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ŠTAI KAIP
Nebėra lito.
Kada jie praregės?
Gudrūs tie vaikai.
Ar tai laisvė?
Bostono lietuviai.
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Lapkričio 25 d. užgrobtoje 
ietuvoje, šalia lito, įvesti 
vietiniai pinigai — rubliai 

jr kapeikos. Už litą nusta- 
90 kapeikų. Kol kas li

ks dar paliktas, bet nuo 
ffaujų Metų jo nebebus.
Bolševikai sunaikino litą, 

tvirtai gyvavusį per 18 me
lų, Litas buvo beveik vie
nintelis pasaulyje pinigas, 
iurs per įvairias krizes iš
laikė nepaliestas, nenuver
tintas. Krito markės, dole- 
tai, liros, sterlingai, kronos, 

nkai, bet ne litas. Lietū
ki litas suklupo tik po 
ykštaus okupanto letena. 
Šiandie litas bevertis. Jį 
kiu padarė bolševikai. Atė- 
į Lietuvą bolševikai pir

kusią užgrobė Lietuvos 
ą. Žmonės stebėjosi, iš 
bolševikų komisarai ir 

riai turi daug litų. Kaip 
neturės — jie neteisėtai 

usdino litus, grūdo juos 
onėms neva už perkamas 
kės ir gabeno viską į Ru- 

ijos gelmes. Kai svarbiau- 
ios gėrybės išgabentos, kai 
onės visiškai apiplėšti, pa
ikinamas ir litas.
Žinome, kad litas bus at
imtas. Kai Lietuvoje vėl 
isvai plevėsuos garbingoji 
ispalvė, litas vėl bus at- 
tvtas ir vėl jis liudys 

pie lietuvišką ištvermę, at- 
GB 10868 has been issued arUHią. 
f A coll Razor oh rr.tril

«J. WENTZ 
ncius)

)KATAS
t

NOTICE is hereby gives ‘it 
GB 11706 has been issued tes 
to sell beer at retail 
of the Alcoholic Beverage 
440 DeKalb Ava, Boroagf? 
County of Kings, to be k, 
premises. ,

CHARLES HOROSTS 
440 DeKalb Ave.,

Brooklyn, d
Jh Bridge Plaza)

M

I PALOCIUS ros rosus 
iva, Arbata, Hot Chocolate 
LENE Geriausia] 
š geriausios Smetonos, 
priimami užsakymai. K

; GINKUS

,,Ruski Golos”, žydiškas ko
munistinis „Freiheit”, ang
liškas komunistinis „Sunday 
Worker”, na, ir lietuviški ko
munistiniai laikraščiai. Visi 
šie laikraščiai, rašydami apie 
pianistą Bacevičių, pažymė
jo, kad jis „Sovietų Lietuvos 
menininkas”, kad jis „pui
kiai reprezentuos Sov. Lietu
vos Respublikos muzikalinę 
kultūrą” ir pan.

Bacevičius savo kūrinius 
sukūrė dar laisvoje Lietu
voje, po užsienį jis važinė
jo laisvos Lietuvos remia
mas, tad kaip jis gali repre
zentuoti sovietinę kultūrą? 
Matyti, Bacevičius pats no
ri būti vadinamas sovieti
niu menininku, tad lietuviai 
neturi jokios pareigos 
menininką remti.
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NOTICE is hereby giro th- 
GB 2434 has been isnwi to 
to.sell beer at retail eSj 
of the Alcoholic Beverage 
112 — 7th Avenue, 
County of Kings, to te 
premises.

JOHN H. & SEGELEI 
112—7 th Ave.,

‘—~~ L 
NOTICE is hereby gira įjį- 
pn IfiOCO S___J “
to sell beer at retail J 

of the Alcoholic Bersiu fej į 
590 Albany Ave., Borįį :į, 
County of Kings, to be ttsij 
premises.

MORRIS GEXbia I 

590 Albany Ave., 
-- - -

NOTICE is hereby gira th! 
EB 1377 has been issued 
to sell beer at retail oh a 
of the Alcoholic Beverage faį

lai-

1

Šiomis dienomis Brookly- 
I b, komunistams remiant, 
| ienas scenos meno mene-as 

įstatė patriotišką veikalą 
Aušros Sūnūs”, kurį vaidi- 

StyPTKinAm toĄį !0 ir komunistinei visuome- 
lei priklausą asmenys. Ko- 
Binistu laikraštis po vaidi

nį limo paskelbė keli s aprašy
sim, kuriuose išdergiamas I veikalas, barami ji vai-

King’’ to be “a‘l inusieii asmenys. Kodėl gi 
Haskvos tarnai taip nieki- 
s ši veikalą?
„Aušros Sūnų” veikale at-

Tautininkų valdymo 
kais Lietuvoje labai garsūs 
buvo žydai broliai Ilgovs- 
kiai, gaudavę pačius didžiuo
sius valstybinių namų sta
tymo darbus. Vienas jų net 
tautininkų garbės nariu bu
vo išrinktas. Dabar skaito
me „Tarybų Lietuvoje”, kad 
tas garsusis rangovas, G. 
Ilgovskis, milijonus pasida
ręs iš valstybės iždo, uoliai 
prisitaikė ir prie komunistų 
—jis paskirtas vykdomosios 
statybos direktoriumi.

Ar n e gudrūs tie Izraelio 
vaikai?

Vatikanas. — Lapkričio 24 
d. šv. Petro bazilikoje šven
tasis Tėvas Pijus XII atlai
kė mišias už žuvusius dabar
tiniame kare ir nuo karo nu
kentėjusius ir pasakė pa
mokslą, kurs perduotas per 
radiją visame krikščioniška
me pasaulyje. Bazilika ir jos 
aikštė buvo pripildytos ti
kinčiųjų, kurių suplaukė 
daugtūkstantinės minios.

Popiežiaus pamokslas bu
vo ilgas. Jis kalbėjo labai 
jautriai, paliesdamas dabar
tinio karo atneštas nelaimes 
Pradžioje pažymėjo, kad jis 
padarė viską, ką galėjo, tai
kai užtikrinti, bet jo balso 
nepaklausyta. Jis maldavo 
Aukščiausiąjį atkreipti malo
ningą pasigailėjimo žvilgsnį 
į suvargusią žmoniją ir pa
sigailėti jos.

Popiežius maldavo, kad tei
singumas ir krikščioniška 
meilė užimtų nesantaikos 
vietą, kad pasaulyje įsivieš
patautų vieningumas ir ge
rovė tarp visų žmonių.

Wash’11-—— Sugrįžęs iš 
London, - . Jijos ambasa
dorius 71 A i Lothian spau
dos ats* . pareiškė, kad 
Anglija sėkmingą gyni
mosi ka*. "Ičiau jos iždas 
kasdien'alP s^a ir netrukus 
nebegalį? g£l' 
keti A J ir ? 
ginkių 
1US- 2i T

Šis ar«^>?loriaus pareiš
kimas amerikiečių
spaudoj e >a~čfOig svarstymų. 
Pagal nrvnūtą vadinamą 
Johnsono3 ^al..tymą, Ameri
ka negaf uz\linti toms val
stybėms, ’> vjjs atsisakė mo
kėti buvusi#" pasaulinio karo 
skolas. kitą įstatymą,
ginklai ni^Ji būti parduo
dami skolon.

Anglijos artimi rėmėjai 
jau veda agitaciją, kad bū
tų pakeisti įstatymai, nepa
lankūs Anglijos rėmimo at
žvilgiu. Senatorius Johnson 
pareiškė, kad jis visomis jė
gomis kovos prieš bet kokį 
įstatymų pakeitimą.

685OOO Darbininkų Gaus Dovanų

SPROGIMAS ŽYDŲ LAIVE
oleriais apmo- 

k o s įvairioms Haifa. — Iš prancūzų kon
fiskuotas, anglų valdomas, 
laivas, vežęs žydus pabėgė
lius, visai arti uosto sutiko 
nelaimę—jame įvyko didelis 
sprogimas, palaidojęs nema
žą skaičių keleivių. Laivu 
važiavo 1,770 žydų pabėgė
lių iš Austrijos, Slovakijcs, 
Čekijos, Vengrijos ir Rumu
nijos.

Visi žydai pabėgėliai lau
kė progos išvykti į kitą an
glų koloniją, nes Palestino
je jiems neleista apsigyventi.

Sprogimo priežastis aiški
nama.

JAPONIJA PASKYRĖ NAU
JĄ ATSTOVĄ

Schenectady, N. Y. — Gen
eral Electric bendrovės va
dovybė paskelbė, kad šiais 
metais bendrovės 68,000 dar
bininkų bus išmokėta dova- 
nų-bonų už aštuonis milijo
nus dolerių. Pernai bendro
vė panašių dovanų išmokėjo 
už penkis milijonus dolerių.

Bendrovė, pagal jau var
tojamą paprotį, kasmet dalį 
pelno paskiria savo darbi
ninkams ir tarnautojams, 
kurių sąžiningas pareigų ėji
mas kaip tik ir sudarė sąly
gas, kad bendrovė sėkmin- 
mai vedama ir gauna pelno. 
Be to, darbininkams, išbu
vusiems bendrovės tarnybo
je penkeris metus, atlygini
mas šiemet pakeliamas sep
tyniais nuošimčiais.

Italija Siunčia Daugiau Kareivių

premises.
ISADORE BEB5® 

DAVID HALUS
1502 Pitkin Ave.,

NOTICE is hereby gira _ 
EB 2852 has been issued is it 
to sell beer at retail EĖia

21 
ya- 
> 
:si- 
ms 
rie 
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į-

premises.
RAYMOND MSI 
FRITZ HOM 
Varick Re-tas 

37 Varick Ave., tail

NOTICE is hereby gira th: la

wvduoiamos lietuvių kovos 
of the Alcoholic Beveran tail 
745 New Lots Are.. ?r“ 
County of Kings, to be eta1 
premises. ___

albert s® _, 
745 New Lots Ava, 

NOTICE is hereby gte 
EB 2849 has been isstw t>,s“ 
to sell beer at retail bc » 
of the Alcoholic Berm?ij®” 
33 Graham Avenue. S— . 
County of Kings, to be 

DremiS€S' FRAN® E® 

33 Graham Ave.. tsaJ

NOTICE is hereby giro 

( 
to sell beer at renu “7 Sjg ....

9? HuiiA“^ d ®s- res dabartiniai rusai

b fl laisvo spausdinto lietu- 
liško žodžio. Jame iškelia- 
hi milžiniški knygnešių nuo- 

įSįbjelnai. parodomas ju pasi- 
nkoūmas savo tautai. Štai 

Bail’s komunistams nepatinka.
lie sniaudo į tai, kas lietu
mi šventa. Ju „kritikai” 
rorodo, kad veikalas visai 

IMU1IVJC/ IS aeieuj .
gb 11032 has been įsraiKtjnkamas dabartinėms lai- 
to sei! beer at .

5i HilUs^t. i-o --

county of Kings, to be M tikrieu anų laikų lietu
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PremiSM- JOHN CEU® 

91 Hull st.

1 NOTICE is hereby PM j 

, GB 1447 has been 
to sell beer at retail

. of the Alcoholic Berengusi 

302 — 7th Avenue.
, County of Kings, to hi 

PremiS€S- JOSEPH 

302—7th Ave-, 

NOTICE is hereby gn® <dl 
EB 1452 has been

■ to sell beer at ret*' 
of the Alcoholic BerenP 
9012 Avenue A, 
County of Kings, to « 

premises.
1 

9012 Avenue A, 

NOTICE is hereby 
EB 2062 has been 
to sell beer at fe*"' v , .

of the Alcoholic Bevm^, pries komunistinę 1- 
county of Kings, to « ika laisvamamskai nusitei- 
premiSCS- SAMUEL Dsiu

1066 Winthrop St., ,

NOTICE is hereby in.
EB 2843 has been is®11 1111,
to sell beer at reliį'iA 
of the Alcoholic,Bertai 

890 Rutland Rd., 
County of Kings, to K 

P1’emiS€S- SAM BRO^ 

890 Rutland Rd.,

NOTICE is hereby, 

Go AOUX HUS UCCJi gįj 1 
to sell beer at 
of the Alcoholic Be®?Lį 
80 — 7th Avenue, 
County of Kings, to » 
premises.

HERMAN 
80—7th Ave.,

NOTICE is hereby ,
EB 851 has been ' ragįliaiįUa „į.-------------------

of the' A^Jhoik Bevį'®prynos sĄvo tautos išda- 
1064 Liberty Ave., 
County of Kings, to? J 

premises.
RALPH P/

ižki knygnešiai, jie .šian- 
—"Viji ie atnešę Lietuvai laisvę, 

kultūrą, meną . . .
Po^u, ar ir po šio pasi- 
?čioiimo nepraregės „Auš- 
os Sūnus” pastačiusio as- 
iens ir jam talkininkavu- 
in akys?

Susovietintoje Lietuvoje 
plačiai vis skelbiama, kad 
komunistai pilnai pripažįs
ta sąžinės laisvę, kad žmo
nėms valia išpažinti tikėji
mą, tačiau valstybė ir mo
kykla turinčios būti visiškai 
atskirtos nuo Bažnyčios.

Antra pažado medalio pu
sė uoliai vykdoma—Bažny
čios įtaka iš mokyklos pa
šalinta, bet kas vietoje to 
duodama?

Spalių 9 d. švietimo komi
saras paskelbė visų mokyk
lų direktoriams ir mokyto
jams ukazą, kuriuo įsako
ma visose mokyklose steig
ti moksleivių komunistines 
kuopeles, kad „mokslą ei
nanti jaunuomenė būtų sėk
mingiau auklėjama komu
nistine dvasia”. Be to, įvai
rių dalykinių (pav. matema
tikų) kuopelių valdybų na
riais galės būti tik tie mo
kiniai, kuriuos nurodys kom. 
kuopelių vadai.

Šie nuostatai aiškiausiai 
liudija,
laisvę sov.
jokios kalbos—tiktai komu
nistinei tikybai yra laisvė.

____.L ____

Atėnai. — Graikijos ka
riuomenės vadovybė patyrė, 
kad šiomis dienomis Italijos 
kariuomenės vadovybė iš
siuntė į Albaniją kelias di
vizijas papildomos kariuome
nės, kuriai pavesta padėti 
graikų apsuptiems italų ka
rių būriams. Graikai galu
tinai išstūmė visus italų ka
riuomenės dalinius iš Grai
kijos, o graikų kariuomenė 
keliose dalyse yra įėjusi į 
Albaniją apie 35 mylias. 
Toks yra italų karo prieš 
graikus pirmo mėnesio vai
sius—italai neteko nemažo 
karių skaičiaus, ginklų, ir, 
svarbiausia, jų karinė gar
bė žymiai nukentėjo.

Pranešimai iš Jugoslavijos 
sako, kad italai pradėjo 
trauktis ir iš pietinės Alba
nijos dalies, nes graikų spau
dimas esąs per smarkus ir 
italai neatsilaiko. Italija taip 
pat atsiuntė šviežią lėktuvų

eskadrilę, kurioje esą apie 
400 lėktuvų. Naujai atsiųsti 
kareiviai išlaipinti Durazzo 
uoste ir tuojau išsiųsti į Al
banijos vidurį graikų apsup
tiems pagalbon.

Graikams jau daugiau pa
gelbsti ir albanai, kurie pra
deda sukilti ir užpuola ita- 
lus, naikind^ni juos be pa- 
sigailėjnhU/Ir ^afyš graikai 
panaudoja įvairias priemo
nes, net senovišką graikų 
apgaulingą gudrumą. Prie 
vieno miesto atvažiavo ne
va iš mūšio sugrįžęs tankų 
būrys, kurį italai pasitiko su 
džiaugsmu. Kai tankai įleis
ti vidun, arti italų kariuo
menės, iš tankų paleista ug
nis ir taiklūs šūviai. Pasiro
dė, kad tankais buvo atvykę 
graikai, kurie tuojau ir už
ėmė miestą. Anksčiau tie tan
kai buvo patekę į graikų 
nelaisvę.

Tokio. — Trumpą laiką bu
vęs užsienių reikalų minis- 
teriu, admirolas Kichisabu- 
buro Nomura paskirtas nau
ju Japonijos ambasadorium 
Jungtinėms Amerikos Val
stybėms, kurių vyriausybė 
jau pareiškė savo sutikimą.

Būdamas Japonijos užsie
nių reikalų ministeriu, No
mura dėjo daug pastangų, 
kad santykiai su Amerika 
pasiektų nuoširdesnio ben
dradarbiavimo.

AMERIKIETIS KAPITO
NAS NUBAUSTAS 15 M.

Manila. — Kariuomenės 
teismas Filipinuose teisė ka
pitoną Rufo Romero, apkal
tintą mėginimu parduoti ka
rines paslaptis svetimai val
stybei. Kapitonas, baigęs 
Amerikos karo akademiją, 
rastas kaltu ir nuteistas 15 
metų sunkių darbų kalėji
mu. Jam atimtas laipsnis ir 
visi karinės tarnybos gar
bės ženklai.

Žvaigždėta Vėliava Gaubia 150 Milijonu
 ❖—----------------------------------

kad apie sąžinės
Lietuvoje nėra

TURKIJOJE KARO STOVIS
---------------- 4--------------------------------------------

N-. 
nei 
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>it 
lyra, 
the

Brooklvno „Vienybei” vėl 
harry niekus i J. Tysliavos ran- 

kalbėta, kad dabar su- 
iorėsias tautininkų atspa-

visuomenėje. Deja, 
nusi-

dėjo 
jiems 
vaidi- 

o praeitą 
gb'^ bsash^yi^»vaitę įdėjo dr. A. Petri- 

os agitacinį straipsnį apie 
askvos tarnams atsidavu- 

pianistą. Vedamajame 
raipsnvje tautinė visuome- 

raginančia „paimti už

„Vienvbė” neseniai 
omnnistiniu chorų ir 
Hdrauiančio asmens

ius”, o katame straipsnyje 

 

skaidyto jai raginami 
1064 Liberty Avė,, jgj, 7 vienas” eiti į 
r2Thi80 haShbecebn ^vai pfasikloniujusio pia-

ML m\rtVnAJ Ito koncertą.
T O Trr -1 A A * •

trol Law at 2910 Aven 
Brooklyn, County of Kin 
on the promises.

. jAMBEA REST. 
2910 Avenue D, 
NOTICE is’YVU 
CTR 53 has been 
to sell beer, wine ■ 
Section 107 of the 
trol Law at 1657 
Brooklyn, Count/ 
sumeti on the " 

1657—78th St.Jfili

ulbant ®Kapie tą patį pia- 
, dar štai kas

rašė rusiš- 
s laikraštis

Įdomus naujo Sovietų Są
jungos Vokietijai ambasado
riaus paskyrimas. Tai tas 
pats V. G. Dekanozovas, ku
rį Stalinas šių metų birželio 
15 d. atsiuntė į Lietuvą pa
vergimo žygiui vadovauti.

Dekanozovo buvimas Ber
lyne pasunkins Lietuvos pa
bėgėlių būklę Vokietijoje. 
Jis žinomas čekistas, tad jo 
šnipiški ir budeliški nagai 
negi bus ramūs.

----*-----
Bostono lietuviai, kun. Pr. 

Virmauskio vadovaujami, tu
rėjo didelę pramogą Lietu
vai Gelbėti Fondo naudai. 
Buvo pasikviesta artistė Kat- 
kauskaitė, puikiai pasirodė ir 
muz. R. Juškos vadovauja
mas parapijos choras. Fon
dui sukelta 465 dol. 44 c., bet 
norima šią sumą padidinti 
iki 500 dol.

Bostoniečiai lietuviai rodo 
pavyzdį, kaip reikia dirbti 
didžiajam tautos gelbėjimo 
darbui.

PAGELBĖKIM BRAZILI
JOS LIETUVIAMS

Papen, 
atvežti Hitlerio 
Atvykęs tuojau 
Turkijos užsie- 
ministeriu, su

Instanbul. — Turkijos vy
riausybė, atlikdama tėvynės 
gynimo darbus, paskelbė ka
ro stovį, kurs vykdomas vi
soje europinėje teritorijoje ir 
kai kuriose dalyse Azijoje. 
Visame krašte įtempta nuo
taika, bet taip pat ir rim
tis viešpatauja.

Į Turkiją sugrįžo Vokieti
jos ambasadorius 
kurs turėjęs 
ultimatumą, 
kalbėjosi su 
nių reikalų
kuriuo matėsi kelis kartus. 
Atvykdamas į Turkiją, Pa- 
penas buvo sustojęs Bulga
rijoj, iš kur atlėkė lėktuvu.

Manyta, kad Vokietija 
tuojau reikalaus Turkijos 
prisidėjimo prie Vokietijos- 
Italijos-Japonijos ašies, ta
čiau apie tai dar negirdėti. 
Patikimi šaltiniai nurodo, 
kad Vokietijos įtakos toli
mesniam plėtimuisi 
nuošė nebepritaria 
Sąjunga, kuri taip 
tarusi ir Bulgarijai 
siškai neutralia.

Balka- 
Sovietų 
pat pa
būti vi-

Spalių 23 d. Kunigų Vie
nybės Centro Valdyba nu
tarė pritarti kun. P. Raga- 
žinsko atvykimui į Jungtines 
Valstybes rinkti aukų lie
tuvių mokyklos statybai Sao 
Paulo, Brazilijoje. Brazili
jos lietuvių gyvybiniai reika
lai verčia mus gelbėti jiems 
vaikelius auklėti tautinėj ir 
tikybinėj dvasioj. Mokyklą 
veda mūsų seselės pranciš- 
kietės iš Pittsburgho.

Kadangi iš Lietuvos ir jos 
Užsienio Lietuviams Remti 
Draugijos pašalpos nebegau- 
nama, mes noriai imsimės 
tą pareigą atlikti. Tikimės, 
kad ir dvasiškija su tikinčią
ją visuomene maloniai gel
bės kun. P. Ragažinskui ir pa
rems jo misiją.

Kun. Jonas Balkūnas, 
K. V. Gen. Sekretorius.

Washington. — Visuotinio 
gyventojų surašinėjimo ve
dėjai paskelbė, kad Ame
rikos žvaigždėtos vėliavos 
globoje gyvena 150,362,326 
asmenys. Tai yra 11,923,- 
257 gyventojais daugiau, nei 
1930 m. Pačiame Amerikos 
sausžemyje gyvena 131,409,- 
881 asmuo.

Filipinų salose rasta 16,- 
356,000 gyventojų, kas yra 
beveik trim milijonais dau
giau, nei prieš 12 metų. Fi
lipinų salose gyventojų skai
čius per dešimtmetį padidė
jo 21 nuošimčiu.

Amerikos valdomose salo
se gyventojai taip pasiskir
stę: Samoa—12,908; Guam— 
22,290; Havajų salose—423,- 
330; Panamos kanalo zono
je—51,827; Puerto Rico—1,- 
869,245; Virginijos salose— 
24,889; Filipinuose—16,356,- 
000.

Darbo Federacija
Prieš Streikus

VARŠUVOJE ŽYDAI AT
SKIRTI SIENA

Berlynas. — Nuo lapkričio 
26 d. Varšuvoje žydų gyve
nama dalis—Getto—visiškai 
atskirta nuo susisiekimo su 
miestu aštuonių pėdų aukš
čio cementine tvora. Žydų 
apgyventa miesto dalis pri
grūsta žydais; esą, viename 
kambaryje gyveną po 7 žy
dus. Sienoje 
ėjimo vartų, 
įeiti ir išeiti 
leidimų.

Varšuvoje esą pusė mili
jono žydų. Visiškai atskirą 
kvartalą norima steigti ir 
Radomo mieste.

Washington. — žmonišku
mu susidomėję asmenys 
šiurpiai sutinka žinias, kad 
milijonai Europos gyventojų 
šiuo metu yra išvakarėse di- 
žiulio bado, kurs kiekvieną 
minutę artėja. Milijonus 
Prancūzijoje, Suomijoje, O- 
landijoje, Belgijoje, Lenki
joje ir kitose valstybėse lau
kia skaudus likimas šią žie
mą, jei jų nepasieks Ameri
kos pagalbos ranka.

Šioje šalyje veikia įvai
rūs pagalbos fondai, kurie 
turi surinkę pakankamai lė
šų maistui nupirkti, kurie 
turi surinkę šiltų drabužių, 
bet jūrose anglų vykdoma 
blokada neleidžia visa tai 
nugabenti ir aprūpinti ne
laimingus milijonus žmonių.

Prancūzijoje padėtis ypa
tingai skaudi. Du milijonai 
belaisvių prancūzų karių 
kenčia alkį vokiečių stovyk
lose. Kenčia didelius mais
to ir aprangos trūkumus ir 
civiliai gyventojai.

Sunki padėtis ir Suomi
jos, kuri per gynimosi karą 
neteko 12 procentų savo te
ritorijos ir apie 14 procen
tų savo žemės ūkio gamy
bos. Apie 450,000 suomių, 
kurie gyveno prarastoje te
ritorijoje, dabar yra be nuo
latinės pastovios pastogės; 
jiems reikalingi drabužiai, 
avalinė. Trijų mėnesių karas 
suomiams kaštavęs 600 mi
lijonų dolerių, tad supranta
ma, kad tai milžiniški-jgųo- 
stoliai ’“mažai' vsflstybcfir 
nenuostabu, jei Suomijai 
gresia labai liūdna žiema.

Manoma, kad sausio mė
nesį Kongresas, jei iki to 
laiko nebus suteikta atitin
kamos paramos, imsis ko
kių nors žygių tiems nelai
mingiesiems pagelbėti.

ANGLIJA SUSILAUKĖ 
NAUJŲ LAKŪNŲ

palikta 18 iš- 
bet pro juos 
reikia atskirų

Londonas. — Šios savaitės 
pradžioje Anglijos aviacija 
susilaukė naujų lakūnų, at
vykusių, iš Kanados, kur jie 
paruošti karinei tarnybai. 
Naujųjų lakūnų vidutinis 
amžius — 22 metai. Pradžio
je jie skiriami tik stebėto
jais, o vėliau bus siunčiami 
į Vokietiją atlikti karinių 
uždavinių.

RUMUNIJOJE NAUJOS ŽUDYNĖS

—Iš nacionalizuotų pramo
nės įmonių jau šalinami ko
misarai, kurie buvo į jas 
paskirti pirmomis okupaci
jos dienomis. Dabar į įmo
nes vėl skiriami direktoriai, 
nors šis pavadinimas skam
ba „buržuiškai”.

KANADOJE PADAUGĖJO 
GYVENTOJŲ

Ottawa. — Nauji gyvento
jų skaičiavimo daviniai, ką 
tik paskelbti, rodo, kad šiuo 
metu Kanadoje yra per 12 
milijonų gyventojų. Prieš 9 

įmetus buvo 10,376,788.

New Orleans. — Amerikos 
darbo federacijos suvažiavi
me pirm. William Green pa
reiškė, kad darbininkai su
silaikytų nuo streikų ginklų 
gamyloos dirbtuvėse. Jei yra 
kur nesusipratimų, ten pa
tariama sudaryti vietoje tai
kymosi tarybas ir spręsti 
ginčus, kad nenukentėtų ga
myba.

Darbo federacijos pirmi
ninkui Green metinė alga 
padidinta nuo 12,000 dol. 
iki 15,000 dol. Suvažiavime 
dalyvavo Anglijos darbinin
kų unijų gen. sekretorius 
Citrine, kuris pareiškė, kad 
Anglijos darbininkai, valsty
bės gerovės sumetimais, at
sisakė teisės streikuoti ir 
sutiko dirbti bet kokias va
landas dirbtuvėse, kad tik 
šalies gerovė pasiektų aukš
tesnį laipsnį.

Berlynas. — Vokietijos te
legramų agentūra paskelbė, 
kad Rumunijoje lapkričio 27 
d. sušaudyti 64 rumunai, bu
vę aukšti Rumunijos parei
gūnai, turėję svarbias vie
tas prie buvusio karaliaus 
Karoliaus. Juos sušaudė vy
riausybę kontroliuoją „gele-

VALSTYBĖ PADEDA GAU
TI DARBŲ

Albany. — New Yorko val
stybės darbo departamentas 
šių metų spalių mėnesį per 
savo darbo tarnybos skyrių 
surado darbų 36,294 asme
nims, kurie per šį skyrių ieš
kojo darbo. Palyginant su 
1939 m. spalių mėnesiu, šie
met darbų suteikimas padi
dėjo net 66 nuošimčiais. Vi
si šie darbai gauti privati
nėse įstaigose, dirbtuvėse.

Praeitą mėnesį minėtame 
skyriuje darbo ieškančių as
menų buvo įsiregistravę 477,- 
438.

žinės armijos” nariai, atker
šydami už savo vado Cod- 
reanu sušaudymą. Codreanu 
sušaudytas 1938 m. lapkri
čio 30 d.

„Geležingvardiečiai’ ’ ne
apkentė Karoliaus ir visos 
jo tvarkos. Jie visada rei
kalavo artimų santykių su 
Vokietija ir Codreanu bu
vo žinomas, kaip artimas 
Hitlerio patikėtinis. Codre
anu sekėjai per keletą me
tų vedė krašte terorą, žudy
dami savo politinius priešus. 
Vyriausybė žiauriai elgda
vosi ir su jais. Dabar, kada 
„geležingvardiečiai” paėmė 
valdžią, jie atkeršyja vi
siems savo buvusiems prie
šams.

Lapkričio 27 d. sušaudy
tųjų tarpe yra buvusių mi
nisteriu pirmininkų, ministe
riu, policijos viršininkų, ge
nerolų ir kitų aukštų parei
gūnų. šie vyrai sušaudyti 
Jihlava tvirtovės kalėjime, 
toje pat vietoje, kur sušau
dytas Codreanu.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

KAIP SU VILNIEČIŲ AUKOMIS?

Pernai spalių mėnesį lietuvių tauta nežinojo, kaip 
džiaugtis. Ir buvo ko—susigrąžintas Vilnius. Dauguma ta
da ir nenorėjo galvoti, į kokias pinkles bolševikai įtraukė 
Lietuvą. Visiems prieš akis spindėjo tik vienas žodis — 
Vilnius. Vilniaus lietuviai buvo visuotinio susidomėjimo 
centras. Į juos krypo visi žvilgsniai. Jie buvo lenkų iš
kankinti, bolševikų apiplėšti. Jiems reikėjo ne tik dvasinės, 
bet ir medžiaginės paramos.

Visoje Lietuvoje tada pasipylė šimtai, tūkstančiai au
kų, skirtų vilniečiams lietuviams sušelpti, paremti, šventas 
paramos darbo balsas pasiekė ir amerikietišką lietuvių išei
viją, kuri visada jautriai sutikdavo kiekvieną didelį tautinį 
darbą. Lietuviai amerikiečiai buvo paprašyti paramos, ku
ri tuojau ir pradėjo plaukti. Aukų rinkimas buvo ir orga
nizuotas ir palaidas. Buvo ir balsų, reikalavusių aukas 
siųsti ne per lietuviškas, bet per bendro pobūdžio ameri
kiečių vadovaujamas įstaigas.

L. K. Federacija buvo paėmusi labai tikslią kryptį. 
Ji kvietė katalikų visuomenę aukoti per savo centrą, kurs 
pasiėmė iniciatyvos būti tarpininku. Per Federacijos cen
trą plaukusios aukos buvo sąžiningai paskirstytos. Buvo 
nemažai katalikiškų įstaigų, draugijų, kurios sekė kitų gru
pių pavyzdį ir aukas siuntė per Lietuvos generalinį konsula
tą New Yorke. Aukos visada buvo viešai skelbiamos, au
kotojams pakvituojama. Ir iš Lietuvos ateidavo tiesiogi
niai pranešimai, kurie patvirtindavo aukų persiuntimą ir iš
reikšdavo padėką. Atrodė, viskas buvo tvarkoje.

Bet šiomis dienomis Brooklyne pasklido žinios, kad Lie
tuvos konsulate yra likusių aukų, kurios nebuvusios persiųs
tos i Lietuvą. Kalbama, kad tokių aukų esą apie 12,000 dol. 
Apie tai pradėta kalbėti vietinių tautininkų aplinkumoje, 
kai čia atvvko J. Tūbelienė, ė’usi Lietuvoje Vilniaus Kraš
tui Remti Draugijos garbės pirmininkės pareigas. Jos in
formacijomis paskatinti, kai kurie veikėjai, kaip „Tėvy- 

redaktorius, pąsimojo sudaryti grynai tautininkiškų 
veikėju komitetą ir reikalauti iš Gen. Konsulato tų taria
mu neišsiųstų aukų. Šių veikėjų, pasižyminčių, matyti, ne
mažu nlepumu, pastangos pasiekė komunistų pastogės au
sis ir jie dabar savo spaudoje kelia triukšmą, keldami savo 
reikalavimus.

Nenorime šiuo metu daug apie šį reikalą kalbėti, bet 
viena mums aišku, kad Konsulato įstaiga turėtų pranešti 
visuomenei anie tikrą padėtį. To pageidaudami, negalime 
nenareikšti didelio nusistebėjimo viešnios iš Lietuvos ir 
Brooklvno tautininkų užmačiomis į lietuvių amerikiečių 
sudėtas aukas, jeigu ju iš tikrųjų būtų. Aukas į konsu
latą siuntė ne vien tautininkai. Aukotojų didelę dalį su
daro katalikai. Užtenka paminėti tik Amsterdamo kolom
is. kuri. šv. Kazimiero parapijai vadovaujant, prisiuntė apie 
1.000 dol. Jokiu pretenzijų negali reikšti ypač „Tėvynės” 
redaktorius, kurs per savo redaguojamą laikraštĮ agitavo 
auka<3 siusti tik n^r nelietuviškas įstaigas.

Jpicu būtu likusiu auku, nepersiustų į Lietuvą ar iš 
in neotsiskaitvta su vilniečiams lietuviams remti draugija 
nor nSaianin reikalu ministeriją, jų paskirstyme turėtų da- 
pnrsnti nisčios visuomenės atstovai, o ne, „Tėvynės” ter
minu kalbant, kokie samozvancai, nežiūrint ar jie būtų 
hmrp dideli žmonės Lietuvoje, ar vietiniai politikieriai. Lie
tums i amerikiečiai aukoio vilniečiams, norėdami stiprinti 
ss^o tsnts., tad tik tokiu tikslu ir galima naudoti tas aukas, 
jei iii dar vra.

Didžiu tautos srwvbei palaikvti darbu visa eilė. Vil- 
nienismq aukoie lietuviai amerikiečiai, tikime, nieko neša
lk vq. iei ju numatvto tiesioginio tikslo nepasiekusios aukos 
būtu RHvsrtoiamos kovai už Lietuvos nepriklausomvbę, už 
lictnm'n tautos p^nnrbės išlaikvma. Bet čia negali būti jo
kios naslanties. jokiu salioninių užkulisių.

Lietuvių Tautos Didžioji Pareiga

Iš istoriios žinome daug 
atseikimu, kaip kartais net 
dide^s tautos praranda sa
vo nepriklausomvbę. Bet kol 
tautos pwos. susimetusios 
ir veiklios, jos niekad, ne
nustoja kovojusios dėl sa
vo valstvbės atkūrimo ir, 
tinkamam momentui atėjus, 
vėl atgauna nepriklausomy
bę.

Mūsų tauta nors negausi, 
bet susipratusi ir veikli, to
dėl nėra abejonės, kad jos 
prisikėlimas yra tik trumpo 
laiko klausimas.

Kova už tautos išsilaisvi
nimą negali sustoti nė minu
tei. Jeigu mūsų tautos dau-

ąiima, kentėdama bolševikų 
okunaciją, negali laisvai pa
reikšti savo valios, tai mū
sų išeivija, sudaranti lietu
vių tautos trečdali ir turė
dama gana palankias veiki
mo salvgas. turi enera-inąai 
vadovauti Lietuvos išlaisvi
nimo darbams. Kova jau 
pradėta, belieka, sutelkus vi
sas kuriamąsias lietuvių iš
eivių jėgas, planingai tęsti 
Lietuvos Valstybės atkūrimo 
darbą.

Visi atsimename, kiek en
tuziazmo ir pasiaukojimo 
Lietuvos reikalams rodė 
Amerikos Lietuviai didžiojo 
karo pabaigoje.

Milijonai dolerių plaukė į 
pagalbą atgimstančiai Lie
tuvai.

Įsikūnijo ilgų metų lietu
vių svajonė — lietuvių tau
ta įsteigė savo Nepriklauso
mą Valstybę, kuri per 22 me
tus tvirtai žingsniu žengė 
progreso ir stiprėjimo keliu. 
Dabar Europos diktatoriai, 
susitarę, sudraskė į gabalus 
gyvą Europos kūną, panai
kindami visą eilę nepriklau
somų valstybių ir kaip plėš
rūs žvėrys nusinešdami, kiek
vienas po gardesnį kąsnį. 
Tų nelaimingų aukų skai
čiuje ir mūsų senoji Tėvynė 
Lietuva. Būdami logiški, jei 
nesigailėjome darbo ir aukų 
steigiant Nepriklausomą Lie
tuvą, turime atgaivinti seną 
pasiryžimą ir v ėl iš naujo 
aukotis, kad mūsų anksty
vesnės pastangos nenueitų 
niekais. Lietuva turi būti 
vėl Nepriklausoma Valstybė 
—to reikalauja lietuvių tau
tos didinga praeitis, knygne
šių ir karių-savanorių pra
lietas kraujas ir dabartinės 
lietuvių kartos garbė.

Aukodami šiandien tautos 
išlaisvinimui vieną kitą do
lerį, išsaugosime daugelio 
savo tautiečių gyvybę, kurią 
šiandien okupantai tai ma
žai tebrangina. Mes savo 
veikla ir nuolatiniu budėji
mu lietuvių tautos sargybo
je prilaikome kerštingą oku
pantų ranką nuo dar dides
nių žiaurumų mūsų tautie
čių atžvilgiu.

Jei mūsų budrumas nors 
valandžiukei susilpnėtų, tuo- 
jaus mūsų broliai Lietuvoje 
pajustų dar didesnį okupan
tų spaudimą.

Lietuvių tautos energin
gai išsilaisvinimo akcijai pa
saulio valstybių sostinėse ir 
tų valstybių visuomenėse 
palaikyti, pabėgėlių kan
čioms sumažinti ir jų egzis
tencijai užtikrinti, reikalin
gos gana stambios pinigų 
sumos.

Aukokime, kad ir nedide
lėmis sumomis, bet aukoki
me visi, tada tautos išlais
vinimo našta taip nespaus 
mūsų pečių. Pirmiausiai už
sirašykime Lietuvos Gelbėji
mo Fronto kareiviais, paau
kodami Lietuvai Gelbėti 
Fondui po vieną dolerį na
rio mokesčio. Kaip pradžia 
bus padaryta, tada veiklos 
ratas suksis ir darbas sa
vaime eis pirmyn.

Jeigu politinė Lietuvos 
laisvės kova kiek ilgėliau 
užsitęstų, tai plati, nuotai
kinga ir suaktvvinta kultū
rinė lietuvių išeivijos veik
la, čia. Amerikoje, bus tuo 
nepajudinamu pagrindu, nie
kad nepailstančiai ir ener
gingai tautos išlaisvinimo ir 
Nepriklausomos Lietuvos 
valstvbės atkūrimo akeliai. 
Šiandien lietuviu tautos liki
mas yra jos išeivijos ran
kose ir nuo mūsų lietuvių 
išeiviu Amerikoje pasišventi
mo laipsnio pareis Lietuvos 
ateitis.

Atsakomybė prieš istorija 
dėl lietuviu tautos likimo 
kris ant mūsų kartos lietu
vių išeiviu, nes tik mes vie
ni Amerikos lietuviai, iš vi
sos mūsų tautos, beturime 
pilna veikimo laisvę. Būki
me tad pasiruošė garbingai 
prisiimti šį didių istoriios 
sprendimą, o kad istorija mū
sų nepasmerktu, su nuošir
dumu ir lietuviams įprastu 
uolumu, išpildvkime Apvaiz
dos mum r skirtas pareigas.

Šia didžiąją tautos parei
gą patvs, be dideliu ragini
mu, atlikime. Jei iš mūsų 
^eilmlauiama būti Lietuvai 
Gelbėti Fondo nariais ir di
diesiems tautos reikalams 
sumokėti bent viena dolerį 
i metus, patvs pasiųskime 
savo auką į A.L.R.K. Fede
racijos centra (2334 So. Oak
lev Ave.. Chicago, III.), iš
rašant čeki iždininko kun. 
Pr. Juro vardu.

A M 1 E R itA

..Anicrį^]?[palijo Intertypo Fondas

Šią savaiUAaukojo:
B. Adomaitienįf^rooklyn, N. Y.

Lukoševičiuj Brooklyn, N. Y.........
M. Klimašauskienė, Waterbury, Conn.
N. N. Maspetlįjetė, Mespeth, N. Y.........

Už aukas^ftuJįši Ižiai dėkojame

$2.00
$2.00
$1.00
$1.00

Tomas Čižauskas

MAžF"im>ŽINOMI DIDVYRIAI
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Po trečios Mtų Siį mirties, 

Jogaila, Lieti0 par^p^uigaiks- 
tis ir Lenkija gutį^.lius, ve
dė Lietuvos į^To.xgaikštytę 
Sofiją Alšėniį^-A Susilaukė 
dviejų sūnų, į^^uislovo ir 
Kazimiero. š^faIzimieras, 
išrinktas Lietuvos did. ku
nigaikščiu (14$A$j.) ir Len
kijos karaliuj į’1447 m.), 
vedė kunigaikydėttf Elžbietą, 
dukterį Alber* t P -labsburgo, 
v i e š p a tavuSįp. Austrijoje, 
Vengrijoje ir^fxijoje. Jie 
užaugino šešis ksiHius ir pen
kias dukteris, o antras sū
nus busimasis šventasis Ka
zimieras. Matome, Kazimie
ro gyslose sroveno beveik 
grynai lietuviškas kraujas.

Kazimieras gimė 1458 m. 
spalių mėn. 3 d. Iki devintų 
metų buvo laikomas moti
nos priežiūroje, o paskui pa
vestas lenkui, Jonui Dlugo
šui, gyvo tikėjimo žmogui ir 
puikiam istorikui, nors ir 
kartais priešingam lietuvių 
atžvilgiu. Vėlesnis jauno Ka
zimiero mokytojas buvo Ka- 
limachas, irgi geras, pavyz
dingas žmogus ir daug švel
nesnis, negu griežtasis Dlu
gošas. Puikiai išlavintas, Ka
zimieras, turėdamas tik 13 
metų, sugebėjo lotyniškai pa
sveikinti atvykusį kardinolą 
Marko Barbo.

Habsburgų ^^T*ei išmi
rus Vengrijoje ir Čekijoje, 
Elžbieta, buvusio valdovo 
sesuo, susitarė su savo vy
ru pasodinti jaunutį Kazi
mierą Vengrijos soste. O 
aplinkybės atrodė gana pa
lankios, nes tuo tarpu Ven
grijoje įsigalėjo nepasiten
kinimas Motiejum Korvinu, 
kuris prieš kurį laiką buvo 
išrinktas ciesoriaus vieton. 
Ir todėl Vengrijoje atsirado 
pritarėjų Lietuvos - Lenkiios 
karaliaus planams. Kazimie
ras, matydamas ten progą 
kovoti prieš netikėlius tur
kus, mielu noru keliavo į 
Vengriją užimti sostą. Bet 
nepasisekė. Rėmėju pritrū
ko. Sugrįžęs į Lenkija, vėl 
mokėsi Dlugošo priežiūroje 
iki 1475 m. Ir tada tėvas 
pradėjo karalaitį Kazimierą 
supažindinti su valstvbės rei
kalais. Atsilankė jis įvairiu 
atstovu susirinkime Vilniuje 
1475 m. Kitais metais su tė

Lietuvą. Bet tėvas, spėjęs 
parvažiuoti į Lenkiją, gau
na žinią, kad sūnus serga 
Gardine džiovos liga, kuri 
jį ir pirmiau kankino. Su
grįžta ir karalaitis numirš
ta, 1484 m. kovo 
zimieras tada 
Vilniuje, o 1521
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Kunigų Vienybės Cent 
Valdybos posėdyje spalių ! 
d. buvo vėl svarstomas p 
bėgėlių gelbėjimo klausimi 
Tasai klausimas buvo r 
pestingai aptartas ir sus

Mote
žintas šventuoju.

Jaunystėje karalaitis Ka
zimieras ilgiau melsdavosi, 
nei jo broliai. Dažnai naktį, 
vengdamas kitų pagyrimo, 
slapta eidavo į bažnyčią. Po 
švelniu karališku rūbu dė-

vu keliavo į Marienburgą 
pasitarti su ordinu. O jo 
broliui Vladislovui patapus 
Čekijos ir Vengrijos kara
liumi, Kazimieras liko tėvo 
busimuoju įpėdiniu.

1478 m. lietuviai, nepa
tenkinti unija su lenkais, 
Bresto seime įteikė karaliui 
Kazimierui prašymą paskir
ti sūnų Lietuvos didžiuoju 
kunigaikščiu. Tėvas griež
tai atsisakė, pats norėda
mas visą valdžią laikytis, 
nors ir negalėjo visais rei
kalais apsirūpinti. Tada, kaip 
gudrus politikas, sumanė 
grįžti į Lietuvą ir iš ten 
valdyti milžinišką Lietuvos- 
Lenkijos valstybę. Vežėsi ir 
sūnų.

Dalis lietuvių bajorų, su- 
garbingos priemonės, būtent, 
erzinti Kazimiero atsisaky
mu, kreipėsi prie nelabai 
nužudyti karalių. Šiam są
mokslui vadovavo keli su
rusėję lietuviai kunigaikš- 
čiaičiai. Nors ir planai su
iro ir pasisekimo neturėjo, 
vis dėlto karalaičiui Kazi
mierui ir jo tėvui tai paro
dė, kad rusų įtaka vis dar 
stiprėjo Lietuvoje.

Ir žinomas faktas, kad 
tuo istorijos laikotarpiu sta
čiatikių tikėjimas jau buvo 
gerokai pasklidęs lietuvių 
žemėse. O Maskva rėmė, 
kiek galima tolyn varė šį 
plitimą. Priežastis buvo aiš
ki, nes Lietuvos užkariau
tose rusų žemėse daug šių 
pravoslavu, o be to, lietu
viai stačiatikiai pamažu pa
siduodavo rusiškai įtakai. 
Šiam pavojui paaiškėjant, iš
leistas įstatymas, suvaržąs 
cerkvių statymą. Manoma, 
kad karalaitis Kazimieras 
daug paveikė tėvą šiame 
darbe.

Išbuvęs Lietuvoje treiis 
metus, Kazimieras buvo tėvo 
pasiustas valdyti į Lenkiją 
(1481-3). Čia jis pasižymė
jo savo teisingumu ir pro
tingumu. Parodė daug ga
bumų tapti pavyzdingu val
dovu.

Anie šį laiką tėvas ruošė 
Kazimierui vestuves su vo
kiečiu ciesoriaus Fridricho 
III dukterimi. Bet čia ka
ralaitis visiškai nesutiko su 
tėvo pageidavimais, nes jau 
buvo pašventęs Dievui savo 
skaistybę. 1483 m. grįžo į

vėjo šiurkščius atgailos rū
bus. Sirgdamas laikėsi pas
ninko įstatymo. Labai mel
dėsi prie švč. Panelės. Ypa
tingai daug mąstydavo apie 
Kristaus kančią ir mirtį. 
Progos ir pagundos prieš 
skaistybę buvo dažnos ir 
baisios karališkame gyveni
me, tačiau šv. Kazimieras 
tvirtai laikėsi prieš šėtono 
žabangas. Ir todėl jo šven
tės dieną, kovo 4 d., šv. Mo
tina Bažnyčia pamaldose 
skaito: „Palaimintas žmo
gus, kurs kantriai kenčia 
mėginimą, nes kada bus iš
tirtas, gaus gyvenimo vai
niką, kurį Dievas pažadėjo 
jį mylintiems”. (Jokūbo laiš
ke, 1, 12).

(Bus daugiau)

PAVERGTOJE LIETUVOJE

— Iš Rokiškio pranešama, 
kad paprasti vyriški marš
kiniai bolševikų okupacijos 
pirmomis dienomis kaštavo 
8 litus, po kelių savaičių 
pabrango iki 18 litų, o jau 
kuris laikas, kaip nebegali
ma gauti nei baltinių, nei 
drabužių, nei pagaliau siū
lų.

— Dabar Lietuvoje yra 
daug iš pietų Rusijos at
vežtų arbūzų. Valdžios žmo
nės giriasi, kad, girdi, anks
čiau liaudis negalėjusi tokio 
..liuksuso” gauti, o dabar iš 
Rusijos gaunanti, bet vien 
arbūzais žmonės nebus so
tūs.

— Profesinių sąjungų cen
tro biuras patvirtino naujai 
sudarytus centro komitetus. 
Į švietimo ir mono profesinę 
sąjungą iš penkių žmonių 
randame tokias išrinktųjų 
navardes: Liuba Dektorai- 
tė-Todesienė ir Imanuelis Ci- 
rinskas.

— Naujieji sovietų Lietu
vos „menininkai” jau prade
da pasireikšti. Borisas Ro
zenbergas pasiskelbė, kad 
švietimo komisariatas jam 
pavedęs sudaryti „reprezen
tacinį džazo orkestrą, ku
riuo „mes galėtumėm pasi
didžiuoti”.

— Į Lietuvos mokyklas 
vis daugiau skiriami peda
gogais žydai. Į Molėtų vid. 
mokyklą matematikai paskir
ta Melamedaitė Basė, į Vil
kijos vid. mokyklą fizikai J. 
Reznikas, į Vilkaviškio vid. 
mokyklą konstitucijai Jan
kelis Propas ir t.t.

— „Tarybų Lietuva” spa
lių 6 d. Nr. 6 paskelbė: „Ta
rybų valdžia iš kapitalisti
nės santvarkos paveldėjo per 
50,000 bedarbių”. O spalių 
11 d. Nr. 11 rašo: „Nežiū
rint akiu dūmimo, kapitalis
tiniais laikais Lietuvoje bu
vo apie 150.000 bedarbių’”. 
Katrai skaitlinei tikėti?

sekančia tv;

pabėgėlių r 
kreiptis tikt

tematizuotas 
ka:

1. Visais 
kalais reikia
į vieną asmenį—Kunigų V 
nybės pirmininką, kun. Pi 
ną Jurą (94 Bradford S

Redaguoja

MOTERIS
Lawrence, Mass.). nasaulvie karas ne

2. šiame darbe kun. Pi pa^, !
nui Jurui gelbsti visa e r 
asmenų ir įstaigų: (a)Ki’ . .
Jonui Balkūnui (64-25 Per 'H? Us zm“es' 
Avė., Maspeth, N. Y.) pav 
ta rūpintis kunigais; (b) 
Leonardui šimučiui (2334 
Oakley Ave., < 
—visuomenės veikėjais;

— „Tarybų Lietuvoje” 
kažkoks pilietis nusiskun
džia, kad gyventojai skęsta 
įvairių įstaigų reikalauja
mose anketose dėl butų, 
kambarių ir kitų patalpų. 
Anketas paprastai reikalau
jama užpildyti labai skubiai, 
todėl įstaigose susidaro di
džiausias susigrūdimas. Žmo
nės stovi valandomis, o kai 
kada ir ištisomis dienomis. 
Pav., Žaliakalnio butų punk
te pristigę anketų. O apie 
tai žmonės sužinoję priėję 
prie tarnautojo—po kelių va
landų laukimo eilėje!

— Kauno konservatorijos 
mokiniai, pagal bolševikiškus 
metodus, sudarė savo komi
tetą, kuris siųs savo atsto
vus į tuos pedagogų tary
bos posėdžius, kuriuose bus 
svarstomi mokinius liečią 
klausimai. Bet to, komiteto 
uždavinys būsiąs padėti mo
kiniams „lavintis bolševikų 
pasaulėžiūros srityje”.

— Profesinių sąjungų cen
tro biuras ieško savo parei
gūnų Zigmo Rauluševičiaus 
ir Kazio Subačiaus, kurie pa
ėmė po 200 litų tarnybinio 
avanso. Jie savo laiku bu
vo pasiųsti provincijon pa
rinkti komisarų nacionali- 
zuojanmoms įstaigoms. Da
bar skelbiama, kad jeigu šie 
naujosios tvarkos atstovai 
neatsiskaitysią, tai būsią ieš
komi, kaip valdiškų pinigų 
išeikvotojai.

— Į aukštąsias mokyklas 
dabar jau nebegali kas nori 
stoti, bet reikia įrodyti savo 
„proletariškąją” kilmę. Ta 
pati tvarka, kaip žinoma, yra 
įvesta visoje sovietų Rusi
joje.

— Lietuvių tautos rusini
mas eina visu spartumu. 
Šiomis dienomis net oficia- 
linis laikraštis „Tarybų Lie
tuva” įsidėjo rusiškąjį rai
dyną — abėcėlę, girdi, besi
mokantiems rusų kalbos. Ru
sų kalbos kursai rengiami, 
kur tiktai galima. Okupan
tų kalbos dieną iš dienos 
mokoma per radiją. Kaune 
kursai surengti paštininkams 
Juos lanko 600 paštininkai. 
Rusų kalbos verčiami moky
tis Kauno miesto ir apskri
ties mokesčių inspekcijos, 
žemės ūkio komisariato ir 
kitų įstaigų valdininkai. Iš 
viso Kaune kursuose esą 1,- 
600 klausytojų. Taip pat pro
vincijoje visur rengiami ru
sų kalbos kursai.

— Uždarius visas sporto 
organizacijas, Lietuvos ge
riausieji krepšininkai yra 
sugrūsti į sovietų organiza
ciją „Kožuch”. Šioje koman
doje žaidžia Andrulis, šliu- nos nauolbo^ 
pas irkt. vienas tobuwlj

jena. Tik dar nebuvo 
visuotinio karo, kuris

dabartinis karas, šian- 
Europos gaisre tiesio- 

li ar ne tiesioginiai da- 
Chical? n 'i> ir mOterys-

___________________ iterų patriotizmas nė 
(c) Kun. Dr. Jonui Navicl šDiu neužsileidžia vy- 
(Marianapolis Colleji Nereikia su žiburiu 
Thompson, Conn.) — vieni oti atsitikimų, kada mo- 
liais-lėmis, klierikais ir s tėvynės meilė yra skais- 
dentais.

3. Parapijos, organizaci; 
ir net atskiri asmenys j 
nuoširdžiai prašomi paii 1. . 1 . r d buvo prancūzų vokie-savo globon po vieną par 
gelį ir jį aprūpinti.

Klierikams ir studentą 
reikalingos nemažos pini 
sumos jų kelionei, mais1. 
mokslui ir drapanoms. I 
kuri nors bendruomenė. , ,..
turtinai su Kunigų Visi ‘ 
bes Komisija, rūpinsis t . kudrų. vandu0 
nu asmenimi, tasai dari’knanu0“enes 
bus sklandus ir lengvas, !.ed' ĮOdzlH'., Sodnus

4. šis pasižadėiimas gel ke s.lem
ti ir dirbti pabėgėliams i5 De^a(^0* Kanam:
tarta paskelbti plačiai vis' 
menei, kad suinteresuoti __ . . 
žinotų, kur galima iešl( Į®0;. 
patarimo ir paramos.

Kun. Pranas M. Jui 
K. V. Pirminiu

pasiaukojimu suspindė-

1870 Metais

karo metu. Priešui įžy- 
ijs j svetimą teritoriją, 

. dėtosios šalies kariuo- 
j besitraukdama, kaip 
rastai, viską griovė, de- 

c i Apsunkinti priešui žy-

•kė G. sodžių. Sodžius

I uždrausta semti van 
iš šulinių, nes bijota už

me kieme užtiko mote 
14 metų kūdikiu. Su 
įsi, verkianti, moteris 
abinusi vaiką, žiūrėjo; 
sugriautą lizdą. Mo- 

aplankė karininkas su— Komunalinio ūkio ko j ’ ‘ ‘ ‘ '
šariatas skelbia laikraščįį kurie stengėsi jai 
se jis perkąs senus rašom į duoti vaikui dova- 
sius stalus ir spintas bylo [...................
Taip pat neseniai įkurtos, ar visi šio kai- 
„Autotrest” ieško per k šuliniai užnuodyti. Ji 
raščius raštinei baldų, sj į kad jos kiemo šuli- 
tų, mašinėlių ir t.t. Ta ‘ ‘
net valdiškos įstaigos ne 
gali gauti baldų. Taip a ■ 
tiko 4 mėnesius bolševikC jV'risoT*'vandens 
pavaldžius Lietuvą!

— J. Paleckis paskelbė 
sakymą, kuriuo iš bene ■ 
vių ir pavienių asmenų 
savinami ne tik jų turėt 
laivai ir kitoks turtas, be 
sąskaitos užsienyje, taip 
priklausančios jiems teii 
tame skaičiuje ir draudi 
atlyginimo reikalavimai, 
nusavintus laivus nustaty 
išpirkimo dydis — 25 m 
nuo laivo vertės. Kaip 
išpirkimas bus įvykdy teris visai ramiai išgė- 
būsią tik vėliau nustatj puoduko vandens, li-

— Vietinės pramonės 
misaras išleido įsakymą, 
ris dar kartą įrodo bolši 
kišką tvarką. Pasak ko 
saro, pastebėta, kad kai' 
rios pramonės įmonės, g 
damos akmens ansrlis ir c i kūdikio veidai staiga 
peš vagonais, nesirūpina 
gonus tuoj iškrauti, bet 
lieka juos be reikalo pas 
ve keletą dienų. Įmonių 
rektoriai ir komisarai 
šią asmeniškai atsakHLj/] "oįe7įeis.

netvarka nebe Uidas, bet ji jo ne- 
'reikalinga. Ji ir jos 
J šimto karių aki-

sikartotų.
— Sovietų Lietuvos

’askui karininkas pa-

šuliniai užnuodyti. Ji

vanduo visai neužnuo- 
ji iš jo tebegerianti, 

riai buvo nepaprastai

•os išsekusios, van- 
rezervai dar nebuvo 

iavę. Išgirdę moters žo- 
apie neužnuodytą van- 
nudžiugę kariai puolė 
i Bet karininkas ne
patikrinti moters žo- 
l Kariui ištraukus ki
šu vandeniu, karinin- 
pasėmė puoduką van- 
ir duodamas moteriai 
„Gerk ir įrodyk!”

sugirdė savo kūdikiui, 
’karininkas ir kariai 

■< prie kibirų ir godžiau- 
ierdami malšino troš
kai didesnė pusė būrio 
buvo atsigėrus!, mo-

ynavo, o moteris su
sąląs jums visiems! 

n buvo užnuodytas.. . 
ri mirsite! Atkeršijau 
1 ir du brolius...”

riausybė nusistatė sūdai j kon^laijo.
20 milionų litų specialų h s _ "j
galaikio kredito fondą, 
ris būsiąs skiriamas ži 
nėms, Ų 
siminkime, kad, pagal į 
malinius davinius, žemę 
vę 71,000 šeirių. Tad, | 
garsiosios paraįnos kiekv 
nai šeimai išeiga — po 2 
litą. Ir įsikurkytu, žmogj 
už šią „gausią”-į paramą!!

— Į Maskvą bifcvo nuvyj 
si sovietų Lietuvos gydj 
jų delegacija, kiAriai 
vavo sveikatos <! kom 
Girdzijauskas. /feugrįC, 
Lietuvą, jis p^reiškėB* 
Sovietų Sąjungoje if?

į teikimai^ 
jausiu pa® jį

* prie šulinio. Ta mo- 
Įiaaukodama save ir

ą i nužudė 60 priešo ka-gavusiems žemes, t r

Hsais Laikais 
paš įvykis — tikras 
V faktas. Karas 
Komo, brutalumo ii 
L reiškimas, gan 
tavi nuo švelnios, 
lydimi ir jausmais 
* b e s i vado vau j an- 

Brs prigimties. Vi- 
K.is, visose tautose 

rų, iškilusių save 
įmu virš kitų. Šit 
|į pareikalauja is 
įlį noters didesnės 
IĮ ukos. Perduo- 
4| 'š ponios M.
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gelbėjij 
Ta®> klansiZ’ 
Pestingai ' 
^atizuotas

1- Visais nį, 
kaiais reife H 
1 vieną asmenį? 
nybės pirminį?

Jur4 iv 
Lawrence,

2- Šiame 
nui Jurui gelbsti^ 
asmenų ir Ito? >auJiena- 
Jonui Balkūnjį' 
Ave., Maspeth.xf 
u rūpintis kfe 
Leonardui šimį 
Oakley A?e, (£ 
—visuomenės į 
M^Dr.Joį 
(Marianapoij, 
Thompson, Conn.), 
liais-lėmis, klieriku 
dentais.

3. Parapiją 
ir net atskiri 
nuoširdžiai prajį 
savo globonpo v' 
gelį ir jj aprūpinti

Klierikams ir 
reikalingos 
sumos jų kelionei 
mokslui ir 
kuri nors be 
tarimai su K®® 
bes Komisija, r® 
nu asmeninu, į 
bus sklandus ir fe

4. Šis pasižadėfeg 
ti ir dirbti pabėrS 
tarta paskelbti 
menei, kad suk! 
žinotų, kur galia 
patarimo ir parars

Kun. Pnuuš!
K V.

Mi neiti Žiupsnelis

Moterų Gyvenimo Aidai
Palmyros Laiškai

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte

MOTERIS IR KARAS
Spausdinami kas antra savaitė

Jausmai

Moters liežuviais yra iš
grįstas visas pragaras.

—A. Guyon

dviMoteris pergyvena 
mirtis: vieną—kada pasibai
gia jos gyvenimo diena, an
trą—kai ji nustoja būti ma
loni.

Brangi Palmyra,
Aš esu gana suaugęs vy

ras, nevedęs, ir nežinau ar 
kada vesiu. Priežastis rim
ta ir nė vienam sutvėrimui 
nepavydėtina: gyvenu šei
mynoje jau 7 metai, kur 
radau puikią moterį, gražią 
ir gerą, sumanią šeimininin- 
kę, ir viliojančią flirtininkę. 
Į šią moterį nuo pirmo su
tikimo jaučiau patrauklumą. 
Pradėjau meilintis, pasitar
nauti, bet ji vis kaip katė 
pūtėsi, nors ir flirtavo, bet 
į mano jausmingus išsireiš
kimus nutėkšdavo pajuoką 
ar pasityčiojimą, kas mane 
visai kraustė iš galvos, ir 
iš kišeniaus. Ir kas stebė- 
tiniausia, kad ir su jos vy
ru buvome geriausi priete- 
liai.

Po metų, kitų, aš ją pri
siviliojau, Bet ši moteris, 
nors aš ją ir myliu, vistiek 
į mano meilę purkščia, kas 
man be galo skaudu. Pasku
tiniu laiku pradėjo many 
reikštis kažkoks noras šiai 
moteriškei kuom nors ker
šyti. Ką man daryti, kad 
kiek nurimčiau ir išveng
čiau mane kamuojančių pink
lių?

myną kaip kurmis, kad iš- 
verstum jos pamatą, kad 
sužalotum dviejų širdžių lai
mę, ir tarp to visko atsi
stojus juoktis, gėrėtis, di
džiuotis, ir kaip sparnuota
jam demonui, vėl sukti sa
vo pinkles šeima nuo šeimos. 
Tamsta apie vedybas ir rim
tą gyvenimą, matyti, visai 
negalvoji.

Juokingiausia, ir tai pa
rodo tamstos dvasinį nuo
puolį, kai išsireiškiate, kad 
ta moteris „putėsi kaip ka
tė”, ir į jūsų jausmingus 
išsireiškimus „n u t e kšdavo 
pajuoka ...”

Oho, ho ... Koks esi tams
ta, Vincai, brutalus užsispy
rėlis šeimų ardyme. Tams
tai neatidarė durų ir laiku 
nepaprašė išsinešdinti. Vė
liau jai tamsta užtaisei to
kias kilpas, kuriomis suga
vai neatsargią auką, ir pri
sirišai save visai nereika
lingu grandiniu prie jos gy
venimo.

Atsitrauk! Palik. Juk ne
matai mažiausio pragiedru
lio savo ateičiai. Ji tams
tos nemyli, ir nemylės, su 
savo vyru gražiai sugyve
na, tad ko čia tamstai už
kampiais sekioti, gundytis į 
kerštą ar pavydą?

Tamsta dar nestovi ant 
tos prarajos, kuri galėtų 
atimti visas viltis švieses
niam tamstos gyvenimui: 
Esi tik suaugęs, o dar ne 
senas, išbusk iš ilgo kamuo
jančio , sapno, pasitark su 
pribrendusiu protu, paju
dink sąžinę, taisyk apleis
tos sielos dirvas, imk stip
resnės valios vadžias ir iš
važiuok nuo tos šeimos kur 
nors toli. Įspūdžiai ir gy
venimo pakaita padės užly
ginti krūtinės žaizdas ir ta
da, nieko nelaukęs, kurk sa
vo šeimą. Esu tikra, kad 
tuomet panašių „Vincų” ir~ 
pats vengsi, o įsigytas pa
tyrimas mokės apsaugoti 
jūsų šeima nuo panašių pa
vojų.

—Jean J. Weiss
— *—

Labai dažnai moteris 
mums suteikia kilnaus įkvė
pimo didiems darbams, ku
riuos ji pati mus sulaiko 
nuo jų įgyvendinimo.

—A. Dumas

i Šiame pasaulyje karas ne 
. Tik dar nebuvo 

okio visuotinio karo, kuris 
ip apimtų visus žmones, 
ip dabartinis karas, šian- 
en Europos gaisre tiesio- 
iniai ar ne tiesioginiai da- 

auja vyrai ir moterys.
Moterų patriotizmas nė 

ingsniu neužsileidžia vy
ras. Nereikia su žiburiu 
škoti atsitikimų, kada mo
rs tėvynės meilė yra skals

iai pasiaukojimu suspindė- 
si.

1870 Metais
Tai buvo prancūzų vokie- 

ių karo metu. Priešui įžy- 
iavus į svetimą teritoriją, 
galėtusios šalies kariuo- 
enė besitraukdama, kaip 
prastai, viską griovė, de

lno. Apsunkinti priešui žy- 
užnuodijamas visų 
ir kūdrų vanduo, 

kariuomenės pulkas 
G. sodžių. Sodžius

lei, bet ir pats sau”. Ką jis 
manė taip sakydamas? Kad 
kiekvienas gailestingas dar
bas, kad ir menkiausiam gy
vulėliui padarytas, lavina 
žmogų, ugdo meilės jausmą 
jo širdyje. Tas pats Linkol- 
nas išvadavo nelaimingus 
Amerikos vergus. Mat, kas 
turi daug meilės savo šir
dyje, tas gailis visų padarų 
ir visus užjaučia. Tačiau 
jausmai, nors ir yra gra
žiausia mūsų sielos dalis, 
turi būti valdomi proto. Net 
ir geriausi jausmai, jei ne
laiko savo ponu—proto, nau
dos vietoj, padaro žalos.

Pav., jei vaikas iš didelės 
paukštelių meilės, sugavęs 
vieną, taip bučiuos ir gla
monės, kad paukštelis nu
gaiš. Yra ir motinų, pana
šių į tą vaiką. Jos iš tos 
didelės meilės lepina vaiką,

Jei vaiko širdyje auga ge
rieji jausmai, tai nebėra ten 
vietos piktiesiems. Todėl kuo 
anksčiausiai imkite ugdyti 
tuos geruosius.

Kad vaiko širdyje augtų 
meilės jausmas, reikia pir
miausia žadinti jo užuojau
tą. Užuojauta yra pirmas 
žingsnis prie meilės. Pasa
kokite vaikui apie jo pažįs
tamų žmonių nelaimes, apie 
našlaičių liūdną gyvenimą, 
apie elgetų likimą, apie gy
vulėlių ir net augalų var
gus. Akylai žiūrėkite, kad 
jis neskaustų nei žmonių, 
nei jokio gyvo padaro ir net 
augalų, naikindamas juos be 
reikalo. Kiekvienas naikini
mas, kiekvienas nešvelnus 
apsiėjimas mažina meilės 
jausmą. Raginkite vaiką au
ginti kokį žolynėlį ir kuo niekados jo nedraudžia, ir, 
rūpestingiausiai jį prižiurę- pagaliau, vaiko sielai mitin
ti. Auklėkite jį taip, kad; ka, kaip tam paukšteliui— 
jie negalėtų abejingai žiūrė- ji gaišta.

Perdėjimas moterims atro
do kur kas natūraliau, kaip 
tiesa.

—Sautier

Moters širdis yra knyga, 
patys įdomiausi puslapiai lie
ka niekad nesupiaustyti.

—J. P. Senn

Moteris sprendžia širdimi, 
bet ji kur kas mažiau su
klysta, nei vyras, kuris 
sprendžia savo protu.

—M. Lescure

Moteriškė yra puikiausias 
geriausiojo autoriaus veika
las ir išleidimas toks gau
sus, kad aš patarčiau kiek
vienam vyrui pasirūpinti po 
vieną egzempliorių.

—Hunt.

Suviliotas Vincas.

Atsakymas:
Jau pirmose Jūsų laiško 

eilutėse dvelkia, kad tams
ta mėgsti svetimų šeimynų 
puodų paviršius graibstyti, 
ir kaip katinas laižytis apie 
gražias šeimininkes, sveti
mas moteris.

Tamsta kalbi apie „pa
trauklumą” į savo šeiminin
kę, ne dora ir kilnia simpa
tija, bet kažkokiu šlykšty
ne dvelkiančiu supuvimu, 
kurs žmogų žemina ir sta
to žemiau gyvulio.

Pradėjai meilintis ir pasi
tarnauti. Dėl ko? Ar dėl 
to, kad jutai artimui dva
sinę meilę, pagarbą, ar už 
save silpnesniam pakelti sun
kesnę naštą? O ... ne, Vince
li. Tamsta brioveisi į šei-

inių 
iešo 
iekė

tuštėjęs, be plikų sienų 
ieko ten nerado. Kariams 
vo uždrausta semti van- 
0 iš šulinių, nes bijota už- 

ūodijimo. Kariai netikėtai 
riename kieme užtiko mote- 
i su 4 metų kūdikiu. Su- 

gusi, verkianti, moteris, 
ipsikabinusi vaiką, žiūrėjo į 
vo sugriautą lizdą. Mo- 
rį aplankė karininkas su 
riais, kurie stengėsi jai 
dėti, duoti vaikui dova- 
. Paskui karininkas pa- 
ausė jos, ar visi šio kai- 
0 šuliniai 
tsakė, kad 
io vanduo 

iš

yra 
vis-
pa-

Moterį ir muziką niekad 
nereikia žymėti metais.

—O. Goldsmith

Rixon, anglės, laiško, gauto 
šiomis dienomis iš bombar
davime paskendusio Londo
no. Susidraugavau su ja 
prieš keleris metus kelionė
je. Nuo pirmos mūsų pa
žinties ji labai įdomavosi 
Lietuva, pirmoji prisiuntė 
man savo užuojautą dėl Lie
tuvos nepriklausomybės ne
tekimo. Šio laiško ištrauko
je ji pabrėžia, kaip anglijos 
moteris pergyvena šių die
nų karą.

Rašo iš Londono
— Visos Anglijos moterys, 

kurias sutikau, ir kurių nesu
tikau, yra užsitarnavusios vi
sų galimų pagerbimų ir į- 
vertinimų. Nežiūrint kokio 
luomo moteris bebūtų ji šių 
laikų sunkenybes, kančias, 
pergyvena nepalaužiama dva
sia.

— Visos iki vienai 
visuomet pasiruošusios 
ką palikti ir, tėvynei
šaukus, tuo momentu stoti 
ten, kur jos jėga, darbas 
reikalaujamas. Ar tai bus 
laivynas, ar kariuomenė, ap
sauga nuo bombardavimų, 
Raudonasis Kryžius, greitoji 
pagalba ar stogų žvalgyba. 
Kas tik pašauks Anglijos 
moterį — ją randa jau pa
siruošusią.

— Daugelis moterų, be sa
vo namų priežiūros, užima 
įvairias kitas vietas, kurias 
užimdavo vyrai, dabar iš
šaukti kovon.

— Eilė moterų gyvena pu
siau subombarduotose pa
talpose, nes reikia tęsti pre
kyba, pramonė, kaip papras
tai, nežiūrint visų sunkumų 
ir nepatogumų. Dažnai ma
tai namų ir krautuvių lan
gus nuo dažnų bombarda
vimų suardytus, išbirėjusiais 
stiklais — o iškabintoje len
telėje parašas: „Langų va
lytojai šiandien nereikalin
gi”. Kaip matai, niekas mū
sų nesulaiko nuo tęsimo sa- 

; vo darbų tolyn, niekas ne- 
prislėgia mūsų nuotaikos.

— Pačiais sunkiausiais mo
mentais Anglijos moteris 
neliūdi, nenusimena, visas 
sunkenybes parneša su šyp
sena pasiryžimu, kad joks 
Hitleris josios nepalauš.

— Be abejo, Jūs skaitote 
laikraščiuose apie visus bai
sius Londono ir kitų Angli
jos dalių bombardavimus. 
Skaityti — tai vienas 
kas, o pergyventi visą 
kitas dalykas. Ir iš 
jų, pergyvenant visa 
matant visų žmonių 
laužiamą dvasią, sieloje jau
ti kilnų pasididžiavimą, kad 
esi anglų tautos žmogus.

— Aną dieną sutikau mo
teriškę, kuri skubėjo į sto
tį išleisti savo jauniausiąjį 
sūnų karo tarnybai. Jos 
trys sūnūs lakūnai jau žu
vę kare. Ir tik reikėjo pa
matyti jos veidą, kuris spin
dėjo tokiuo pasiryžimu, ku
rios akyse nesimatė jokių 
gailesčio ašarų, o vien tik 
noras ir save paaukoti drau- 

gan Se su sūnumis, kad tik na- 
jj'qo švelnios ciai butų atitolinti nuo jos 

giau šerdimi ir jausmais mylimos Anglijos. Ir tai ji 
enime besi vado vau jan- ne vienintelė — yra tūkstan- 

s mot/rs prigimties. Vi-j čiai tūkstančių moterų kaip 

 

jų delegacija, ktf iaika^ is, 
vavo sveikatos 
Girdzijauskas.

Lietuvą, jis p

— Komimar? 
šariatas skelbia^ 

įtorijos se jis perkąs seaasni
ikiškus 

komi- 
atsto- 

į tary- 
se bus 

liečią 
uniteto 
eti mo- 
[ševikų

gų cen- 
parei- 

vičiaus 
rie pa- 
lybinio 
ku bu
rn pa- 
ionali- 
i. Da
gu šie 
:stovai 
lią ieš- 
pinigų

tykias 
s nori 
i savo 
j. Ta 
ia, yra 
Rusi-

sius stalus ir spirk 
Taip pat nesenai 
„Autotrest" ieško p 
raščius raštinei tek 
tų, mašinėlių ir 11 
net valdiškos isls 
gali gauti baldų, ’e 
tiko 4 mėnesius 
pavaldžius Lie®

— J. Paleckis E 
sakymą, kuriuos 
vių ir pavienių 
savinami ne tik ji 
laivai ir kitoksteti 
sąskaitos užsienyje 
priklausančios jis 
tame skaičiuje ii 
atlyginimo reikals' 
nusavintus laivus 
išpirkimo dydis- 
nuo laivo vertės. 1 
išpirkimas bus i 
būsią tik vėliau i

— Vietinės 
misaras išleido $ 
ris. dar kartą įn- |aį gerdamį malšino troš- 

lį. Kai didesnė pusė būrio 
rių buvo atsigėrusi, mo
rs ir kūdikio veidai staiga 

ėlynavo, o moteris su- 
0: „Galas jums visiems! 

anduo buvo užnuodytas .. . 
s visi mirsite! Atkeršijau 
vyrą ir du brolius ...” 
Sudundėjo į moterį paleis- 
šūvio aidas, bet ji jo ne

buvo reikalinga. Ji ir jos 
dikis šimto karių aki- 
izdoje didelėse konvulsijo- 
mirė prie šulinio. Ta mo

tis, paaukodama save ir 
tidikį, nužudė 60 priešo ka

ria būsiąs skin>|iij. 
nėms, gavusiems 
siminkime, kad. ■ 
cialinius davinį| Paminėtas įvykis — tikras 

ų metų1 faktas. Karas, 
ip žiaurumo, brutalumo ir 
jėgumo i reiškimas. 1 
kiai stdjvi

užnuodyti. Ji 
jos kiemo šuli- 
visai neužnuo- 
jo tebegerianti,

buvo nepaprastai 
jų visos vandens 
išsekusios, van-

tas, ji
Kariai 
oškę, 

tsargos
ens rezervai dar nebuvo 
įvažiavę. Išgirdę moters žo- 
ius apie neužnuodytą van- 

enį, nudžiugę kariai puolė 
uitis. Bet karininkas no- 
jo patikrinti moters žo- 
lus. Kariui ištraukus ki

lią su vandeniu, karinin- 
s pasėmė puoduką van-1 

ens ir duodamas moteriai
ė: „Gerk ir įrodyk!”

Moteris visai ramiai išgė- 
pusę puoduko vandens, li- 

|usį sugirdė savo kūdikiui, 
abar karininkas ir kariai 
ko prie kibirų ir godžiau-

ti į kokio padaro kančią, 
stengtus gelbėti jį ir šelpti, 
kiek jo jėgos leidžia, kad 
gailėtųs net ir nuskintų be
vystančių gėlių ir įmerktų 
jas į vandenį.

Yra puikių legendų apie 
vaikelį Jėzų, kaip jis, gai
lėdamasis lauko lelijų, iš
pildavęs iš jų taurių lietaus 
vandenį, po pievą bebėgio
damas, ir kaip gailėdavęsis 
net ir negyvų daiktų. Vie
ną kartą Jėzaus iš molio 
padirbtus balandėlius Judas, 
tuomet taip pat dar mažas 
berniukas, supykęs norėjęs 
sumindžioti. Jėzus bematant 
pavertęs juos gyvais, kad jie 
paspruktų nuo Judo.

Rašoma apie garsųjį Ame
rikos prezidentą Linkolną, 
kad, jodamas kartą, jis pa
matęs kiaulę skęstant pel
kėje. Tuojau nulipęs nuo 
arklio ir padėjęs kiaulei iš
sikapanoti ir, žinoma, visas 
labai išsipurvinęs. Gandui 
apie tai plačiai pasklidus, 
visi labai stebėjęsi, kad pre
zidentas nesidrovėjo gelbė
ti kiaulę. Bet jis pasakęs: 
„Aš padariau tai ne tik kiau

Atsiminkite tai ir vaikui 
aiškinkite, kad, netenkinda- 
mos jo visų norų, bausda- 
mos jį ir drausdamos, jūs 
kaip tik parodote tikrai, gi
liai jį mylinčios, žiūrėkite, 
kad vaikai mokytųs savo 
jausmus valdyti protu.

Yra dar vienas jausmas, 
kuriuo atjaučiame, kas gra
žu ir kas biauru. Tai yra 
grožio jausmas. Ir jo neuž
mirškite, nes ir jis švelnina 
žmogų ir kelia aukštyn. Nes 
grožis, taip pat kaip tiesa 
ir geras, yra Dievo savy
bės. Mokykite vaiką paste
bėti tą grožį, kurio tiek daug 
Dievas yra paskleidęs po 
pasaulį. Rodykite jį ir auk
siniuose saulėlydžiuose, ir 
margaspalvėje vaivorykštė
je, ir žvaigždėtame dangu
je, ir sriauname upelyje, ir 
slėpiningose daubose, ir mar
gose gėlėse, ir liūliuojančia
me rugių lauke, ir pageltu- 
siame lapelyje, ir užšalusių 
langų rūtų rašte.

Žadinkite vaike tą grožio 
jausmą, kad jis panorėtų ir 
aplink save ir pačiame sa
vyje viską gražiai 
ti. Kad gražiai 
gražiai laikytų 
gražiai tvarkytų
gražiai taisytų lovą, gražiai 
valgytų, vaikščiotų, gražiai 
kalbėtų, melstus, gražiai vi
sur

Užsidegus palietam gaso- 
linui ar žibalui, niekad ne
reikia pilti vandens. Van
duo neužgesins, tik išplės ug
nį plačiau ir smarkiau. Vi
suomet reikia prisiminti, kad 
greičiausiai užgesinama už
pilant miltais, kurių visad 
virtuvėje yra.

Žibalo liepsna galima už
gesinti pienu.

Deganti taukai užgesina
mi miltais.

Šeimininkėms

Palmyra

3
2

2
2

12 
su-

kišką tvarką. 
saro, pastebėta, b- 
rios pramonės i®" 
damos akmens y 
peš vagonais, 
gonus tuoj iškran- 
lieka juos be reik- 
ve keletą dieną. 
rektoriai ir 
šią asmeniškai 
kad tokia netvari 
sikartotų.

— Sovietų 
riausybė nusistatę 
20 milionų litus? 
galaikio kredito ■■

’usini- 
tumu. 
jficia- 
į Lie- 
į rai- 
besi- 

s. Ru
’d ami, 
upan- 
lienos 
Caune 
kams 
inkai. 1 
aoky- 
)skri- 
cijos, Ivę 71,000 šein 
o ir 1 garsiosios parai? 
ii. Iš nai šeimai išeit 
ą 1,- litą. Ir įsikurk 
pro- už šią „gausią” 

i ru- —Į Maskvą b
si sovietų Lietm,

daly
tai — 
tikrų- 
tai ir 
nepa-

Visais Laikais

orto
ge-
yra

liza-
nan-
Šliu-

vienas

supilti į tešlą, įdėti y2 sva
ro netarpinto sviesto, tru
putis druskos, įpilti 3y2 puo
duko miltų ir minkyti, iki 
tešla nebelips prie rankų. 
Tuomet vėl palikti, kad pa
kiltų. Paskui imti gabaliu
kai tešlos, daryti labai ma
žos bandelės. Sudėti į svies
tu išteptą skardą. Kai ban
delės pakils, aptepti suplak
tu kiaušiniu su vandeniu. 
Kepti karštame pečiuje 
min.
' Išėmus iš pečiaus, kai 
auš, pjaustyti pusiau
bai aštriu peiliu ir vėl į- 
statyti į krosnį, kad apdžiū
tų. Supiausčius galima api
barstyti stambiu cukrum ir 
cinamonu. Tie sausainiai ga
li ilgai stovėti.

styti druska ir laikyti 
vai. Atsiradusią sunką 
pilti į indą, pridėti: 1 puo
dukas baltų, mažų svogūnų; 
4 puodukus acto; 1 svarą 
rudo cukraus; 2 šaukštus 
garstyčios sėklų; 3 šaukš
tus maišytų prieskonių. Vis
ką virti viena valanda. Stik
lo indus gerai išvirinus, su
pilti į juos paruoštoji masė. 
Verdant, visus prieskonius 
patartina įrišti.

Saldžių Bulvių Kugelis 
svarai saldžių bulvių, 
išplakti kiaušiniai, 
stiklo pieno, 
šaukštai sviesto, 
šaukštai molasų.

Išvirti bulves gerai sugrus
ti. Įdėti gerai išplaktus kiau
šinius, sviestą, supilti pie
ną. Viską gerai išmaišius 
sudėti į išteptą skardą. 1 
šaukštą sviesto ir 2 šaukš- 

5 mi- 
Kep-

10sutvarky- 
praustųs, 

drabužius, 
kambarį,

at- 
la-tina ranka rašyto, meldžia

si už juos.
— Kiek pergyvena moti

nos, kurios turi persiskirti 
su savo mažamečiais vai
kais, kuriuos apgyvendina 
saugesnėse vietose! Namai 
tušti be jų. Motiniškas rū
pestis seka juos nors iš to
li. Jos pačios eina savo pa
reigas pakelta širdimi, su 
viltimi, kad neužilgo vėl pa
matys savo mažuosius links
mus savo šeimoje, namuo
se.

— Moterys, kurios nebe
gali užimti jokių kitų svar
bių pareigų, praleidžia visas 
dienas siudamos ir megzda
mos šiltesnius apdarus ka
riams, smarkiai nukentėju- 
siems.

— Man sunku viską žo
džiais išreikšti. Tik ką bu
vo oro puolimas. Bombos . . . 
patrankos ... Bet nežiūrint 
visų atakų, visų bombarda
vimų, mes pergyvensime vis
ką su šypsena, nepalaužia- 

dvasia. Mes nebijome 
Hitlerio, nei Goeringo, 
jų visų kitų demonų, 
mes turime paslaptin-

ir visuomet elgtųsi.
M. Pečkauskaitė.

(Bus daugiau)

tus molasų pavirinus 
nutes užpilti kugelis, 
ti pečiuje kol paraus.
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Marinada II.
8 puodukai žalių pamidorų, 

12 mažų agurkų,
3 raudoni pipirai,
1 kalifijoras,
2 kelmeliai salėrų,
1 puodukas mažų svogūnų,
8 puod. žalių pupelių (string 

beans),
% puoduko garstyčių sėklų, 
y2 puod. maišytų prieskonių, 
*4 puoduko druskos, 
16 puodukų acto.

Visas supiaustytas daržo
ves apibarstyti druska, leisti 
pastovėti 12 vai. sunką su 
prieskoniais ir actu užvirin
ti. Sudėjus daržoves pavir
ti iki suminkštės. Karštą 
masę supilti į karštus stik
lus, gerai uždaryti, laikyti 
vėsioje vietoje. Verdant, vi
sus prieskonius ir garstyčių 
sėklas įrišti.

S. Suhatienė.

Marinada I.
puodukai sukapotų kopūs
tų,

žali pipirai (supiaustyti), 
puodukai svogūnų, 
kelmelis salėrų, 
puodukai agurkučių 
piaustytų),

2 morkos,
4 puodukai žalių pamidorų, 

y2 puoduko druskos.
Viską supiausčius apibar-

Siuvant ploną šilką maši
na, galima lengvai apsau
goti nuo sutraukimų, pade
dant baltą popierį. Persiu
vus popieris savaime nukren
ta.

Pajuodęs sidabras lengvai 
nuvalomas bulvės griežinė
liu, padažytu į kepamus 
miltelius.

3
2
1
2

Pagyrimas
Svečias nori padaryti ma

lonumą namų šeimininkei. 
Jis paima ant kelių jos sū
nelį ir jį sūpuoja, šokdina:

— O papa! O dada! Ar pa
tinka tau, mažyti, šitaip ant 
mano kelių joti?

— O, pone, labai! Bet vis 
netaip, kaip ant tikro asilo!

Du Priešai
Viena ponia jaunam vai

kinui davė patarimą, kad 
šis nesusidarytų sau prie
šų moterų tarpe:

— Jei nori moterims pa
tikti, neužtenka pasakoti 
komplimentų, reikia mokėti, 
kaip juos pasakyti. Jei gir
site moterį už jos protingu
mą, nepamirškite pridėti, 
kad ji graži. O jei kitą 
girsite už grožį, prasitarki
te, jog žinote, kad ji pro
tinga. Jei to nepadarysite,

(su-

pirmoji pamanys, kad jūs ją 
laikote bjauria, o antroji — 
kad kvaila. Tokiu būdu jū
sų komplimentai gali jums 
padaryti tik du naujus prie
šus.

Iš persūdytos sriubos ga
lima pašalinti nereikalingas 
druskos kiekis šiuo būdu: 
indą, kuriame verdama sriu
ba, gerai aptempti lengva 
medžiaga. Visą paviršių api
barstyti miltais. Sriubą pa
virinti kelias minutes. Per 
garus miltai sugers perdė
tos druskos kiekį.

Paaiškino
Mokytoja išdalijo moki

niams rašto darbus su savo 
pastabomis. Viena mokinė 
puolėsi skaityti mokytojos 
pastabą. Neišskaičiusi 
klausė:

— Panele mokytoja, 
čia parašyta?

— Parašyta: „Prašau 
šyti aiškiau”,

i- 1 • •
visose tautose J1- 

motefcrų, iškilusių savoj

^ygišku^mu virš kitų, šių , visos moterys. Vienos jau ži- 
pareikalauja iš, no, kad jų artimieji žuvę, 

-x~— ----- -x | šeimas;
abejonėse, 
laiško ar-

— Labai daug pergyvena

oters didesnės niekad nebegrįš 
ukos. Perduo- kitos dar gyvena 
|^š ponios M. i nekantriai laukia

i Sovietų Sąjunfll 
tuos pagalbos^*;

ma 
nei 
nei 
nes
gąjį ginklą, kuris kartu yra 
ir nepaslaptingas. Ir tai 
yra, kad mes tikime į Die
vą ir pasitikime Juo.

pa

kas

ra-

Sveikatos Sausainiai
Puodukas miltų užšutinti 

stikline karšto pieno; kai 
praauš įmaišyti 2 uncijai 
mielių ir palikti, kad pakil
tų. 8 tryniai su 4 šaukštais 
cukraus išplakti, iki pabals,

Rašalu ištepti pirštai leng
vai nuvalomi: a) ištrinant 
bananų žieve (iš vidaus);
b) ištrinant dėmes amonia;
c) sudrėkinti degtuko galve
lę—juo ištrinti dėmes, nu
plauti muilu ir vandeniu.

.. .
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Waterbury, Conn.

ST. GABALIAUSKO 
PRAKALBOS

Neseniai atvykusis iš Lie
tuvos adv. Stasys Gabaliaus- 
kas sakys kalbas apie da
bartinę Lietuvos padėtį šiose 
vietose:

Lapkričio 29 d.—Bayonne, 
New Jersey.

Gruodžio 1 d.—Hartford, 
Conn.

Gruodžio 3 d.—Mariana- 
polio Kolegijoj.

Gruodžio 5 d.—Rochester, 
New York.

Gruodžio 6 d. — Niagara 
Falls, N. Y.

Gruodžio 8 d. — Detroit, 
Mich.

Gruodžio 15 d.—Elizabeth, 
N. J.

Vestuvės
Praeitą šeštadienį mūsų 

bažnyčioje apsivedė jauna 
porelė kitataučių: Nicholas 
Palumbo ir Frances Freschi. 
Laimingo gyvenimo.

Novena
Nuolatinės novenos pamal

dos prie šv. Onos antradie
nio vakarais: lietuviškai 7:30 
ir angliškai 8:15. J.

Baltimore, Md.

Jersey City, N. J.

Linksmas balius
Šv. Jurgio vyrų ir mote

rų pašalpinė dr-ja šeštadie
nį, lapkričio 30 d. šv. Onos 
par. salėje, Manning Ave. ir 
Grand St., rengia linksmą 
balių, į kurį rengėjai visus 
kviečia atsilankyti.

Vakarienė
Šv. Onos parapijos metinė 

vakarienė įvyko lapkričio 17 
d. Parapijos salė buvo per
pildyta : vietinių ir svečių iš 
apylinkės miestų, kaip Har
rison, Kearny, Elizabeth, Ba
yonne, Newark, New York 
ir Brooklyn. Vakarienė pra
ėjo labai gražioje nuotaiko
je ir visi buvo patenkinti 
valgiais ir patarnavimu.

-^.Vakarienė pradėta malda, 
kuria atkalbėjo kun. Voisie- 
kauskas iš Harrison, N. J. 
Pasakė kalbas: kun. Paulė- 
kas, kun. Voisiekauskas, adv. 
K. Paulauskas iš Harrison, 
Joseph Healy ir Frank Vin
cent, Kearney tarybos nariai 
ir vietinis kleb. kun. M. Ke- 
mežis. Tarpe kalbų buvo dai
navimas, prie kurio prisidė
jo visi atsilankiusieji — bu
vo bendras dainavimas. Pia
nu skambino varg. V. Jus
tas. Šį vakarą pirmą kartą 
vartota garsiakalbių siste
ma.

Už skaniai pagamintą va
karienę padėka priklauso 
šeimininkėms, kurios nenu
ilstančiai dirbo per keletą 

’ dienų. „Six cooks” — Jocie
nei, Zimkienei, Janušienei, 
Kappil, Marcinkienei ir Ba- 
zilienei. Prie stąlų patar
navo : Vernickienėfzabotkie- 
nė, Janušytė, Ann Barutis, 
Mildred Andrews, Anelė An
drews, Ann Bason, Margaret 
Bason, O. Kazlauskienė, Elea
nor Link. Florence Teleisa, 
Leonora Deddela ir Mary 
Deddela. Prie baro buvo 
Petras Levendauskas, Juozas 
Jocius, K. Marcinka ir Fred 
Minkus. Bilietų pardavinė
tojai: Jonas Lipinskas, A. 
Zimkus, Juozas Zimkus, Mrs. 
Lipinskas ir Mrs. Justas. 
Prie stalų gėrimų patarnau
tojai: Joe Sable, John So- 
daitis, Charles Baranauskas, 
Joseph Andrews, Victor Dob
kevičius ir Eugene Bezgella.

Tą patį vakarą išleisti lai
mėjimui penki balti kala
kutai, kuriuos laimėjo: Ralph 
Maldeikas, 584 Grand St., J. 
City, Mrs. Minkus, 132 Ocean 
Ave., J. City; J. Burokas, 249 
Hoyt St., Kearney, N. J.; F. 
Lotka, 35 Hopkins Ave., J. 
City ir Sam Mango, 621 
Grand St., Jersey City. '

Klebonas širdingai padė
kojo visiems atsilankiusiems, 
šeimininkėms ir darbinin
kams už pasidarbavimą. Po 
vakarienės įvyko šokiai ir 
visi jaukiai linksminosi.

— Lapkričio 21 d. švęsta 
Padėkos diena. Bažnyčioje 
per mišias buvo daug žmonių. 
Oras buvo gražus, kaip pa
vasarį.

— Buvo sustreikavę mies
to gatvių valytojai, tad sek
madienį gatvės negražiai at
rodė, nejauku buvo ir pra
eiti. Kai kur policija pagel
bėjo sutvarkyti.

— Lapkr. 24 d., maldos už 
taikos dieną, lietuviai gau
siai lankėsi bažnyčioje, ėjo 
prie sakramentų.

— Sodaliečių pramoga-va- 
karienė buvo lapkr. 24 d. 
par. salėje. Atsilankė ir ki
tataučių. Visi patenkinti, 
kad lietuvės moka gražiai 
pavaišinti. Stalus pašalinus 
ir pasišokta. Bilietų parduo
ta 300, tad liks pelno. Tą 
dieną buvo ir kitur pasilinks
minimų, bet čia gražiausiai 
pavyko. J. K.

Lietuvių Katalikų Studen
tų ir Profesionalų Sąjungos 
kuopa dešimties metų sukak
tuvių proga rengia bankietą 
(Dinner - Dance) šeštadienį, 
lapkričio 30 d., Elton Hotel, 
Waterbury, Conn.

Iš viešbučio 9 vai. vak. 
bus transliuojama radijo 
programa per stotį WATR.

Išpildys įvairių kuopų na
riai bei narės. Kalbėtojas 
bus Congressman J. Smith 
iš Washington, D. C. ir mies
to mayoras Vincent Scully.

Svečiai pakviesti iš sekan
čiųjų kuopų: Marianapolis, 
Worcester, Mass., Norwood, 
Mass., New York, Pittston, 
Pa., New Haven, Conn, ir 
Providence, R. I.

Komitetą sudaro: Antanas 
Kateiva, Alicija Staseliūnai- 
tė, Jadvyga Stulginskaitė, 
Elena Gvazdauskaitė ir Va
lerija Jakštaitė.

Pirm.

Dalalių 
iš New-

dėkingi

Petsevičienei, 
Vizgirdienei, 

V. Grinevičiui.
Bušinskas ir 

Prie stalų pa-

čių iš Shenandoah, 
iš Norwoodo, Lelešių 
arko.

Grinevičiai labai 
giminėms ir draugams už at
silankymą, sveikinimus ir 
dovanas, ypač rengėjoms— 
Bušinskienei, 
šeškevičienei, 
Veiščiuvienei, 
Svotais buvo 
Kokanskienė.
tarnavo Anuškevičienė, Pet- 
sevičiūtė, Vizgirdaitė.

Vakaras praėjo labai gra
žiai, sėkmingai. Visi jame 
dalyvavę linki Grinevičiams 
ilgiausių metų. Puotoje da
lyvavo 250 asmenų.

Draugas

Newark, N. J

Worcester, Mass.

Metropolitan Operos daini
ninkė, panelė Ona Katkaus- 
kaitė (Anna Kaskas) čia 
dainuos gruodžio 1 d., Me
chanics salėje. Pelnas nuo 
šio koncerto Marianapolio 
kolegijos naudai. Šiuo rei
kalu įvyko visų Worcesterio 
lietuvių draugijų atstovų ir 
profesionalų bei veikėjų su
sirinkimai jau kelis kartus: 
spalių 8, spalių 23, lapkri
čio 13 ir lapkr. 25 d.

Bridgeport, Conn.

Lapkr. 24 d. parapijos 
choro vaidinimas ir koncer
nas gerai pavyko, žmonių 
buvo pilna salė „Juokų Jo- 
marką” vaidino: Milžinskas, 
Mockevičius, V. Jakštis, Mi- 
nalga, Mockevičius, J. Vilso- 
nas, Mačiukaitis, ir vyrų cho
ras. Vaidinimas labai juo
kingas, ir publika buvo pa
tenkinta. Vyrų choras pa
dainavo pora dainų. Solo, 
trijo, duetus padainavo šie 
jaunuoliai: J. Barnotas, Ei- 
norytė, Šumskytė, Vilsonai- 
tė, Kaminskaitė, Radvilaitė, 
Milžinskas, Radvilas, Dulby- 
tė ir Jakštytė. Pabaigoj cho
ras padainavo kelias gra
žias liaudies dainas. Po to 
buvo šokiai.

Jaunimui pagelbėjo Moc
kevičius, Mikuckis, Mockevi
čienė, Lučinskienė. Rengimo 
komisijoj gerai darbavos J. 
Barnotas, Gustaitė, Dulbytė, 
p. Daugėla ir A. Stanišaus- 
kas. Choristai labai dėkingi 
klebonui kun. J. V. Kazlaus
kui už gražų pagarsinimą ir 
dalyvavimą. Daug svečių bu
vo ir iš kitur atvykusių.

Jau skelbiamas daininin
kės J. Žukauskaitės koncer
tas, įvyksiąs sausio 5 d. Ma
nau, kad komisija ir jauni
mas galės sutraukti didelę 
minią publikos, nes toki 
koncertai ne kasdien yra. 
Ši dainininkė dar neseniai 
atvykus iš Lietuvos, patieks 
mums gražių lietuviškų dai
nų. Visi tą vakarą dalyvau
kime koncerte. Bus suvai
dinta ir vietinių vaidilų gra
žus veikalas „Aš numiriau”, 
nilnas daug gražaus juoko. 
Vietinis choro jaunimas ir 
pateiks naujų dainų. Būtų 
gera, kad šiame koncerte vi
si Bridgeport© lietuviai da
lyvautų.

Kurie Worcesterio ir apy
linkės lietuviai dar neįsigi
jo bilietų, malonėkite ilgai 
nelaukti. Bilietų kainos 75c., 
1 dol. ir 1 dol. 50c.

Nė vienas neturėtų pra
leisti tokią progą. Ona Kat- 
kauskaitė - Kaskas dainuoja 
Marianapolio kolegijos nau
dai, kas parodo jos atjauti
mą lietuviškų reikalų. Visi 
lietuviai atjaučia, kad Ma
rianapolio Kolegiją reikia 
remti, nes ji išeiviams yra 
kaipo „antros” Lietuvos 
Centras ir šia įstaiga lie
tuviai gali tikrai pasidi
džiuoti. Visi lietuviai yra 
tikrai labai dėkingi panelei 
Onai Katkauskaitei už pa
siaukojimą lietuviams.

Bilietus galima įsigyti kur 
tik kam arčiau: M. Stein
ert and Sons, 308 Main St., 
pas Adv. Antaną J. Mille- 
rį, Slater Bldg., šv. Kazimie
ro par. klebonijoje, Aušros 
Vartų par. klebonijoje, pas 
varg. J. K. Žemaitį, 42 Pro
vidence St., pas varg. Joną 
Čižauską, 14 Windham StM 
„A. L.” raštinėje, 13 Ver
non gatvės, J, Bačinską, 
344 Millbury St., pas visus 
koncerto rengimo valdybos 
narius ir draugijų atstovus. 
Kviečiam visus lietuvius da
lyvauti lietuvaitės, Metropo
litan Operos žvaigždės kon
certe ir parodyti lietuvių 
kultūriškumą. Mokėkime į- 
vertinti ir gerbti savo pa
sižymėjusius artistus ir tuo- 
mi pagerbsime savo tautą.

Komitetas

Harrison, N. J.

Audringais Vieškeliais
(Tęsinys)

Išėjo į estradą Butėnas 
išbalęs ir nesavas. Apme
tė maloniu žvilgiu visą žmo
nių jūrą jam beplojančią, ir 
nusilenkęs pareiškė:

— Gerbiamieji, gerbiamo
sios .. . Ačiū už pasitikėjimą 
ir aplodismentus, bet mano 
žodžiai, mano paskaita, ne
padarys stebuklų! ... Aš tik 
padėsiu jums, jūsų pačių va
liai, surasti šviesesnį taką į 
mūsų pačių gerovę, kultū
ros bei ekonomijos kilimą.

— Kultūros?! Ekonomijos 
kilimą!?— ironingai suriko 
iš kairiosios pusės apskuręs, 
suvargęs žmogelis, ir kai į 
ten Butėnas aatkreipė akis, 
jo žvilgis susidūrė su Kleo
patros akimis.

Švč. Trejybės bažnyčioje 
lapkričio 30 d. prasidės No
vena prie Panelės Šv. Nekal
to Prasidėjimo ir baigsis, 
gruodžio 8 d. Novena busi Jmai stovėjo rami dievi- 
angliškai 7:30, lietuviškai ?a‘Fazl lr nekalta' B,U - 
8:15 vakarais. Noveną ves sĮrdls .suvirpo Jis sukaupė 
kun. J. Dambrauskas, mari-Je.?as valandėlę j ją ziu- 
jonas, iš Thompson, Conn. reJ?s> at^° kun" lr dva’ 
v x , cio orcicrarn w TrAcs yyiqcti-
Geras pamokslininkas ir abi -- -- - — -
kalbas gerai vartoja, labai, 
užimponuoja klausytojus,, 
ypač jaunimą. Visus savo 
parapijiečius ir kaimynus
kviečiu skaitlingiausiai lan- Pas ai

, atsigėrė iš tos magi
nančios vizijos kažko stip
rinančio, pajuto širdy malo
nią jos akių kaitrą, ir iškė
lė galvą darbui — nulinko

Dėstė puikiai ir sklandžiai

Tel.: 3 -4747

Dr. M. J. C O L N E Y 
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

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

pasekmėm.

Lapkričio 16 d. piliečių 
klubo salėje suruošta neti
kėta puota S. ir T. Grine
vičiams pagerbti, minint jų 
vedybinio gyvenimo 27 me
tų sukaktį. Programai va
dovavo K. Nakrošis. Svei
kinimo kalbą pasakė kleb. 
kun. L. Voisiekauskas ir ki
ti svečiai. Visi linkėjo Gri
nevičiams daug laimės ir 
gražaus pasisekimo gyveni
me. Grinevičių dukrelės, Ma
rija ir Amelija, padainavo 
porą dainelių; joms paskam
bino p. Hodelienė.

Dalyvių tarpe buvo svečių 
ir iš toliau, kaip Bagpčiū- 
nai, Petruliai, Čiapai iš >Mas- 
petho; įteikta dovanų nuo 
giminių iš toliau: Anuškevj-

Marija Aukštaitė pirmiau Damijono, bet tas 
negauna nei žebt.

— Gerai, tegu ima žodį 
Tamulis. Paskui Damijonas. 
Po to, padarysime dešimčiai 
minučių pertrauką, — pa
reiškė pirmininkaujantis.

Tamulis atsistojo. Ilgas, 
obuolį į viršų ir žemyn, 
ištysęs kaklas pastumdė Ado- 
kaulėtais žandikauliais nu- 
siraitė pasitenkinimas ir už
sidegė drąsa, jis pamesta- jjai į šią organiza- 
gavo rankomis į priekį, ir įjančių asmenų svei- 
prislėgtas, pusiau giedantis ginimą daktarui ap- 
balsas išklydo:

— Aš gal daugiausia esi

1ET0S

kytis į bažnyčią, naudotis 
Dievo malonėmis ir prisiruoš- turiningas mintis, teoretiš- 
ti prie Kalėdų švenčių. kas ir praktiškas. Aiškino, 

Kun. I. Kelmelis, kuo yra žemė, ką ji gali iš- 
klebonas. duoti, kokios pasekmės ją 

[apleidus, ir kokie vaisiai ją 
tinkamai išdirbus.

Į pusę paskaitos įsikasus, 
kada šimtai sukauptų veidų 
atidžiai sekė Butėno žo
džius, įsirioglino į salę Zbig- 
nievas. Išgirdęs kalbant 
apie žemės našumą ir pui
kius vaisius, pradėjo vienas 
sau zurzėti ir pykti, o pa
matęs naujakurių būrį, ku
riems matininkas iš jo tėvo 
dvaro atrėžė po sklypą pui
kaus, pirmarūšio juodžemio 
—visai įdūko ir suriko į Bu
tėną:

— Ei, tu ten, sustok! — 
ir, atsigrįžęs į naujakurius, 
vienu pirštu grasindamas, 
užsipuolė:

— O, jūs kurmiai! Mano 
tėvo žemę apkarpę knisate, 
ir dar agronomus parsikvie- 
čiate?! Šalin, jūs! .

Vyrai, sugriebę 
Zbignievą, pasodino, 
gavęs puikią progą 
suskuręs žmogelis, 
siliepė:

— Gerai, ponaitis, gerai! 
Jūs nežinot, kaip mes nau
jakuriai vargstam! O 
nei išsižiot!

— Teisybė, teisybė ... 
patvirtino keli balsai, ir
duodami Juliui Butėnui kal
bėti, 
tą:

Parapijos bazaras praėjo 
geromis pasekmėmis; baza- 
re dalyvavo visos katalikiš
kos draugijos ir uoliai dir
bo, ypač pirmininkės: P. E. 
Demskienė iš Moterų Sąjun
gos, M. Svetikienė iš Ro
žančiaus, A. Laukžemienė iš 
Apaštalystės Maldos, ir Tre-1 
tininkių. Taipgi ir kitos mi-1 
nėtų draugijų narės daug 
pasidarbavo. Visoms darbuo
tojoms ir rėmėjams klebo
nas taria ačiū.

Lapkričio 8 d. sąjungietės 
turėjo kortų pramogą salės 
scenai pataisyti ir padarė 
$31.35. Garbė sąjungietėms 
už nuveiktą gražų darbą pa
rapijos naudai. Tat visos pa
rapijos vardu joms ačiū.

Montreal, Canada įniršusį 
bet pa- 
mažutis 
vėl at-

čia

ne-

rėžė paskui vienas ki-

Tai kas, mums atmetė 
šunims po kąsnį že- 
bet kur triobos?! Kur 

ponai,

kaip
mes,
gyvuliai?! Jūs ten, 
nežinot!

— Teisybė, teisybė! — vis 
patvirtino daugiau balsų, ir

Lapkričio 22 d. Vytauto 
klubo salėje įvyko Kanados 
Lietuvių Tarybos posėdis, 
kuriame dalyvavo 5 vietinių 
dr-jų atstovai: A. Navickas, 
Petras Bagužis, Jonas Yla, 
M. Plačenis, A. Sakalas, S. 
Pundziuvienė, Juozas Pazno- 
kaitis ir M. Aukštaitė.

Pirmininkavo A. Navickas, 
sekretoriavo M. Aukštaitė. 
Tarp visos eilės Lietuvos ne
priklausomybę ginančių 
klausimų, prieita išvados, 
kad greitu laiku suruošti 
masinį parengimą ir pasi
kviesti žymius kalbėtojus iš 
Jungt. Valst. su prakalbo
mis. Be to, Tarybos dar
bams atvaizduoti ir bendra- yiena-s gana rimtas iš nau- 
darbiavimą su plačiąja vi- jakūrių tarpo pakilęs pasi- 
suomene užmegzti, pasirink
ta trijų srovių spauda: ka
talikiška, socialistinė ir tau
tinė, į kurią būtų rašoma iš 
vietinės kolonijos žygių.

Pasirinkta: iš katalikų 
spaudos — daug simpatijos 
užsitarnavusi „A m e r i k a”, 
antra — socialistinės „Nau
jienos”, ir trečia — „Vieny
bė”, prie kurios vairo vėl 
grįžo J. Tysliava.

Taip pat išrinkta spaudos 
pagrindinė komisija iš trijų 
asmenų: S. Pundziuvienė, M. 
Plačenis ir M. Aukštaitė.

Reikalui esant ši komisi
ja turės teisės kooptuoti nu
matomas vietines literatines 
jėgas bendram Lietuvos ne
priklausomybės gynimui ir 
išlaisvinimui.

Artimoj ateity nutarta su
kviesti iš Tarybai palankių 
draugijų dar bent po du at- jų kapus, 
stovu, kad išjudintų visą

prašė balso ir pradėjo:
— Aš žinau, kad čia ne

vietoj kalbėsiu, man rodos 
po paskaitai ponas kalbėto
jas būtų leidęs išsidiskusuo- 
ti, bet, kad kiti, tai ir aš...

— Žinote, buvau savanoris. 
Karabiną valdžiau kaip ir 
visi. .. Palikau Rožiuką su 
vaiku, stojau už tėvynę. Iš
buvau virš metų, po Rad
viliškiu buvau kantūžytas, 
kiek apkurtau, na, o štai 
šitos kojos ir dabar neval
dau: kulką minkštime nešio
ju. Ačiū valdžiai, davė že
mės ir medžių triobai pasi-

kolonijos gyvenimą už pa
vergtąją Tėvynę.

Petys į petį, mieli broliai! 
Už Lietuvos laisvę! Už Jos 
garbę ir kultūrą! 
gaujančius brolius,

Už ver- 
už savų-

Tautos Varpas.

statyti, bet aš, būdamas pli- ] 
kas, ant sprando iš girios ! 
jų neparnešiu!

— Nutilk, jau gana! — pa
siūlė piktai sėdintis jo kai
mynas, bet Juliui Butėnui, 
kaipo aukšto humanizmo 
žmogui, patiko savanorio ra
maus takto išsireiškimas ir 
jis, neslopindamas, patarė 
žmogeliui išsikalbėti.

■— Jeigu jau ponas leidžia, 
tai kodėl turėčiau nepasi
skųsti ? . ..

— Skųskis, skųskis, Dami
jonai! Tegu visi žino, kaip 
lengva naujakuriui įsigy
venti. Jau mano visas spran
das nusilupo, — pusiau už
kimęs dėstė Kazys Striau- 
kus, skėsčiodamas rankomis 
ir dairydamasis po visą nau
jakurių grupę.

Rimtam ir neskubiam Da
mijonui besiruošiant tarti 
savo žodį, įgavo drąsos Mi
kas Čemerka, kurs atsisto
jo, kelis kart truktelėjo gy
vaplaukiais apaugusį spran
dą, atsilopino namie austą 
pusvilnonį švarką, nusispjo
vė, ranką į kelninį kišenių 
įstūmė ir, sugniaužęs kumš
tį, pasijuto kovingas ir nar
sus, atpūtė krūtinę ir pro 
pakirptą ūsą iš lėto pradė
jo:

— Aš noriu kalbėti. Ir aš 
turiu balsą. Tik kaipo sava
noris, buvęs karys, tai skųs
tis nepratęs. Man visaip ge
rai. Tik kai turi už save 
drabnesnių, tai negi iškęsi: 
vienas rėkia „tėti”, kitas 
„mama”, tai šilta, tai šal
ta, tai valgyt nori, o čia aš 
su boba kaip jaučiai pa
jungti . . . Gavom žemelės — 
nėra triobų .. . Iškasiau kal
voj kaip ir žemlianką, įver- 
čiau du akmenis, ant jų už
dėjau senos mašinos grotas, 
užstačiau kropą, įmūrinau, 
taip taip per vasarą ir vi- 
rėm, ir boba skalbė. Pa- 
pratom vargt. Vaikus ir sau
lė, ir lietus iššvietė, galvos 
kelis kart pūslėmis nusilu
po, ir dabar kur nori juos 
dėk! Sveiki, vyreli! . ..

— Tai, kad, tu čia* tik 
vaikus ... — sumurmėjo ne
patenkintas Striaukus, ir nu
mojęs ranka pats atsistojo:

— Ei, jūs ten, ponai! Ne
žinot, kaip sunkiai išdyksta 
kiekviena naujakurio lūšna! 
Pamatę iškilesnį namą, tuo 
giriatės per laikraščius . .. 
He ... he . . . kad ne Ameri- 
kų dėdės ar tetos, tai...

— Teisybė, teisybė! ... — 
pasipylė naujakuriuose bal
sai ir pirmininkaujantis, kaž
ką tyliai pasitaręs su pa
skaitininku Julium Butėnu, 
atsistojo estradoje ir pa
reiškė:

— Prašau neįsisiūbuoti. 
Prašau tylos, ir ramybės, 
Trukdote svečiui paskaitą! 
Tik jos išklausius, atsivers 
platesni akiračiai, ir kiek
vienas laisvai galėsite pa
reikšti savo nuomonę. Be 
to, žodis priklauso .Damijo
nui!

— Ką jau čia! .. Mus skly- 
pelninkai nori užjoti! — už
kirto stambus žilaplaukis 
raudonais skruostais ūki
ninkas, kurs guodėsi, kad 
jo pievas naujakuriai su sa
vo ožkomis išganą, kad ne
klaužados vaikai sodus iš
vagia, vyšnias nuraško.

— Netiesa, ponas! Netie
sa! ... Ū k i n i n kai jaučiasi 
viešpačiai! Gyvulių bandas 
turėdami ir marias įsėtų 
laukų, tai jie nežino vargo! 
Pašiepia mūs ožkas, bet iš 
kur biednas stiklelį pieno iš
sitrauks?! Ganate! N. gė
dos ! .. . — nuduzgė išbalusio 
Striaukaus žodžiai, ir Mi
kas Čemerka vėl įterpė sa
vo.

— Man rodos, ponas pirmi
ninkas buvo davęs tarti žo
dį mano kaimynui Tamuliui,

Nariams

i L. R. K. Susivie- 
51-jo Seimo nutari-

pats susivienijimo 
Tas mokestis dak- 

nukentėjęs?! žinote, gavau {turi būti didesnis, 
kiek tų kietmeterių miško, i) už asmenį. Už to- 
Pušų, gražių, lygių. Man tro- įnimą naujai įsto- 
belėms būt užtekę, ale tu jplikantus mūsų apy- 

’ sutiko egzaminuoti 
jetis Dr. J. Valu-

rėjau dalintis su ūkininki 
ir žydu: su ūkininku past 
dalinau pusiau už išvežim; j No. 6th St., Broo- 
medžių iš miško, o su žydi Y.) ir maspetietis 
dar tą pusę pusiau pasidalu lįalkus, (69-46 Grand 
nau už tartoką: blankų ii jgpeth, N. Y.) Pri- 
lentų išpjovirną! Negi ar 
pečių iš girios parneši, ai auose ■ skelbimuose 
su pielala išpjausi? Tai jai įįraštyje. Sveikatos 
žinote, kiek man tų medžii; paminėti dakta- 
liko. Bet vistiek susilipdžiai į dykai, jei nereiks 
gūžtą. Gražioj vietoj — an' 
kalno, arti miško, o Šiluji 
miestas — matosi kaip an 
delno! Tik bėda: nebuvo ne 
šulinėlio, nėra arti upės. Šu 
linelį išsikasiau. Tiesa, van

Y.) ir maspetietis 
$kus, (69-46 Grand

valandas rasite jų

kraujo ar šlapumo

ri ir lietuvaite! Ka- 
Susivienijimas yra 
ja Amerikos lietu-

denėlis negiliai, bet prišoki inndos'pasalpos or- 
varlių, kažkokių juodų drie 
želių, tai turiu vandenį neš

iįi Joje, kaip ir bet 
jpdraudos-insurance

iš šaltinių! Su tuo pusė bė į&alima .£ayti Vi
dos, ale jau su skalbimu, ta 
Mariutė pakūtavoja! Užsi

tes sveikatos ir 
apdraudą. Ji vei- 

mojau iškasti prūdą: susi brikos V. apdrau- 
kviečiau kaimynus tuo rei Ramentų priežiūroj, 
kalu pasitarti, ale kur tau k saugi pini- 
Sako, tu nori gaut pirmeny ® turtas siekia per 
bę?! Tai taip ir daviausi i milijono dolerių. 
Mariutę su skalbimu nuvež ^ios garbingos or- 
į Nemuną, taip ir vargstarr os vajus. Narių pri- 
Vienam triobos gale mes ims duodamos 
kitam gyvulėliai. Bulvei! ovanos. Įstojantieji 
pasisodini, šutini ir verd iai atleisti nuo į- 
pieno spurga prasižilini, da .’daktaro egzaminą-

milijono dolerių.

1-

............. į daktaro egzamina- 
kokį paršą užsigybi, taip i įsčių. Tad, sukrus- 

Ale, ponuli, vaidinti savo kuopas 
Dariais. Kur nėra

živiniesi.
gas! Ar nebūt galima kai 
geriau? ... Aš ten sumania įganizuokime nau- 
nukast kalną! Ištaisyt k( svienijimo centras 
lią į plentą! Sakau, gal kc as pastangas šią 
kį biznį? Ale aš tik prž iją dar daugiau iš- 
dedu, tai kiti sako, kad ti 
pirmenybės ir garbės trokš iksime kurti ir ne- 
tu. Trukdo reikalą, ir suptiems į talką? Da
nais valdininkais suėję da i. dabar laikas pa- 
skundžia, kad esu neramus idysis New Yorkas 
Tai aš vis pono laukiau, i (apsileisti kitoms 
sakiau, kad prie akių visk i 
išrėšiu! Ar ne tiesa, Barti 
li? — atsigrįžo į kaimyni 
ir visas išraudęs nervingi (ĖS VASARIO ŠE-

I0S MINĖJIMUIšypsojosi.
(Bus daugiau)

sustiprinti. Argi

v

K. p. v.

it, kad Lietuvos 
smvbė užgniaužta,

— Naujai įsisteigusi ya sioliktos aktas bus 
stybinė leidykla skelbia, ka
ji'konfiskavusi visoje Li. ^“'7 Tl' 
™j,e..^4.knygynUS k knyg • gyvenime. 1918

il6d. Vilniuje lie- 
-----------  -- Us atstovai paskel- 

LICENSES * nepriklausomy- 
WHOLESALE & RETAIL au£°, plėtė- 

BEER, WINES & LIQUOR ?e!us- S1°
_________ ^es įvykio nega

ių minimas, kaip

leidyklas.

metus. šio milži-

NOTICE is hereby civen that l icense J 
EB 2835 has been 
to sell 
of the Alcoholic 
966 Halsey 
County of 
premises.

966 Halsey
NOTICE is hereby privcn that License 1 
RL 11202 has been is ind to the undersign 
to sell beer, wine and liquor at retail uni 
Section 107 of the Alcoholic, Beverage Ct 
trol Law at 3011 T 
Brooklyn, County of Kings, to be consun 
on the premises.

JACK & JIM. INC.
3011 Beverly Rd., Brooklyn, N.

NOTICE is hen by given that License T 
EB 3009 has been issued to the undersign 
to sell beer, nt retail under Section ll 
of the Alcoholic Beverage Control Law Į 
1301 W. 7th L-... ------- „1. ----- '
County of Kongs, to be consumed on t 
premises.

IDEAL RECREATIONS. INC.
1301 W. 7th St.. 1

issued to the undersign 
beer, at retail under Section 1

Beverage Control Law 1 
Street, Boroug' ' '

Kings ,to be consumed on t

H. E. WITTMER 
St., Brooklyn. N.

control Law v ,
-h of Bn,, kb»lorko apskritis ’•rincimiorl r»n tn,

WDgą Lietuvos 
anybės paskelbi- 

i ty, kurio progra
mme) 16 d., sek-

2 klVUIll'II V JL*C ' - J 4lgC

Pp?z:.r,L Paradise sa-
tynė. Programa 
pairi, pilna įdo- 
programos bus 

Įsilinksminti.
su-.. Borou.h oi- Brookij igmeūg kviečiama 

1 atsiminti savo 
Brooklyn, n. -.j^ _ tinkamai 

" ^vos nepriklau- 
5 kibimo šventę.

Tel. Harrison (5-1693

B, J. SHAWMIIIS
(Ašakūmį.s)

310 John 
narriso^į^ J,1

treet,

ir New Jersey? vals
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VIETOS ŽINIOS i
i Damijono, betfi 
ia nei žebt.
Jerai, tegu ima 1 
is. Paskui DamijonJ I 
padarysime dešimčiai 1 

ų pertrauką, - į 
pirmininkaujantis, 
tūlis atsistojo.

į viršų ir žemyį 
s kaklas pastumdė Ado. 
.ais žandikauliais 
i pasitenkinimas iriį 
i drąsa, jis pamogfc. j 
rankomis į priekį, į 
gtas, pusiau giedaiitis 
s išklydo:

a v i f • , ’ CS UCt LO DL101 V JLV^/JLJL JL i XJLXXk>

^u^,ausiaras. Tas mokestis dak- 
l ejęs .. mo e, gavau į neturi būti didesnis, 
tų kietmetenų miško.™ 

, gražių, lygių. Mantis 
is būt užtekę, ale fo.
l dalintis su ūkmiuku 
/du: su ūkininku msi., . v ., i iklymetis Dr.au pusiau uz išvežę T 
iių iš miško, o su žyijv 
tą pusę pusiau pasi< 
už tartoką: blanką jj 

j išpjovimą! Negi a 
4 iš girios pames,! v- 
įielala išpjausi? Tai jį fs.!. 
te, kiek man tų mefcį e.‘1 * L* y t tn - niuuią pctxxxxix^ux uanca-Betvjsheksus^' ks^kai jei nereikg 
ą. Gražio; mW kra<0 J. -la 
o, arti miško, o Silsg?
jtas — matosi kaip up'
o! Tik bėda: nebuMijtuvi ir lietuvaite! Ka
lelio, nėra arti upšža-
į išsikasiau. Tiesa, > iausia Amerikos lietu
mis negiliai, bet prišio 
ių, kažkokių juodų fe.
j, tai turiu vandenį sšt 
altinių! Su tuo pusėiė- 
ale jau su skalbimu.iii 

lutė pakūtavoja! Vij
au iškasti prūdą: sa
rčiau kaimynus tuo i 
i pasitarti, ale kurta!
o, tu nori gaut pirnasy- Ai. Jos turtas siekia per 
! Tai taip ir davinį litro milijono dolerių, 
■iutę su skalbimunnfehyra šios garbingos or- 
emuną, taip irvarra acijos vajus. Narių pri- 
lam triobos gale 0$
,m gyvulėliai. bs dovanos. Įstojautieji 

nariai atleisti nuo į-

K. Susivienijimo 
Nariams

jgal L. R. K. Susivie- 
mo 51-jo Seimo nutari- 
rnaujai į šią organiza- 

stojančių asmenų svei- 
, s tikrinimą daktarui ap- 
| ės pats susivienijimo

$1.00 už asmenį. Už to- 
itlyginimą naujai įsto- 

i aus aplikantus mūsų apy- 
>j sutiko egzaminuoti 

. J. Valu- 
(161 No. 6th St., Broo- 

į N. Y.) ir maspetietis 
1. Stalkus, (69-46 Grand 
, Maspeth, N. Y.) Pri- 
jo valandas rasite jų 
■Šimuose - skelbimuose 
laikraštyje. Sveikatos 

Virinimą paminėti dakta-

Susivienijimas yra

VODKOS STIKLELIU RAMINO SĄŽINĘ LAIŠKAS IŠ VILNIAUS LIETUVOS GARBĖS ŽENK
LŲ TURĖTOJŲ DĖMESIUI

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.

VYČIŲ SUVAŽIAVIMAS

apdraudos-pašalpos or
acija. Joje, kaip ir bet 
>je apdraudos-insurance 
rovėj, galima gauti vi- 
s rūšies sveikatos ir 

j bes apdraudą. Ji vei- 
i J. Amerikos V. apdrau- 
| lepartamentų priežiūroj. 
! n stipri ir saugi pini-

ėtojams duodamos į-

L. Vyčių New York ir New 
Jersey apskrities suvažiavi
mas įvyko lapkričio 17 d. 
Kearney, N. J. Iš 9 kuopų 
dalyvavo 51 atstovas ir 7 
svečiai. Vytis J. Stasilionis, 
šių metų rudenį sugrįžęs iš 
Lietuvos, papasakojo apie 
pavasarininkus. Vietinės kp. 
pirm. J. Daskas pasakė 
sveikinimo kalbą.

Naujais iždo globėjais iš
rinkti J. Brajus, T. Skubis 
ir Al. Peskus. Vyčių orga
nizacijos kūrėją M. A. Nor
kūną nutarta pasveikinti 
gimtadienio proga (gruodžio 
1 d.), nusiunčiant 10 dol. 
dovaną.

Ateinančių metų kovo mė
nesį apskritis minės 25 me
tų sukaktį. Išrinkta minė
jimo komisija iš K. Basa
navičiaus, J. Bulevičiaus, J. 
Gedimino, A. Augusčio ir 
M. Rusaitės. Ta proga bus 
atšvęsta šv. Kazimiero 
te ir priimti ketvirto 
nio vyčiai.

Suvažiavimą uždarė
pirm. J. Augustinas. Visi da
lyviai vietinių 
niai pavaišinti, 
žiavimas bus 
Great Necke.

Mar. Rusaite.

sven- 
laips-

vice-

įsodini, šutini ir vaį
io spurga prasižilinite to ir daktaro egzamina- 
į paršą užsigybi, taip ir 
niesi. Ale, ponuli, rcn-
’. Ar nebūt galima^ Ė nariais, 
iau?... Aš ten simi 
rast kalną! Ištaisytte- 
į plentą! Sakau, galh> 
biznį? Ale aš tik pi 

lu, V<XX XXX V X vv—, , 
menybės ir garbės ta&
Trukdo reikalą, ir snp ae jiems į talką? Da

is valdininkais suėję to rajus, dabar laikas pa- 
nndžia, kad esu nerami ti. Didysis New Yorkas 
i aš vis pono laukiau, ir 
LklCfcU., JkUU. *- -
rėšiu! Ar ne tiesa, M 
? — atsigrįžo Į kaimyu

mokesčių. Tad, sukrus- 
stiprinti savo kuopas 

Kur nėra 
. organizuokime nau- 
Susivienijimo centras 
visas pastangas šią 

izaciją dar daugiau iš
luptai kiti sako, kad ii ir sustiprinti. . Argi 
mpiTvhps ir srarbes tat pasiliksime kuiti ir ne-

visi nepiliečiai už nesiregis- 
travimą gali būti baudžiami 
$1,000, šešiais mėnesiais ka
lėjimu arba abiem bausmėmis 
drauge.

Visi ateiviai, 14 metų am
žiaus ir daugiau, privalo as
meniškai registruotis.

Nepiliečius vaikus, netu
rinčius 14 m. amžiaus, priva
lo užregistruoti jų tėvai ar 
globėjai.

Ateiviai registruojami paš
tuose. Nereik mokėti jokių 
pinigų už ateivių registravi
mą.

Nepiliečiai, pakeitę savo 
gyvenamą vietą, privalo per 
5 dienas pranešti apie pa
keitimą jų pastovaus adre
so. Adreso pakeitimą praneš
ti Immigration and Natura
lization Service, Washington, 
D. C. Tam tikslui blankos 
parūpinamos visuose paštuo
se.

... Vilnių, kurio vardas 
vartojamas viso pasaulio lie
tuvių lūpose, turiu garbės 
netik pamatyti, bet ir jame 
pagyventi, mokytis. Nesu
prasit, kokį jis man griau
du įspūdį padarė. Nueini į 
valgyklą, restoraną, krautu
vę, teatrą, kiną ir t.t.—gir
di vien lenkiškai ir lenkiš
kai kalbant. Tas miestas, 
kur Gediminas, Vytautas sta
tė pilis ir triuškino priešus, 
tuos lenkus, kurie ne tokie 
drąsus, kiek giriasi, kur il
sisi didieji Lietuvos tėvai, 
Basanavičius, dailininkai ir 
visi tautos atgaivintojai ir 
kur buvo pats svarbiausias 
lietuvybės lizdas,—dabar vir
to vien lenkišku ir dar kar
tą lenkišku miestu.

Vilniaus išvidinis grožis 
neapsakytas. Nueini į baž
nyčias, kurių yra apie 36, 
į kokius nors įdomesnius mū
rus, matai gražiausias ir į- 
domiausias arkas ar šiaip 
meno įdomybes. Norėdamas 
pamatyti Vilniaus bendrą 
vaizdą, užlipi ant Gedimino

Spalių revoliucijai pami-’ sur jis bijo, visur palei sie- 
nėti Sovietų konsulatas New]nas šliaužioja, visur jam 

blizga mirga. Štai jo žo
džiai: „Lyg apstulbę, tokio 
didingo blizgesio apslobinti, 
kukliai šliejamies kur palei 
sieną, niekad niekur pirma 
nematę tokio ištaigumo, to
kio įvairiaspalvio tviskėji
mo”. še tau dabar ir „dar
bininkų tėvynė”, kur viskas 
buržujiškai blizga, kad net 
toks Kaškaitis turi palei sie
nas lyg prikepęs šliaužioti. 
Anot jo, ir „patarnautojai 
apsirėdę, lyg būtų kokių ku
nigaikščių tarnai, liokajai, 
keimeriai”. Taigi, taigi, Sta
lino tarnai gyvena karališ
kai, bet už tai milijonai jo 
vergų Rusijos pavergtose ša
lyse kenčia badą 
komą skurdą.

Kaškaitis rašo, 
bolševikų pokylyj 
bai „kultūringa, stačiai pa
vyzdinga publika”. Gali bū
ti, publika tokia ir buvo, 
bet tik ne Kaškaitis, kurio 
akys, kaip jis pats rašo, bu
vo apstulbę, matyt, nuo per- kalno ar Trijų Kryžių kal- 
daug paimtos vodkos.

V o d k o s prisimaukusiam 
Kaškaičiui visi atrodė ten la
bai gudrūs, o iš Maskvos at- 

dar npr-'8^ bolševikiukai net ke-
P__ liom kalbom kalbėję. Nuo jų

nenorėdamas atsilikti ir pats 
svečias savo apstyrusį lie
žuvį visokiom kalbom lanks- 
tęs, bet ypatingai dažnai 
kartojęs „pažalast vodki”.

vyčių malo-
Kitas suva- 

sausio 5 d.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Fort Tilden, Rockaway, 
Queens, statoma kareivinės. 
Manoma, kad netrukus bus 
galima jose apgyvendinti 
1,000 kareivių.

ą neapsileisti kitoms 
kiau, kad prie akių v$į ijoms.

' visas^išraudęs nervi^ »ĖS VASARIO ŠE- 
‘ IlIKTOS MINĖJIMUI

rpsojosi.
(Bus daugiau)

Į sūrint,
--------- ---  ilausomvbė užgniaužta, 

_ Naujai įsisteigusi^ riošešioliktos aktas bus 
;ybinė leidykla skelbia.^ alietuvių minimas, kaip 

konfiskavusi visoje s svarbiausių įvykių lie- 
oje 44 knygynus ir W 
ddyklas.

kad Lietuvos

Ir ko šiame pasauly neiš
manoma. Štai, Brooklyne su
organizuota krautuvių savi
ninkų unija, kurios nariams 
—krautuvių savininkams— 
buvo garantuota, kad jie su 
darbininkais jokių nesmagu
mų neturės. Unijos vadai į- 
tarti vadinti „raketieriais” 
ir patraukti teisman.

Yorke suruošė vaišes savo 
pakalikams už pasidarbavi
mą. Į tas vaišes buvo pa- < 
kviestas ir toks „menkas 
žemės vabaliukas”, kaip jis 
save vadina, Jonas Kaškai
tis. Dar, matyt, gerai neiš
sipagiriojęs nuo išgertos 
vodkos tas „žemės vaba
las”, lyg paskutinis girtuo
klis negali atsidžiaugti jos 
gardumu ir „Laisvėje” pyš
kina ilgiausią straipsnį apie 
rusišką vodką: esą „ameriko
niška, kad ir pati geroji 
„viski” iš gėdos pastalin tu
rėtų slėptis. Nesulyginsi. 
Kaip matai akys nušvito ...” 
Pasakyčiau, kad nenušvito, 
o migla apsitraukė, kaip ir 
Kaškaičio sąžinė, kuri ieško
jo nusiraminimo ir rado bol
ševikiškoj vodkoj.

Visokių buvo išdavikų, o 
Kaškaitis sumuša rekordą— 
pardavė savo tautą už vod
kos stiklelį. Kaip ir visi iš
davikai, jis jaučia didelę sa
vo menkystę ir kitaip savęs 
nevadina kaip „menku že
mės vabaliuku” prieš jo di
dybę Stalino tarną konsulą 
Fediušiną. Padorus lietuvis 
pasakys, kad pasivadinimas 
„žemės vabaliuku” < 
daug garbingas vardas, nes 
nesi vertas ir prasčiausio 
šliužo vardo, ne kitaip apie 
tave mano ir pats didysis 
Stalino tarnas Fediušinas.

Iš Kaškaičio aprašymo su- Anot jo, bolševikiukų gudru- 
žinome, kad toj „menkų že- muį nesą galo: „Tai ketu- 
mės vabaliukų” galerijoj bu- rįOm kalbom kalba visi: jų 
vo dar ir tokių vabalų: A. 
Bimba, R. Mizara su šmikš- 
čia Ievute, J. Gužas su kaž
kokia Egle, Rubin Matusevi
čius ir vienas fartepijoni- 
ninkas Bacevičius, visur sa
ve profesorių vadinantis. Jie 
visi gavo po stiklą vodkos, 
po pusę apipelėjusio „san- 
vičio” ir už tai pasakė, kad 
Lietuvos okupacija yra „O.
K.”, tegu ten kacapai plėšia 
penkias skūras nuo tų Lie
tuvos pilksermėgių. Negana 
to, jie dar ir patys pažadėj o 
pasidarbuoti, ieškant dau
giau pritarėjų įvykdytai oku
pacijai lietuvių tarpe.

Nežinau, kas tas Kaškai
tis, bet, matyt, užaugintas 
kokioj pašiūrėj ir už jos nė
ra nieko daugiau matęs. Vi-

ir neapsa-

kad tam 
buvus la-

nesukirsi. Žino apie ką ir 
kaip kalbėti”. Ir dar kaip ži
no. Jiems GPU duoda smul
kiausias instrukcijas apie ką 
kalbėti ir kaip kalbėti, nes 
apie 
turi 
savo 
lime
no jų raporte buvo ir šis į- 
sidėmėtinas sakinys: „Iš Lie
tuvos kilęs Kaškaitis nusi
lakė kaip kerėpla, vis kalbė
jo apie broliškumą ir lindo 
bučiuotis ...”

tuos pasikalbėjimus jie 
duoti smulkius raportus 
bosams Maskvoje. Ga- 
užtikrintr, kad ne vie-

no ir matai visą Vilnių, kaip 
ant delno.

Tolumoje dunkso didžiuliai 
geležinkelių rūmai. O kur 
tik pažvelgsi, tai tik baž
nyčios ir bažnyčios. Gražiau
sia bažnyčia savo išore—tai 
šv. Onos. Tai bažnyčia, kurią 
Napoleonas norėjo ant del
no pastatyti Paryžiuje. Jos 
išorinis grožis nepaprastai 
sudėtingas. Tos plytos išran
gytos, o atrodo, kad bokšto 
paskutinė plyta yra tik vie
na

Gatvės siauros, kad vos 
gali autobusas pravažiuoti, 
jei jau du autobusai prasi
lenkia, tai gatvė plati. Eini 
gatve ir pakėlęs galvą pa
matai Aušros Vartų koply
čią. Čia tai gatvėje nusiimi 
kepurę ir dedi maldos žo
džius. Pro šią gatvę žmo
nės eidami visuomet nusi
ima kepurę. Pro ją niekas 
ir nevažinėja, nes čia yra 
tylos ir susikaupimo vieta.

Lietuvis.

Akivaizdoje fakto, kad ap
dovanojimas Lietuvos garbės 
ženklais yra laikinai nutrū
kęs, bet yra svarbu ir reika
linga sudaryti visų J.A.V. ir 
Kanadoje dabar gyvenančių 
įvairiais garbės ženklais ap
dovanotų asmenų pilną ir 
tikslų sąrašą, ypač dar ir dėl 
to, kad 1941 metais sueina 
600 metų nuo L. D.K. Gedi
mino mirties ir gediminiečiai 
pageidauja viens kitą ar
čiau pažinti ir atitinkamu 
būdu prisidėti prie istorinės 
sukakties paminėjimo.

Lietuvos P a s i untinybėje 
esamo sąrašo papildymui ir 
patikrinimui yra reikalinga, 
kad kiekvienas garbės ženk
lo nešiotojas atsilieptų laiš
ku ir praneštų apie save 
sekančias žinias:

1. vardas, pavardė, dabar
tinis adresas; 2. darbas ar
ba profesija apdovanojimo 
metu ir dabar; 3. metai, ka
da ženklas pripažintas ir 
data, kada faktinai įteiktas 
ir kur; 4. garbės ženklo pa
vadinimas : ordinas ar me
dalis (apvalus) ir kurio 
laipsnio, kas paprastai liu- 
dymuose pasakyta.

Laiškai su prašomomis ži
niomis adresuotini:
Lithuanian Legation, 
2622—16th Street, N. W.,

Washington, D. C.

Brooklyno katalikai ragi
nami naudotis New Yorko 
mokyklų duodamoms visokių 
amatų pamokoms. Tuo rei
kalu kreiptis į Board of Edu
cation, 110 Livingston St., 
Brooklyn, 10 aukštas,

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH FOTOGRAFAS 

65-23 GRAND AVENUE 
MASPETH, N. Y.

NEPILIEČIŲ DĖMESIUI

Nepiliečių registravimas 
bus baigtas gruodžio 26 d.;

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

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

Tel. EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKASRESTORANAS
BAR & GRILL

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

vynų ir gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT

Savininkas
411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Grab oriai
— 4*

yj
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tautos gyvenime. 1918 
I įsario 16 d. Vilniuje lie- 
* tautos atstovai paskel- 

stuvos nepriklausomy- 
ri žydėjo, augo, 

. Šio

Williamsburgo piliečiai rei- 
kalauja, kad miestas praves
tų Park - Kent Avė. platųjį 
kelią, kaip kad yra daroma 
Manhattan East upės pusėje.

Indijonai, kurie pardavė 
Manhattan (dabar New Yor- 
kas) salą už kelis butelius 
degtinės ir $24, nebuvo tos 
salos savininkais. Jie buvo 
iš Canarsie. Pirkėjas Minuit 
buvo apgautas ir turėjo 
Manhattan salą antrą kar
tą pirkti iš tikrų savininkų.

LICENSES .. .
WHOLESALE & RETAI t r 22 metus. --------------

,EER, WINES & UFl reikšmės įvykio nega-

pletė- 
milži-

užmiršti.-------- ■

OTICE is hereby triven that n kasmet, L 
B 2835 has been issued to the c __ ’ _
) sell beer, at retail under 
f the Alcoholic Beverage C...

, kilmingą 
e. »™u Jtasomybes

66 Halsey St.. B"’'** j

IOTICE is hereby given that 
tL 1 1202 has been issued tod* . 
0 sell beer, wine and liquor 
action 107 of the Alcoholic 
rol-Law at 3011 Beverly 
Irooklyn, County of Kings, to « 
n the premises. ,JACK & JIM. U-
Oil Beverly Rd., J

JOTICE is hereby given that

Fede-
s New Y°rk° apskritis

’h 0- ‘t I i X1 f I 1 "I VI O* «-» T -i 4- 1 i -r -r r-1Lietuvos 
paskelbi- 

linėjimą, kurio progra
ms vasario 16 d., sek- 

issued tO U** ,
and liquor Grand Paradise sa- - A Be’ •"’AB

Brooklyne. Programa 
įbai įvairi, pilna įdo- 
Į. Po programos bus 

,„x.v>x, *... s ir pasilinksminti.
JB 3009 has been issued to t v.
o seii beer, at retail 1 visuomene kviečiama

ašoma atsiminti savo 
ię pareigą — tinkamai 

"lėti Lietuvos nepriklau- 
paskelbįmo šventę.

New Yorko miesto vyriau
sybė ragina piliečius, kurie 
turi nuosavybes, pasodinti 
šaligatviuose medžių. No
rint sodinti medelį reikia 
gauti leidimą iš parkų de
partamento. Leidimas kaš
tuoja 1 dol. Miestas prisiun
čia prižiūrėtojus, kurie nu
rodo, kaip ir kur medis turi 
būti pasodintas. Miesto va
dovybė ragina sodinti klevus, 
liepas ir ąžuolus, kurie greit 
prigyja ir nebijo kirminų.

Išleistu įstatymu draudžia
ma laikyti Amerikos vėliavą 
iškabintą nakties metu. Tik
tai Washington, D. C. ir 
Maryland valstybėje prie 
karsto Francis Scott Key, 
kuris yra parašęs „Star 
Spangled Banner” Amerikos 
tautinį himną, galima laiky
ti vėliavą ir nakties metu.

f the Alcnhoiir Beverage <
301 W. 7th Str.. Borough "į#* 
xiunty of Kent's, to be S 
remises. , ,

IDEAL RECREATIONAL. .
301 W. 7th St.. Bit“5

ir New Jerse

310 JoĮ1n 
Harr iso

Tel. Harrison (^

(Ašakūnr^
GRABORlulL 

balzamuoti

nepileečių 
EGISTRAVIMAS

ors jaii
’jų milijjlpnų, bet dar 

skJTkius ncPilie- 
ižiiisij įstatymo.

’ k nė vie-

vyriabpsybė pakar- 

 

primę/na, kad iki 

 

io 26 į d. paskirtose 

 

privalįo įsiregistruo- 
‘ svetirJinšaliai-nepilie- 

įsiregistravo

Gėda, gėda visai tai že
mės vabalų galerijai, gėda ir 
tiems, kurie ką nors su jais 
bendro turėjo ar turi.

V. Daugėla.

Mooridus, Suffolk apskr., 
prekybos taryba duoda pa
tarimą, kad prie naujai sta
tomų valstybėje vieškelių, 
būtų įnešti ir šaligatviai.

RUDENINIS IŠPARDAVIMAS
Parduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai

nomis Pasirinkimas didelis.

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

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI 

PETRAITIENĖ IR SŪNAI

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

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas) ■

Graborius—Balsamuotojas
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

•i

*—I

t

EVergreen 8-9770 Tel. STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH GARSZVA

Graborius—Balsamuotojas

Tel. STagg 2-5043

MATTHEW P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius 
Notary Public

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

ir

>—4*

Brooklyno vyskupijoje bus 
duodamos nekatalikams pa
mokos. Kiekvieną antradie
nio vakarą parinktose vieto
se pamokas duos paskirti 
vyskupijos kunigai. Tose pa
skaitose gali dalyvauti ir 
katalikai.

Amerikos komunistai orga
nizuoja naują „Taikos” drau
giją. Ši draugija plečiasi žy
dų tarpe. Prie jos limpa ir 
italai.

Generaliniam ligoninių fon
dui Brooklynas surinko $116,- 
847 aukų, kuriomis pasinau
dos 23 privatinės ligoninės.

Brooklyno muziejuje, sek
madieniais būna du koncer
tai. Pirmo koncerto pradžia 
1:30 vai. popiet; antro — 4 
vai. Koncertai duodami 
mokamai.

ne-

di- 
ro- 
fil-

Kai kurie New Yorko 
džiuliai teatrai pradėjo 
dyti tikybą pašiepiančias 
mas. Katalikai turėtų boi
kotuoti tokius paveikslus.

SUSIRINKIMAS

Šv. Jurgio draugijos prieš- 
metinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 4 d. 7:30 vai. vak., 
280 Union Avė., Brooklyne.

Nariai prašomi dalyvauti, 
nes bus rinkimas pusės val
dybos sekantiems metams.

Sekr. Cli. Nečiunskas.

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St, Brooklyn

Kampas Roebling Street

®

®

g
® 
®

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 

BROOKLYNE

TAI YRA GERIAUSIA VIETA

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

IKSU J

® 
®

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Stagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

(Prieš pat Apreiškimo baž.) 
Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 
pasivažinėjimams.

402 Metropolitan /Avenue 
Brooklyn, N. Y.

337 Union Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

į Namas tas pats, tik miesto 
| tvarkymu pamainytas numeris 
* buvusio 107 Union Avenue.
į----------------- ------ ------------

Tel. Virginia 7-4499

pa-

F. W. SHALINS 
(Salinskas)

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.

[ololololol
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Lietuvio Paveikslai Metropolitan Operoje
Pasaulinio garso lietuvis 

menininkas, dailininkas M. 
Dobužinskis šiuo metu gy
vena New Yorke ir pabai
gė kurti New Yorko Metro
politan Operai dekoracijas. 
M. Dobužinskis sukūrė Ver
di operai „Kaukių Balius” 
dekoracij as-paveikslus.

Šis garsusis menininkas į 
Ameriką iš dar laisvos Lie
tuvos atvyko 1939 metų ru
denį. Į čia jis atvyko vieno 
teatro kviečiamas, kuriam 
sukūrė Dostojevskio įsceni- 
zuotam veikalui dekoracijas.
Šiais metais jis gavo kitą 
pakvietimą iš garsiausios pa
saulio operos — Metropoli
tan Operos. Puošniosios M. 
Dobužinskio dekoracijos da
bins šių metų Metropolitan 
operos' sezono atidarymą, 
kuris įvyks gruodžio 2 d.

Europoje dailininkas M. 
Dobužinskis gerai pažįsta
mas. Tai aukštos kultūros 
dailininkas. Aukštuosius me
no mokslus jis baigė dar 
1914 m. Petrapilyje. Jis bai
gė ir teisių fakultetą Petra
pilio universitete. Tačiau ne
sirinko teisininko praktikos, 
o visa savo siela pašventė 
meno pasauliui. Jau Rusi
joje kūrė dekoracijas gar
siajam Stanislavskio teatrui. 
Jis dailės men^. dar studi
javo Vokietijoje Muenchene, 
Paryžiuje ir Italijoje.

Po karo jis apsigyveno 
Kaune ir čia kurį laiką dir
bo meno mokykloje, bet pla
taus masto dailininkui buvo 
per siaura sritis profeso
riauti mokykloje ir jis dau
giau pasišventė laisvai kū
rybai. Kauno valstybinėje 
operoje sukūrė daug dekora
cijų, kaip Pikų Damai, taip 
pat dar šioms operoms: Eu

genijus Oneginas, Princas 
Igoris, Manon, Verter, Tan- 
hauser ir t.t. Kaune jis dar 
kūrė dekoracijas dramai ir 
baletui. Tačiau tuo pat me
tu dailininką M. Dobužinskį 
kviesdavo žymiausieji Euro
pos teatrai sukurti jiems de
koracijas ir taip jis dekora
cijas gamino Dresdeno ope
rai, Duesseldorffo dramos 
teatrui (abu Vokietijoje), 
Pragos operai, vienam teat
rui Briusselyje, Londone, 
Paryžiuje ir t.t.

Dailininkas M. Dobužins
kis pasaulyje pagarsėjo ne 
vien savo teatro dekoraci
jomis, bet ir puikiais pa
veikslais. Jo paveikslai šian
dien puošia puikiausius Eu
ropos rūmus, garsiausieji pa
saulio muziejai turi įsigiję 
jo paveikslų. Lietuvio daili
ninko M. Dobužinskio pa
veikslus turi įsigiję The 
British Museum, The Victo
ria and Albert Museum — 
abu Londone, Vienos muzie
jus. Amerikos FoggMuseum 
of Art, Cambridge, Mass, ir 
Fine Arts Gallery of Yale 
University jau puošiasi lie
tuvio paveikslais.

APYLINKĖS 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.

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
viu katalikų draugija siun
čia no 5 atstovus. Laukia
mi ir malonūs svečiai.

Spimpiio d a r b otvarkėj*3 
svarbūs tautos ir mūsų apy
linkes veiklos klausimai, ku
riems referuoti pakviesti 
atitinkami pranešėjai. Visos 
draugios privalo pasirūpin
ti. kad seimelvje būtų tin
kamai joms atstovaujama.

Feder. Apskrities Valdyba

LINKSMA OPERETE

jai, o ypač visi būsimi Apy
linkės Seimelio dalyviai.

Seimelio dalyviai bus ma
loniai maspethiečių priimti. 
Visi seimelio atstovai bus 
ir pavaišinti. Pramatoma, 
kad seimelis bus gausus. Jo 
dalyviai bene pirmą kartą 
bus taip maloniai ir jaukiai 
priimti. Draugijos kviečia
mos tinkamai prisiruošti, 
pasirūpinti, kad joms būtų 
seimelyje atstovaujama.

Lekėšis ir fin. sekr. Petronė
lė šimkiūtė. Fondo centras 
paskyrė Maspethui kvotą— 
180 nariii. Bet maspethie- 
čiai pasiryžo įrašyti ligi 500 
narių. Dabar laukia iš cen
tro mokesčiams knygelių. Jau 
įsirašė 30 narių.

Keturiasdešimts Valandų 
Atlaidai

Šį sekmadienį, gruodžio 1 
d. per sumą, 11 vai., Mas- 
petho bažnyčioje prasideda 
Keturiasdešimts Valandų at
laidai ir tęsis per tris die
nas. Baigsis gruodžio 3 d. 
su mišparais 7:30 vai. vak. 
Mišparai per 3 dienas bus 
vakarais 7:30 vai. Mišios ry
tais bus 7, 8 ir 9 vai. Pa
mokslai rytais po 9 vai. mi
šių ir vakare per mišparus. 
Pamokslus sakys: sekmadie
nio vakarą kun. J. Laury- 
naitis, pirmadienio rytą kun. 
Pr. Raugalas, vakare kun. J. 
Simonaitis, antradienio ry
te kun. B. Kruzas, o vak. 
kun. M. Pankus. Išpažinčių 
svečiai kunigai klausys ry
tais ir vakarais.

Iš Moterų Veikimo
Šv. Onos sodalicijos mote

rys turės Fashion Show ir 
arbatėlę gruodžio 2 d. 9 vai. 
vak., parapijos salėje. Mo
terims įžanga nemokama. 
Gruodžio 8 d. jos turės Cake 
Sale parapijos salėje po kiek
vienų mišių. Pelnas — vai
kučiams Kalėdų vakarėlis. 
Sodalicija šį sekmadienį da
lyvauja šv. Mišiose 8 vai. 
bendrai ir priims Komuni
ją.

Žinutės
— Šv. Vincento draugija 

ruošia šį šeštadienį, lapkr. 
30 d., metinį balių par. sa
lėje.

— Nepiliečiams pilietybei 
įsigyti pamokos vyksta an
tradienio vakarais 8 vai. 
par. salėje.

— Auditorijos b-vė rimtai 
planuoja statyti salę. Ne
seniai turėjo vajaus vaka
rienę.

— Elena Bakšytė ištekės 
už Jono Moravskio.

— Novenos pamaldos prie 
Nekalto Prasidėjimo bus lai
komos lietuvių bažnyčioje 
tik rytais po 8 vai. mišių 
lapkr. 30 — gruodžio 8 d.d.

FEDERACIJOS NARIAMS

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

WATERBURIETES 
PARAMA

AMERIKA

BASKETBALL IR ŠOKIAI

Kiekvieną Antradienį

GRAND PARADISE SALEJE
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.

Lapkričio 24 d. sąjungie- 
čių rengtas kauliukų žaidi
mų vakaras gražiai pavyko. 
Buvo atsilankiusių ir Brook
lyn© sąjungiečių. Valdyba 
dėkinga aukotojoms, kuni
gams už atsilankymą ir ma
lonų pritarimą ir visiems da
lyviams.

Šį penktadienį ruošiamės 
vykti į Federacijos apskri
ties susirinkimą ir sąjungie
čių pramogą Apreiškimo pa
rapijos salėje. Brangios mo
terys, būkime veiklios! Dirb
kime po Kristaus tiesos ir 
meilės vėliava. Neužmirški
me Bažnyčios ir Tėvynės, 
kurią skriaudžia svetimi. Sto
kime į Lietuvos gelbėtojų 
narius, kuriuos šiuo metu 
organizuoja Katalikų Fede
racija. O. P.

SĄJUNGIETĖS NEUŽMIRŠ

Lapkričio - Nov. 29 d,, p

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

Angelu Karalienes 
Parapija

Pirmadienį, gruodžio 2 d., 
įvyks Moterų Sąjungos 24 
kp. metinis susirinkimas. Są- 
jungietės kviečiamos atsilan
kyti į šį svarbų susirinkimą.

Ponia Navickienė kviečia 
visas atsilankyti į kauliukų 
žaidimo puotą, lapkr. 30 d., 8 
vai. vak. jos namuose: 97-12 
—103rd St., Ozone Park, L. 
L, N. Y. Rašt.

Amžinojo Rožančiaus dr- 
jos mėnesiniame susirinkime 
papildyta ir galutinai išrink
ta visa valdyba: pirm. O. 
Sijevičienė; sekr. Magd. 
Brangaitienė; ižd. O. Kama
rauskienė ; vainikų promotor- 
kos Pankevičienė, Šarkaus- 
kienė ir Petrulionienė. Su
sirinkime dalyvavo kun. J. 
Laurynaitis ir papasakojo į- 
domių dalykų. Draugijos 
pirm. Sijevičienė pranešė, 
kad rengtasis kuopos žaidi
mų laimėjimų vakaras la
bai gerai pasisekė, o gražus 
pelnas įteiktas parapijai. 
Narės labai džiaugiasi, kad 
į draugijos valdybą pavyko 
gauti darbščią veikėją M. 
Brangaitienę.

Jaunuolių klubas turi tvir
tą krepšinio komanda. Jau 
du antradieniu Grand Pa
radise salėj ©-sėkmingai žaidė 
su svetimoms komandoms. 
Praeitą savaitę mūsiškiai 
gerokai supliekė gana stip
rią komandą, šią savaitę 
ėmėsi su McCaddin koman
da. Mūsiškiai laimėjo 53— 
39. Žaidimas buvo gyvas, į- 
domus. Ateinantį antradienį 
mūsiškiai imsis su Transfi
guration komanda. Kviečia
mi visi lietuviai, ypač jau
nimas

L.R.K.S.A. 134 kuopos su
sirinkimas įvyks šį sekma
dienį, tuoj po sumos, par. 
salėje. Visi nariai ir norin
ti prisirašyti prašomi atsi
lankyti.

Apreiškimo 
Parapija

Tel. STagg 2-7177

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

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

TAI KAIP 
jos sekasi, 
rbia” įsitikinimus, 
kia rusus.
Iras apgavo? 
raloma pagarba, 
risto tragedija.

tuvai Gelbėti Fondo 
iri gerą pradžią. 1 
neigiami atskiri kom 
G. F. nariams įraš; 
pasitenkinama tik 
ikimų. Ir vieni, ir 1 
daro. Svarbu, kad d 
isiir virtų, kad klesti

Šv. Vardo draugijos meti
nis susirinkimas įvyks sek
madienį, gruodžio 1 d., tuoj 
po sumos, kviečiami visi na
riai būtinai dalyvauti meti
niame susirinkime.

Turime aptarti daug svar
bių reikalų. Bus renkama 
nauja valdyba 1941 metams. 
Taip pat bus pranešta me
tinė apyskaita, kuri kiekvie
nam nariui svarbi žinoti. Bus 
pranešti daviniai iš draugi
jos vakaro. Kviečia

Draugijos Valdyba.

Sąjungiečių veikla
Mot. S-gos 29 kuopos mė

nesiniame susirinkime lapkr. 
20 d. M. Žemaitienės na
muose dalyvavo gausus na
rių skaičius. Vadovavo pirm. 
M. šertvytienė. Po posėdžio 
visos narės pavaišintos ar
bata ir pyragaičiais. Dova
nas laimėjo O. Belevičienė ir 
O. Dobrovolskienė. Vaišes ir 
dovanas aukojo M. Žemai
tienė ir O. Ragelienė, 
rioms sąjungietės labai 
kingos.

Kitas susirinkimas
gruodžio 20 d. Apreiškimo 
par. salėje; visos narės pra
šomos atsilankyti. Nemalo
nu, kad yra sergančių narių: 
O. Hoffmanienė—namie, O. 
Petkūnienė ir J. Petraitienė 
—Kings County ligoninėje. 
Linkime joms pasveikti.

ku- 
dė-

bus

Smagus vakaras
Mot. S-gos 29 kp. šį penk

tadienį, lapkričio 29 d., 8 
vai. vakare, Apreiškimo par. 
salėje, turės silkių ir gry
bų vakarą, į kurį kviečia mo
teris ir vyrus. Niekas iš at
silankiusių nesigailės — ko
misija maloniai visus priims. 
Bus ir muzika. Pelnas pusiau 
su parapija. Bilietai po 35c.

Kviečia 29 kuopa

SUSIVIENYMO PRAMOGA

ALFRED J. WENTZ 
(Vencius) 

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

(Williamsburgh Bridge Plaza)

f Yorko apylinkėje 
komitetai yra susid; 
įnėje, Maspethe, Eli: 
Jų susidarys ir kite 

e artimiausiu lail
------- - veikėjų laukia cent 

inamų knygučių r 
užrašinėti. Tolimesi 
tose, kaip girdėti, ir; 
džiausiai pritariat 

Puikiai dirba Phil 
1irinkim>iipittsbur&has’

rtjLon-rvi ivLiio ganuiiLus namie is geriausios Smetonos, AL.US Iš g( Visut SWVUDiaS VISI 
riaušių bravoru. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITE! b,z ’

Dėjimas.

- uvių katalikų visuom 
s įvedusi šį vajų, per k 
_ jiryžta sukelti 10,0 

TEGUL BŪNA ALYVA ^įs didelių^darbų n 
Tada tvirčiau galės 

Petras Lukoševičius,, “,usti ir k‘tB.
visuomenininkas, arti: "’Parama be 
„Amerikos” bičiulis, apl ^an sav0 faui-al S' 
„Ameriką” naujose pat __*___
se, apžiūrėjo įstaigos vv. . .
barius ir naują inter]Cia™, knkscjomui ; 
Maloniai šypsodamasis111 tikybimnkui lab 
Lukoševičius ištraukė ? ^šventadienis. M. 
dolerių ir pasakė: „tegi1 pietuv°s gyvento, 
na naujos mašinos alyy: sekmadienis bw 

Kadangi nauja mašin 
daug alyvos nesunaudoj 
p. Lukoševičiaus auka p

Te verčia tikinčiuosii 
tienių nebešvęsti. 

Kalifornijos valstybe
statymais draudžiama k o m u n i s 
sinti pardavimą svaij praneša tokius d 
čių gėrimų. Ten saliūni * ?
vadina juokingais vare Rytojai 
vistiek skelbia.

loloiololol
Tel. EVergreen 4-7142SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI—PIETUS—VAKARIENE Geriausias pasirinki
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. į

loĮoIoi

V. TRAINIO SVEIKINIMAI

Vincas Trainis, artimas 
„Amerikos” bičiulis, šiomis 
dienomis atsiuntė „Ameri
kos” štabui sveikinimą iš 
Alabamos, kur jis dabar yra 
Amerikos kariuomenės tar
nyboje. V. Trainis įstojo sa
vanoriu ir sėkmingai atlieka 
krašto gynybos prievolę. Jis 
sveikina visus savo pažįsta
mus, siųsdamas daug linkė
jimų.

Linkime Vincui tvirtai lai
kytis ir, kada nors gavus 
atostogų, mus aplankyti.

NEW YORK, N. Y.

Tada tvirčiau galės

arban savo tautai g< °

0 šventadienis. M:

poilsio, bet ir tikybin 
limo ir susikaupin 
Komunistai šią bra: 

ta Naujo Intertypo F(tamsiausiai niek

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
bendra Komunija įvyks šį 
sekmadienį, 9 vai. mišių me
tu. Narės prašomos daly
vauti. Po mišparų bus pro
cesija.

Girdėjau, kad šv. Vardo 
draugija rengiasi prie pui
kaus baliaus sausio 24 d. 
Daugiau apie šį parengimą 
sekite žinias kitam numery j.

Šv. Jurgio Parapija

Nm”- Vnrko Anvlinkės Lie- 
tpm’i Kataliku Seimelio da
lyviams negerbti, maspethie
čiai ruošia labai linksmą, 
smaaii vakarą su įvairia 
programa. Muz. Ant. Vismi
nas, sutraukęs geriausias 
choro ųaiėgas, pasiryžo pa
ruošti labai malonią staig
mena—pastatyti nepaprastai 
linksmą, juokinga operetę 
„Malūnininkas ir Kaminkrė- 
tis”. .

Ši operetė bus suvaidinta 
sekmadienį, gruodžio 29 d., 
7 vai. vak., parapijos salėje, 
64-25 Perry Ave., Maspethe. 
Šalia operetės bus ir kitokių 
įdomumų. Į operetę kviečia
mi visi gerų pramogų mėgė-

,.Amerikos” skaitytoja M. 
Klimašauskienė, gyv. Water
bury, Conn., atnaujindama 
savo prenumeratą, pridėjo 
vieną dolerį „Amerikos” 
Naujo Inter ty po Fondui. 
Nuoširdus ačiū.

Maspetlio Žinutes

Liet. Gelbėti Fondo Skyrius
Lapkr. 24 d. įvyko prakal

bos ir suorganizuotas Lie
tuvai Gelbėti Fondo sky
rius. Kalbėjo J. Laučka ir 
vietos klebonas. Išrinkta sky
riaus valdyba: pirm. kun. J. 
Balkūnas; vicepirm. Povilas 
Kubilius; sekretorius Anta
nas Visminas; ižd. kun. P.

„Amerikos” administraci
joje buvo atsilankiusios Mo
terų S-gos 24 kp. valdybos 
narė B. Adomaitienė (Ange
lų Karalienės par.) ir šv. 
Jurgio par. sąjungiečių kp. 
pirm. M. Brangaitienė. Jos 
abi pareiškė, kad jų kuopos 
neužmirš „Amerikos” ir ne
trukus suruoš įdomias pra
mogas „Amerikos” Naujo 
Intertypo Fondui paremti.

B. Adomaitienė jau buvo 
anksčiau paaukojusi naujam 
intertypui, bet šį kartą savo 
auką padidino—ji paaukojo 
dar 2 dol.

Nuoširdus ačiū sąjungie- 
tėms, taip artimai atjaučian
čioms savo spaudą.

Ateinantį sekmadienį, 5 
vai. popiet, par. salėje, įvyks 
Moterų S-gos kuopos susirin
kimas. Pirmininkės norėjo 
atsisakyti, bet narės nepriė
mė jų atsisakymo ir vėl tu
rėjo pasilikti. Atstovėmis į 
Apylinkės Seimelį išrinktos: 
P. Adomėnienė, T. Jakubčio
nienė, O. Bartkienė, M. Ta
mošaitienė, pirm. A. Slivins- 
kienė, T. Bulavienė.

Rašt. M. B.

ATITAISYMAS

Praeitame numeryje, apra
šant Kaz. ir Juozo Garšvų 
sukaktį, įsibrovė klaida: lap
kričio 20 d. jiems sukako ve
dybinio gyvenimo 30, o ne 
25, metų sukaktis.

Lapkričio 22 d. Apreiškimo 
par. L. K. Susivienymo 135 
kuopa Šulinsko salėje turė
jo sėkmingą žaidimų ir kor
tų vakarą, kurin atsilankė 
gausus dalyvių skaičius. 
Puošni salė buvo pilna at
silankiusių, kuriuos labai ma
loniai priėmė P. Šulinskas, 
jo žmona ir jų duktė, jau
na graborė Florencija šalins- 
kaitė. Po žaidimų visi daly
viai pavaišinti skaniais už
kandžiais, kuriuos parūpino 
kuopos darbščiosios narės 
Karušaitienė ir Stučienė. Ša- 
linskai visus dalyvius pavai
šino įvairiais gėrimais. Ša- 
linskams už suteikimą salės 
be jokio atlyginimo ir už pa
vaišinimą kuopa labai nuo
širdžiai dėkinga, ką jau pa
reiškė kuopos pirm. V. Pū
kas. Tvarkai palaikyti žaidi
mus pravedant daug pagel
bėjo kuopos narės Milukie- 
nės duktė, O. Trainienė.

Atsilankiusių tarpe teko 
pastebėti Federacijos apskr. 
ižd. V. Daubaras, veiklios są- 
jungietės veikėjos Subatienė, 
Dobrovolskienė, Mikulskienė, 
K. Dobrovolskis, ilgametis 
Susiv. kuopos fin. sekr. 
Sniečkus, nemažai narių pri
rašęs J. P. Mačiulis ir kiti.

Kuopos metinis susirinki
mas bus sekmadienį, gruo
džio 8 d., tuoj po sumos, Ap
reiškimo par. salėje. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti.

Neseniai čia vienas asmuo 
pareiškė, kad pavydumas yra 
mirtina nuodėmė, o pavydu
mo esą tarp Bronxo ir Man- 
hattano lietuvių. Bet kas kal
tas dėl to pavydumo?

Per 35 metus lietuviai gy
venom santaikoje, visuomet 
susitikę turėdavom nuošir
džius pasikalbėjimus. Šian
die tarp mūsų didelė neapy
kanta, kuri kenkia draugi
joms, kuopoms, parapijai ir 
visai tautinei gyvybei, ir ti- 
kybiniems nusiteikimams.

Kas yra kaltas, ar netu
rėtų sušukti: niekam vertas 
esu lietuvis, nes pakėliau ne
apykantą tarp savo brolių 
lietuvių, perskyriau juos į 
dvi dalis, atleiskit, man bro
liai! Patyręs.

GREAT NECK, N. Y.

skyrius imasi 
darbo, remda- 
Gelbėti Fondo 
per kurį nori-

Federacijos 
naujo didelio 
mas Lietuvai 
vedamą vajų, 
ma surinkti 10,000 dol. Pa
sitarus su kun. J. Balkūnu, 
nutarta mūsų kolonijoje su
kelti bent 40 dol. Aukojimas 
ir aukų rinkimas priklauso 
nuo laisvo noro—geros va
lios lietuviai kviečiami pa
aukoti po 1 dol. Vietos vei
kėjas Al. Vasiliauskas sutiko 
vadovauti Great Necko va
jui.

Ona Lažaunikienė, visiems 
gerai pažįstama, ligoninėje 
jau sėkmingai sveiksta. Ti
kime ją greitai pamatyti 
sveiką.

Federacijos skyrius iš ba
liaus gavo pelno $15.85. Dė
kojame už paramą.

Greitai įvyks svarbios 
prakalbos apie dabartinę Lie
tuvos žmonių padėtį. Prakal
bų diena bus pranešta kita
me „Amerikos” numeryje.

Vatikano spaustuvėje yra 
spausdinami visomis pasau
lio kalbomis raštai.

amautojai, moksli 
i miestuo 

ieniais suvaromi c 
5 būriais ir gabenai 
s įvairių darbų dirbiLICENSE SJkrinių runkelių rinl

WHOLESALE & RET 
BEER, WINES & LIQU

ij kasti. Jų darbą pr 
:kie komisarai, kai 
Šapiro, Kaplan, Gros 
Sekmadienio šventim

NOTICE is hereby given that Lie thi vadina tam SI ai 
L 859 has been issued to the un . 1 LdlHHldl
to sell wine and liquor at retail ui lie Mq cri Iromr 
tlon 107 of the Alcoholic Beveragf b1
lyn, County of Kings, toBobeouSnstPa&erbia tikybinių į
the premises. m?
G. & S. DEPOT WINE & LTQUOBp'

4* —
NOTICE is hereby given that Lictiow. drallCnSlriimil 
GB 11728 has been issued to the unp1““^1 „UFaUglSKUmU

Maskva buvo atsiun 
... glemžtą Lietuvą ke 

Brookiy ®rtininkų komandas 
i( itbolo žaidėjai priei 

i žaidėjus smarkia:

10 Fourth Ave., Brookly

to sell beer nt retail under Sectio 
the Alcoholic Beverage Control Lav 
Foster Ave., Borough of Brookly-* 
of Kings, to be consumed off the 

JOHN HART
1503 Foster Ave., L ___

NOTICE is hereby given that Lk „ x
GB 11690 has been issued to the un , j- -----
to sell beer at retail under Sectio • 1 „ - ________
the Alcoholic Beverage Control Law ja m __ • .
Glenwood Rd., Borough of Brooklyi -JO. laUa TUSai at- 
of Kings, to bo consumed off the

RICHARD JORDAN
4018 Glenwood Rd., Brookly

NOTICE is hereby given that Lit 
GB 11680 has been issued to the ui 
to sell beer at retail under Sectio 
the Alcoholic 
Howard Ave., 
of Kings, to be consumed off the 

MARTIN HORAN 
Horan’s Grocery 

Howard Ave., Brooklyi

irepšininkų geriausia 
bet ir ši lietuviams 

u Js prakišo.
.. BL... ___  __ T

” mūgos rėkavo, 
ivos Lietuvos jauni
mo jokių galimumų 
sporte, kad jis buvo 
silpnas ir pan. Bet 

the Alcoholic Beverage Control Iji įmJp Irnmnniotn 
McDonald Ave., Borough of Brookl _ e “(JulUniSLU TO“

Etiniai? Jie suklu
stoje Lietuvoje iš- 
jaunuolius.
—4.—
pakalikai šlovina 

tolų” vadą, kaip ne-

196

NOTICE is hereby given that LI 
GB 11739 hns been issued to the ui 
to sell beer at reail under Sectio

ty of Kings, to be consumed off 
mises. J

BERNARD UNTERBERGE
950 McDonald Ave., Brooklj

NOTICE is hereby given
GB 2798 has been issued to the ui 
to sell beer nt retail under SectiC 
the Alcoholic Beverage Control La 
Stagg St., Borough of Brooklyn, < 
Kings, to be consumed off the p 

PHYLIS POST
292 Stagg St., Brookly !> gudrų. Jie ypač 
NOTICE is hereby given that Li . !•_ j • • 
GB 11127 has been issued to the ui S Kaip mandnai ap- 
to sell beer at retail under Sectit Įjii . -. r
the Alcoholic Beverage Control Lai ■‘wU DCpUOlimO SU- 
3rd Ave., Borough of Brooklyn, ( v 
Kings, to be consumed off the nri ^SiraŠVmU.

KARL AUGUST KATT , < „ Girdi, 
-apstatęs” Hitlerį. 
Srovėje?

to sell beer at retail under Sectiobrv, rnM:Aa 4X VnlrW- 
the Alcoholic Beverage Control I a , lb VUKlc

x> consumed ofT^rfc kalbą. Hitleris, 
IK nepuolimo ir 

Ito) su: tartį su Stali- 
kairiųjų opozi- 

Mė. Kairieji so- 
Wt ir komunistai 
Ourie žiūrėjo į 
iĮit' demokratijos 
Kai apvilti. Jų 
Ijimuose Stalino 
hintos. Jie žino, 
Kšdavė idėją, ku- 
Bį tikėjo.
į|»ūaldemokratai 
likai dega kerš
ai] tik Hitleris 
3 Jį kur jie uo

4101—3rd Avė., Brookly

NOTICE is hereby given that Li 
GB 10961 has been issued to the ui

Crescent St., r 
of Kings, to be ______________ _

SAMUEL SILVERMAN1 
373 Crescent St., x J

NOTICE is hereby given that Lii 
RL 14191 has been (issued to the ui 
to sell beer, wine and liquor at re' 
Section 107 of the Alcoholic | 
Countrol Law at 
rough of Brooklyn, 
consumed on the i 

400 Nostrand Ave.

NOTICE is hereby 
EB 1362 has been u. 
to sell beer at retai. ___
the Alcoholic Beverag “ Control 
Clarkson Ave., Borous ’ ’ "" 
of Kings, to be con3 

LOUIS' 
1102 Clarkson Ave.,

NOTICE is hereby > 
EB 2928 has been 
to sell beer nt r. 
the Alcoholic Bew 
Thatford Ave.. 
of Kings, to be/

įnd liquor at rel

400 Nostrand_ 
County of Kii 

........... .. , .remises. 
WILLIAJd DUGGAN

Brooklj 

given that L 
įmed to the i 

under Sectl
1 M 

<h of BrookĮi 
umed on UM 
I NOGIN j 

Brdl

civen that 
/issued to th 

/tail under J 
LVcrage Control 

Jlornugh of Bit 
/ consumed on 

JJORIS AMMA1 
324 Thatfor^fiL/y1* Restanraa
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