv. ivTUttaTLiceffl^
viK 53 has been issrf to the undffljh 
to sell beer, wine nr/ a.\ limior at retaillu 
Section 107 of the -* “ ■ - ----
trol Law at 1657i. 
Brooklyn. Count/Di 
sumed on the tfj 

1657—78th

4 
ji 
vs 

skelbimus, o pra 
f įdėjo dr. A. P 
Nacinį straipsnį 

Brooklyn, tarnams atsid 
i knista Vedamai 

i^Vje tautine visu< 
„paimti 
tautos i 

i fy|$tame straips 
^Jytojai ragi 
L • • 9 9vienas e 
fyiasikloniujusic 
Šertą.

st..

W1 liquor ai
/Alcoholic Be'’"’ .eL 7fith st- 801 

į of Kings, to | 
_Jrafflises. -

^Jil tower. 
'J''3 Brooklyn

i” neseniai 
Etiniu chorų ir 
Pančio asmens

tfJkąpie tą pat; -lit dar štaii rašė i ■is laiki
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