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ADVOKATAS

vių' kurie Amerikos lenkų 
•-i!; ščiai paskelbė neva o- 

Penktaj^ is lenkų žinių agentū- 
ondone pranešimus a- 
ikų ir žydų padėtį Lie- 
. Pranešime 
ad Vilniaus
kėse lietuvių policija 
idarbiaujanti naciams 
ir žydų persekiojime, 
liog nesuprantama, ko-

skelbia- 
ir kitose

Teet . >kių skelbimų tikslai.
(Wniiamsburgh Bridge Plaai į P.uikiai žino> kad Lie-

m 4-7142

LDAINIŲ PALOfJ
GERIAUSIOS RŪŠIES

4 Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot (į.
EETOS—VAKARIENE Geną
(įmintas namie ii geriausio! rasą 

Parengimams priimami užsakyk:

Juozas Cinkus
reet,

> visą valdymą savo 
se turi naciai, kad ten 
į lietuvių savivaldybės 
Furime tikrų žinių, kad 
lai stengiasi kiek gali- 
agelbėti lenkams ir žy- 
net patys nukentėda-

;kimo

----ą.-----
visi lenkų laikraščiai 

minėtą pranešimą, 
[į Vorke leidžiamas lenkų 

ištiš „Nowy Swiat” šią 
T ;ę labai palankiai pami- 
JerseyG ujausią Lietuvos Pa- 

nybės biuletenio nume-

AMERIKOS LIETUVIU KATA
LIKU VISUOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS

EINA KAS PENKTADIENĮ
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SALIAMONO SALOSE NAUJOS KOVOS
Washington. — Laivyno 

vadovybė pranešė, kad spa
lių 3 d. japonai mėgino iš
kelti savo kariuomenės da
linius į Guadalkanalo salą, 
vieną iš Saliamono salų gru
pės. Šis bandymas japonams 
brangiai kaštavo. Amerikos 
lakūnai pataikė į vieną japo
nų šarvuotlaivį ir sunaikino 
vienuolika lėktuvų. Kautynė
se amerikiečiai neteko dvie
jų lėktuvų, tačiau jų lakūnai

išgelbėti.
Nežiūrint Amerikos lėktu

vų pasisekimų, japonams pa
vyko iškelti į salą papildo
mus dalinius, kurie mėgina 
išstumti marinus iš užimtų 
vietų. Guadalkanalo saloje 
kautynės vyksta nuo rugpjū
čio 7 d., kai amerikiečiai už
ėmė svarbias salos vietas. 
Japonų mėginimas išstumti 
marinus jau kaštavo jiems 
30 laivų ir 230 lėktuvų.

Naciai Užgniaužia
Visą Gyvenimą
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-jos susirinki- 
ikmadienį, spa 
jo sumos. Pra
sijos nariai da 
e daug svar- 
kalbėti. Drau- 
u, kalbėsime 
s už Lietuvos 
i labai malo- 
įgiausia drau- 
bėtų rožančių, 
nesyje.
imesyje, pasa
li, kad mūsų 
ų būti vienin- 
veikti ir dau- 
savo reika- 

i siaučia pavo- 
r Tautai. Rei- 
is budėjimas, 
i, griežtas su-

40 vai jį 
spalių 4 i p 
dos vakarai: i 
7:30 vai. vali 
kys: sekmaį kius. 
Stašaitis, pie 
Ig. Kelmeli: 
kun. M. Kėš Pkai visai neteko lygs- 
čiami atšilai

LS.” aiškiai pasisako 
etuvos nepriklausomy- 
gerus lietuvių ir lenkų

uviškai kalbą ir rašą

jei iš viso ją kada nors

•o laikraščių angliškose 
le jie nieku kitu neuž- 
I kaip tik patriotinių 

l ir skun-
I Neseniai savo šmeiž- 
išsiplūdimus jie perda- 
jliškam bolševikų laik- 

Mergaite:. Jokia šlykščiausią

Vyčių šob 
delio lietaus,- v. . t I XkCXl kJ U1IY 

ų šmeižimu pirm. FL Bu 
dėkoja.

Washington. — Spalių 2 
d. prezidentas Rooseveltas 
pasirašė Kongreso priimtą 
kainų ir algų tvarkymo į- 
statymą, kurs jam suteikia 
labai plačias teises.

Naudodamasis įstatymu, 
prezidentas ėmėsi skubios 
veiklos. Spalių 4 d. jis į- 
steigė Ekonominio Stabi
lizavimo įstaigą, kurios di
rektoriumi paskyrė Vyriau
sio Teismo teisėją James 
F. Byrnes, kurs naujas pa
reigas pradėjo eiti spalių 
5 d. Iš Vyriausio Teismo 
Byrnes atsistatydino. Vi
daus, namų fronto, ekono
minio gyvenimo tvarkyme 
Byrnes turės nepaprastą at
sakomybę. Jo žinioje bus 
algų ir prekių kainų tvar
kymas, pelnai, gerybių skir
stymas, valstybės pašalpų 
skyrimas.

Papildomai pasiteiravus 
pas neseniai iš Lietuvos at
vykusią p. Bulotienę suži
nota, kad Lietuvoje naciai 
neleidžia veikti jokioms ka
talikų kultūrinėms organiza
cijoms.

Lietuviai katalikai negali 
leisti jokio savo laikraščio. 
Jaučiama aiški tendencija 
panaikinti visas; privatines 
mokyklas, jau jų beveik 
nė nėra. Tačiau šiaip jau 
patys žmonės lyg protestuo
dami dėl skriaudų katali
kams, rodo dar didesnį pri
sirišimą prie religijos. Baž
nyčios dar pilnesnes.

Boosevelt Atsako Tylėjimu
ŽUVO LIETUVIS

Hondo mieste, Texas val
stybėje, lėktuvo nelaimėje 
žuvo serg. J. Vareika, skrai
dymo instruktorius, kilęs iš 
Brocktono.

Washington. — Preziden
tas Roosevelt spalių 6 d. tu
rėjo pasikalbėjimą su spau
dos atstovais. Buvo daug 
klausimų apie antrą frontą. 
Į visus antro fronto klausi
mus Roosevelt atsakė tylėji-

STALINAS PRAŠO ANTRO FRONTO

sijos Valdyba,

darbą. Kk'.. ySįg jiems nebaisi.
mus dėkoja. bolševikai gali būti 
nei, Dorothy .— jįe patriotinių ame- 
Bernice Sa£ L lietuvių neišstums 
vimą pernai.’ ’ - - ■
liau darbuota

Visi mJ.Ylrk.Times 
dalyvauti.

bolševikai gali būti

kurios dabar 
dol. metams, 
keliamos. Nie- 
turėti grynų

Roosevelt Už
J. J. Bennett

pa-

»” metinė va- 
ruodžio 13 d., 
Amerikos” bi- 
ią dieną pasi-

UOJAMA

;ražiai ištaisy- 
mbariai. Susi- 
parankus, ar- 
Sąlygos priei- 

is ten pat prie

Mirė geni - 
Šidlauskas, 
tytojas.

už M. Macias 
yra vienas £ 
jiečių.

saus kelio. Kai bolševi- 
et tokį laikraštį, kaip 

pradėjo 
ti Hitlerio agentu ir 
ijančiu, tai visi 
įtikri, kas iš

ikutiniu laiku

esame 
tikrųjų

priešinosi kovai prieš Hitle
rį, kad komunistams visame 
pasaulyje kova prieš Hitlerį 
buvo tik priešingų imperiali
zmų kova. Toliau jis pažymi, 
kad prieš karą Prancūzijos 
tautos atstovų rūmuose buvo 
70 komunistų, o Anglijos — 
tik vienas, kas negalėjo ne
turėti atitinkamos reikšmės 
abiejų valstybių skirtingai 
moralei ir politikai.

ing Avė.
n, N. Y.
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ven that License No. 
led to the undersigned 
lil under Section 10? 
jrtge Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

PIOTROWSKI
Brooklyn, N. Y. (T) 

iven that License No. 
ued to the undersigned 
iii under Section 107 
■rage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 

be consumed on the

'. MANNING
Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
led to the undersigned 
ail under Section 1(7 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the

PALAZZO
Brooklyn, N. Y. (T)

iven that License No. 
ued to the undersigned 
ail under Section 107 
erage Control Law at 
Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SI BICKEL
Brooklyn, N. Y. (T)

iven that License No. 
ued to the undersigned 
ail under Section 107 
ernire Control Law r.t 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

D MARKET. INC.
Brooklyn, N. Y. (T)

iven thnt License No. 
led to the undersigned 
• at retail, under Sec- 
holic Beverage Control 
. Borough of Brooklyn, 

be consumed off the

B. NOVOK
Brooklyn, N. Y.

Dirva” 
katali- 

uo „baisių” dalykų. Ap- 
ą susispietusiems „rim- 
; Lietuvos pabėgėliams” 
nepatinka, kam Ame- 

__ ,: lietuviai katalikai su- 
: drauge dirbti su tauti- 
,is ir socialistais. Girdi, 
icialistais nereikią ben- 

Įparbo. Ir taip rašo žmo- 
i#f|kurie per daugelį metų 
/pė lietuvių tautinės vie- 

j reikalą, kurie kalbėjo 
i pamiršimą to, kas ski

li
i ituvos ir lietuvių tautos 

lis šiandie perdaug tra- 
L, kad dar būtų bent ko- 
jagrindo ginčytis, kas 
šrinktieji ir kas pa- 
ktieji. Šiandie svarbūs 
.udingi visi žmonės, ku- 
iekia Amerikos pergalės 
iriems rūpi laisva ir ne- 
ausoma Lietuva.

KONČIAf^ guviai katalikai yra 
jjj! lUS bend adarbiavimo 

„ inkai. Nuo to kelio trau- NO. .
nėra jokio pagrindo. So- 
itiį alikų adresu

nu

ME
Maistui

Vaiste 
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MEDI*
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„Ameriktt''' yos” švaistymaisi nepa-
!!! S®.
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IV M«» 

JOSEPH1

s nei katalikams, nei so
dams, nei, pagaliau, 
•am „Dirvos” nusistaty- 
nepritariantiems tauti- 
ims.

aerikoje vieši Norman 
ill, Anglijos darbo par- 
narys, įžymus kalbėto- 

r rašytojas, vienas ryš-
MortW^
IHGrui*

Anglijos mintytojų

HAves 
RALf” 
FOTO* 

65-iS®*

ų 6 d. „New York Ti- 
' paskelbė įdomų jo strai 
apie Anglijos socialinę 

tį.
man Arigell nurodo, 
Anglijos komunistai be- 
per dvejis metus nuo 

Lrtinio karo pradžios

pasaulinio ka- 
yra pasižymė- 
ir teisės rei- 

Byrnes yra ki-

Kongresas suteikė prezi
dentui galią tvarkyti beveik 
visų prekių kainas, atlygi
nimus ir t.t. Pagrindiniu 
algų lygiu pripažintos rug
sėjo 15 dieną buvusios al
gos. Algos, 
siekia 5,000 
negalės būti 
kas negalės
pajamų daugiau, kaip 25,- 
000 dol.

J. F. Byrnes yra labai ar
timas prezidento draugas, 
dar nuo ano 
ro laikų. Jis 
jęs valdymo 
kalų žinovas.
lęs iš labai neturtingos šei
mos, bet savo gabumu ir 
darbu pasiekęs didelių lai
mėjimų. Kongrese jis buvo 
14 metų atstovu, o dešimt 
— senatorių. Vyriausio Tei
smo teisėju jis buvo pa
skirtas pernai.

Kainų administratoriui 
Henderson pavesta „įšaldy
ti” butų nuomų kainas vi
soje -šalyje -ir stabilizuoti 
žemės ūkio gaminių kainas 
pagal buvusį šių metų rug
sėjo 15 d. lygį.

Prezidentas Roosevelt 
skelbė, kad New Yorko gu
bernatoriaus rinkimuose jis 
balsuos už John Bennett, 
kaip geriausiai tinkamą kan
didatą.

John J. Bennett yra de
mokratų partijos kandida
tas gubernatoriaus vietai. 
Nuo 1930 m. jis. buvo vis 
išrenkamas valstybės vyr. 
prokuroru.

Aleutu Salose 
Įsitvirtinta

pra

Mire Lietuvis
Prekybininkas

Washington.—Laivyno 
nešimu, šiomis dienomis A- 
merikos kariuomenės dali
niai užėmė gnųpę Alęutų 
salų. Kurios jR^®j^ipatoą, 
neskelbiama^ - lžin&?ha,! 
kad jos yra visai arti Kiš
kos salos, kur yra įsitvirti
nę japonai.

Į Aleutų salas pristatyti

da-
padėtyje Sovie- 

užima „svarbiausią 
pirmos rūšies svar- 
vietą.” Toliau jis pa- 
kad Sąjungininkų „pa- 
Sovietų Sąjungai iki

at- sadorius admirolas Standley 
vyksta Amerikon padaryti 

an- pranešimo svarbiais kalusi- 
mais.

sukėlė

Amerikiečių spaudos a-Į ilgą pasikalbėjimą. Spalių 
gentūrai Maskvoje Stalinas 6 d. pranešta, kad amba- 
parašė laišką, kuriame 
sakė į tris klausimus. 

Stalinas parašė, kad 
tro fronto atidarymas 
bartinėje 
tams 
vietą, 
bumo 
sakė, 
galba
šiol buvo mažos reikšmės. 
Šiai pagalbai praplėsti ir 
pagerinti reikia tik vieno 
dalyko: kad Sąjungininkai 
išpildytų savo prievoles pil
nai ir laiku.”

Savo laišką Stalinas bai
gė pareiškimu, kad Sovie
tų Sąjungos gynimosi pa
jėgumas yra ne mažesnis, 
jei ne didesnis, nei vokie
čių pajėgumas laimėti sau pa 
šaulio valdymą.

Stalino laiškas
daug susidomėjimo. Angli
joje pareikalauta vyriausy
bės pasiaiškinimo. Churchill 
vėl pareiškė, kad dabar ne 
laikas daugiau kalbėti apie 
antrą frontą-. Jis kviete at
sargiau tokį klausimą lie
sti. Washingtone Sumner 
Welles pareiškė, kad Ame
rika duoda Rusijai tiek pa- 

dideli kariški siuntiniai — galbos, kiek tik pajėgiama.
Maskvoje Amerikos ir An

glijos ambasadoriai turėjo
karių, lėktuvų, maisto, į- 
rios rūšies ginklų.

Šaudo Kroatus
Londonas. — Reuterio ži

nių agentūra gavo žinių, kad 
vokiečiai Kroatijoje sušau
dė 217 kroatų už vieno vo
kiečio nušovimą. Vokietis 
nušautas vokiečių eisenos 
metu.

Paskelbta taip pat, kad 
dar sušaudyti 12 čekų ir 4 
olandai už neklausymą na
cių taisyklių. Belgijoje esą 
naujų užstatų suėmimų. 
Čekoslovakijoje vokiečiai 
rugsėjo mėnesį sušaudę 79 
asmenis.

mu. Jis pasisakęs net neskai
tęs Willkie pareiškimo apie 
antro fronto atidarymo rei
kalingumą (Panašiai pasiel
gė ir Churchill Londone spa
lių 6 d., patardamas atsar
giau kalbėti apie antrą fron
tą).

Prezidentas patvirtino pra 
nešimus, kad netrukus at
vyks Amerikos ambasado
rius Standley, kurs spalių 6 
d. kalbėjosi su Stalinu. Jis 
atvyksiąs pasitarti, kaip tik
sliau pristatyti pagalbą Ru
sijai.

Iš Maskvos drauge su am
basadorium Standley ątvyk- 
sta ir Amerikos karo atsto
vai, pulk. Michela ir kap. 
Duncan.

Spalių 6 d. Washingtone 
einąs valstybės sekretoriaus 
pareigas Sumner Welles, So
vietų ambasadorius Litvino
vas ir Anglijos ministeris 
Campbell pasirašė protokolą 
apie Anglijos ir Amerikos 
karinės medžiagos ir žalia
vos pristatymą Sovietų Są
jungai. Spėjama, kad naujas 
susitarimas liečia trijų bili
jonų dolerių vertės įvairios 
medžiagos „siuntinį”.

NACIŲ NUOSTOLIAI STALINGRADE
 B---------------------------------------------------

Turime žinių, kad Ameri
kos Raudonasis Kryžius nuo
širdžiai rūpinasi Lietuvos 
tremtinių likimu Rusijos gel
mėse. Jo atstovai Rusijoje 
stengiasi surasti tremtinius 
ir pagelbėti jiems susisiekti 
su savo giminėmis Ameri
koje.

Galima tikėtis, kad atsiras 
galimumų organizuotai pa
gelbėti Rusijoje kenčian
tiems Lietuvos žmonėms. Iš 
anksto reikia tam ruoštis. 
Lietuvai Gelbėti Fondas ir 
kitos šelpimo organizacijos 
turėtų susilaukti šiltesnės 
lietuvių visuomenės para
mos. Rudens ir žiemos laiko
tarpiai geriausiai tinka veik
lumui išplėsti.

----ą.-----
Yra kilęs sumanymas spa

lių 24 d. paskelbti tautine 
Amerikos Lietuvių Karo Bo
nų Pirkimo Diena. Tuo labai 
rūpinasi Isabelle Harris, a- 
merikietė lietuvaitė. Ji nori, 
kad tą dieną lietuviai visoje 
šalyje turėtų masinius susi
rinkimus, kuriuose būtų pla
tinami bonai ir 
pasižadėjimai ko 
jų pirkti.

Tokios tautinės 
nėra turėjusi nė
tautinė grupė, išskyrus ke
liose valstybėse, bet ne viso
je šalyje. Jos tinkamas pra- 
vedimas būtų labai svarbus 
Amerikos karinėms pastan
goms. Tik mums atrodo, kad 
laikas labai trumpas, todėl 
ar nebūtij geriau pasirinkti 
kitą dieną, lapkričio gale? 
Iki tol būtų galima suorga
nizuoti Bonų Platinimo ko
mitetus visoje šalyje, kiek
viename mieste ir miestely
je.

Spalių 3 d., po sunkios 
operacijos, mirė Antanas 
Pinkevičius, stambus preky
bininkas, nesulaukęs dar 50 
metų amžiaus. Jis buvo 
„Brockerts” alaus bendro
vės vedėjas, žymus „Cre- 
mo” alaus bendrovės dali
ninkas. Jo vadovaujamos į- 
staigos savo dirbtuves tu
rėjo Worcester, Mass. 
New Britain, Conn.

Palaidotas spalių 
Bridgeporto kapinėse, 
Stanislavo bažnyčios,
den, Conn. Liko duktė Flo
rence, 15 metų. Velionis bu
vo kilęs iš Jurbarko. Bu
vo uolus lietuviškų reikalų 
rėmėjas.
Ekonominis

227 MIL DOLERIU KARUI KASDIEN

d.7 
iš šv. 
Meri-

Lenkai Puldinėja 
Be Pagrindo

pasirašomi 
daugiausia

dienos dar 
viena kita

Kai kuriuose lenkų laikra
ščiuose pasirodė žinių, būk 
Vilniaus krašte lietuviai per
sekioją lenkus. Amerikos 
pilietė p. Bulotienė, kuri 
daugiau kaip metus išgyveno 
nacių okupuotoje Lietuvoje, 
ryšium su tuo atkreipia len
kų dėmesį, kad visoje Lietu
voje, taigi ir Vilniaus kra
šte, šeimininkauja okupaci
nė nacių valdžia ir ką daro, 
tai daro nacių administraci
niai organai ir nuo jų nu
kenčia ne tik lenkai, bet ir 
lietuviai.

REGISTRUOKITĖS

New Yorko miesto piliečių 
registracija balsavimui tęsis 
dar dvi dienas — penktadie
nį ir šeštadienį, spalių 9 ir 10 
dd. Kiekvieno piliečio parei
ga dalyvauti savo krašto val
dyme, todėl kiekvienas turė
tų įsiregistruoti.

Washington. — Apskai
čiuojama, kad šiuo metu a- 
merikiečiai karui vesti kas
dien išleidžia 227 milijonus 
dolerių. Iki šiol nuo karo 
pradžios naujų karinių dirb
tuvių pastatyta už 16 bil. 
dol.. Vidutiniškas šiandie 
darbininko atlyginimas — 
85 centai per valandą.

Bedarbių šiuo metu yra 2,- 
200,000. Darbus turintieji 
šiandien uždirba 23 nuošim
čiais daugiau, nei pernai, tuo 
pat metu.. Pragyvenimas šie
met brangesnis 11 nuošimčių 
nei pernai ir 17 nuošimčių 
nei 1940 m.

Karo Gamybos Tarybos 
pranešimu, šių metų rugpiū
čio mėnesį dirbti galinčių 
Amerikoje asmenų buvo 56,- 
200,000, kurių 54 milijonai

Iturėjo darbus. Įvairiose dir
btuvėse vidutiniška darbinin 
ko alga buvo 38 dol. 52c.

Valstybės gyventojų paja
mos rugpiūčio mėnesį buvo 
116 bilijonų dolerių, kas yra 
23 nuošimčiais daugiau nei 
1941 m. rugpiūčio mėnesį.

Maskva. — Stalingrade ir 
jo apylinkėje žiaurios kovos 
tebesitęsia^ Rusų kariuome
nės daliniams pasisekė pra
siveržti tarpeklyje tarp Vol
gos i rDono upių. Kaukaze 
aplink Mozdoką rusams ir
gi pasisekė atsiimti vieną 
tirštai apgyventą vietą.

Šios savaitės pradžioje, 
kaip praneša rusai, vokiečiai 
Stalingrado šiaurės vakarų 
fronte padarė 20 puolimų, 
bet visi buvę atremti, nežiū
rint gausybės vokiečių tan
kų ir lėktuvų apšaudymų. 
Bet po kiekvieno atmušimo 
vokiečiai vis sugrįždavę nau
jomis jėgomis. Tai rodytų, 
kad vokiečiai į Stalingrado 
frontą turi sutraukę daug 
atsarginių dalinių.

Spauda pareiškė didelio 
nepasitenkinimo dėl draudi
mo rašyti apie prezidento ke
lionę, kuri buvo žinoma 
tūkstančiams žmonių.

Iš Baltųjų Rūmų paaiškin
ta, kad apie prezidento ke
lionę prašyta nerašyti dviem 
sumetimais: a. saugumo ir 
b. laiko taupymo — jei a- 
pie kelionę būtų buvę iš ank
sto skelbta, labai didelės mi
nios žmonių visur būtų pasi
tikusios prezidentą ir tuo- 
mi trukdžiusios prezidentui.

Antra, paaiškinta, kad 
prezidentas šį kartą kelia
vo kaip vyriausias ginkluo
tųjų pajėgų vadas.

Atstovas

Lietuvis kunigas, selezie- 
tis Jonas Puišys, kurs nuo 
pirmųjų okupantų turėjo 
pabėgti iš tėvynės, norėjo 
grįžti Lietuvon, bet vokie
čiai jo neleido, aiškindami, 
kad dabar sustabdytas bet 
koks civilių judėjimas, 
traukiniai esą užimti 
reikmenų pervežimu.

Kadangi dabar iš Lietu
vos vis didesni lietuvių dar
bininkų kiekiai gabenami į 
Vokietiją, tai vietinių vys
kupų sutikimu, kun. Puišys 
ėmėsi aprūpinti lietuvių re
liginius reikalus ir apsigy
veno fabrikų rajone. Pasku
tinė
vieta buvo Kassel.

nes 
karo

žinoma jo gyvenimo

VOKIEČIAI KASDIEN PUOLAMI
a—-------------------------------

Londonas. — Spalių 4 d. 
anglų ir kanadiečių bombo
nešiai lankė vakarinę Vokie
tiją, kur bombardavo Esse- 
ną ir kitas svarbias vietas. 
Anglų pranešimu, iš didelio 
lėktuvų skaičiaus negrįžo 
dešimt lėktuvų.

Spalių 6 d. anglai buvo pa
leidę ištisą eilę naujų mažų 
bombonešių, kurie yra dvi- 
motoriniai. Šie lėktuvai bom
bardavo Olandijos pakraš
čius..

Spalių 7 d. apie 200 anglų 
lėktuvų bombardavo vokie
čių industrinius miestus. Še
ši lėktuvai negrįžo.

Bombarduoja vokiečius ir 
Amerikos bombonešiai. Vie
nas milžiniškas Amerikos 
bombonešis buvo užpultas 40 
vokiečių lėktuvų Prancūzijo
je. Kautynėse sugadinta du 
motorai, vienas sparnas, pu
sė kontrolės instrumentų, ta
čiau bombonešis grįžo Angli- 
jon. Jam vadovavo Įeit. Char 
les Paine, 27 metų, kilęs iš 
Waycross, Ga.

Karui vesti reikia daug 
pinigų. Mūsų vyriausybė lau
kia ir prašo kiekvieno gy
ventojo pagalbos. Neatsili- 
kime!

Willkie Kinijoj
Chungking. — Jau kelios 

dienos, kai čia vieši Wen
dell Willkie, atvykęs kaip 
prezidento Roosevelto as
mens atstovas. Kinai jį pri
ėmė nepaprastai iškilmin
gai.

Willkie lanko įvairias ki
nų įstaigas, dirbtuves. Vi
sur reiškiamas didžiausias 
pasitikėjimas ir dėkingumas 
Jungtinėms Amerikos Vals
tybėms. Viename priėmime 
Willkie pareiškė, kad kinai 
ir amerikiečiai drauge su 
savo sąjungininkais turės 
pasirūpinti taip tvarkyti 
pokarinį pasaulį, kad visos 
tautos visur, nežiūrint ra
sės ir tikybos skirtumų, ga
lėtų taikoje gyventi ir sa
varankiškai tvarkytis.

Washington. — Praeitos 
savaitės gale paskelbta, kad 
prezidentas Roosevelt per 
dvi savaites lankėsi krašte, 
pasiekdamas tolimiausius 
vakarus ir giliuosius pietus. 
Jis lankė dirbtuves, matė 
tūkstančius darbininkų. A- 
pie jo kelionę spauda nieko 
nerašė, nes toks buvo pre
zidento pageidavimas.

Washington. — Spalių 6 d. 
prezidentas Roosevelt priė
mė naują Kinijos ambasado
rių, Dr. Wei Tao-ming. Am
basadorius pareiškė prezi
dentui, kad Kinijos vyriau
sybė ir žmonės ir toliau at
liks savo prievolę pasaulinė
se pastangose civilizacijai 
apsaugoti ir pastoviai taikai 
sukurti.
, Pasikalbėjime su spaudos 

atstovais, Kinijos ambasa
dorius pavadino Rooseveltą 
didžiausiu valstybininku pa
saulyje, duodančiu vilties vi
siems Jungtinių Tautų žmo
nėms.

Tą pačią dieną preziden
tas priėmė ir graikų atstovą, 
Cimon P. Diamantopoulos, 
kurs iš ministerio pakeltas 
ambasadorium.

Šeši Sunūs U. S
Kariai

Pittsburgh. — Angliaka
sio Joe Kovach šeima davė 
kariuomenei jau šešis ka
rius. Tėvas yra Amerikos 
pilietis, bet jo žmona, 54 
metų, dar nepilietė. Du kar
tu ji laikė 
nepraėjo...

Netrukus 
vach sūnus
menėn. Dabar motina tik
rai tikisi laimėti pilietybę.

egzaminus, bet

ir septintas Ko- 
išeina kariuo-



AMERIKA Spalių - October 9,19-

0 ©
LEIDŽIA LIETUVIŲ 

UNIVERSALIS BIURAS, INC. 
KAS PENKTADIENIS
Prenumeratos Kaina:

Jung. Valst. metams ..................... 3.00
Jungt. Valst. pusmečiui .............  1.60
Užsienyje metams ....................... 3.25
Užsienyje pusmečiui ...................  1.75
Skelbimų kainos pagal susitarimą.

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, Inc.

Subscription Rates:
In U. S. A. one year..................... 3.00
In U. S. A. six months .............  1.60
Other Countries one year .......  3.25
Other Countries six months .....  1.75

Advertising rates on application.

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores
pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprislunčiama pašto ženklų.

TREMTINIŲ ŠELPIMO PROBLEMOS
Dažnai rašome apie skau

džią lietuvių tremtinių pa
dėtį Rusijoj. Dešimtys tūk
stančių mūsų tautiečių ten 
šala ir badauja. Tūkstančiai 
serga, šimtai miršta, iš nie
kur pagalbos nesulaukdami.

Mūsų fondai ir paskiri 
žmonės rūpinosi nors tru
putį sušelpti bent tuos, ku
rių adresai sužinota. Nu
siųsti Rusijon bet kokią 
pašalpą tremtiniams visada 
buvo' sunku. Daug kliūčių 
reikdavo nugalėti. Šis reika
las dabar dar labiau ir su
sikomplikavo ir pasunkėjo.

Iš kai kurių tremtinių su
žinota, kad jiems daug nau
dingiau yra gauti drabužiai, 
avalinė, medikamentai ir ki
tos prekės, negu pinigai. Mat, 
mažai ką už gautą pinigą 
ten gali nupirkti. Nelengva 
ten ir gauti rekalingieji daik
tai.

Atsižvelgiant į tai, buvo 
daroma mėginimų daiktus 
siųsti tremtiniams. Bet pa
sirodė, kad nežmoniškai yra 
brangus persiuntimas. Ypač 
skaudu, kad Sovietų Rusijos 
valdžia už siunčiamas Rusi
jon tremtiniams prekes ima 
tiesiog pasakiškai aukštą 
muitą.

Žmoniškumas ir papras
čiausias praktiškumas, ro
dos, reikalauja palengvinti 
siunčiamos pašalpos persiun
timo sąlygas. Juk kiekvie
nas daiktelis, gautas ka
riaujančiame krašte yra nau
dingas, kiekvienas vienu ir 
kitu būdu sušelptas iš už
sienių žmogus palengvina 
nuo karo nukentėjusių žmo
nių šelpimo problemą.

Bet į tai, matyti, vis tik 
nė kiek neatsižvelgiama. Ne 
tik kad pašalpos persiunti
mo sąlygų nepalengvinama, 
bet dar nežmoniškai didelis 
muitas yra uždedamas.

Ar nereiktų prašyti Vals
tybės Departamento, kad jis 
tarpininkautų tarp mūsų or
ganizacijų ir atitinkamų So
vietų Rusijos autoritetų,

prašant, kad būtų nuimtas 
muitas nuo siunčiamų trem
tiniams Rusijoje drabužių, 
medikamentų ir kitų jiems 
taip labai reikalingų daik
tų?

Tuo reikalu ne vienas 
tremtinio giminaitis kreipė
si į Amerikos Raudonąjį 
Kryžių, bet klausimas dar 
nėra išspręstas.

Kad lietuviams tremti
niams reikalinga skubi pa
galba, aišku jau ir iš to, 
kad pastaruoju laiku labai 
stipriai yra plečiamas Rusi
jos šelpimas. Plačiau ir gy
viau čia pradeda veikti Rus
sian War Relief organizaci
ja, kuri nurodo, koks dide
lis yra reikalas teikti pagal
bą nuo baisaus karo nu- 
kentėjusiems Rusijos žmo
nėms. Ir jei jau pačių Rusi
jos žmonių būklė yra sunki, 
tai ką čia ir bekalbėti apie 
tremtinius — jų būklė yra 
tragiška.

Mes raginame nesigailėti 
aukų Rusijos nuo karo nu- 
kentėjusiems šelpti. Krikš
čioniškoji artimo meilė ir 
paprasčiausias žmoniškumas 
reikalauja ištiesti ranką ne
laimingiems. Bet tuo labiau 
reikia rūpintis savo tikrai
siais broliais.

Dėl to, atiduddami sa
vo dalį Rusijos žmonėms 
šelpti, prašykime atitinkamų 
valdžios autoritetų, kad pa
dėtų surasti tinkamesnes ir 
greitesnes priemones Lietu
vos tremtinių gyvybei gelbė
ti. Taip pat neužmigdykime 
nuo karo nukentėjusiem šelp
ti fondų veikimo. Tebūnie 
gyvi jų centrai, veiklūs sky
riai ir nuolat teplaukia į 
juos aukos.

Mes, lietuviai katalikai, tu
rime Lietuvai Gelbėti Fon
dą ir savo dosnias aukas 
nuo karo nukentėjusiems 
lietuviams šelpti siųskime 
per jį.

Liet. Gelbėti Fondas
2334 So. Oakley Ave., 

Chicago, Ill.

HYPATIA YČAITE

Užtamsintas Washingtonas
Miesto šviesos mirguliuoja. Dangų nušviečia pašvaistė.
Washingtonas dar nemiega. Plaka didmiesčio širdis.
Lempos žiba, žvaigždės bala. Jau tamsa, nuleido skraistę 

Ir sugrįžo vėl naktis.
Štai klaikiai sirena šaukia. Miestas sau toliau triukšmauja. 
Nepaaiškinamas jausmas man tačiau krūtinę spaudžia. 
Skamba tuo garsu padangės — vis tas balsas nepaliauja.

...Jau šimtai sirenų gaudžia.
Aidi tolumoj švilpukas. Sargas vaikšto po alėją.
Rėkauja. Grasina. Bara. „Užgesinti šviesas. Na?”
Pastatai šešėly skęsta. Miestą visiškai užlieja

Baisi tamsumos banga.
Oras ir padangės dreba, pilnos orlaiviij zvimbimo.
Šviesos gesta, žvaigždės rodos. Jos iš naujo dangų puošia.
Gal danguj pavojai tyko — oras pilnas įtempimo— 

Washingtonas pasiruošęs.
Jau dabar sirenos tyli. Vėjas jų balsus išsklaidė.
Grįžta vėl man baisios naktys — šiurpūs keleriai Berlyne.
Tas ūžimas ir sprogimas, kai anglai ten bombas svaidė, 

Ėjo tiesiai per krūtinę.
Nerimas tas pats sugrįžta: noris viską metus bėgti 
Ten toli, į tokį kraštą, kurs dar karo nepaliestas.
Noris man aukštai pakilus suplasnoti ir išlėkti 

Iš užtamsintojo miesto.
Gaudžia. Jau aliarmas baigtas. Šviesos vėl žibėti ima.
Liūdnas ir bevardis jausmas dar slegia širdį mano.
Baltasai, gražusis mieste! Nesulauk ir tu likimo

Londono ar Rotterdamo.

UBE TĖVYNĖS BRANGIOS'
ĮVAIRIOS ŽINI

99

NAUJA EILĖRAŠČIŲ KNYGA
JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

KAINA —40 CENTŲ

Kreipkitės į 
’’AMERIKOS” ADMINISTRACIJĄ

222 South Ninth Street Brooklyn, N. Y.
I

Washingtone j 
Lietuvai J. 
pirmu pripaž 
atstovu USA

n

IŽŪS RANK

MARIJA LITURGIJOJE
Marijos, Dievo Motinos, 

Šventė

(Antras spalių sekmadienis)
Iškilmingus savo aiškini

mus Katalikų 
dažniausiai daro 
kada jos priešai 
nuneigti vieną ar

L KULTŪRINIO INSTITUTO LIKIMAS
Norima pratęsti jo veiklą
Pagal esamus išteklius 

Lietuvių Kultūrinis Institu
tas galėtų • veikti tik iki 
Kalėdų. 24 tautos New Yor
ke turi panašias įstaigas ir 
jos žymia dalimi atlieka 
pokarinio planavimo dar
bus. Lietuviams net labiau, 
kaip kitoms tautoms, rei
kia tokios įstaigos New 
Yorke, nes Lietuvos lais
vės reikalas yra netikroje 
padėty ir turės vesti ne
lengvą kovą dėl savo ribų: 
dėl Vilniaus, dėl Mažosios 
Lietuvos. Eilė veikėjų su
sirūpino Instituto veiklą 
dar bent kuriam laikui pra
tęsti. Tuo tikslu Instituto 
direktorius pradėjo lankyti 
kai kuriuos žymesnius vi
suomenės vadus Naujoj 
Anglijoj.

Providence pas kun. 
Vaitekūną

Pirmiausia jis kreipėsi 
pas didelį patriotą ir veik
lų kunigą J. Vaitekūną. 
Klebonas tuojau patiesė 
šimtą dolerių ir tapo įra
šytas Instituto antruoju 
garbės nariu. (Seniau įra

šytas kun. Ign. Valančiū- 
nas iš Philadelphijos). Be 
to, klebonas pasikvietė pas 
save keletą savo parapijos 
žymesniųjų veikėjų, kurie ir
gi įsirašė Instituto nariais 
rėmėjais ir paaukojo:

Edvardas čiočys ir Alek
sandras Vaitkūnas po $10.- 
00, O. Mazurkevičienė ir 
Antanas Avižinis po $5.00. 
Tuo būdu Providence para
pija įteikė Institutui $130.- 
00. Bet tai dar ne viskas. 
Kun. Vaitekūnas ir jo pa
rapijos veikėjai yra visa 
siela susirūpinę Instituto li
kimu ir jie žada paruošti 
parengimų ir paskatinti sa
vo draugijas, kad greitu 
laiku Institutui sudarytų dar 
bent 100.00 paramos. Anks
čiau gi kun. Vaitekūnas iš
platino daugiau 100 Insti
tuto knygelių. Jam priklau
so ypatingai karšta Institu
to padėka.
Lawrence pas kun. Pr. Jurą

Rugs. 23 d. Instituto di
rektorius nuvyko pas kitą 
žymų Naujosios Anglijos lie
tuvių vadą ir pasišventusį 
veikėją kun. Pr. Jurą į

Lawrence. Čia direktoriui 
irgi neteko ilgai kalbėti. 
Kun. Juras tuojau pasakė, 
kad jau senokai laikąs ati
dėjęs Institutui šimtinę ir 
tik laukęs progos ją įteikti.

Kaip geram prieteliui, 
kun. Jurui direktorius pa
siskundė nemokąs ir nemė- 
giąs aukų rinkti. Labai nuo
širdus klebonas čia pat pa
reiškė, kad aukų rinkimu 
Instituto direktorius ir ne
turįs būti apsunkintas, jis 
turįs tik knygeles spaudon 
leisti ir palaikyti kuo pla
tesnius santykius su kitų 
tautų panašiomis įstaigomis 
ir jų politikais, planuoto
jais.

Cambridge pas kun. Pr. 
Juškaitį

Instituto direktorių čia 
irgi jau laukė $100.00. Ne
seniai atšventęs 25 m. jubi
liejų, kun. Juškaitis nuo 
senų jau laikų dosnia šir- 
džia gausiai šelpia tėvynės 
reikalus ir kultūros įstai
gas.

Brocktone pas kun. J. 
Švagždį direktorius irgi ne
apsivylė : po kelių žodžių 
labai nuoširdus patriotas ir 
svetingas klebonas savo 
$100.00 irgi pridėjo svar
biausiam šių laikų lietuviš
kam reikalui. Visiems ger
biamiems aukotojams Insti
tuto direktorius taria gi
liausią padėką ir pagarbos 
žodį.

Universitetuose
Rugsėjo antroje daly In

stituto direktorius panau
jino savo senas pažintis su 
kai kuriais Harvardo, dar
ko ir Yale universitetų 
profesoriais; turėjo su jas 
labai įdomių ir vertingų 
pasitarimų. Kai kurie Euro
pos klausimų žinovai jau 
dabar iš savo universitetų 
dažnai šaukiami į Washing- 
toną įvairiais reikalais pa
tarti valdžios įstaigoms; iš 
jų bus sudarytas ekspertų 
kadras ir pokarinei taikos 
konferencijai. Tad Liet. 
Kult. Instituto santykiai su 
jais turi nepaprastai dide
lės svarbos Lietuvos reika
lams. Šie santykiai nuolat 
plečiami ir gilinami ir pa
sikeičiama labai vertingo
mis idėjomis. Reikalų didu
mui pavaizduoti užteks čia 
prisiminti, kad per keletą 
pastarųjų mėnesių buvo pa
šaukti iš universitetų vien 
geografų 225. Tai vaizduo
ja, kokiu kolosaliu mastu 
eina pasiruošimai karui ir 
būsimai taikai, kai ašies 
valstybės bus sumuštos.

Kaip žinoma, Institutas iš
leido tris knygeles: Lithua
nian Situation, Baltoscan- 
dian Confederation (ši visa 
jau išparduota) ir Outline

History of Lithuanian Lite
rature.

Dabar spaudon atiduoda
ma labai aktuali prof. A. 
Senn knygelė The Lithua
nian Language, kuri dauge
liui išspręs sunkių ir įdomių 
klausimų apie lietuvių kalbą. 
Bet kurį lietuvį svetimtau
čiai juk neretai užklausia a- 
pie lietuvių kalbos vietą kitų 
kalbų šeimoje, apie jos kil
mę ir santykius su kitomis 
kalbomis.. Bet labai retas 
lietuvis gali duoti tikslų ir 
neklaidingą atsakymą sveti
miesiems. Prof. Senn’o kny
gelė ne tik patarnaus visiems 
suinteresuotiems, bet sukels 
net sensaciją, atskleisdama 
daugeliui nuostabių lingvis
tinio moks!£jj,paslapčių. Pra
šom įsidėrfieuT jos turinį:

L Introduction. II. The Li
thuanian Language Area. 
III. Lithuanian Dialects. IV. 
The Structure of the Lan
guage. V. The Baltic Lan
guages. VI. The Indo-Euro
pean Family. VII. Relation
ship Between Lithuanian 
and English. VIII. A Compa
rison of Lithuanian, Lettish 
and Old Prussian. IX. Pho
netic and Morphological Li
thuanian-Lettish Similari
ties. X. Differences between 
Lithuanian and Lettish. XI. 
The Lithuanian Language in 
the Sixteenth and Seven
teenth Centuries. XII. Rela
tions with Neighboring Lan
guages. Bibliography. Illus
trations: Lithuanian Dialect 
Map: Prof. Jonas Jablons
kis; Prof. Kazimieras Būga; 
The Relative Locations of 
the Indo-European Langua
ges about 1,000 B. C. (Kny
gelė turės 48 pusi.).

Sekama paruošta knyga 
(apie 120 pusi.) apie svar
biausius Lietuvos ribų klau
simus yra prof. K. Pakšto 
„The Problem of the Lithua
nian Boundaries.” Jos turi
nys bus vėliau paskelbtas. 
Bet jai išleisti su tinkamais 
žemėlapiais reiktų apie $800. 
Šitų pinigų dabar Institutas 
dar neturi. Tad tenka laukti 
pakylant visuomenės duos- 
numo.

Kazys Pakštas, 
Lietuvių Kultūrinio 
Instituto direktorius 

2334 S. Oakley Ave., 
Chicago, Illinois.

Neseniai išėjo iš spaudos 
A. Vaičiulaičio parašyta kny
ga „Outline History of Lith
uanian Literature”, ši knyga 
turiningai supažindina su lie
tuvių rašytojais, su reikš
mingiausiais literatūros kū
riniais. Tai tikrai vertinga 
knyga. Ji labai pigi. Tik 50 
centų. Ją galima įsigyti „A- 
merikos” administracijoje, 
222 So. Ninth St., Brooklyn, 
N. Y.

Bažnyčia 
tik tada, 

pradeda 
kitą Baž

nyčios tikėjimo tiesą. Taip
buvo kaip tik su Marijos, 
Dievo Motinos, vardu. Jeigu 
drįstume nepripažinti Kris
taus Dievybės, iš Marijos 
atimtume nusipelnytą Die
vo Motinos vardą.

Kristaus Dievybės tiesą 
Bažnyčia iškilmingai paskel
bė jau 325 metais, garsia
me Nicėjos susirinkime. Jei 
mes drįstume sakyti, kad 
Marija pagimdė paprastą 
žmogų, kurs vėliau, per y- 
patingą Dievo malonę, buvo 
apdovanotas Dievybe, susi
lauktume Visuotinės Bažny
čios pasmerkimo, kuris pa
skelbtas 431 metais Efezo 
mieste.

Jie, kurie norėjo išplėšti 
Marijai Dievo motinystės 
garbę, štai ko susilaukė iš 
Bažnyčios: „Kas neigtų, 
kad Emanuelis (Kristus) 
yra Dievas ir kad Jo Gim
dytoja yra Dievo Gimdyto
ja, tas tebūnie atskirtas.” 
(Denz. 114).

Tačiau koks turi būti ir 
iš tikrųjų šiandien yra Baž
nyčios mokslas apie Mari
jos dieviškąją motinystę? 
Štai koks — Nuo amžių 
Dievas savo begaliniu gaile
stingumu prižadėjo atsiųsti 
į žemę savo Dieviškąjį Sū
nų žmonėms išvaduoti. Kri
stus yra įsikūnijęs Dievo Sū
nus. Juk reikėjo, kad Die
vo Sūnus, mūsų Išganytojas, 
tikras Dievas, ateitų į že
mę mūsų išganyti, kad gim
tų iš moters ir prisiimtų 
žmogišką prigimtį.Ir dar mes 
žinome, kad Kristų pagimdė 
Švč. Panelė Marija, nuo am
žių nesuteptoji, kuri su
teikė Jam Jo žmogiškąją 
prigimtį. Būdamas Dievas 
nuo amžių, Jis yra prieš am
žius kilęs iš Tėvo ir tik lai
ko atžvilgiu gimęs iš Mari
jos. Turime pripažinti, kad 
Kristus turi dvi prigimti, 
„dievišką ir žmogišką”, bet 
vienok yra tik vienas die
viškas asmuo. Marija yra 
to dieviškojo asmens moti
na, drauge ir Jojo motina 
— Dievo Motina.

Šventas Raštas kaip tik 
tai patvirtina. Archangelas 
Gabrielius, atsiųstas Dievo 
į Nazaretą, 
„Sveika, 
Viešpats 
tu tarp 
išgirdusi,
džių. Angelas tada jai

Nebijok, Marija, 
pas Die- 
įščioje ir 
praminsi 

(Luk. 1,-
Elzbieta, 

švento-

bėjo dar pilniau išaiškinti 
visą klausimą, ir šiandien 
ta tiesa geriau supranta-1 tankumas 
ma; remdamiesi išaiškini
mais, galime geriau tikėji
mo tiesą apginti nuo neigė
jų. Visuomet Bažnyčia smer
kė tuos, kurie buvo linkę 
manyti kitaip. Tokie buvo, 
p a v y z d ž i ui, nestorijonai, 
garsiojo Nestorijo pasekė
jai, eretikai manichiejai, 
protestantai ir kiti. Šios 
sektos norėjo visiškai pa
neigti ir panaikinti Mari
jos vertumą ir jos garbi
nimą. Bet Katalikų Bažny
čia visuomet skelbė, kad 
Sūnaus garbė yra saugoja
ma Motinos gerbimu.

Kadangi Marija yra Die
vo Motina, Josios galybė 
danguje ir pas Sūnų yra 
didelė. Garsiausias kriščio- 
nybės mokslininkas šv. To
mas su įsitikrinimu ir be 
perdėjimo yra pabrėžęs fak
tą, tvirtindamas, kad nors 
Švenčiausioji Panelė yra tik 
ribotas tvarinys, kaip ir mes 
visi, tačiau Josios motiniš
kumas yra ją iškėlęs ligi 
tokio didingumo, kuris sie
kia beveik begalybės. Tą di
dingumą Marija paskyrė ne 
savo asmeniui, bet žmoni
jos labui, su kuria išganymo 
darbas Ją yra surišęs dva
sinio motiniškumo ryšiais.

Ši tiesa, kad Marija yra 
Dievo Motina, yra dogma, t. 
y., tikėtina Bažnyčios tiesa. 
Tikime, kad atitinkamu lai
ku Bažnyčia paskelbs Mari
jos Motinystės garbę iškil
minga švente, kad Josios 
vaikai čia žemėje šauktųsi 
josios kaipo žmonių ir viso 
pasaulio Motinos.

Vilius Aksiurdna.

Lietuvos atstovybe: 
Amerikoje

Amerika pripažino L: 
vą nepriklausoma 1922 
liepos 27 d. Po to Liet 
pasiuntinybė Washing 
buvo įsteigta 1922 
spalių mėn. 11 dieną.

Pirma 
stovavo 

I šis, bet 
Lietuvos 
Valdemaras Čarneckis, i 
ris dabar yr a ištremta „ ,, ...
sijoje. ^Rankdarbiai

Lietuva ir Vatikani J^Į08 se,DfZ^
Šiemet rugsėjo 27 d.

15 metų, kai Lietuva ir , -. 
rašė sutartį, konkordat 
Šv. Sostu. Popiežiaus

Lietuvai ja 
mas ir dabar: ir šiuo 5

Kelias Į pergalę yra nu
tiestas Karo Bonais. Turėki
me jų, kiek tik galime.

įtės rankomis 
'įminti gražiau-

j išaušdavo gra 
įodes, surinkda. 
.sins raštus sta •

Vatikanas yra viena is priejuostėms ir 
daugelio Europos valst > ne' 
prie kurios tebeveikia L pamėgimas 
vos pasiuntinybė. | 
Kun. F. Kemėšio suki

Gerai žinomas veikėji 
rašytojas kan. 
Kemėšis šiemet 
švenčia 40 metų savo 
gystės sukaktį. Turiu J® turi įsitąi- 
žiniomis, kan. Kemėšii 
vena Dotnuvoje.

-lietuvių moterų 
jįai didelis.

k lietuvės bene 
Fabi Pra^ei* 

Lieti nors yra 
©tuvių, kurios

įlomis ir įgū- 
j Lietuvos at-

žuvo daug turto lietu-
Sueina 20 metų nu vis rasi vie

kai apyvartoje pasirodi 
tuvos piniginis vienete j moderniausius 
litas. Lietuvos litas 
laiką ištvėrė — jo 
nesvyravo.

Lietuvoje pirmi oki 
tai litą panaikinę 
rublius, o paskiau ki 
kupantai, panaikinę ru 
įvedė markes. Tuo bm 
daryta nepaprasti nuos 
Lietuvos žmonėms.

American Institute 
Steel Construction 
kad namai galima 
naudojant plastiką 
plieno.

įį darbelį, ku-

įi jei būtų ga
ja visus tuos 
j j vieną vietą, 
’irpadaro lie
jamos Ameri- 
| viena iš gra- 
įarbių parodų, 

jdarbiai yra 
•j. kiti visai Gri
siau tautiško 
3 galima būtų

s
v

, & Parodoje

^giaus nepra
Valdžia pranešė, ka g j dalyvavu- 

mi karo metai Amerika 
tavo 140 bilijonų dole

Katalikų Veikimo ,n 
dovaną 
George 
rius ir

valstybės 
parodoje. Paly

dytomis pana
ša Lietuvo- 
aiyti, kad ši 

nepralenkė

— medalį gaV
Spėri Sperti, j

_ išradėjas,
d. sv. Bonaventūro k 31tMgiŲLie.
joje. ’^rodos būdavo 

patais bei 
linnnu.
■^erų dėmesį

Wi tos ir 
3 moterų ran-

Katalikų labdarių di 
jų konferencija, Kansž 
ty, Mo., pasisakė pire: Qemesl 
mą motinų darban į 
reikmenų dirbtuves.

kų d 
kalbė’ 
kurioi 
bių ū 
brėžė, 
valsty 
sias i 
natų 
buvo

Ran 
išdėst; 
skirst; 
kad i 

yra ir 
— rin 
ritu t 

vienos 
šė ką 
savo 
rankda

Dauį 
rėjo ir 
vo užl 
jovelni 
ma bu’ 
įsmegsi 
voms ] 
reikalai 
?et me 
ir įdon 
žiūrovų 
pamaty 
gėjos į 
seniausi 
puošnia 

Be m 
savo kl 
dinamas 
Tie dar 
siais i 
kos kon 
liavusios 
šalį, dėl 
iš įvairi 
vo įdorr 
kalingiei 
talinėms 
ir dabar 
se Amei 
tuos da 
daugiau 
mo ir str 
ginius, n 
darbiai 
ypatybių.

Siuvinį 
ijmai sp; 
vinėjimai

tarė Marijai: 
malonės pilnoji, 

su tavimi; pagirta 
moterų, 
nusigando jo

Ji,

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCUIT 
ETC., REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 2

AND MARCH 3, 1933.
Of „Amerika” published weekly at Brooklyn, N. Y. for October 

State of New York, County of Kings, SS.
Before me, an Attorney and Counsellor at Law in and for the St 

County aforesaid, personally appeared D. J. Averka, who having be 
sworn according to law, deposes and says, that he is the Manage! 
Lithuanian weekly „AMERIKA” and that the following is, to the 
his knowledge and belief, a true statement of the ownership, mam 
etc., of the aforesaid publication for the date shown in the above 
required by the Act of August 24, 1912 as amended by the Act ol 
3, 1933, embodied in section 537, Postal Laws and Regulations, to v

1. That the names and addresses of the publisher, editor, manag 
tor and business managers are: Publisher Lithuanian Universal| 
Inc., 222 South Ninth Str., Brooklyn, N. Y. Editor Joseph B. ] 
So. 9th St., Brooklyn, N. Y. Managing Editor none. Manager D. 
222 South 9th St., Brooklyn, N. Y.

2. The owners,
Universal Bureau, 1___ ______ __ _________
No. 5th St., Brooklyn, N. Y„ John Balkunas, 64-14 56th Rd., Maspetl 
Silvester Remeika Estate, Joseph Aleksunas, 213 So. 4th St. ~ 
Y„ Charles P. Vilniškis, 68 Howe St., New Haven, < 
čius, 260 N. Main St., Amsterdam, N. Y., Joseph P. Mačiulis, 86- 
St., Woodhaven, N. Y„ Ignatius Kelmelis, 207 Adams St., Newark 
Joseph Simonaitis, 211 Ripley PL, Elizabeth, N. J., Stanley Lukoi 
316 So. 1st St. ~ .................................. ' ----
Bridgeport, Conn., _ _
Conn., George Tumasonis, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y., L. R. I 
134 kp., 213 So. 4th St., Brooklyn, N. Y., Apreiškimo Parapijos švei 
do Draugija, 259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y„ Pius Lekešis, 64-14 5 
Maspeth, N. Y„ Peter Vanagas, Palanga, Lithuania, Apreiškimo P 
šv. Rožančiaus Draugija, 259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y., Joseph f 
St. Anthony’s Hosp., Varwick, N. Y., Juozas Žilevičius, 166 Park Pl 
beth, N. J„ Anthony Kazlas, 25 Taylor St., Newark, N. J., Daniel ■ 
ka, 339 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y„ Joseph Laučka, 222 So. 9tt 
Brooklyn, N. Y.

3. That the known bondholders, mortgagees, and other sect 
ders owning or holding 1 per cent or more of total amount of bond 
gages, or other securities are: None.

4. That the two paragraphs next above giving the name of the 
stockholders, and security holders, if any, contain not only the list o 
holders and security holders as they appear upon the books of the < 
but also in cases where the stockholder or security holder appeą 
the books of the company as trustee or in any other fiduciary relat 
name of the person or corporation for whom such trustee is acting, į 
also that the said two paragraphs contain statements embracing 1 
full knowledge and belief as to the circumctances and conditionsI 
which stockholders and security holders who do not appear upon tht 
of the company as trustees, hold stock and securities in a capacitj 
than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason tol 
that any other said stock, bonds, or other securities than as so stated 1

Sworn and subscribed before me this 22nd day of Septembers' 
(SEAL) Constantine R. Jun
Kings Co. Clerks — 3. (My commission expires March 30,t

Antanas Va

UZMO,
pačiule, j karietą 

U aš bėgsiu šunio vi<

D

LaulD?^ Parsivedė dailią 
, j ; wciukė buvo mažytė 

---------... _. ^krūtine moterėlė. Į 
owing or holding one or more per cent of Lit 48 QieUas ir naktis krilir

Inc., owners of „Amerika” are: Norbert Pakai ..................... ~ ” -• 14 56th Rd., Maspetl įv® 7^’ ^ai ge 
o. 4th st., Broo: ?,uurų Kukuojant, varĮ 
conn., Joseph ž atsiprašė savo v 
P TVTri Ail ilia QG- 'll lol»»»l.’ . _

kukuojant, varĮ

^keliavosu gegutei 
visi mes nueisiu 

., Brooklyn, N. Y., Anthony Stanišauskas, 387 War .^7^US Kukutis ašarą 
m., Vytautas žalnieraitis, 428 Church St., New | Vaikams našlaičiai!

tikimi Marcelę p 
J buvo dienos, k; 

' © Pageltusi ant druo 
>1 ii ^ra^’ melynor 
I Hu?°?ls basomis, i 
u j-^Sėlė žydroje pa 

Dievulį garbino, 
^ys prai© vėjai j 

©auįe, - ir našlys 
,Z0<^ nemig°je ta 

©H M tomis karvė 
©’ėdamos pievoje t 

jis buvo — ir ' 
bPfillclra 1Irn ę 

f<[©yje gageno ir k 
kj aumblą vartėsi ir 1 
Į. j r Rūkius. Dievo gėr 
© 5° dar, drūtas ir 
k©8 iš to eržilo, s 
k j11?’. Po atolą braida 

kviečiais ka
fe i rst^- Jei tu netu 

aam tavo patalo

tai 
žo
li
nesre: 

tu radai malonės 
vą. Štai, pradėsi 
pagimdysi sūnų ir 
ji vardu Jėzus.” 
28-31). Šventoji 
Marijos giminaitė,
sios Dvasios įkvėpta, sušu
ko: „Iš kur man tai, kad 
mano Viešpaties motina at
eina pas mane.” (Luk. 1,- 
43). Aišku, kad nuo pat 
krikščionybės lopšio Marija 
yra gerbiama kaip Dievo 
Motina.

Dievo Motinos vardas, tai
yra, Marijos Motinystė, ra- 

|do ir priešginų. Tai pagel-

! k??esuskaitys, kai 
< . WlG crqcrnnn iv* L
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ANČIOS

pasi

•v

šis, bet
Lietuvoj
Valdem^ 
ris daba;, 
sijoje, ' GRAŽŪS RANKDARBIAI

BOJĘ Uet^

NOKIMI

works”, įvairios mareškos 
ir daug kitų darbelių puo Minčių Žiupsnelis

ŠEIMININKĖMS
Balti svogūnėliai

1 svaras mažų, baltų svo
gūnėlių,

4 puodukai verdančio van
dens,

1 šaukštukas druskos,
14 puoduko riebalų,
*4 puoduko medaus. s

3

iM. Pečkauskaite $

AUKLĖTOJA

ir pilniau išaiškinti 
aušimą, ir šiandien 
sa geriau supranta- 
emdamiesi išaiškini- 
galime geriau tikėji
mą apginti nuo neigė- 
uomet Bažnyčia smer- 
>s, kurie buvo linkę 
. kitaip. Tokie buvo, 
zdžiui, nestorijonai, 
o Nestorijo pasekė- 
sretikai manichiejai, 
■.antai ir kiti. Šios 

norėjo visiškai pa
ir panaikinti Mari- 

jrtumą ir jos garbi- 
Bet Katalikų Bažny- 
juomet skelbė, kad 
3 garbė yra saugoja- 
otinos gerbimu, 
angi Marija yra Die- 
tina, Josios galybė 
j e ir pas Sūnų yra 

Garsiausias kriščio- 
mokslininkas šv. To

lu įsitikrinimu ir be 
imo yra pabrėžęs fak- 
irtindamas, kad nors 
ausioji Panelė yra tik 
3 tvarinys, kaip ir mes 
ačiau Josios motiniš- 
1 yra ją iškėlęs ligi 
didingumo, kuris šie-
veik begalybės. Tą di-[ 
ną Marija paskyrė neL^ 
asmeniui, bet žmoni- 
)ui, su kuria išganymo 
3 Ją yra surišęs dva- 
notiniškumo ryšiais, 
tiesa, kad Marija yra 
Motina, yra dogma, t 

retina Bažnyčios tiesa, 
e, kad atitinkamu lai- 
įžnyčia paskelbs Mari- 
otinystės garbę iškil- George S 
. švente, kad Josios rius ir t ilsių ūkio parodų Lietu- 
i čia žemėje šauktųsi d. Šv.^; daugeliu atžvilgių Lie- 
kaipo žmonių ir viso joje.

lio Motinos.
Vilius Aksiurdna. Ra

ivaitės ir Rankdarbiai
u nuo gilios senovės 
į lietuvaitės rankomis 
tvo pagaminti gražiau- 
arbai. Paprastomis stak- 
s lietuvė išaušdavo gra
sias užklodes, surinkda- 
nargiausius raštus stal- 
jtėms, priejuostėms ir 

vog ? [šluoščiams. Taigi, ne- 
s etina, kad pamėgimas 

Kidl F, [ tdarbių lietuvių moterų 
e yra labai didelis.
merikos lietuvės bene 
jiausia valandų pralei- 

mezginiams, nors yra 
kurios

15 mėtį 
rašė sotį- 
Šv. &į' 
lankuuiį 
mas ir į. 
Vabkatį

prieky

Gerai į 
rašytoju 
Kemėšis į 
švenčia f 
gystėsį tokių lietuvių, 
žiniomis.; > namuose turi įsitai- 
vena los stakles

bi

kai aps
iuvos p-

nesvyrr

ir puikiai 
dojasi žiniomis ir įgu
li, dar iš Lietuvos at- 
žtų. Dažniausiai lietu- 
namuose vis rasi vie- 

kitą rankų darbelį, ku- 
puošia ir moderniausius 
us.
linai tikiu, jei būtų ga- 
1 surinkti visus tuos 
kdarbius į vieną vietą,

rublius. 1 uos turi ir padaro lie- 
kupanti bs, gyvendamos Ameri- 
įvedė s j, tai būtų viena iš gra- 
darytas- įsių rankdarbių parodų. 
Lietai; uvių rankdarbiai yra

ii įvairus, kiti visai ori- 
Awr liūs, daugiau tautiško 

teel fe yvo juose galima būtų
B.
Rankdarbių Parodoje 
abai džiaugiaus nepra- 
usi progos ir dalyvavu-

mitai New Jersey valstybės 
tavo M

dovana -

les ūkio parodoje. Paly- 
us su matytomis pana- 
nis parodomis Lietuvo- 
turiu pasakyti, kad ši 

oda niekuo nepralenkė

ias į pergalę yra nu- ty, 
s Karo Bonais. Turėki- nų 
, kiek tik galime. |reto®

os ūkio parodos būdavo 
tingesnės eksponatais bei 
ponatų įvairumu.

iii kofe?ene moterų dėmesį 
■"ė didžiulis pastatas, 

buvo išstatyti tos ir 
valstybių moterų ran-

kų darbai. Kiek teko išsi
kalbėti su amerikietėmis, 
kurios lanko ir kitų valsty
bių ūkio parodas, visos pa
brėžė, kad New Jersey 
valstybės parodoje didžiau
sias ir įvairiausias ekspo
natų skaičiumi pasižymėjęs 
buvo rankdarbių skyrius.

Rankdarbiai buvo gražiai 
išdėstyti ir skyriais su
skirstyti. Jų rūšys parodė, 
kad Amerikos rankdarbiai 
yra mišinys, geriau sakant 
— rinkinys visų Europos ir 
kitų tautų randarbių. Kiek
vienos tautos moterys įne
šė ką nors charakteringo iš 
savo tautos į Amerikos 
rankdarbių pasaulį.

Daugiausia eksponatų tu
rėjo ir pirmiausią vietą bu
vo užleista mezginiams iš 
bovelninių siūlų. Čia gali
ma buvo matyti gražiausiai 
išmegstos staltiesės, lo-i 
voms patiesalai, kurie pa-' 
reikalauja ne dienų darbo, 
bet metų. Tikrai kruopštūs 
ir įdomūs mezginiai viliojo 
žiūrovų akis! Čia galėjai 
pamatyti ir jauniausios mez
gėjos gražiausi darbelį ir 
seniausios — virš 70 metų 
puošniausį mezginį.

Be mezginių didžiausias 
savo klasifikacija buvo va
dinamas „Quilting” skyrius. 
Tie darbai skaitomi pirmai
siais rankdarbiais Ameri-; 
kos kontinente, kada atke
liavusios moterys į naują 
šalį, dėl stokos medžiagų, 
iš įvairių gabalėlių susiūda
vo įdomiausius raštus rei
kalingiems užtiesalams, pa
talinėms. Tie darbeliai dar 
ir dabar populiariausi viso
se Amerikos valstybėse. Į 
tuos darbus reikia įdėti 
daugiau kantrybės, atidu
mo ir stropumo, negu į mez 
ginius, nors ir kiti rank
darbiai reikalauja tų visų 
ypatybių.

Siuviniai šilku, išsiuvine- 
ijmai spalvotais siūlais, siu
vinėjimai kryžiukais, „cnt

še spintų lentynas. Taigi 
buvo kas pamatyti ir kuo 
pasigerėti.

Vis dėlto, gailėjaus, kad 
nesuskubau paruošti tarp 
kitų eksponatų ir darbelio 
iš lietuviškų juostų. Tokio 
eksponato nebuvo visoje 
parodoje. Juostos ir jų raš
tai yra savita mūsų lie
tuvių tautinė puošmena, tad 
kitą kartą nepraleisiu pro
gos jas parodyti ir plates
nei parodų lankytojų mi
niai.

MAŠINOS — NE SIELA
Stebėjausi visų eksponatų 

įvairumu, grožiu, sekiau vi
sų darbų ir smulkiausias 
dalis. Nesinorėjo tikėti, kad 
šiame mašinų amžiuje, ta
me krašte, kur taip viskas 
prieinama, tiek daug dar 
rankomis padarytų darbų 
yra, nors paviršutiniškai ir 
neatrodytų, kad amerikietės 
tuomi įdomautųsi.

Rankdarbiai kaž kodėl y- 
ra surišti su pačiu moteriš
kumu, su moters siela, su 
jos pačia prigimtimi. Ne
žiūrint visų išrastų mašinų 
—rankdarbiai neišnyks. Vi
sose kartose rasis gabių 
kabliuko ar adatos varto
tojų. Yra moterų, kurios 
šaukia, kam jų reikia, kad 
tai bereikalingai eikvojimas 
laiko, kad pigiau ir greičiau 
galima įsigyti mašinos pa
darytas darbelis.

Gal būt ir taip. Bet tada 
jau turėtų išnykti ir viri
mas namie, kada tiek resto
ranų aplinkui, turėtų nykti 
ir privačių namų įrengimas, 
nes viešbučiai galėtų ata
tinkamai atstovauti. O tuo 
tarpu kiekvienas jaučiame 
skirtumą tarp įgudusios 
šeimininkės namie pagamin
tų valgių ir restorano pa
tiekalų, tarp namų atmos
feros ir viešbučių teikiamo 
patarnavimo. Taigi, nors 
galime mašinos dirbinius ir 
pigiau ir greičiau įsigyti,!

Ką tik mes darome — 
palieka savo pėdsakas. 
Kiekvienas mažiausias per- 
sigalėjimas tvirtina mus, 
kiekvienas mažiausias apsi
leidimas silpnina mus.

Forsteris.
—o—

Juo daugiau piliečiai pa
tys rekš sumanumo krašto 
gynimo reikalais, tuo ma
žiau valstybės galės krauti 
karo prievolės sunkenybių 
piliečiams.

VI. Put vys.

Kas vėlės išganymu rū
pinasi — yra teisingas, bet 
teisingas yra ir tas, kas 
rūpinasi visos tautos išga
nymu.

—o—
Protingas žmogus turėtų 

sutvarkyti savo siekimus. 
Nesutvarkius, dažnai esa
me priversti vienu mostu 
daug padaryti. Besigrum- 
dami su smulkmenomis, 
dažniausiai netenkame svar
bių momentų didesniems 
darbams bei siekimams.

Kauld
—o—

Kada man kas nors pa
sako, kad linksmiausi yra 
tie žmonės, kurie mažiau
siai pergyvena, mažiausiai 
jaučia, tai qnan prisimena 
sena ind1^ patarlė r „Ge
riau sėdėti negu stovėti; 
geriau gulėti negu sėdėti; 
bet geriausiai už viską — 
tai būti mirus.”

Chamfort.

Kiekvienas žmogus —sau 
daug reiškia.

rankų darbas turi savo 
charakteringas puses, turi 
lyg savo sielą ir todėl vi
sados bus vertingesnis ir 
malonesnis už bet kurios 
mašinos darbą.

Eugenija.
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Po švento Jono galvos nukirtimo atlaidų 
Klemensas Kukutis iškėlė trankias vestuves, 
nuo kurių visa apylinkė ūžė ir aluje mirko. 
Jisai paėmė sau į žmonas Domicėlę Švilpavi- 
čiūtę. Ūžė ir klegėjo per devynias parapijas 
ne tiek nuo tų gėrynių ir ne nuo muzikantų, 
kurie išsprogusiais žandais dūdas pūtė, kiek 
dėl to, kad jaunoji buvo graži, kaip piene 
maudyta, net akį vėrė į ją pažiūrėjus: tie 
veideliai balti raudoni, akys didelės ir mei
lios, mėlynos, kaip pražydęs linas. Balsas bur
kuoto burkavo, kada ji praverdavo savo lūpas, 
o ir visa buvo patogiai sudėta ir nesiaura 
per šlaunis.

— Anava, tai pačią gavo! — stebėjosi se
niai, avino kulšis aplink stalą grauždami ir pirš
tus apsilaižydami.

— Tik šviečia nei tas liktorėlis. Ir žiedų, 
žiedų—jau nė ant pirštų netelpa! — sprendė 
kūmos, aplink pečių susėdusios.

Iš priemenės vaikai spoksojo prasižioję, lyg 
kokį stebuklą praregėję. Žiūrėjo jie į marčią, 
į rūtų vainiką ant jos galvos, į gintaro karo
lius, trimis eilėmis susuktus ir ant pūpsin
čios krūtinės karančius, į tą baltą suknią, 
kuri čežėte čežėdavo, kai jaunoji krustelda- 
vo, ir į patį priedą prie visos tos grožybės 
— dėdę Kukutį, iškerojusi nuo laimės kertėje, 
po švento Izidoriaus Artojo paveikslu.

— Dievulėliau tu mano! — atsidūsėjo prie
menėje patsai didžiausias iš vaikų pulko, 
Strimaičių Justas, kuriam jau padaigai kalė
si,—kad aš kada nors pačiupinėti tokią mer
gą gaučiau...

Bernai tačiau, visi tie smarkininkai, kurie 
ūselius žeidė ir šiandien močių dukras po as
lą šokino kaip viesulai, griausmingai užkulniu 
į grindis trenkdami, anei kiek nesigraudino, 
kad toji lydeka jiems pro pirštus praslydo. 
Ne vienas jų buvo slankiojęs apie Domicėlę, 
bet Jurgis buvo jai per trumpas, Jonas per 
ilgas, anas per plonas, tas vėl per storas, gi 
Julius Striupka, vyras gražus kaip ąžuolas, 
jai neįtiko, nesą, per biednas buvęs. Tad kiek
vienas buvo ant jos dantį atkandęs ir kitą 
radęs, nors pagieža nežuvo.

Nulupki vienodus mažus 
svogūnėlius, sudėki į verdan
tį vandenį su druska ir vir
ki uždengtus 20 minučių. 
Gerai nusunki. Skauradoje 
užkaitinki riebalus su medu
mi, sudėki nusunktus svogū
nėlius ir vartant gerai apke
pinki. Duoti į stalą karštus.

Kad akis negriaužtų lu
pant svogūnus reikia perpil
ti juos verdančiu vandeniu ir 
nuplauti šaltame vandenyje.

Duonos Pudingas
2 gabalėliai šokolado (kar

taus),
4 puodukai pieno,
3 šaukštai sviesto,
2 puodukai duonos trupi

nių,,
2 išplakti kiaušiniai, 

y3 puoduko cukraus,
1 šaukštukas cinamono, 

14 šaukštuko gvaizdikėlių, 
y2 šaukštuko druskos,

1 šaukštukas vanilos.
Pieną, sviestą ir šokoladą 

virti kol šokoladas ištirps. 
Supilus duonos trupinius pa
laukti 15 minučių. Tada su
dėti kiaušinius, cukrų, prie
skonius, vanilą. Supilti į for
mą, kurią reikia įstatyti į 
indą su vandeniu. Kepti pe
čiuje kol įdėtas peilis bus vi
sai švarus.

Sosas prie virtos žuvies
2 šaukštai sviesto,
2 šaukštai miltų,
1 ir y2 puoduko karšto 

pieno,
V2 puoduko citrinos sun

kos,
1 kiaušinio trynis.
Į ištirpytą sviestą sudėti 

miltus, išmaišyti, supilti kar
štą pieną. Prieš nuimant nuo 
ugnies įmaišyki citrinos sun
ką ir žuvies sunką. Prieš 
duodant į stalą į kiaušinio 
trynį įplaki visą pagamintą 
sosą. Duoki į stalą karštą.

Su karštu virtu kumpiu 
geriausiai tinka virtos bul
vės ar bulvių košė. Prie kar- 
štaus kepto kumpio tinka ge
riausiai keptos saldžios bul
vės.

TVARKA
(Tęsinys)

Pratinimas vaiko prie 
tvarkos yra taip pat svarbi 
auklėjimo dalis. Tvarkus 
žmogus, vadinas, toks, kurs 
laiko tvarkoje savo daiktus, 
tvarkiai veda savo reikalus 
ir darbus, kurio laikas yra 
griežtai paskirstytas, kurs 
visur ateina nepavėlavęs ■— 
daug geriau gali eiti savo 
pareigas, daugiau nudirbti, 
šiame pasaulyje begyvenda
mas, negu betvarkis, kurio ir 
kambaryje, ir darbuose, ir 
visame gyvenime yra šiupi
nys.

Tvarka sutaupo mums 
daug laiko ir jėgų. Kasdieni
niame gyvenime esame jos 
begalo reikalingi. Kiekviena
me dalyke tvarka daro malo
naus įspūdžio ir traukia prie 
savęs, o netvarka visuomet 
stumia š a Ii n. Betvarkiam 
žmogui nelabai kas tenori 
duoti ir vietą, nes be tvarkos 
negali tarnauti jokia įstaiga.

Tačiau betvarkių žmonių 
daug yra pasaulyje. Berods

GjwkfiiL Svaikcc

ŽINO KUR BUS
Vyras: — Mes turime bū

ti taupūs ir galvoti apie 
ateitį. Jei aš dabar numir
čiau, tai kur tu atsidur- 
tum?

Žmona: — Aš pasiliksiu 
čia, bet kur tu tada bū
tum?

Gudresnis
Du amerikiečiai, tik padė

ję gražių gėlių vainiką ant 
draugo kapo, pastebėjo ki
nietį, kuris ant savo draugo 
kapo barstė ryžius. Norėda
mi iš jo pasijuokti, juodu už
klausė kiniečio:

— Kada gi tavo draugas 
ateis tuos ryžius suvalgyti?

Kinietis ramiai atsakė: — 
Tada, kada jūsų draugas a- 
teis jūsų gelių pakvėpinti.

kiekvienam maloni yra tvar
ka ir vargiai terastumėm 
žmogų, kuriam labiau tiktų 
netvarka, bet daugelyje žmo
nių tas jausmas taip ir pasi
lieka jausmu, netapęs dory
be.

Taip yra dažniausiai dėl 
blogo auklėjimo. Nes tvar
kos būtinai reikia mokyti. 
Jei tai nedaroma rūpestin
gai ir iš mažų dienų, tai pas
kui tas žmogus vargiai be
bus kuomet nors tikrai tvar
kus.

Todėl tuo labiau reikia 
mokyti punktualumo, kad 
nors kartą pasibaigtų tas 
laiko gaišinimas. Tad žiū
rėkite, kad vaikas punktu
aliai, griežtai paskirtu lai
ku, gultų ir keltų, kad ne
vėluotų eiti valgyti, nei į- 
mokyklą, nei į bažnyčią.

Žinoma, del vienos minu
tės nekelkite triukšmo ir 
atsižiūrėkite į vaiko rodo
mąją pavėlavimo priežastį. 
Bet griežtai reikalaukite, 
kad neatėjęs laiku, jis 
kiekvieną kartą pasakytų 
priežastį, kad jis aiškiai 
žinotų turįs pareigos būti 
punktualus.

Pagaliau žiūrėkite, kad 
jis būtų punktualus ir su 
savo draugais, kad susita
ręs su jais kur būti ar 
eiti, visuomet griežtai lai
kytųsi paskirtojo laiko. Vai
kas turi suprasti, kad liep
damas kitiems laukti, jis 
yra nemandagus ir užgau
na juos ir kad žmogaus 
garbė reikalauja, kad jis 
būtų punktualus.

Prie pavyzdžio ir pratini
mo reikia būtinai dar pri
durti pamokymą. Nurodyki
te vaikui tvarkos naudą ir 
netvarkos žalingumą. Pa
aiškinkite kiek laiko ir dar
bo gaišina be reikalo ne- 
tvarkus žmogus, kol suras 
ko jam reikia. Be to, jis 
gaišina ir pinigus, nes ne 
tvarkiai laikomi daiktai 
greičiau plyšta ir genda. 
Parodykite pavyzdžiai, kur 
gali nuvesti žmogų netvar
ka, kokių nedorybių ji yra 
motina.

(Bus daugiau)

—Bagočiaus užsimanė! — dar labiau tren
kė į grindis žaliūkai ir lėkte lėkė su mergo
mis po aslą.

— Bagočiaus užsimanė! —tankiau ir tankiau 
per storąsias boso stygas Julius Striupka trau
kė „Daili teta, daili teta,—o dėdienė dar dai
lesnė,” atsimindamas, kad Domicėlės tėvai tu
rėjo vien seną pirkią smiltynėje ir mekenan
čią ožką, pririštą už pagaikščio prie vieške
lio.

Senoji Švilpavičienė, .su nusmukusia nuo 
galvos ant pečių skara ir su gėlėta, pačios 
nušiaušta prikyšte, čia vienai, čia kitai kai
mynei pripuldama pasakojosi:

— Tai įstačiau savo dukrelę į ponias. Ogi 
kvailas ir protas! Iš pradžių, kai štai žen- 
tulis atėjo, Domiciukė kad pasišiaušė, kad 
pradės žviegti ir spardytis: „Aš eičiau už to 
seno aulo!” — rėkė ji visą dieną, kai Ku
kutis po pirmo apsilankymo išvažiavo.

— Supaisysi mergos proto! — pritarė Rau- 
donikienė. — Vagi, kai maniškis merginosi 
man....

— Kaliau, kaliau Domiciukei į galvą, kaip 
ant rašto išdėjau, — bent jau dešimtą kartą 
rentė turtingosios marčios mama:—„Kvaile tu, 
neišmanėle, — sakiau, — tokiuose namuose 
po pūkus voliosiesi, kur gardžiausius spirgu
čius valgysi, kaip po dvarą vaikščiosi ir bal
tas rankeles sudėjus sėdėsi, o diedas tik šoki
nės apie tave ir laižysis...”

— Teisingai šneki, kaip iš knygos skaitai,— 
vėl atsiliepė Raudonikienė. — Dėl tokios mer
gos karšinčius, kuris jau kojų nepavelka,— 
ir tas laižytųsi, o Kukutis gi vyras drūtas 
dar.... ak, atsimenu, kai maniškis merginosi....

— Kalbėjau, kalbėjau, liežuvį plėšiau,—tra
tino Švilpavičienė,—ir vis negalėjau ant savo 
perlaužti jos. „Ar tu spanga, jei nematai, kad 
nusivaikei visus bernus ir bala žino ką be
gausi. Jau per trisdešimt kryželių senokai per
sirita!, tuoj nė su žvake neprisiviliosi jauni
kio,” — taip aš jai šnekėjau.

Atsipūtė dėdienė ir vėl pasakojo:
— Ogi Domiciukė ir beatverčianti man: 

„Mama, nors trisdešimt metelių man, aš vis

tiek dar daili.” Net mano ausyse nuspengė 
— taip supykau! Pagriebus kočėlą atitvojau 
durniukei šonus ir strėnas, . tai kada antru 
kartu žentelis atvažiavo, karolių, žiedų ir ska
rą šilkinę dovanų atvežė, ji nežviegė jau, 
bet tik truputį pasiožiavo, kaip dorai mergai 
pridera, nesą, argi jau taip išsyk ir pulsi 
vyrui į nasrus.

— Moteriškas kaip šarka: parodyk jai ži
bučius — ji jau ir seka paskui, — primetė 
savo grašį kalvis Dudutis, to pasakojimo iš 
šalies klausęsis.

— Jaunąją veda, jaunąją! — sukuždėjo iš 
visų kampų. — Kukutis jaunąją veda šokti...

Žmonės su pagarba susimetė į ratą, kurio 
vidury jaunavedžiai šoks.

Kukutis iškaitęs stovėjo už stalo ir suko 
šarmotą ūsą laukdamas, kol kūmai savo ap
sunkusius pilvus pakels ir jam kelią praleis.

Stovėjo ir Domicėlė, velioną taisydamosi ir 
pirštus ant pūpsinčios krūtinės taip užsidėjus, 
kad visi žiedai juo labiau žėrėtų.

Aukštai iškėlęs ranką, išsivedė Kukutis 
savo žmoną į vidurį aslos. Atlašus ir smar
kus, net jam šnervės pūtėsi, kaip eržilui, jis 
laukė, kada smuikai suraudos, kada boso sto
roji ‘styga rūsčiai prabils ir būgnas trinktels. 
Suriko štai kla_rnetos, suvaitojo fleita ir būg
nas kaip perkūnas sudundėjo ir visa pirkia 
tirpte nutirpo, žado netekusi. Kukutis įsiręžė, 
atrėmė nykščiu į šoną ir, dar aukščiau iškė
lęs jaunamartės ranką, kad skėlė kulnim į 
grindis, vos žiežirbos nepasipylė.

Juodu šoko. Kur reikia, jaunikis kaip žaibas 
lėkė ir marčią aplink save viesulais blaškė, 
tai šūktelėjęs į lubas šokteldavo ir kulnimis 
sumušdavo, tai vėl batu į grindis trenkė, arba 
čia į kairę, čia į dešinę tiap vikriai apsisukda
vo, kad net skvernai oru skriejo, arba smul
kiais žingsniais treplendamas, toks stamant
rus, ratu pirkią apsukdavo, ir paskui, marčią 
į galingą glėbį nustvėręs, sūkuriais blaškė ir 
aitriai kvėpavo, tartum, ims ją ir ryte pra
ris. Papeikti nė jaunosios niekas negalėjo.

(Bus daugiau)



AMERIKA

200 DĖDES ŠAMO 
TARNYBOJ

Spalių 4 d. prie šv. Kazi
miero parapijos bažnyčios iš
kelta vėliava su kryžiumi, 
kuį sudaro 200 žvaigždžių, 
reiškiančių 200 jaunuolių, 
tarnaujančių Dėdei Šamui. 
Tai buvo tikrai gražios 
ir jaudinančios iškilmės. 
Bažnyčioj buvo labai daug 
žmonių, visi meldėsi už sa
vuosius karius. Po sumos bu
vo eisena, kurią vedė šv. Jur
gio parapijos lietuvių benas. 
Ėjo mokyklos vaikučiai, ,,air 
raid wardens” ir kiti daly
viai. Tarp žygiuojančių buvo 
ir atsižymėjęs marinas serž. 
Sečkus, kurs dalyvavo jau 
pirmajame pasauk kare ir 
ištarnavo marinuose 23 me
tus. Jis pagerbtas.

Iškilmių programą vedė 
Juozas Kavaliauskas, kurs 
tikrai sumaniai viską atliko. 
Visus paminėjo ir visus pa
gerbė. Svarbią kalbą pasakė 
adv. šlikas. Vėliavą pašven
tino kun. Vėžis. Įžanginį žo
dį ir maldą perskaitė kun. 
Valančiūnas. Vėliavą pakėlė 
dvi motinos, kurių sūnūs jau 
žuvo. Tai Kaulakienė ir Žu
kauskienė. Abiem įteiktas 
skirtingas garbės ir užuojau
tos ženklas. Jos buvo susi
jaudinusios, bet nenusiminu
sios, nes žinojo, kad jų sūnūs 
žuvo dėl laisvės ir laimės jų 
ir viso pasaulio. Kai jos bu
vo pakviestos prie tribūnos, 
tai daugelis susijaudino, nes 
atjautė motinišką širdį... Y- 
pač motinos giliai atjautė 
motinas, kurių pirmųjų 
sūnūs jau paaukojo savo gy
vybes.

Prie tribūnos buvo pakvie
sta ir Mary Bigenytė, kuri 
buvo pasipuošusi lietuviškai 
tautiškais drabužiais ir ger
bė savo brolį Mikolą Bigenį, 
tarnaujantį kariuomenėj. 
Programą paįvairino benas, 
sugrodamas keletą muzikos 
dalykėlių ir gerai nuteikda
mas visus susirinkusius. Pa
baigoj perskaityti vardai 
tarnaujančių kariuomenėje, 
laivyne bei kituose kariuo
menės daliniuose.

Visas iškilmes labai tvar
kingai ir gražiai priruošė Ze- 
fas Krivinskas. Jis daugiau
sia įdėjo darbo, ruošdamas 
tas iškilmes. Jam visi yra dė 
kingi. Iškilmėms tinkamai 
pasiruošta ir pasipuošta. Vi
sa bažnyčia iš lauko buvo 
papuošta vėliavomis ir gar
bės kaspinais. Taip pat pasi
puošė ir lietuvių namai. Gar
bė šv. Kazimiero parapijai 
už tokią gražią šventę.

MARIJOS KARŽYGĖMS 
SUSIRENKANT

IŠKILMINGAS SODALIEČIŲ
KONGRESAS

F"--------------------------------------- :
į Tel. DEW. 5136

> Jos. Kavalauskas
į LIETUVIS GRABORIUS J
! Lalsnlaotas Penna ir New Jersey | 

valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

f
1601 - 03 So. 2nd St

I i
Philadelphia, Pa.

Spalių 11 d. susivažiuoja 
visos Philadelphijos apylin
kės lietuvaitės mergaitės ir 
moterys, kurios yra Sodalie- 
tės. Tai, galėtumėm sakyti, 
bus Marijos Karžygių Kong
resas. šis pirmasis susivažia
vimas yra svarbus dviem at
žvilgiais — religiniu ir lie
tuvišku. Kaip religinės drau
gijos narės, jos dvasioj atsi
gaivins, pasitars, išsiaiškins 
savo draugijos veiklą ir su
stiprės dvasioj. Religinės 
kalbos, giesmės, maldos gai
vins jų sielą. Tai tikrai bus 
religinė šventė. Juk šių die
nų mergaitė turi daug pro
gų susitikti su savo draugė
mis įvairiomis kitomis pro
gomis, bet ne religinėmis, 
kultūrinėmis. Šis pirmasis 
žingsnis duos mergaitėms 
progos bendrai ir nuoširdžiai 
pagyventi platesnio masto 
religinį gyvenimą. Čia mer
gaitės galės išgirsti gilesnių 
religinių kalbų, prisižiūrėti

ir dalyvauti religinėj prog
ramoj ne tik bažnyčioj, bet 
ir už bažnyčios ribų. Čia bus 
bandoma parodyti, kad reli
ginis gyvenimas gali būti ir 
yra gražus ir nuotaikingas 
visur: salėj, namuos ir tt. 
Čia galima rasti daug svei
ko, jaunatviško ir naudingo 
pasilinksminimo.

Toks sodaliečių susivažia
vimas galės parodyti, kad 
mergaitės ir moterys moka 
organizuotis ir giliau mąsty
ti ir svarstyti gyvenimo rei
kalus. Tas parodys, kad lie
tuvė mergaitė moka rimtai 
dirbti, studijuoti ir katali
kiškai spręsti savo jauno gy
venimo uždavinius. Tikime, 
kad laimingai mergaitė ar 
moteris jausis, kuri dalyvaus 
tame susivažiavime ir kokiu 
nors būdu prisidės prie to 
kongresėlio parengimo. Dėl 
to tikslo praleista valandėlė 
ir pašvęstas laikas bus ver
tas didelio atlyginimo Mari
jos ir Dievo akyse. Juk tiek 
daug laiko praleidžiama men 
kiems ir tuštiems dalykams, 
tai kaip nebus garbinga ir 
verta pasidarbuoti dėl idea
lų ir kilnių idėjų įgyvendini
mo jaunose sielose.

Kiek teko sužinoti, mer
gaitės labai rimtai ruošiasi 
ir rūpinasi, kad viskas gerai 
pasisektų.

Reikšmingas susivažiavi
mas ir lietuvybės atžvilgiu. 
Čia susirinks lietuvių kilmės 
mergaitės, turės lietuviškai 
programos dalelę. Čia daly
vaus lietuviai svečiai, jų tė
vai ir motinos. Visi jaus, kad 
tai lietuvių judėjimas. Toks 
pirmas lietuvaičių susirinki
mas gal vėliau iškels ir kitų 
lietuvių susidraugavimą ir 
bendravimą, katalikybės ir 
lietuvybės labui! Pasiseki
mo, lietuve katalike!

Rasa.

SĖKMINGA NOVENA IR 
TRETININKŲ KONFE

RENCIJA

LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA 
Trečiadieni 7:00 p.m. Sešt. 8:00 p.m.

Direktorius
ANTANAS DZŪKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa.

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. POPIar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo Įstaiga. Di
delė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems sutelkiama nakvynė. 

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

EMILIJOS GROŽIO SALONAS
Plaukus garbiniuojame pagal 

vėliausios mados- reikalavimus.

ĮVAIRUS GALVOS MASAŽAI

ų Plaukų spalvos mūsų specialybė

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI i
| 1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA. Į
| Telefonas: POplar 3307 |

Tel. REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO. j 

WHOLESALE GROCERS
sSavininkai Lietuviai Staponavičiai $

PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS! j'
3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa. |

Philadelphijos ir apylin
kės tretininkai šiomis dieno
mis tikrai laimingi. Jie turė
jo laimės pamaldžiai atlikti 
Noveną į savo globėją, šv. 
Pranciškų, turėjo pirmą kon 
ferenciją. Šv. Kazimiero pa
rapijos kongregacija dar lai
mingesnė, nes jos nariai su
laukė vizitatoriaus, kurs ap
lankė juos, sustiprino dva
sioje.

Šv. Pranciškaus šventėje 
visi bendrai priėjo Komuni
jos, pasimeldė ir atnaujino 
profesiją. Visų veiduose bu
vo galima išskaityti didelį 
dvasinį atsinaujinimą ir pa
siryžimą. Tėvas Justinas la
bai daug džiaugsmo atnešė 
visiems tretininkams. Po to
kios šventės Kongregacija ti
krai dar geriau veiks ir sieks 
šv. Pranciškaus idealų.

Novenos pamokslus sakė 
pranciškonas tėvas Justinas 
Vaškys. Jo gilūs ir praktiški 
pamokymai giliai pervėrė 
kiekvieną klausytoją.

Tretininkų konferencija ir 
šv. Pranciškaus šventės mi
nėjimas praėjo taip pat gra
žiai ir tinkamoj dvasioj. Vi
sos apylinkės tretininkai ir 
būrelis šv. Pranciškaus my
lėtojų susirinko į salę. Buvo 
galima jausti pakilusi nuotai 
ka ir didelis susirūpinimas 
savo tretininkiškais reika
lais. Keli šimtai naujų laikų 
pasaulininkų apaštalų laukė 
pradžios. Jausmingai konfe
renciją atidarė kun. Ig. Va
lančiūnas, kurs pirmas su
manė tokią konferenciją pa
daryti ir kurs pirmas davė 
ir progos tai įvykdyti. Sukal
bėta malda ir pradėta prog-

Pirmutinis Philadelphijos ir apylinkės Sodalicijų 
kongresas įvyks sekmadienį, spalių 11 d. Šv. Kazimiero 
parapijos salėje, 331 Earp St., Phila., Pa.

Pirmutinis žingsnis kiekviename darbe yra daug 
sunkesnis už kitus. Taip ir šis pirmutinis žingsnis So
dalicijų organizavime yra didis darbas. Šiame organi
zavime rūpestingai vadovauja ir sunkiai darbuojasi 
kun. S. Mažeika, šv. Andriejaus par. vikaras.

Kongresui yra paruošta sekanti programa, kuri pra
sidės punktuliai antrą valandą popiet.

Malda — — — — — — — kun. V. Vėžis 
Amerikos himnas — — — — — — — Visi 
Priėmimo Kalba — — — Kun. I. Valančiūnas, 

Šv. Kaz. Par. klebonas. 
„Kam Šioji Konferencija” (kalba) kun. S. Mažeika, 

Sodaliečių Kongreso Direktorius 
Katalikiškoji Akcija — — — Kun. E. Paukštis, 

Aušros Vartų Par. klebonas, Chester, Pa.
Marija (Poezija)------- V. Trachimaitė, Chester, Pa.
Trumpa Sodalicijos istorija (kalba) T. Balčiūnaitė, 

Šv. Kaz. par.
Dvi dainos — A. Poškevičiūtė, T. Markūnaitė, F. 
Navickaitė; akomp. A. Azaranskaitė, šv. Kaz. par.

„Sodalicija—Dvasiškoji Kariuomenė”— Sesuo Agnietė 
Marija iš Šv. Trejybės Kongr. Holmesburgh, Pa.

Avė Marija (solo) — Ona Urbonaitė, šv. Andriejaus p. 
„Dieviškasis Pasiaukojimas” (kalba) — Sesuo M.

Elenora, Villa Juozapo Marijos, Newtown, Pa. 
Giesmės — — Vilios Juozapo Marijos Akademijos 

Sodalietės. 
Vieno veiks, vaidinimas—šv. Kazimiero par. sodalietės 

Skaitymas Raportų:
Šv. Kazimiero Par. — — — — — P. Mažeikaitė 
Šv. Andriejaus Par. — — — — S. Venekaitė. 
Šv. Andriejaus Par. — — — — — S. Venekaitė 
Šv. Jurgio Par. — — — — — — — Ona Lepo 
Šv. Mykolo, Easton — — — — E. Fabionaitė 
Aušros Vartų, Chester, — — — M. Kučinskaitė 
Švc. Panelė Pagelbėjo (vaidinimas — Šv. Kaz. Par.

Sodalietės.
UŽBAIGA

Pasibaigus programai bus iškilmingos pamaldos Šv. 
Kazimiero bažnyčioje:

Sodaliečių procesija,
Giesmė į Mariją,
Pasiaukojimas aktas, atkalbės ,kun. V. Vėžis. 
Palaiminimas švč. Sakramentu, 
Giesmė — užbaiga.
6:30 vai. Sodaliečių užkandis.

Sodaliečių dėmesiui! Nepamirškite visos dalyvauti. 
Prisikalbinkite kiekvieną savo narę dalyvauti—kad kiek
viena parapija būtų gausiai atstovaujama šiame kongrese.

Kviečiame ir visus, kurie domisi išgirsti ir susipažinti 
daugiau su Sodaliečių veikimu šioje apylinkėje.

” Lauksihie visų.
Šv. Kazimiero Par. Sodalietės.

bos nekliudo gerai mokėti ir 
anglų kalbą. Kas moka dvi 
kalbas, tas kultūringesnis.

Palaikyti savo lietuvišką 
mokyklą, ir lietuvišką para
piją — yra vienas iš svar
biausių uždavinių. Nepamir
ština ir lietuviški katalikiš
ki laikraščiai — tai geriausi 
lietuvybės ir katalikybės 
stulpai, kuriais laikosi mūsų 
lietuvybė ir katalikybė.

Tai tikrai gilus ir pritai
kytas žodis, kuris kiekvie
nam lietuviui įsmigo į širdį.

LIETUVAITĖ KARIUOME
NĖN

Į Amerikos kariuomenę į- 
sirašė lietuvaitė Julija Ven- 
ciūtė. Ji jau išlaikė egzami
nus ir laukia eilės, kad eitų 
tarnauti moterų pulke. Tai ti 
krai drąsi mergaitė.

„Kadangi mes daug esa
me, o brolių mažai ir jie jau
ni, tai aš einu už brolius tar
nauti kariuomenė”, — pa
sakė Julija. Tai tikrai dide
lis pasiryžimas. Linkėtina 
pasisekimo.

VYRŲ SUSIRINKIMAS

Šv. Kazimiero par. šv. Var
do vyrų dr-jos labai svarbus 
susirinkimas bus spalių 17 
d. 7:30 vai. vak. par. salėje, 
kaip visada. Yra pasiryžta 
atlikti labai svarbių darbų, 
tad svarbu visiems nariams 
dalyvauti. Neužsimokėję na
rio mokesčių prašomi savo 
pareigą pilnai atlikti. Tik na
riai, atlikę savo pareigas, 
gauna pilną dr-jos patarna
vimą.

Reporteris.

MIRĖ
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Ralienės

PASKAI

Starkiui 
le, Dun 
už maid 
mus, do1 
namie ir 
ligos me

,3 šventė mū- 
.. pasibaigė

procesija 
įterų drau- 
į. Procesi- 
įi Švč. P.( 
, Po procesi- 
^aimas švč.

Pagelbėk sau turėti lais' 
— įsigykite Karo Bonų.

New Britain, Conn •ui jau pla
stinio, kuris 
jeną, bilie-

rama, kuri buvo įvairi ir gra
ži.

Programai vesti pakvies
tas kun. St. Raila. Sekreto
riauti pakviesta tretininkė 
Ona Unguraitė. Garbės pre
zidiume buvo kun. kleb. Va
lančiūnas, prof. A. Senn ir 
kun. Just. Vaškys. šv. Pran
ciškaus garbei pasakytas ei
lėraštis „Šventasis Pranciš
kus,” kurį padeklamavo M. 
Bigenytė; ji buvo pasipuošu
si lietuviškais tautiškais dra
bužiais. Prof. Senn pasvei
kino konferenciją ir pažymė
jo, kad jaunystėj tas šven
tasis buvo jo mylimiausias 
šventasis.

Buvo tikrai plati ir graži 
programa. Mokyklos vaiku
čiai dainavo ir vaidino. Kon
ferenciją pasveikino mokyk
los vardu Elena Šaulytė. Me
niškai danainavo „Žaisk vai
kuti” Loreta Kavaliauskaitė. 
Jai pritarė pijanu jos sesutė 
Irena. Loreta pašoko vieną 
,tap” šokį. Elenutė Kisieliū
tė pasakė monologą „Pyra
gas”. Kiti mokyklos vaikai 
padainavo, o 4 skyriaus mo
kiniai parodė linksmą žaidi
mą — „Vaikščiojom galvo
mis”. Mažasis muzikantas 
pagrojo solo armonika. Tai 
buvo Nikolo Armatos pasiro
dymas.

Naudingą paskaitą skaitė 
tėvas Justinas — „Šv. Pran
ciškus ir mūsų laikai.” Savo 
iškalba ir naudingomis min
timis taip paveikė visus, kad 
visi pasiryžę uoliai sekti šv. 
Pranciškaus dvasia ir tapti 
tretininkais.

Kongregacijų veiklą pra
nešinėjo: Agota Mažeikienė
— Šv. Kazimiero parapijos; 
Petronėlė Serafinienė — šv. 
Jurgio; Anielė Povilonienė
— šv. Andriejaus; Kazlau- 
čiūnienė — šv. Jurgio, Cam
den, N. J.. Po pranešimų vi
zitatorius padarė savo pasta 
bas.

Panelė Ausevičiūtė su sa
vo muzikos mokyklos moki
ne Lucija Sabeckaite pagie
dojo „Avė Maria”. Programa 
baigta giesme į Mariją, ku
rią pagiedojo Urbonaitė. Vi
sos iškilmės baigtos pamal
domis ir palaiminimu Švč. 
Sakramentu bažnyčioje.

Platintas ir turėjo nemažo 
pasisekimo „Varpelis”.

Po konferencijos tretinin
kai tikrai pasiryžę toliau vei
kti dar geriau ir organizuo
ti jaunesniųjų tretininkų 
skyrių. Juk Vizitatorius pa
žymėjo, kad kitose šalyse y- 
ra labai daug jaunų tretinin
kų. Jis aiškino, kad šv. Pran
ciškus buvo linksmas šventa
sis ir norėjo, kad jam dai
nuotų mirštant. Kai broliai 
nedarė, tai angelai stebuk
lingu būdu atsirado ir skam
bino ir giedojo. Tretininkai 
gali džiaugtis ir linksmi bū
ti — padoriai linksmintis vi
siems leidžiama.

Spalių 1 d. mirė Stanislo
vas Paulauskas. Velionis il
gai sirgo ir daug prikentėjo. 
Palaidotas šv. Kryžiaus ka
pinėse su religinėmis apeigo
mis. Draugai ir pažįstami pa 
lydėjo į amžinybę, meldėsi, 
užprašė šv. mišių aukos. Pa
siliko žmona ir vaikai.

Spalių 6 d. palaidotas Ed
vardas Valiūnas. Velionis pa
liko nuliūdusią žmoną ir šei
myną.

VAIKŲ DARŽELIS

Sekmadienį teko nugirsti 
bažnyčioj, kad šv. Kazimiero 
parapijoj organizuojama ati
daryti Vaikų Darželį ma
žiems vaikams, kurie dar ne
gali lankyti mokyklos, bet 
kurie jau galėtų praleisti 
dieną vaikų darželyje ir taip 
ruoštis savo lietuviškai mo
kyklai.

Tai tikrai gražus ir girti
nas sumanymas, kad tik at
sirastų užtenkamai lietuviu
kų mažiukų, kurie galės lan
kyti vaikų darželį ir jau iš 
jaunų dienų auklėtis lietu
viškoj dvasioj.

MIRĖ JAUNAS KARYS

TĖVYNĖS MEILĘ ŽADI
NĄS PAMOKSLAS

Įspūdingą ir ilgai atsimin- 
tiną lietuviams pamokslą pa 
sakė tėvas Justinas Vaškys, 
spalių 4 d. šv. Kazimiero ba
žnyčioj.

Kristus mylėjo savo tėvy
nę ir verkė pramatydamas 
jos nelaisvę ir nelaimę. Ar 
tai neraginimas ir lietuviams 
mylėti savo tėvynę, savo tė
vų žemę. Visų lietuviškos kil
mės žmonių tėvynė yra Lie
tuva. Kur kas gimęs, vistiek 
kol lietuviškas kraujas teka 
jo gyslose, tol jis lietuvis. 
Ragino branginti lietuvių 
kalbą, mokslininkų pripažin
tą gražia kalba, lietuviškas 
dainas. „Dainuokite lietuviš
kai visur ir visada, tai atsi
gaivinsite ir atsiminsite Lie
tuvą. Kas bus geras lietuvis, 
tas bus geras ir amerikie
tis”, — kalbėjo misijonierius. 
Juk mokėjimas lietuvių kal

Šiomis dienomis mirė jau
nas, 23 metų karys, tarnavęs 
Amerikos laivyne, Charles 
Wellbrook. Jis buvo vedęs 
lietuvaitę, palaidotas iš šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čios spalių 5 d..

Kaip karys, palaidotas di
delėmis kariškomis iškilmė
mis. Dalyvavo laivyno atsto
vai, kurie atsisveikino su ve
lioniu, taip ištikimai lig mir
ties tarnavusiu Amerikai.

Tikrai tragiška mirtis. Ve
lionis buvo neseniai vedęs,
prieš keletą savaičių susilau
kė šeimynos, bet nebuvo 
lemta jam pamatyti savo kū
dikį. Paliko nuliūdusią žmo
ną ir mažą vaikutį.

Naciai konfiskavo Šv. 
Andriejaus katedrą, netoli 
Bruges, Belgijoje. Sako, ka
tedra yra labai arti pla
nuojamo anglų „antro fron
to.”

Karo Bonai yra saugiau
sias taupymas, koks tik gali 
būti.

- Brookly 
. vieną, sek 

duodamos 
ropos t 
sekmadien 
oie vieną 
sirūpinti, 
būtų pan 
duos Mrs 
viršininkė.

Spalių 3 d. šv. Pranciškai 
III Ordino narės atšveri 
savo didingo Globėjo švenl į išdalinęs jau 
Visos bendrai išklausė š 
mišių, priėmė Komuniją. S 
Įėję buvo suruošti t 
bendri pusryčiai. Kalbė; 
kun. V. Ražaitis, Seselės, 
Kukanskienė (pirm.), B. į 
ciūnienė (rašt.) ir O. R 
dzevičienė. Kiekvienoj ka 
boj dvelkė karšta ir bėga 
nė Serafiškojo Tėvo mei J ral mišių Karo Bonų 
kiekvienas kalbėtojų nuoš 
dus žodis ilgai pasiliks širc 
se tų, kurie dalyvavo šioj 
spūdingoj pramogoj. Te j 
vuoja ir didėja šv. Andr 
jaus parapijos tretininl 
kuopa!

- tanams ir 
jus par- 

graž žmonių
- lirfo dr-jos 

-®et būna

FOTOGRA

$ draugi- 
- eis prie

Spalių 1 
donojo Kry 
kontestas , 
sausio 11 d. 
sį bus duod;

Spalių 18 d. prasidės l 
turdešimties atlaidai. Atv 
kęs bus kun. Justin. Vaškjt’S 
pranciškonas. Visi, o yp 
tretininkai, laukia jo pamt 
slų.

$ visų pa- 
<e dėl ko- 
įsties ati- 
-j prie tos 
įĄ ateiti 
į mišių į 
.’prisirašy- 
„iti kuk- 

po jų bus 
ėjimas — 
įmi visi 
į ateiti.

aidų, bus 
i parengi- 
seikimas.

vai 3 * 
reišk ^Fomi

Jau galima pasakyti, k 
aukštesnių mokyklų jau 
mas susibūrė savo organi 
cijon. Jie bus žinomi 
„Stellarians”, kas 
šviečiančią žvaigždę. Si 
valdybon išrinko: S. Pet 
vičiūtę (pirm.), G. Joyce ( 
cepirm.), N. Tarauską 
(raštin.), V. Urbonaitę (ii 
ninkę). Tvirtai tikimės, 1 
ši organizacija, kuri jau; 
sideda iš 35 narių, grai 
darbuosis Dievui ir tėvyį

Pabaigoje t 
• džioji dovai 
fotografijas.

Šiame kon 
vauti visi, 
pranta apie 
grafijas gali 
vietas: Mrs 
Willoughby 
N. Y., Free 
Union Hali 
L. I. ir t.t. K 
grafas ar m 
mas savopav 
nešti savo vai 
laveikslo pav

Fotografijoj 
rėmų; geriau; 
colių didumo.

i - nepa- 
arapijos 

sci&tės

i Atsiųs- 
s!

NAMŲ SAN

Parapijos piknikas grai 
pasisekė, nors ir ne visi 
rapi j iečiai prisidėjo. Di( 
ir nuotaika graži ir pav 
dingą. „P-Iis

Baltimore, Md

h M.A-,

imlaus-

a Kra-

Spalių 1 d. 5:30 vai. v 
par. bažnyčioje buvo šve 
valanda už karius. Bažiįj 
buvo pilna, net ir durys 
vo užkimštos. Meldėsi k 
taučiai, lietuviai dar neb 
iš darbo parėję, bet geri|hšome 
talikai namie atkalba ro 
čių už kenčiančią tėvų 
už taiką visam pasauliui!

’ Didžiojo Ne 
1 namų savinink 
jos pirmas pc 
stogų susirin' 
penktadienį, ; 
9 d., 8 vai. 5 
lio Crescent P 
3386 Atlantic . 
Crescent St., 
Yorke.

Kurie nori p 
Pa-mokslą matėm? 

■nam s, jr isforį

= kyti Textile I 
ĮSAI 351 W. 18th Si 

ke.
Pamokos pra 

vai. vakare. Mo 
Taip pat moko: 
mąja mašinėle r

darbų 
J shop), 
sis. Yra

Karys J. Budelis apsiv 
Puota buvo par. salėje, 
motina nelaimingai pa 
lė, išsinarino ranką, bet 
sveiksta.

straci-

ttOF

Brooklynas n 
pradėjo rinkti 
galius. Darban įk 
mokyklų vaikai 
šieji. Kiekvieną I 
nį surenkama ši; 
tančių tonų gelžj

Serga Ieva Juknelienė; 
ktė ir sūnus užprašė mi 
už motinos sveikatą.

- - - - - - - - - - -  ! Aliota,
Siuvyklose jau gamii <tavių 

sunkūs karių švarkai. M -inys. 
jų pasiuvama, bet daug <3 kai- 
vargstama. <iOw.

Rugsėjo 24 d. par. mo 
los vaikučiai turėjo puot; 
gražia programa. Jie 1 
dėkingi kunigams už g 
vakarėlį.

^ys.

-30c,

Misijų sekmad 
spalių 18 d., s 
Brooklyne tam t: 
skirta Švč. Marij< 
nes Pagalbos bas 
Avė. ir 59 St., Q 
irity — Šv. Bal 
jažnyčia, kuriose 

cialės apeigos.

’ĮKANDU KRAUT

O. Danielienė užsakė ; 
nytinius randonus rūbui 
yra stambia auka prisid 
Kryžiaus Keliams Mari 
polyje. .S Brooklyn,1 \wn 7-8451

BOSUS RAKANDŲ 
parduodamus rakandu 

su kitomis krautuvėmis.

Resyveris baigė likvic 
„The First Lithuanian | 
ding Association of Balt 
re City.” Likvidavimo' 
bas tęsėsi 10 metų. žuv< 
tuviams katalikams per; 
000 dol. Tie, kurie buvo 1 \

------------- 1 yJU’EGAUSITE PIGIAU
J Mį Krautuvėse
IW IR SŪNUJ

davimo darbe, geras alg^j^AUSITE PIGIAU 
mė.



)keti ir - October 9, 1942

ka dvi 
įgesnis. 
tuvišką 
į para- 
š svar- 
jpamir- 
talikiš- 
jeriausi 
likybės 
si mūsų 
>ė.
pritai- 

riekvie- 
į širdį.

ETOS ŽINIOS
[gėlu Karalienes Starkiūtei, Barisienei, Jeh- Pp .. le, Dumblienei, Digrieneii Parapija į už maldas, gerus linkeji-

-----------  mus, dovanas, atlankymus 
namie ir ligoninėje mano 
ligos metu.

Irena Avižonienė.

UOME-
Pagelbėk saus

— įsigykite Ran

PASKIRKITE 10% PA J AMŲ-BONAMS

menę į- 
ja Ven- 
egzami- 
:ad eitų 
e. Tai ti

New Britai; mentu.

IRpžančiaus šventė mū- 
bažnyčioje pasibaigė 
į, skaitlinga procesija 
Rožančiaus moterų drau- 
I vadovybėje. Procesi- 
Įnetu giedota švč. P. 
Įos litanija. Po procesi- 
juvo palaiminimas švč.

PASKAITOS MUZIEJUJE

ig esa- 
jie jau- 
lius tar-

— pa- 
ai dide- 
inkėtina

Spalių 3 i šv. f 
H! Ordino 
savo didingo 
Visos bendrai į 
mišių, priėmė į 
Įėję buvo suit; 
bendri pusrytį 
kun. V. Ražaiti!
Kukanskienė fe gima-

Vardo vyrai jau pla- 
gavo parengimo, kuris 
jpalių 23 dieną, bilie- 
)r-jos pirm. V. Žeman- 
as sakosi išdalinęs jau 
.00 bilietų nariams ir 
ijos prieteliams par
ėti. Tikimasi, žmonių 
nes šv. Vardo dr-jos 

i visuomet būna 
ingi.

Brooklyno muziejuje kiek
vieną. sekmadienį popiet bus 
duodamos paskaitos apie Eu
ropos tautas. Kiekvieną 
sekmadienį bus kalbama a- 
pie vieną tautą. Reikėtų pa- 
Įsirūpinti, kad ir Lietuva 
būtų paminėta. Paskaitas 
duos Mrs Michiele Murphy, 
viršininkė.

FOTOGRAFŲ DĖMESIUI

IMAS

šv. Var- 
svarbus 
alių 17 
•. salėje, 
asiryžta 

darbų, 
lariams 
kėję na- 
li savo 
. Tik na- 
lareigas, 
patarna-

ciūnienė (rasti 
dzevičienė. Eį 
boj dvelkė hį 
nė Seraf iškojo £ 
kiekvienas kalte Komunijos 9 vai. mišių

Vardo vyrų draugi- 
sekmadienį eis prie

teris.

dus žodis ilgaips? Todėl prašo visų pa
segtų, kurie dalp >s vyrų, kurie dėl ko- 

nors priežasties ati- 
a prisirašymą prie tos 

, ateiti 
us po 9 vai. mišių į 

■ lijos salę ir prisirašy- 
Spalių 18 d. p Jeje bus paruošti kuk- 

turdešimties alį usryčiai, o po jų bus 
kęs bus kun. Jie; jas pasikalbėjimas — 
pranciškonas. Vg nkimėlis. Prašomi visi 
tretininkai, lauh 
slų.

spūdingoj prase- 
vuoja ir didėja i 
jaus parapijos ngos draugijos, 
kuopa!

ir jų draugai ateiti.

Stanislo- 
lionis il- 
ikentėjo. 
iaus ka- 
š apeigo- 
stami pa 
meldėsi, 

ikos. Pa- 
ai.
otas Ed- 
ionis pa
rą ir šei-

‘ iktadienį, spalių 9 d., 
Jau galima p >e po pamaldų, bus 

aukštesnių mok us parapijos parengi- 
---------------- J! [omisijos susirinkimas, 

ų ar draugijų valdy- 
,r jų atstovai prašomi

mas susibūrė kt: 
cijon. Jie bus t 
„Stellarians”, h 
šviečiančią žvk nkti į salę, 
valdybon išrink: 
vičiūtę (pinn.).G rai, 
cepirm.), N, ’ ite 
(raštin,), V. U/te Į sesutės praneičkietės

Spalių 1 d. prasidėjo Rau
donojo Kryžiaus fotografijų 
kontestas , kuris tęsis iki 
sausio 11 d. Kiekvieną mėne
sį bus duodama 36 dovanos— 
Karo Bonų už $1,175 dol. 
Pabaigoje bus duodama di
džioji dovana už geriausias 
fotografijas.

Šiame konteste gali daly
vauti visi, kurie tik su
pranta apie kamerą. Foto
grafijas galima siųsti į šias 
vietas: Mrs P. Grobet, 57 
Willoughby St., Brooklyn, 
N. Y., Fred Hubert, 92-32 
Union Hall St., Jamaica, 
L. I. ir t.t. Kiekvienas foto
grafas ar mokinys, siųsda
mas savo paveikslą, turi pra
nešti savo vardą ir adresą ir 
paveikslo pavadinimą.

Fotografijos turi būti be 
rėmų; geriausia būtų 5x7 
colių didumo.

Wefedh’t allgo
ii® '■■ -■ W'

Fųf dt least 10% of yourpgy in War Bonas
-’’ " '--r ■... 'į- ?/ -I ■'į-. . ' " ■ < s-'_ •■

Sign the card today, u, v

Bayonne, N. J
Šv. Mykolo parapijos Glo

bėjo, atlaidai praėjo labai 
gražiai. Rugs. 28 d. mišpa
rus laikė kun. J. Starkus, 
asistavo kun. V. Masiulis 
ir kun. V. Pinkus; pamoks
lą sakė kun. 
Rugsėjo 29 
buvo kun. J. 
asistavo kun.
tis ir kun. J. Kartavičius; 
pamokslą 
Lekešis.

Lietuviška Sąmone 
Staiga Prabilo

SLIS

nugirsti 
Kazimiero 
jama ati- 
želį ma- 
e dar ne
los, bet 
praleisti 

je ir taip 
škai mo-

ir girti- 
d tik at- 
lietuviu- 

ęalės lan- 
ir jau iš 
is lietu

LARYS

mirė jau- 
tarnavęs

Charles 
ro vedęs 
is iš šv. 
s bažny-

idotas di- 
iškilmė- 

Tio atsto- 
no su ve- 
i lig mir- 
lerikai.
lirtis. Ve- 
,i vedęs, 
ų susilau-

nebuvo 
savo ku

isių žmo-

:avo Šv. 
į, netoli 
Sako, ka- 
arti pla- 
tro fron-

motinos — nepa- 
mūsų parapijos

NAMŲ SAVININKAMS.

ši organizacija, t 
sideda iš 35 r 
darbuosis Dieve

Parapijos pit 
pasisekė, nors ii: 
rapijiečiai priai 
ir nuotaika gni 
dingą.

vaikučius lietuvių 
s ir tikybos. Atsiųs- 
savo vaikelius!

PADĖKA

bširdžiai dėkoju M. A- 
ienei, K. Bindokiūtei, 
lavičienei, Barzilaus- 
i, Civinskienei, Tvas- 

li, Stravinskienei, Kra- 
n i.* Itienei, Vizbarienei, Pa- 
uallllliorcaitei B i e 1 s k i a m s,

Didžiojo New Yorko lie. 
namų savinink ų organizaci
jos pirmas po vasaros ato
stogų susirinkimas įvyks 
penktadienį, spalių-October 
9 d., 8 vai. vak. P. Buze- 
lio Crescent Palace salėje, 
3386 Atlantic Avė., kampas 
Crescent St., East 
Yorke.

Spaliui d. 531 
par. bažnyčioje! 
valanda už kars 
buvo pilna,neti’ iveje (machine shop), 
vo užkimštos. & imas nereikalingas. Yra 
taučiai, lietuviai- 
iš darbo parėję ■ tis:
talikai namie Lnrora, Electric Co., 
čių už kenčianėj 
už taiką visam?

EIKALINGI VYRAI 

e bendrų, įvairių darbų

viršvalandžių. Prašome

iurora Electric Co., 
323 Berry St., 

Brooklyn, N. Y.

Karys J. Buit'ERIKOS” administraci- 
Puota buvo par- ilite gauti A. Vaičiulai- 
motina nelaimė
lė, išsinarino rė 
sveiksta.

Serga Ieva 
ktė ir sūnus $ 
už motinos sve^

Siuvyklose ji1 
sunkūs karių 
jų pasiuvama.1' 
vargstama.

New

savo 
anglų

J. Gurinskas. 
d. celebrantu 
Barkus, OSB;
J. Laurynai-

Kurie nori pagilinti 
mokslą matematikoj, 
kalboj ir istorijoj, gali lan
kyti r“
351 W. 18th St., New Yor- 
ke.

Pamokos prasideda 6:10 
vai. vakare. Mokslas dykai. 
Taip pat mokoma ir rašo
mąja mašinėle rašyti.

pasakė kui!. P.

27 d. 
Adomas

apsivedė
Rodą su

Rugsėjo 
seržantas 
Jozefina Mickevičiūtė; liudi
jo Ed. Mickevičius 
Juodžiukynaitė.

ir F.

Viename susirinkime, kur 
kalbėjo oficialūs pareigūnai 
ir žmonės, panorėję atiduo
ti savo laisvą laiką Ameri
kai, buvo svarstomas klau
simas, kiek kokios tauty
bės žmonių pirko bonų, kiek 
aukojo ir darbuojasi karo 
laimėjimui. Vienas aukš
tas pareigūnas paminėjo ir 
lietuvius. — Maža 
neturi inteligentų, 
nuveikė... — 
kiais žodžais 
tuvius.

Paėmė žodį 
panašiai. Bet
viena ponia. — %Aš protes
tuoju! Aš esu .lietuvaitę ir 
aš Jums įrodysiu, kad lietu
viai ir inteligentų ne ma
žiau už kitus turi, ir pasi
darbavime priešakyje k itų 
eina!

tauta, 
mažai 

maždaug to- 
apibūdino lie-

kitas — irgi 
štai atsistojo

ULINE HISTORY OF 
LITHUANIAN 
LITERATURE

rga gausiai iliustruota,
)6 pusi, ir yra Lietuvių 
rinio Instituto leidinys, 
sno egzemplioriaus kai- 
>0c., o užsisakant 50 eg- 
liorių ar daugiau—30c.

Rugsėjo 24 ii 
los vaikučiai 
gražia program 
dėkingi kunige 
vakarėlį.

Spalių 11 d. 4 vai. po
piet bus šventoji valanda. 
Kviečiami visi vyrai. Ši šv. 
valanda yra vietoj buvusių 
paradų, kuriuos ruošdavo 
šv. Vardo dr-ja.

Harrison-Kearny.
J

New Jersey
Šv. Vardo dr-ja ir lietu

vių piliečių klubas nemie
ga, smarkiai veikia. Spalių 

Textile High School,; 10 ir 11 d.d. rengia judo- 
mų paveikslų rodymą, įvyk- 
siantį šv. Vardo dr-jos sa
lėje, 6 Davis Ave., 5 vai. 
vak. Bilietai po 40c. Pelnas 
mažiesiems mokykloms vai
kučiams.

Brooklynas ne juokais 
pradėjo rinkti senus gelž-pijos šv. 
galius. Darban įkinkyta visų jos paradas. Šiemet jo ne- 
mokyklų vaikai ir suaugu- bus. Gautas vyskupo laiš- 
sieji. Kiekvieną ketvirtadie- kas, kuriame kviečiama vy- 
nį surenkama šimtai x-"’ - ’• -- ■■ ■ ’ v
tančių tonų gelžgaliij .

Kasmet įvykdavo vysku- 
Vardo vyrų dr-

tūks- rus spalių 11 d. turėti baž
nytines iškilmes. Tą dieną 
8 vai. ryte mūsų par. baž- 

bus nyčioje bus šv. Vardo dr- 
sekmadienį. jos užprašytos mišios, ku- 

F 1 Tt C? 1 11 1 O _ ' 11 T-vi i ri biAnrlvn

Misijų sekmadienis 
spalių 18 d., f 
Brooklyne tam tikslui pa- Irių metu bu s bendra komu- 
skirta Švč. Marijos Nuolati- Inija. Nuo 4 iki 5 vai. po
nes Pagalbos bažnyčia, 5th ,piet bus išstatytas Šven- 
Ave. ir 59 St., Queens aps- čiausias. Visos maldos ski- 
krity — Šv. Baltramiejaus riamos už taiką ir ramy-
bažnyčia, kuriose bus spe- 
cialės apeigos.

IETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

0. Danieliene' 
nytinius random 
yra stambia 8$ 
Kryžiaus Keliai 
polyje.

Resyveris W. 
„The First 
ding Association 
re City.” Lim
bas tęsėsi 10 
tuviams katalikė 
000 dol. Tie, 
davimo darbe,

9 ir 417 Grand Street,
Tel. EVergreen 7-8451

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Brooklyn, N. Y.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

Aukštesnioji 
uni- 

kuriame baigė

Ponia grįžo namo. Prisi
minė Pittsburghą, kur gy
vena jos tėveliai lietuviai. 
Prisiminė parapijos lietuviš
ką mokyklą, kurią lankė, o 
vėliau? Vėliau gyvenime taip 
klojosi, kad nesusidurdavo 
su lietuviais.
mokykla, Kolumbijos 
versitetas,
juridinius mokslus ir tapo 
advokatu... Gyvenimas nusi
šypsojo, gavo didelėje ben
drovėje juridinio patarėjo 
vietą, sutiko nelietuvį, už 
kurio ištekėjo. Gyvena pasi
turinčiai ir tautinės kilmės 
klausimas gal ir nebūtų ki
lęs, jei nebūtų buvęs taip 
aštriai ir skaudžai pasta
tytas minėtame susirinki
me. Bet jei jau jis kilo — 
lietuviškas kraujas garbin
gai prakalbėjo!

bę.
Kleb. kun. L. Voisiekaus- 

kas per pamokslus ragino 
dalyvauti visą draugiją ir 
visą parapiją.

visi profesionalai, 
ir darbininkai, pa- 
lietuvaitei poniai 
Harris apgint lietu
mi© žodžio perėjo

L. Vyčių 90 kuopa spalių 
31 d. politinio klubo salė- 
je, Kearny, rengia didelius 
rudens šokius. Visi kvie
čiami!

Rugsėjo 30 d. dirbtuvė
je susižeidė šv. Vardo dr- 
jos fin. rašt. K. Aleknavi
čius; jam nuplautas dešinės 

I rankos vidurinis pirštas i- 
ki pirmo lankstelio. Visi 
apgailestaujame šią nelai
mę. Šv. Vardo dr-ja ir pi
liečių klubas savo raštinin
kui linki laimingai pasveik
ti ir vėl darbuotis.

J. Stasilionis.

Iš tikrųjų tas klausimas 
nekilo vienam asmeniui — 
jis liečia visus lietuvius. Su
kruskite 
pirkliai 
dėkite 
Izabellei 
vius. Ji
prie darbo!

Ji pasiryžo aplankyti visas 
lietuviškas kolonijas. Ji me
tė kitą darbą ir savo lėšo
mis skraido lėktuvu „from 
coast to coast”, buvo Wa
shingtone, Bostone, Los An
geles, iš ten žada skristi į 
Clevelandą ir t.t., kol aplan
kys visus lietuvius. Keliau
dama negaišta laiko nei lėk
tuve — studijuoja redakci
jų, radijo valandų vedėjų 
ir kitus gautus adresus, pa
pildo juos ir sudaro 
mesnį maršrutą.

Sutikite ponią Izabellą 
Harris gražiai ir karštai. 
Tai nebus Jums sunku. Pa
matę tos lietuvaitės malo
nią šypseną, jausitės lyg

toli-

MT. CARMELIO SUKAKTIES IŠKILMES “ub’etkamsa^ X 
naus varde buvo padaryta 
klaida, turėjo būti P. f. c. 
Algis Narvydas, ten gi pa
dėta „Albert”. Rodos, tai 
menkniekis, bet iš į tą žiū
riu tautišku žvilgsniu ir 
noriu plačiau išsireikšti.

Nežinau, ar tai tėvų ar 
vaikų nesusipratimas ar ap
sileidimas, krikštytus lietu
viškais vardais vėliau va
dinti svetimais vardais. Kuo 
geresnis italų Vito už mū
sų Vytautą? Dažniausiai iš 

padaromas Vito

Spalių 4-7 d.d. Mt. Car
mel šv. Kryžiaus lietuvių 
parapija minėjo 50 metų 
gyvavimo sukaktį. Minėji
mas pradėtas spalių 4 d. 
ir baigtas spalių 7 d. Pa
skutinę dieną buvo atvykęs 
ir J. E. Harrisburgo vys
kupas George L. Leech.

Spalių 4 d. Mt. Carmel 
lietuviai susilaukė daug 
svečių, tarp kurių buvo 
Lietuvos 
Smetona, Lietuvos 
tinybės 
Kajeckas, Lietuvių Kultūri
nio Instituto direktorius 
prof. K. Pakštas, ALK. Fe
deracijos pirm. Juozas 
Laučka ir kiti.

10:30 vai. ryte iškilmin
gas mišias laikė pats kle
bonas kun. Dr. J. B. Kon
čius. Asistavo Mahanoy Ci
ty klebonas kun. P. čes- 
na ir kun. Ant. Sandys, M.
I. C. Pamoksle kun. J. B. 
Končius peržvelgė parapijos 
svarbiuosius įvykius, džiau
gėsi atliktais darbais, kvie
tė pasimelsti už parapijos 
steigėjus, ragino visada iš
likti ištikimais katalikybei 
ir lietuvybei. Po mišių kun.
J. Končius suteikė Popie
žiaus įgaliotą apaštališkąjį 
palaiminimą.

5 vai. vak. par. mokyk
los salėje įvyko iškilminga 
vakarienė, kuri pradėta 
malda ir Amerikos himnu. 
Jos programą atidarė jubi
liejaus minėjimo komiteto 
pirm. A. Dembauskas. Pro
gramos vedėju buvo Dr. P. 
Kvedaravičius, kurio tėvai 
buvo vieni pirmųjų para- 
piečių.

Kalbas pasakė kun. Dr.
J. B. Končius, kun. Ant. 
Sandys (iš šios parapijos 
kilęs pirmas kunigas), E. 
Kelminskaitė (kalbėjo para
pijos moterų vardu), St. 
Petruškevičius (kalbėjo pa
rapijos vyrų vardu), prof.
K. Pakštas, miesto savival
dybės atsovas W. Stanton, 
kun. Brozys (kurį laiką bu
vęs šioje parapijoje, pirmo 
lietuvio emigranto šioje apy
linkėje sūnus), J. Laučka, J. 
Kajeckas, prelatas J. Clark 
(buvęs kurį laiką, prieš 29 
metus, par. klebonu) ir prez. 
A. Smetona.

Muzikalinę programos da
lį atliko ponia Thul ir jos 
dvi dukrelės ir St. Petruš
kevičius su savo dukrele.

Prez. A. Smetona savo 
kalboje įvertino didelę pa
rapijos reikšmę tikybiniame 
ir tautiniame gyvenime, 
džiaugėsi Mt. Carmelio lie
tuvių nuopelnais 
kvietė ypač šiuo 
pamiršti Lietuvos 
reikalų, nenustoti 
ros širdies.

Vakarienę baigiant sugie
dotas Lietuvos himnas. Po 
vakarienės buvo jaukus pa
silinksminimas, 
pilna Mt. Carmelio 
ir jų svečių.

Spalių 5 d. buvo 
jos jaunimo diena, 
mokyklos vaikai turėjo gra-

susilaukė
kurių

prezidentas Ant.
pasiun-

patarėjas Juozas

Lietuvai, 
metu ne- 
gyvybinių 
savo ge-

Salėj buvo
lietuvių

parapi- 
Vakare

ją seniai pažįstą ir iš kar
to ją pamilsite.

Jos tikslas pasiruošti spa
lių 24 d., kuri bus paskelb
ta visai Amerikai, kaip 
„Lithuanian War Bonds 
Day”.

Ar tikrai lietuviai mažai 
pasidarbavo? Mažiau nei ki
ti?

Drąsiai galima pasakyti— 
ne! Bet ne visi pranešė a- 
pie savo bonų pirkimus a- 
titinkamoms lietuviškoms or
ganizacijoms. Kai kur ir 
tokių komitetų nėra. O ką 
galima sužinoti iš suanglin- 
tų ar suairintų pavardžių! 
Kreditas ir eina airiams. 
Tverkite komitetus ir regis- 
struokite.

Jonas Klajūnas.

žų vaidinimą. Spalių 6 d. ry
te atlaikytos mišios už mi
nusius parapiečius. Spalių 
7 d. buvo atvykęs vyskupas 
Leech ir daug kunigų.

Minėjimo iškilmių komi
tetą sudarė kun. Dr. J. B. 
Končius, kun. Dr. A. Deks- 
nys, A. Dembauskas, P. Bo- 
leskis, M. Salasevičienė, M. 
Sigaraitienė, M. Galinytė, 
M. Lengvinienė, O. Žilins
kaitė, A. Damorodaitė, Alf. 
Eremičius, J. Vasiliauskienė,
P. Salasevičius, P. Liausie- Vytauto 
nė, V. Krauslis, A. Moles- arba Victor, iš Algirdo — 
kaitė, Radzevičiūtė, P. Strai- Albert. Paprastai, prie kri- 
gis, L. Akelaitis, Vilkaus- kšto yra duodamas dar ir 
kaitė, G. Laniauskas, M. kitas- katalikiškas vardas, 
Minalga, M. Milūnas, A. Ma- tai> rodos« turint šventojo 
tukaitis, M. Barkauskas, J. vardą mums nebūtų ko bai- 
Ašmenienė, W. Karaveckas, ” "" ..................
V. Povilaitienė, E. Vasi
liauskas.

Visos iškilmės praėjo la
bai gražiu pasisekimu. Mt. 
Carmelio lietuviai turi ko 
pasidžiaugti. Jų miestelyje 
įsikūrė šv. Kazimiero sese
rys. Jų įsteigta mokykla y- 
ra pirmoji Amerikos lietu
vių mokykla. Lietuvos ne
priklausomybės laikais jie 
viskuo prisidėjo Lietuvai 
pagelbėti. Jie ištikimi A- 
merikos piliečiai, šiandie 
per 100 šios parapijos vy
rų tarnauja Amerikos gin
kluotose pajėgose.

Parapijos knygų liudiji
mu, per 50 metų buvo 
šliubai, 2,471 krikštas, 
150 mirimų.

Laimingai sulaukti 
mantinio jubilie j aus!

738
1>-

dei-

SkaitytojŲĮ Laiškai
Gerb. Redaktoriau:

„Amerikoje” buvo sąra
šas Brooklyno Apreiškimo 
parapijos jaunuolių, tarnau
jančių Amerikos kariuome
nėje. Tarpe kitų buvo ir 
mano sūnaus vardas ir pa-

dytis savų tautiškų vardų 
ir pavardžių, kad tuomi iš
siskirtume iš svetimųjų tar
po. Pavardės, kaip Muzike- 
vičius, Kunkulevičius ir kt. 
yra būtinai taisytinos, nu
kertant nuo jų saviškas ga
lūnes, bet neišsižadant sa
vo originališkumo. Jeigu i- 
talui gera pavardė Vito Pe- 
troscello, tai lietuviui ly
giai gali būti gera Vytau
tas Petronis, bet mūsiškiai 
iš nesusipratimo, vietoj sa
vo pavardę sutrumpinti, su
lietuvinti, visai jų išsižada 
—ir vardų ir pavardžių,nes 
iš Vytauto padaromas Vi
to, iš Šimkaus Smith, iš Ca- 
simer — Čalis, iš Algio— 
Albert ir t.t.

Lietuviai, būkime stiprūs 
ne tik kūne ir dvasioje, bet 
ir tautiškume. Neleiskime 
mūsų jaunoms atžaloms sve
timose bangose be pėdsako 
žūti.

Pr. Narvydas.

Pilietybes Pamokos
Gražiai išleista knygutė 

„Pilietybes Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— si50 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valaiitiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.saugiau- 
s tik gali
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METINIS DIDŽIULIS METINIS
RUDENINIS BALIUS

RENGIA ŠV. VARDO DRAUGIJA
Brooklyno Lietuviai Gydytojai

AMKUKOS I
LIKŲ VISU
KULTORIN

sava:
EINA KAS

Apreiškimo Parapijos
Penktadienį, Spalių-Oct 23 d., 1912 

ANGELŲ KARALIENES PAR. SALEJE 
So. 4th ir Roebling Sts., Brooklyn, N. Y

BUS ŠOKIAI IR KITOKĮ PAMARGINIMAI

Dr. John Waluk
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

šventadieniais susitarus

Entered as Seconc 
Office at Brookly

• BAZ ARAS •
Spalių-Oct. 10-18d.d.

APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE
No. 5th ir Havemeyer St., Brooklyn, N. Y.

Smagus metinis parengimas! Kas vakaras naujos įdomybes, šau
nios naujybės! Gražios dovanos, greiti laimėjimai! Jauki aplin
kuma užtikrinta visiems! Maloniai kviečiami atsilankyti .

BILIETAS 35c. Pradžia 7:30 vai. vak
Visų parapijų Šv. Vardo vyrai prašomi dalyvauti. 

Visi lietuviai kviečiami ateiti!

TAI BUVO MEILE Iš PIRMO ŽVILGSNIO

ŠVENTINS AUŠROS VARTŲ ALTORIŲ
E------------------------------------------------- -

PAGERBS KARIUS

Vieni seniausių Brookly
ne gyvenančių lietuvių yra 
Marijona ir Mataušas Nor- 
kevičiai. Juodu šį sekma
dienį, spalių 11 d., mini sa
vo vedybinio gyvenimo 50 
metų sukaktį. 11 vai. ryte 
Angelų Karalienės par. baž
nyčioje jų intencija bus mi
šios, per kurias juodu padė
kos Aukščiausiam už sutei
ktas malones per 50 metų.

Marijona Norkevičienė at
vyko New Yorkan prieš 54 
metus. Ji tada buvo gyva, 
energinga mergina —“Mari

nas organizuoja lietuvius pa- 
rapijon, ji tuojau stojo tal
kon. Ji daug dirbo drauge! 
su a.a. Vasiliauskiene ir i 
Kundrotą. Bėgiojo po krau
tuves, rinko dovanas, pati 
paruošė kamžas, albą ir kt. 
Ji buvo uoli parapijos ba- 
zarų rėmėja ir darbininkė.

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

jgsningas DĖKI

Šį sekmadienį, spalių 11 d., 
11 vai. ryte, Šv. Jurgio par. 
bažnyčioje, 207 York St., 
Brooklyne, bus didžiulės iš
kilmės. Jo Ekscelencija vy
skupas R. E. Kearney pa
šventins naują Aušros Vartų 
altorių ir suteiks Sutvirtini
mo Sakramentą. Pamokslą 
sakys kun. Jonas Balkūnas.

Tikimasi, kad į šias bažny
tines iškilmes atsilankys ne 
tik parapijiečiai. Būtų labai 
gražu, kad šv. Jurgio parap. 
bažnyčia šį sekmadienį būtų 
perpildyta.

Mūsų Apylinkėje 
Viskas Nauja

• New Yorko Lietuvių Ta
rybos įsisteigimą palankiai 
pažymėjo beveik visi pa
triotiniai lietuvių laikraš
čiai. Tarybos valdybos po
sėdis bus spalių 12 d.
• Kun. J. Aleksiūnas ir 

kun. P. Lekešis spalių 6-7 d. 
dalyvavo Mt. Carmelio lie
tuvių par. 50 metų sukak
ties minėjimo bažnytinėse 
iškilmėse.
• Simas Degutis, kun. Bal- 

kūno sesers sūnus, įstojo į 
laivyną, šiemet jis baigė 
Marianapolio kolegijos vidu
rinę mokyklą.

Tuojau Reikalingas 
Intertypininkas

Spaustuvei reikalingas in
tertypininkas. Kreiptis tuo
jau į „Amerikos” Adminis
traciją :
222 So. 9 St., Brooklyn, N.Y.

NAMAI-BARGENAI
Norintiems pirkti arba par

duoti savo namus, apsidraus
ti save ar savo nuosavybes— 
apsimoka kreiptis žemiau pa
žymėtu antrašu. Čia galima 
kreiptis ir „War Damage” ap- 
draudos reikalais. Geriausi 
namų bargenai iš visų apylin
kių yra suregistruoti pirkėjų 
pasirinkimui. Rašykite, tele- 
fonuokite arba a s m e n i a i 
kreipkitės —

J. P. MACHULIS 
Real Estate & Gen. Insurance 
86-56 85 St.,Woodhaven, N.Y.

(Prie Forest Parkway stoties)

Tel. Virginia 7-1896

• Kun. Dr. Juozas Vaškas, 
Marianapolio Kolegijos rek
torius, pravažiavo pro New 
Yorką į Mt. Carmel, kur į- 
vyko Kunigų Vienybės Lie
tuvai šelpti komisijos posė
dis.
• Prof. K. Pakštas išvyko 

d. turėjo operaciją Crown 
Mt. Carmely, kur dalyvavo 
lietuvių par. 50 metų su
kakties iškilmėse.

• Viktoras Čepaitis, St. 
Louis universiteto medicinos 
studentas, buvo parvykęs 
atostogų. Viktoras smarkiai 
suplonėjo po vasaros stu
dijų, bet labai gerai atro
do.
• Stulginskų šeima iš Wa- 

terburio buvo atvykusi 
Brooklynan. Svečiavosi pas 
Dulkes ir Averkus.
• Alf. Jakupčionis kariuo

menėje jau seržantas. Jo 
tėvai — šv. Jurgio parapie- 
čiai. Prieš išvykdamas ka
riuomenėn buvo Bayonnės 
lietuvių par. vargonininku.

• Alfonsas Urbelis, Lietu
vos jūreivis, laimingai pa
siekė paskyrimo vietą; jis 
yra įstojęs į Amerikos pre
kybos laivyną.
• Leit. Juozas Garšva iš

vyko į savo paskyrimą, į 
Mississippi, į pėstininkų da
linį.

• M. česlauskaitė spalių 5 
turėjo operaciją Crown 
Heights ligoninėje, 460 Lef
ferts Ave., Brooklyn, N. Y. 
Linkime greit išsveikti.

• Bruno Miniata, užeigos 
savininkas, išėjo į ligoninę 
sunkiai operacijai.
• Dr. J. Petrauskas iš Mas- 

petho išsikėlė į šiaurinę N. 
Y. valst. dalį.

• Lizūnai, Kazys ir Ona, 
spalių 7 d. sulaukė vedybi
nio gyvenimo 35 metų su
kakties.

• Kariai Ant. Ražickas ir 
Al. Minčinauskas viešėjo pas 
savo tėvelius.

Apreiškimo parapijos baž
nyčioje šį sekmadienį, spa
lių 11 d., bus pagerbti visi 
šios parapijos vyrai, esą ka
riuomenėje.

Tuojaus po mišparų (3 va
landą popiet) bus atitinka
mos apeigos su pamokslu. 
Karių vardus turintieji są
rašai bus išstatyti prie Ame
rikos vėliavos, prie šalutinio 
altoriaus, šis sąrašas bus iš
statytas visą laiką.

Iškilmėsna kviečiami tė
vai, žmonos, broliai, sesers, 
draugai.

DIDELIS BAZARAS

Šį šeštadienį, spalių 10 d., 
Apreiškimo par. salėje pra
sideda milžiniškas metinis 
parapijos bazaras. Jam pa
siruošė visos parapijos drau
gijos. Tęsis iki spalių 18 d. 
Kiekvieną vakarą įvairios į- 
domybės. Laukiama gausaus 
lietuvių lankymosi.

VALAIČIO RADIJO
NAUJAS LAIKAS

Nuo spalių 12 d., pirma
dienio, Jono Valaičio ra
dijo programa iš WHOM 
stoties bus perduodama 
kasdien, išskyrus sekmadie
nius, 11:30 vai. ryte.

SMAGUS PASILINKS
MINIMAS

Šį sekmadienį, spalių 11 
d., įvyks smagus alaus ir 
užkandžių balius, kurį ruo
šia Lietuvių Atletų Klubas. 
Balius bus klubo patalpo
se, 168 Marcy Ave., Brook
lyne, nuo 4 vai. popiet iki 
7 vai. vak. Visi kviečiami 
dalyvauti ir smagiai pasi
linksminti.

Klubo vedėjas Kazys Jo
vaišas užtikrina visiems ma
lonų ir mandagų patarnavi
mą. Bilietas tik 1 dol. as
meniui. Užsisakyti iš anks- 
to-šaukite EVergreen 4-8041

MARGUMYNŲ VAKARAS

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
rengiamas Margumynų va
karas - įvyks sekmadienį, 
spalių 18 d., Angelų Karalie
nės par. salėje. Programa 
bus labai įvairi, kurią išpil
dys parapijos choras, vado
vaujant muz. Pr. Dulkei. 
Pradžia 5 vai. vak. Bilietas 
tik 50c.

Prof. A. ŽIDANAVICIAUS 
MUZIKOS MOKYKLA 

SMUIKAS, PIANAS, TEORIJA, ORKESTRAS
PROSPECT HALL

263 Prospect Avenue Brooklyn, N. Y.
Tel. STerling 8-0777

Pamokos būna tik šeštadieniais nuo 9 vai. ryto
REZIDENCIJOS ADRESAS:

807 Riverside Dr., New York City
Tel. WAdsworth 8-4251

Maspetho Žinios
Spalių 4 d. Rožančiaus 

dr-ja minėjo metinę šventę. 
9 vai. mišias laikė ir pa
mokslą pasakė kun. P. Le
kešis. Giedojo seselių pran- 
ciškiečių paruoštas mažųjų 
choras. Visos narės ėjo 
prie Komunijos.

Metiniame susirinkime nu
tarta sausio mėnesį pami
nėti 10 metų sukaktį. Pel
nas bus paskirtas a.a. kun. 
J. Navicko fondui. Valdy- 
bon išrinkta: pirm. F. Ku- 
rienė, vicepirm. Pr. Ražic- 
kienė, nut. rašt. O. Petru
lienė, fin. rašt. O. Černiau
skienė, ižd. V. Baltrūnienė.

Pirkime karo bonus ar žen
klelius dar šiandie. Kas gali, 
tegu perka, kasdien. Pirkime 
reguliariai.

metų juodu gražiausiai gy
veno, viens kitam pikto žo
džio nepasakę. Per tiek daug 
metų buvo džiaugsmo ir liū
desio valandėlių. Juodu yra 
palaidoję dvi dukteris ir vie
ną sūnų. Gyvena viena duk
tė, p. Petrauskienė, kurios 
sūnų Juozą Norkevičiai iš
augino, kurs ir šiandie gyve
na drauge su savo seneliais.

Norkevičiai yra seniausi i 
Angelų Karalienės parapi
jos nariai. Kai prieš 50 me
tų M. Norkevičienė sužino
jo, kad a.a. kun. Kriaučių- j 

joną Plytnikaitė. Atvyko ji 
iš gražaus Dzūkijos kampe
lio, iš Buteliūnų kaimo, 
Šventežerio par., Seinų ap
skričio.

Važiuodama per plačiąsias 
marias turėjo vienos drau
gės adresą, bet jos New 
Yorke nerado. Daugiau nie
ko ji čia nežinojo, nepaži- Tai tikra Angelų Karalie
ne. Kadangi mokėjo vokiš- nes parapijos veteranė, ku
kai susikalbėti, tad tuojau ri šį sekmadienį savo para
gavo darbo 
pačiame New Yorko mies-savo 
te. Dirbo gerai, buvo mė- draugu paminės nedaugelio šį 
giama savo darbdavių. Bu- sulaukiamą vedybinio gyve- 

x----- --- -5 nįmo auksinį jubiliejų.

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

i —a vaxare „j.
Penktadieniais uždaryta

įdidžiau-
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -—— ^nuojo 

ana savo 
psiauko-

ADVOKATAS

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

Tel.

jiiyrazy-

Da- 
įyraap- 
2 Ameri- 
įdiiaiisio-

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETOS—VAKARIENE Geriausias pasirinki)
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKI!

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N.

risi kata-
< dosnūs.

$ turbūt, 
]! turėtų

$ Roose- 
i vakare 
jžijąpasa-

Kiekvieno piliečio priva
loma pareiga šį penktadie-

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS 

pas vokiečius pi jos bažnyčioje drauge su ,■ 
ištikimu

is hereby given that License No. 
GB 1716 has been issued to the undersigned 

retail under Section 107 
Beverage Control Law at 

Place, Borough of Brooklyn, 
’ the

nį ir šeštadienį, spa 
ir 10, užsiregistruoti 
apylinkės balsavimo v 
Kas neįsiregistruos, 
suoti negalės.

Penktadienį registr .
šauks

iąs nelai-

į; frontų, 
jiji karo

vo taupi, tad perdaug nė 
nepajuto, kaip per trejis 
metelius sutaupė per 600 
dolerių. O tai dideli pini
gai buvo tais laikais.

Bet nerimo Marijona Plyt- 
nikaitė dideliame mieste. 
Ji pasiryžo grįžti Lietu
von, ir daugiau nėbeatvyk- 
ti. Nuėjo atsisveikinti Brook
lynan pas vieną savo pa
žįstamą. Pasisakė jai grį
šianti Lietuvon, ten apsi
gyvensianti, gal kokį ber
nužėlį surasianti.

Jos draugė buvo greita. 
„O kam tau taip toli ieško
ti bernužėlio? Na gi pas 
mane štai vienas jaunas 
burdingierius!” — prašneko 
draugė.

Tuos žodžius 
kito kambario sarmatlyvai 
išėjo jaunuolis, neseniai iš 
Lietuvos, iš Vilkaviškio at
vykęs. Patiko Marijonai 
Plytnikaitei šis kuklus ber
niokas iš pat pirmo žvilg
snio. Be ceremonijų prabilo 
Marijona į vaikiną:

— Ar nori vestis su ma
nim? Tu man patinki, o kaip 
aš tau? — prabilo Mari
jona.

Nukaito, nuraudo vaiki
nas. 'Jis palenkė g aivą, bet 
nedrįso daug ką sakyti. Ir 
ką sakys! Mergina 
graži, bet pas jį nėra 
kių taupmenų. Tik po 3 
į savaitę uždirbdavo...

Bet pinigų trūkumas 
buvo kliūtimi. Tą 
dieną tas vaikinas, o tai bu
vo Mateušas Norkevičius, su 
Marijona pasižadėjo viens 
kita m meilėje ir apsigyveni
mui vietą apžiūrėjo. Už tri
jų savaičių juodu buvo jau 
vyras ir žmona...

Ir šiandie M. Norkevičie
nė visu nuoširdumu tvirtina, 
kad tai buvo meilė iš pirmo 
žvilgsnio, kad per visus 50

ištarus, iš

puiki, 
jo- 

dol.

ne- 
pačią

MIRĖ

„PONE PRE/

Šiomis di 
gijos, veikiau 
Tarybą, kuria 
rikos Valstyt 
prieš Ašies a 
jai taip pat ri 
tuvos žmonėr 
rios mūsų pre

New Yor 
mi Amerikos 
krašto gynim 
jau yra išėję 
kę namų fron 
riai perka Ai 
mis, šiame n 
Karo Bonų už

New Yoi 
posėdžio Koh 
pakartotiną I 
ir nuoširdaus 
mą. Mes neal 
sumanioje va< 
tingoji Vokie 
baigsis visišk 
pačia proga p 
vadovaujama 
mos Lietuvos 
tuvos konsulą

Amerikie 
džių Ameriko 
kada Baltuos: 
priklausomyb 
vėl bus laisvi 
ne tik Amerii 
amerikiečius, 
nes, kurie ir i 
vienintelę Lie 
Mums labai £ 
maliai įtrauki 
kime, kad atė 
bus leista gai 
vėliavų.

. Teikitės 
škimą”.

Tokio tu 
veltui išsiųst? 
Tarybos prez 
ninkai: — J. 
liava, sekreto

-j vieta ir
2 kariuo- 

i,oma nuo 5 vai. ]— 
10:30 vai. vak.. o šeši 
nį — nuo 7 vai. i 
10:30 vai. vak.

Visi atlikime savo 
pareigą!

ETWenimO to beer, at
° , , . of the Alcoholic

,500 Prospect Plo-vc.
County of Kings, to be consumed off 
premises.

PATRICK BURKE 
500 Prospect Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1502 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1112 Cortelyou Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises,

HENRY KOHLMEYER
1112 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2265 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw at 
115 Grand Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

CATHERINE MAKAROW 
115 Grand St. , Brooklyn, N.

JonasSpalių 6 d. mirė 
Dumblys, 26 metų, gyv. 142 
No. 5th St. Laidojamas spa
lių 10 d. iš Apreiškimo pa. 
bažnyčios. Liko motina ir tė
vas.

Motiejus Rainys, 76 m., 
gyv. 419 Grove St., Jersey 
City, mirė spalių 7 d. 6 vai. 
ryte. Liko žmona Ona, duktė 
Balčiūnienė, du sūnūs ir 4 a- 
nūkai. Laidojamas spalių 10 
d. iš šv. Onos bažnyčios.

Spalių 5 d. mirė Bielskie
nė, 45 m. gyv. 266 So. Ninth 
St., Brooklyne. Palaidota 
spalių 8 d. Švč. Trejybės ka
pinėse iš Angelų Karalienės 
bažnyčios.

Spalių 5 d. mirė 
Terbūnas, 52 m., gyv. 
wark, N. J. Laidojamas 
lių 9 d. iš Švč. Trejybės 
bažnyčios. Liko žmona
nes, dukters: Agnes, Elena 
Dardy, Betty ir Dorothy.

Vincas 
Ne- 
spa- 
par.
Ag-

nę

(T)

No. 
...J 
107

the

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
312 Ralph Avenue, Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANIELLO NAPOLITANO 
312 Ralph Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at 
of the Alcoholic Beverage Control 
161-3 — 43rd Street, ~ 
County of Kings, to 
premises.

MARY
161-3 — 43rd St.,

NOTICE is hereby given that I.icense 
EB 2081 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
4E01 ~ _ Z. Z.______  Z_____' Z Z
County of Kings, to be consumed on 
premises.

JAMES SOUMAKIS
4501 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y,

NOTICE is hereby given that License __
I EB 578 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1022 Atlantic Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ANTHONY TABAKA and 
MICHAEL KRUPNICK 

(M. & M. Diner)
Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

107
Law at 

Brooklyn, 
the

retail under Section
Law 

Borough of Brooklyn, 
be consumed on

KANE 
Brooklyn, N. Y.

107 
at

the

(T)

No.

107 
_ at

Fourth Avenue, Borough of Brooklyn, 
the

beer, at

(T)

No

107

the

IŠNUOMUOJ

4 patogūs, gražiai ia 
ti, šviesūs kambariai.! 
siekimas labai parankų: 
ti kelių linijų. Sąlygosi 
narnos. Kreiptis ten pąl 
„janitoriaus”.

242 Irving AveJ
Brooklyn, N. Y.

Pjrirolygir 
jjmas ir 
ihrs pra- 
’•jrodinė- 
i Anglija 
a Ma, 

Europoje

pyraatli-
- tiesiogi-

i asinius 
:8etjovei-

1380 KiL, 5,000 watts
LIETUVOS GARSj 
RADIJO PROGRAM 21941 m.

Šeštadieniais 4:30 iki 5:00 v --’iOS „pa-

429

Vedėjas
J. J. STUKAS, Jr

Radijo centras —;
Walnut St., Newark, :

LIEPOS ŽIEDŲ. PIRMO KUOPIME

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(1007c PURE HONEY)

Amerikos

ai komu-

<iia lieto
ji ragina

Mariana]

Žodžiais nelaimėsime karo, 
bet pinigais daug pasieksi
me. Pirkime Karo Bonus!

1022

NOTICE is hereby given that License 
EB 789 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control 
7409a Avenue U, Borough of 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

PASQUALE OREFICE 
7409a Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License

(T)

No.

107 
Law at 

Brooklyn, 
the

(T)

No.

Lietuviška
ALUDE

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užejimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

___________  _____
Ų Į EB 2067 has been issued to the undersigned 

[to sell beer, at retail under Section 107 of
‘•J the Alcoholic Beverage Control Law at

„AMERIKOS” NAUJŲ MAŠINŲ FONDAS
J. Lesunaitis, Waterbury, Conn. 5.00
M. Česlauskaitė, Brooklyn, N. Y. 4.00
P. Lauraitis, Maspeth, N. Y. 2.00
Pr. Kurmis, Woodhaven, N. Y. 2.00
P. Šimkienė, Maspeth, N. Y. 1.00
J. Dailydėnas, New York, N. Y. 1.00
J. Klimas, Brooklyn, N. Y. 1.00
B. Adomaitienė, Ozone Park, N. Y. 1.00
J. J. Stukas, Jr., Newark, N. J. 1.00

Visiems aukotojams nuoširdžiai dėkojame.

340 Roebling St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOTTIE BOBITCHE
310 Roebling Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB473 has been issued to the undersigned 
to sell beer, . '
of the Alcoholic Beverage Control Law 
1 Montague J____ Z.
County of Kings, to be consumed on 
premises.

1 Montague

NOTICE is
EB 2492 has been issued to the undersigned 
to sell beer, ... ___ ’
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
833 Knickerbocker Av., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

DENNIS CRONIN 
(Knickerbocker Bar)

833 Knickerbocker Ave.. Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 1559 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Contiol T.aw at 
6809 — Third Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

WILLIAM SCHWARTZ
6809 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 10548 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1?7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
6223 — 14th Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

GEORGE
6223 — 14th Ave..

NOTICE is hereby given that License 
GB 1690 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
5909 — Avenue N, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SIDNEY KRAVITZ
5909 Ave. N, Brooklyn, N. Y. (T)

at retail under Section 107 
at 

Street. Borough of Brooklyn, 
the

JACOB GULDIN
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License

at retail under Section

(T)

No.

107

the

the

(T)

Nd.

107 
„t 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

N. KING
Brooklyn. N. Y,

the

(T)

No.

stonų pir
as žinios, 
toįriai pri 
‘puti, žo- 

_________ ___ f^pdes- 
KONČIAUS BITININKYSgtouetne-

57 Battery St., No. Abington, Mat 

šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys, 
medus nėra tikras bičių medus.

Maistui
Vaistams
Sveikatai

Gam
Saldini ,J

Sveil

Marianapoli 
mėjų Seimą 
1942 m., spa' 
tau Karaliau 

Šis iš eilė 
sis Seimas į 
polio Kolegi 
šitokia tvark

1. - 10 
kilmingosios 
legijos kopi 
dalyviams p. 
mokslą paša 
zas Kuprevii

2. 12 vai.
i bendri atst

MEDAUS KAINOS
Kvorta, 3 svarai ....
5 svarai .................
Galionas ....................
5 Galionai ...............................

SIUNTIMAS APMOKĖT
KONČIAUS BlTlNlNK^iriandesnio

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

Galima gauti Ir

„Amerikos” Administr
222 So. 9th St., Brooklyn,

TO! Jie 
limite- pietūs. 
H too tar- 3. 2 vai. ]

valdžia mo posėdžia: 
4. Seimo 

sibaigus — I

Siti ame-

'aingumo
Yorko 

užsimojo 
[- susilaukė 
ra visuo- 
A darbų,

„DIDŽIO
Londonas, 

kad Hitleris 
kus paskelt 
Vokietijos S: 
įeitų ir Dani

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - IWauso-
Telephone ResldT
EV 7 - 1670 VI 7

JOSEPH VASTUN4

a iM- Olandija.

S metų

and LIFE INSURANCE Jjpės ten 
Mortgages Loaned and Boti iwj0 ic 
496 Grand St., Brooklyn, J 
Residence: Vietų,
87-34 90th St., Woodhaven, F jjf aega|j

496 Grand St., Brooklyn, J

HAvemeyer 8 - 0259 
R A L PIT K R U C 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND A VENĮ

Maspeth, N. Y. 1

Tokia galia 
dina danus. 1 
ris pirmininl 
atstovų rūm 
„Mūsų uždav 
goti mūsų la: 
bai pasipikti

rani ke- 
'toi rodyti

me garbingi i 
los pionieria 
nai apšauki 
kais, puolam 
gai, katalik 
Straipsnio ai 
stambiu Clev 
kų šulu.

Ne, ponuli

5, smei-
’ negalima

savai-
-Amerikos
turėjusias r_ _ _ _ _
H kuria-isiekiate
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