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L Petriką
U GYDYTOJAS) 

o. 4th Street
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j 2-7177

Alfred J. Wentz
(Vendus)

ADVOKATAS

i Street, t,
(Williamsburgh Bridge Pi^

)s darbo ministeris 
evin, galingos dar
os vadas, spalių 16 
one pareiškė, kad 
ip nėra toli nuo tie

ji tvirtinimai, kad 
s Tautos neišpildo 
;ai pasižadėjimų. Jis 
niekada nedovano- 

iglijos kairiesiems, 
ii Anglija kovojo 
'dino karą imperiali-

SALIAMONO SALOSE LAUKIAMA
DIDELIU JŪRŲ KAUTYNIŲ

Amerikos Kariai 
Liberijoje Nauji Mokesčių iwsiatai

reen 4 - 7142

iALDAINIŲ PALOfJ
GERIAUSIOS RO® 

ngvl Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot (į 
-PIETŪS—VAKARIENE Gffe

gamintas namie ii geriausios 
rų. Parengimams priimami uhatj^;

Juozas Cinkus
Street,

ojo sparno žmonės 
se skelbė, kad tai y- 
rialistinis karas ir 
jnkė mūsų karo pas- 
. Aš niekada nedo
riems už tai iki pat 
irties, nežiūrint ką 
tol padarė ar pada-

Washington. — šios savai
tės pradžioje amerikiečių lė
ktuvai bombardavo japonų 
įsitvirtinimus Gvadalkanalo 
saloje. Šiomis dienomis japo
nai daugiau papildomų dali
nių į salą neįsigabeno. Ame
rikos marinams atsiųsta į- 
vairios pagalbos, išlaipinta 
daugiau sausumos kariuo
menės.

Turimos žinios rodo, kad
japonai daugiausia yra įsi- japonai ruošiasi 
tvirtinę šiaurinėje ir vakari- kautynėms, nes 
nėję Gvadalkanalo salos da- didelis jų laivų- 
lyje. Jų yra ir artimesnėse 
mažose salose, apie 25 my
lios į šiaurę nuo Gvadalka
nalo.

Japonų kariuomenės ne
veiklumas Saliamono salose

paskutiniu laiku aiškinamas 
įvairiai. Manoma, kad jų jė
gos sutiko amerikiečių pasi
priešinimą ore, vandenyse ir 
sausumoje daug didesnį, nei 
tikėtasi. Jie turėjo didelių 
nuostolių. Vien tik lėktuvų 
japonai neteko čia 350, kai 
tuo tarpu amerikiečių nuos
toliai buvo visai maži.

Įvairūs daviniai rodo, kad 
vandens 

pastebėtas 
judėjimas 

apylinkėje.
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sued to the undersigned 
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verage Control Law at 
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sued to the undersigned 
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1 to the undersigned 

under Section 107 
ge Control Law at 
irough of Brooklyn, 
a consumed off the

BURKE
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n that License No. 
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griežtai kalbėjo Be
sijos darbininkų va

lį 3 pasmerkė Anglijos 
--j 3tus ir jų pataikūnus, 

Į 1941 m- birželio 22 
eb ns kuisį Įjos ir jos sąjungimn- 
of the Alai* £ mąsi pries nacius lai- 
cSyd^t' Įrialistiniu karu.

Saliamono salų
Gali įvykti labai didelės jūrų 
kautynės, kurioms ameri
kiečiai admirolai Nimitz ir 
Ghormley bus tinkamai pasi
ruošę.

the

Y.

NOTICE » fe*

< 409a Area r.

JAPONAI ŽIAURIAI KAUJASI

Monrovia. — Į Afrikos 
negrų Liberijos respubliką 
atvyko Amerikos kariuome
nės daliniai. Ta . proga pas 
Liberijos prezidentą Barc
lay lankėsi Amerikos at
stovas.

Liberi j oje dar buvo 
kieti jos generalini 
latas. Liberija 
svarbi vieta Afrikos pakra
ščiuose veikiantiems vokie
čių submarinams likviduo
ti.

DANŲ KARALIUS 
SUSIŽEIDĖ

Vo- 
is konsu- 
yra labai

Washington. — Spalių 20 
d. Kongreso abeji rūmai pri
ėmė naują mokesčių įstaty- 

Beerlynas. — Danijos ka- mą, kurį spalių 21 d. pasira- 
ralius Kristijonas X spalių še prezidentas Roosevelt, 

nuo arklio. Šis įstatymas įveda aukš
čiausią pajamų mokestį, ko
kio šalis dar nėra žinojusi. 

: Šalia tiesioginių pajamų mo
kesčių įvedamas ir pergalės 
mokestis, kurs bus atskaito
mas kiekvieną algos mokėji
mo dieną nuo 1943 m. sausio 
1 d. Jo dydis — 5%^ Pergalės

19 d. nukrito
Karaliui sužeista galva ir 
lūpos. Susižeidimas esąs 
lengvo pobūdžio.

Karalius Kristijonas yra 
72 metų amžiaus, labai da
nų mėgiamas.

PALEIS VYRESNIO AMŽIAUS KARIUS dalis jų bus sugrąžinti mokė-

Preziden- 
ime

288 dol.; 2,000 dol. — 333 
dol. ir tt.

Vedę asmens, neturį šei
mos: už 1,500 dol. metinių 
pajamų — 79 dol.; 1,800 dol. 
— 144 dol.; 2,000 dol. — 
188 dol.; 2,500 dol. — 297 
dol. ir tt.

Kongreso finansinės ko
misijos apskaičiuoja, kad 
naujasis mokesčių įstatymas 
duos valstybei per metus a- 
pie 9 bilijonus 600 milijonų 
dolerių. Valstybės iždo pa
reigūnai mano, kad pagal 
naują įstatymą bus galima 
surinkti 8 bil. 564 mil. dole
rių pajamų, iš kurių 1 bil. 
682 mil. dol. reikės grąžinti 
mokėtojams po karo.

Naujasis įstatymas palie
čia ir bendroves, nuosavybes, 
dovanas, gėrimus, tabaką, 
geležinkelių bilietus, telefo
ną, telegrafą.

Alkoholiniams gėrimams 
už galioną pakelta nuo 4 iki 
6 dol., statinei alaus nuo 6 
iki 7 dol., cigaretėms už 1,000 
nuo $3.25 iki $3.50, telegra
moms pakeltas mokestis nuo 
10 iki 15 nuošimčių, telefono 
pasikalbėjimams nuo 6 iki 10 
nuošimčių, kelionės bilietai 
nuo 5 iki 10 nuošimčių.

 tojams karui užsibaigus, 
pamažu gal būsią atleidžia- Pajamų mokestį turės mo- 
mi namo. vįsį neVedę asmens, gau-

Prezidentas pasidžiaugė, n4 nemažiau 600 dol. nie
kad Kalifornijos ir Arizonos tams ir vedę, gauną nema- 
ūkininkams į pagalbą atėjo žiau kaip 1,200 dol.
Meksikos darbininkai. Per Valstybės iždo praneši- 
paskutines tris savaites kas- mu> šiuos metus reikės 

mokėti valstybei tokius mo
kesčius pagal metines paja
mas:

Nevedę asmens: už 600 do
lerių metinių pajamų — 17 
dol.; 700 dol. — 40 dol.; 800 
dol. — 62 dol.; 900 dol. — 
85 dol.; 1,000 dol. — 107 dol.; 
1,200 dol. — 153 dol.; 1,500 
dol. — 220 dol.; 1,800 dol.—

Washington. -L Preziden
tas Roosevelt pasikalbėjime 
su spaudos atstovais pareiš
kė, kad būtų išmintinga pa
leisti iš kariuomenės vyres
nio amžiaus asmenis. Tokie 

j asmens būtų daug naudin
gesni karo gamybos dirbtu
vėse, nei kariuomenėje, kur 
jų sveikata negali pakęsti 
reikalingo įtempimo.

Prezidentas paminėjo, kad 
dėmesyje jis turi vyrus 35- 
40 metų amžiaus. Kai bus 
paimti kariuomenėn 18-20 
metų jaunuoliai^ vyresnieji

H.—Lai- šio barbarizmo laipsnio,
sakė Knox. „Prieš kelias 
dienas vienas marinas mė
gino pagelbėti sužeistam ja
ponui kariui, o šis jį už
mušė. Laivyno lakūnai, kai 
iššoksta iš pašautų lėktu
vų, būna apšaudomi. Mari
nai patyrė, kad, kai jie nu
sigręžia nuo sužeistų japo
nų, japonai mėgina juos 
užmušti.” pareiškė Knox.

inistų spauda vėl pra- 
ti iš Maskvos gauna- 
ivusių Lietuvos rau- 

.......1 kvizlingų kalbas, ku-
> atyti, skelbiamos per
n ir skiriamos nacių 

nnos Lietuvos žmo-
'ose kalbose yra ne

liesos apie nacių žiau-
fucL nas gan jų žo- 

tikėti, kai apie Lie- 
šlaisvinimą šneka tie

— I, kurie buvo vyriau- 
eb 2492 tu te- ių pavergėjų pataiku-

irie neturėjo mažiau-
MtKutetatek : 5
County of ttjli ISVCS.

prauKl iBEfkalbas Lietuvos žmo-
^.0, ?Ųįgj.„kurie padėjo į Rusų vadovybė paskelbė, 
įam sudaryti Sibiran kad Stalingrado gynėjai at

the Al«fe!?
340 Roeblių U 
County o! Qg • 
premisa

LOiŪ
340 RoetfeySx

NOTICE ii tešr 
EB473 hu ha B 
to sell ter, t s

bet kas gali jų 
County of Ej | 
premises.

JAffi
1 Months A

kad 
turės

1943 m. A- 
didžiausią 

dar nė viena 
turėjusi. Jis

dien po keliolika šimtų mek
sikiečių atvyko talkon.

Manchester, N.
vyno sekretorius pulk. Knox 
pareiškė, 
merika 
laivyną, kokio
valstybė nėra 
kalbėjo laivyno lakūnų mo
kykloje.

Pulk. Knox pažymėjo, kad 
šis karas bus labai žiaurus 
ir sunkus, bet galų gale 
mes jį laimėsime. Dabarti
nis karas pasiekė žemiau-

Kuba Pripažino 
Sovietus

STALINGRADE RUSAI ATSILAIKO a-------------------
MIRĖ KARDINOLAS

_____ ® 1U lietuvių sąrašus. įrėmė naujus vokiečių puoli- 
žmonės, kurių vardu mus. Kautynės vyksta mies- 

prem^^” uždarė visas or- to viduryje, kur kiekvienas 
■: t „.-i namas ginamas iki paskuti

nių jėgų.
Berlynas skelbia, kad vo

kiečiai užėmę Stalingrade 
naują bloką šiaurinėje mies
to dalyje. Švedijoje manoma, 
kad rusai tebeturi savo ran
kose miesto ribose septynias 
mylias Volgos upės.

Stalingradas puolamas jau 
devinta savaitė. Vokiečių 
nuostoliai yra milžiniški ir 
žmonėmis ir tankais. Rusams 
dabar pagelbsti ir šaltas lie- 

_ _ ___ Apskaičiuojama, kad
riėmimo vietas. Jų žy- vokiečiai kasdien netenka po 

j karių.
Rusų pranešimu, Stalingra- Šiame kare italai mūšio 
do puolime vokiečių nuosto- lauke jau neteko 11 genero- 
liai siekia 250,000 karių. |lų.

rami
6809 - M An. ’

NOTICE ii tew P 
GB 10348 hu tec 

oi “e11 otetefjietuvos žmonėmis, pa- 
6223 - liti ” 
County of Kčfti 
premises.

ODE' 
6223 - 14th An.

,cijas, laikraščius, pa- 
visą kraštą ubagais, 
ė kalėjimus geriau-

10 nepriklausomybę.
»ckio ir jo „bendradar- 
jnekos iš Kuibyševo ar 
(ros yra aiškus patar
tas naciams.to sell teff, s * 

of the Akotefc te 
5909 - Arnu U 
County d Ecu 11 
premises.

5909 Are. j^ibtizmas gali stebinti ir
erikos jaunuomenes

SE®?' -• ................................

____ , .usius abejotojus. Kas- 
tūkstančiai 18-20 metų 
ioliai plaukia į savano- tus.

MII lydi tėvų leidimai ir pa- keliolika tūkstančių 
mm nimas. Savu noru stoję
j iomenėn bus geriausi

. Sį iniausio amžiaus karių
iįč lorių tarpe žymią vietą 

a ir lietuviai, kurių y-
KONčIAK^ daug stoja į laivyną.

Maistui 
Vaistams 
Svtitatii

Kvorta, J snii

ingai atli ka savo pa- 
---- ' . savo šaliai. Ne vienas 
MEDirl eidamas ramina savo ar

Dsius: „Neliūdėkit, 
siu už Ameriką ir
ivos išlaisvinimą.”Galionas —-

S Galionai |
SIUNTDIliį

KONČIAfi^ lnois

aš 
už

! lietuviai nuošir- 
i sveikintini. Jų delega- 

buvo pas senatorių 
)ks ir pas jo oponentą 
eough. Abu valstybinin-

No, AW3

Galima gauti t

„Amerikoj )asisakė už laisvą ir ne- 
222 So. 9th st,' lausomą Lietuvą.

n. Brooks pasisakė pra- 
ne kare buvęs fronte 
ge su lietuviais kariais, 
ietuvius gerai pažįstąs 
los serbi^s-

d - ttiate Lietuva turės nuo- 
draugą sen. Brooks ar 

___ 1 eough j e.

0- - - - - - - - - - - -
Telephone
EV7-1M

49«Gnnd8t F

šiomis dienomis Chicagos

HAvenietf
RALPH 1 
FOTOO 

65-83®*! >
MM*

iviai respublikonai lai- 
0 naują politinį pripaži- 
.. Adv. Juozas Grish pa

tas Illinois valstybės vy- 
sio prokuroro 
o pareigas jis 
ių 16 d.
dv. J. Grišius

padėjėju, 
eina nuo

yra veik-

— ..

Ašis Neteko
530 LaivŲ

So- 
už- 

san-

lai-

Rio de žaneiro. — Spalių 
17 d. mirė Rio de Žaneiro 
arkivyskupas, kardinolas 
Sebastian Leme, 60 metų 
amžiaus.

Velionis kardinolas buvo 
Rio de Žaneiro arkivyskupu 
nuo 1930 metų.

Kubos respublika ir 
vietų Sąjunga nutarė 
mėgsti diplomatinius 
tykius. Sovietų pirmuoju 
ministeriu Kubai paskirtas 
ambasadorius Litvinovas.

Diplomatinių santykių pra
dėjimo reikalais susitarta 
Washingtone.

SUGRĮŽO HULL

Washington. — Valstybės

Londonas. — Anglijos 
vyno vadovybė pranešė, kad 
nuo karo pradžios Ašies val
stybės neteko 530 submari- 
nų. Jie nuskr~>4?ti arba su
žaloti. Juos sunaikino Angli
jos ir Amerikos vandens ka- sekretorius Cordell Hull, po 
rinės pajėgos.

Šiomis dienomis anglai pa- dėjo eiti savo pareigas, 
pildė savo laivyno pajėgas 
dviem naujais kovos laivais, joje, jį pavadavo Sumner
35,000 tonų didumo. Welles.

trumpų atostogų, vėl pra-

Kai Hull ilsėjosi Virgini-

ITALAI NETEKO 
GENEROLŲ

Roma. — Italijos kariuo
menės vadovybė paskelbė, 
kad Egipto fronte žuvo ge
nerolas Federico Ferrari - 
Orsi. Jis buvo laibausiai or- 
denais apdovanotas genero
las.

Marianapolio Kolegijos Rėmėju Seimas

Seimas šaukiamas 
m. spalių 25 d., Kri- 

Karaliaus šventėje, 
iš eilės Vienuolikta-

Marianapolio Kolegijos Rė
mėjų
1942 
staus

Šis
sis Seimas įvyks Mariana
polio Kolegijos patalpose ši
tokia tvarka:

1. — 10 vai. ryto — iš
kilmingosios šv. Mišios Ko
legijos koplyčioje. ! 
dalyviams pritaikintą 
mokslą pasakys 
zas Kuprevičius,

2. 12 vai. po 
bendri atstovų 
pietūs.

3. 2 vai. po pietų — Sei
mo posėdžiai.

4. Seimo posėdžiams užsi
baigus — bus rodomi kru- 
tamieji paveikslai, atvaiz-

Seimo
- pa- 

kun. Juo- 
M.I.C.

pamaldų— 
ir svečių

duoją a. a. kun. Jono Na
vicko paskutinius darbus ir 
jo laidotuves.

Svarbiausieji šio XI Rė
mėjų Seimo svarstytini klau
simai bus: 1) dabartinė 
Marianapolio Kolegijos būk
lė; 2) 
brėžtų 
3) a. 
Fondo

Nuoširdžiai kviečiame ir 
prašome visų Marianapolio 
Kolegijos rėmėjų, prietelių 
ir pritarėjų skaitlingiausiai 
dalyvauti šiame vienuolik
tame savo Seime.

Kun. Jonas Vaitekūnas 
Rėmėjų Centro Pirmininkas

pereito 
darbų 

a. kun. 
reikalai.

Seimo už- 
išpildymas; 
J. Navicko

WILLKIE KALBĖS PER
RADIJĄ

ČILĖJE VYRIAUSYBĖS PASIKEITIMAI

PASKUBINKIT KARIAMS DOVANAS
 s--------------------------------------

Kalėdinės dovanos ka
riams užjūryje turi būti iš
siųstos iki lapkričio 1 d. A- 
merikoje esantiems kariams 
dovanas patartina išsiųsti 
prieš lapkričio galą.

Siunčiant dovanas užjūry
je esantiems kariams reikia 
prisilaikyti tokių taisyklių:

Siuntiniai neturi būti di
desni kaip 11 svarų, nors pa
geidaujami 6 svarų siuntinė
liai; siuntiniai neturi būti il
gesni kaip 18 colių; per sa
vaitę galima siųsti tik vieną

I siuntinį; siuntiniai bus per

KRENTANTIS LĖKTUVAS 
UŽMUŠĖ 25

Londonas.ias. — Netoli gįeję 
stoties'5

delis lėktuvas. Vietoje 
mušta per 25 asmens, dau
gumoje moterys ir vaikai.

Roosevelto Žmona 
Vyks Anglijon

lūs visuomenininkas, Lietu
vos Draugų Amerikiečių dr- 
jos sekretoirus, Kat. Susivie- 
nymo kontrolės komisijos 
narys, L. Vyčių teisių pata
rėjas ir tt. Sveikiname adv. 
J. Grišių naujose pareigose 
ir linkime jam gražiausio pa
sisekimo.

Wendell L. Willkie, sugrį
žęs iš kelionės aplink pasau
lį, jau turėjo ilgą pasikalbė
jimą su prezidentu Roosevel- 
|tu.

Pirmadienį, spalių 26 d., 
10:30 vai. vak. Willkie kal
bės per radiją. Jis praneš a- 
pie savo kelionę.

Santiago. — Spalių 20 d. 
atsistatydino Čilės ministe- 
rių kabinetas. Jo pasitrau
kimo priežastimi yra gyven
tojų nepasitenkinimas užsie
nio politika. Čilė vis dar pa
laiko santykius su Ašies val
stybėmis.

Kai Amerikos valstybės 
sekretoriaus padėjėjas Sum
ner Welles savo kalboje spa-1 
lių 8 d. nepalankiai atsilie-! 
pė apie Čilę ir Argentiną, i 
Čilėje kilo daug vidaus gin- Į 
čų. Daugelyje vietų įvyko 
gausūs susirinkimai, kuriuo
se reikalauta, kad atsistaty
dintų užsienio reikalų minis- 
teris Barros Jarpa.

Pasitraukusią vyriausybę žūrimį jenzūr0Si todėl daik- 
sudarė penki radikalai, trys tai turi būti greitai atriša- 
socialistai, du nepriklauso- mi; negalima siųsti svaigi- 
mi liberalai ir du demokra- nančių gėrimų, degtinės, nuo 
tai. Socialistų partija reika- dų._________________________
lauja nutraukti santykius su 
Vokietija, Italija ir Japoni
ja.

Londonas. — Visoje Ang
lijoje reiškiama didelio džiau 
gsmo ryšium su pramatomu 
Amerikos prezidento Roose- 
velto žmonos atvykimu. Pra
nešta, kad ponia Roosevelt 
bus karalienės Elzbietos vie
šnia.

LIETUVOS BALSAS PER ŠVEICARIJĄ

Lėktuvo Nelaimė

Albuquerque. — Magda
lenos kalnuose (Nauj. Mek
sikoje) nukrito kariuome
nės 4 motorų lėktuvas. Juo 
lėkė 4 karininkai ir 5 ser
žantai. Visi jie užsimšė.

LAVAL SIUNČIA DARBININKUS
 a------------------------------------

Londonas. — Čia nugirsta 
Hitlerio pataikūno Lavalio 
radijo kalba, kurioje jis aiš
kino Prancūzijai savo politi
ką. Lavai ragino prancūzus 
savo laisvu noru vykti Vo
kietijon darbams, nes vokie
čiai vistiek prievarta to pat 
sieks. Jis pareiškė, kad jo
kios išeities nėra, kad pracū- 
zai turi pagelbėti vokie
čiams.

Lavaliui pradėjus griež
čiau reikalauti darbininkų 
vykimo Vokietijon, Prancū
zijoje kilo didelės riaušės. 
ILavalio padėtis labai sunki.

Louis
iš-

priėmė 
reikalauja-

re-

atstovai. Pirmininku vėl 
rinktas teisėjas 
Levinthal.

Suvažiavimas 
zoliuciją, kuria 
ma:

Laisvo Palestinon žydų į- 
važiavimo; sukurti laisvą 
Palestinos žydų valstybę; 
leisti žydams laisvą agen
tūrą, kuri kontroliuotų žy
dų imigraciją Palestinon.

Suvažiavime dalyvavo 2,- 
500 atstovų.

Šiomis dienomis oro paš
tu gautas iš Šveicarijos 
nuo vieno aukštai stovinčio 
lietuvio laiškas, kuriame 
Lietuvos žmonių vardu mal
dauja Amerikos lietuvius, 
kaip galint gelbėti Sibiran 
ištremtuosius. Laiške rašo
ma:

„Susimildami sutelkite vi
sas jėgas, šaukdamiesi pa
galbos iš tikrų amerikiečių, 
mūsų nelaimingiesiems gel
bėti. Jie yra tikrai baisio
je padėtyje ir, padėčiai dar 
pablogėjant, jie visi ligi vie
no išmirs dykumose. Reikia 
viską išbandyti, visus už
kinkyti, visas įmanomas du
ris praverti tremtiniams 
gelbėti... Atsiminkime visi, 
kad tauta pareikalaus iš 
mūsų apyskaitos apie tai, 
ką padarėme nelaimingiems 
broliams vaduoti. Labai pui
kiai suprantu, kad šiais vi
suotino paklaikimo ir 
žvėrėjimo laikais mūsų 
laimingų brolių likimas 
ža ką gali sujaudinti,
čiau vis dėlto atkakliai ir 
tolydžio veikiant šis tas 
galima tikėtis pasiekti.”

Apie Lietuvos padėtį pa
reiškiama laiške, kad „iš
naudojimas eina pilnu tem
pu. Naciai žino, kaip sa
vo naudai alinti pavergtas 
tautas.”

Sibirą reika- 
lietuvis tu-

į Amerikos

Sionistai Siekia 
Palestinos

New Yorke 
žydų sionistų

posėdžiavo 
organizacijos

Belgų pranešimu, 10,000 
lenkų iš Sibiro bus perkel
ti į Afriką, į belgų Kon
gą. Visi šie lenkai, daugu
moje moterys 
vo bolševikų 
birą.

1,500 lenkų
apsigyveno belgų Konge.

ir vaikai, bu- 
išgabenti j Si-

tremtinių jau

su-
ne-

ma- 
ta-

Ištremtųjų į 
lu kiekvienas 
retų:

1. Kreiptis
Raudonąjį Kryžių, prašant
suieškoti, kur yra ištremti 
giminės ar pažįstami, apie 
kurių ištrėmimą sužinota iš 
laikraščių, ar kitu būdu.

2. Sužinojus adresą pa
siųsti piniginę paramą (šioj 
srity gerai patarnauja A- 
merican Express Company) 
ir teirautis apie galimybes 
siųsti pagalbą maistu ir 
drabužiais; kol kas tas la
bai sunku, bet gal kada ir 
šis dalykas pagerės.

2. Susirinkimų rezoliuci
jomis, asmeniškai, laiškais 
kreiptis į senatorius, kong- 
resmanus, Raudonojo Kry
žiaus vadovybę ir kitas į- 
staigas prašant, kad būtų 
atidarytas kelias be muito 
siųsti lietuviams tremti
niams siuntinius ir kad jie 
būtų išlaisvinti, kaip tas 
dabar vyksta su lenkais, iš
tremtais į Sibirą.

MIRĖ ČIGONŲ KARALIUS

Meridian, Miss. — šios sa
vaitės pradžioje čia palaido
tas Amerikos čigonų ,,kara
lius”, Emil Mitchell, 85 me
tų amžiaus, kilęs iš Brazili
jos. Čigonams jis karaliavo 
beveik 60 metų.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.

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

DIDŽIOJI ŠVENTE
Jau šešiolikti metai, kai Katalikų Bažnyčia paskutinį 

spalių sekmadienį švenčia kaip Kristaus Karaliaus šven
tę. Šia švente norima stipriau ir įsakmiau pabrėžti Kris
taus pranašumą visame gyvenime. Joje stengiamasi su
žadinti tikinčiųjų didesnį ryžtingumą ištikimybėje savo 
Valdovui. Jąja mėginama atiduoti viešai bent dalelę Kris
tui priklausančios pagarbos ir meilės.

Tiesa, daug kam gal keistai skamba Kristaus Kara
liaus šventės minėjimas šiais laikais. Šia švente juk nori
ma pademonstruoti, kad tikrasis pasaulio valdovas yra 
tik Kristus, pasaulio Išganytojas, Kurs prieš devyniolika 
šimtų metų paskelbė žmogaus žmogui meilę ir ramybę že
mėje.

Bet kur šiandie yra meilė, kur ramybė? Visas pasaulis 
paskendęs kraujo latakuose, ašarų upėse, lavonų kapiny
nuose, gaisrų liepsnose, neapykantos uraganuose. Visur 
tik apie naikinimą kalbama ir ateities geresnis pasaulis 
ant griuvėsių įsivaizduojamas. Štai kodėl Kristaus Kara
liaus šventės minėjimas gali labai tuščiai skambėti.

Tačiau kaip tikintis žmogus gali ir turi žiūrėti į da
barties baisybes? Jam kaip tik ir pagelbsti Kristaus Ka
raliaus šventė, nes ji rodo ir šviečia, koks pasaulis galė
tų būti, jei pripažintų Taikos, Ramybės ir Meilės Valdovą. 
Naujan, dabartinian karan žmoniją įstūmę diktatoriai 
kaip tik ir nepripažįsta Kristaus Karaliaus.

Agresoriai diktatoriai nepripažįsta Pasaulio Kūrėjo, 
Kurio vietoje jie save dievais laiko. Apjakę laikinais pasi
sekimais, jie panūdo visą žmoniją kraujuose išmaudyti, 
kad tik daug garbės ir istorinio vardo nusipelnytų. Todėl 
ir trempia jie savo tautiečius, naikina garbėn ir puikybėn 
kelią tvenkiančias kliūtis, žudo pavergtas silpnesnes tau
tas. Bet ko gi jie susilauks?

Žinome, kad plėšriųjų diktatorių galas bus labai liūd
nas. Jie bus sunaikinti. Istorijoje jie bus minimi tik tam
siausiais vardais.. Dėl jų „idėjų” niekas nesiaukos. Jų 
„garbei” nebus jokių šventyklų. Jų vardui įamžinti tūks
tančiai jaunnuolių nesitrauks iš pasaulio, neatsisakys savo 
art|mųjųv Jų šūkiai nevirpins milijonų širdžių amžinai iš
tikimybei.

Kristaus Karaliaus šventė dar kartą rodo visai žmo
nijai, kur yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas.

REMTINA ĮSTAIGA
Marianapolyje kasmet Kristaus Karaliaus šventėje į- 

vyksta kolegijos rėmėjų metinis suvažiavimas. Jame dau
giausia dalyvauja kolegijos rėmėjai iš Massachusetts, 
Connecticut ir Rhode Island valstybių. Tų vietų lietuvių 
paramos Marianapolis daugiausia ir susilaukia.

Marianapolis nėra tik tam tikros apylinkės lietuvių 
įstaiga. Ji skirta visiems Amerikos lietuviams, todėl ir 
parama turėtų plaukti iš visur, kur tik susipratę lietuviai 
gyvena. Tai vienintelė aukštoji Amerikos lietuvių mokyk
la, paskirta bernaičiams.

Dabartinėje vietoje kolegija gyvuoja jau nuo 1931 
metų. Jos išlaikymas reikalauja milžiniškų sumų; nema
ža dalis ją lankančių auklėtinių nepajėgia atsiteisti, tad 
susidaro daug trūkumo. Kasmet jai reikia stambiai pri
dėti. O kur gi tas sumas paims tėvai marijonai?

Marianapolis, kaip ir kitos kultūrinės įstaigos, lai
kosi iš gerų širdžių. Turtingų žmonių savo tautoje neturi
me, bet gerų širdžių netrūksta. Tik reikia, kad jos dažniau 
pasirodytų. Marianapolis niekada nebuvo taip reikalingas 
finansinės paramos, kaip šiemet. Todėl būtų nepaprastai 
naudinga, jei šiemetinis rėmėjų suvažiavimas būtų sėk
mingiausias. Ne visi galime į jį patekti. Bet visi galime ta
me suvažiavime dalyvauti savo mintimi ir, kas svarbiau
sia — savo gera širdimi.

Visi puikiai suprantame, kokią spragą tėvams ma
rijonams ir visiems Amerikos lietuviams paliko kun. J. 
Navicko mirtis. Marianapolio paramos šaukiasi ir kun. 
Jono Navicko atminimas. Garbusis Velionis turėjo švie
siausių vilčių Marianapolio atžvilgiu. Per trumpai jam te
ko gyventi, tad ir nebuvo jam lemta Marianapoliui sau
gius pagrindus padėti, Būkime kun. J. Navicko darbų tę
sėjai, stodami į Marianapolio kolegijos rėmėjų eiles.

Gražiai žydėjusių ir ma
loniai kvepėjusių gėlių la
peliai vysta, krinta ir pū
va. Taip būva ir su tikėji
mu nerūpestingo žmogaus 
sieloje. Tikėjimas ne ak
muo, kad pamestas gulėtų 
ir nesikeistų. Priešingai, ti
kėjimas gyvas daiktas ir 
reikalauja priežiūros. Ne
prižiūrimas jis genda. Su 
juo genda drauge ir siela. 
Jam supuvus, ji žūva.

Vysk. P. Būčys

meilė yra skaisti ir karšta, 
tada ta tauta turi savyje 
visa, ko reikia jai gyventi vi
duje ir atkelti pasitaikan
čias sunkių bandymų valan
das... Žmonių meilė yra tau
tos nepriklausomybės jėga.

Vysk. P. Būčys

Mažosios tautos teturi tik

Mažos nepriklausomos de
mokratinės tautos ima pa
vyzdį iš bičių. Bitės uoliai 
ir ramiai dirba, bet, puolus 
priešui, iš karto virsta nar
siais kareiviais.

VI. Putvys

VYSKUPUI P. BUČIUI 70 METŲ

Vyskupas Petras (Pran
ciškus) Būčys) gimė 1872 
metų rugp. 20 d. Kudirkos 
Naumiesty. Seinų kunigų se
minarijoje įstojo į slaptą 
lietuvių klierikų draugijėlę, 
kurios nariai slapia nakti
mis turėdami lietuvių kal
bos pamokas, skaitydavo 
lietuviškas paskaitas. Viena 
iš tokių Bučio paskaitų la
bai patiko draugams, jie 
patarė jam rašyti į lietu
viškus 1 aikraščius. Iš čia ir 
prasidėjo jo bendradarbia
vimas Tilžėje ėjusiame 
„Ūkininke”, Kudirkos „Var
pe”, vėliau „Vilniaus žinio
se” ir 1.1. Kaip seiniečių dele
gatas Būčys važinėjo net į 
Kauno seminariją, žadinti 
lietuvių klierikų prie slapto 
lietuviško viekimo.

Baigęs seminariją, o vė
liau Petrapilio dvasinę a- 
kademiją, 1889 m. kovo 25 
d. įšvęstas kunigu, dar ry
žosi siekti aukštesnių mok
slų ir išvyko į Šveicariją, 
kur Friburgo mieste gavo 
mokslo daktaro laispnį. Dar 
seminarijoje dainuotos lie
tuviškos dainos, klierikų 
turėtas lietuviškas knygy
nėlis buvo jį išugdę geru 
patrijotu, taipgi ir į Švei
cariją nuvykęs stojo į lietu
vių „Rūtos” draugiją, kur 
jis buvo tarytumei jos sie
la. Lenkai, norėdami Fri
burgo lietuvius įtraukti į 
savo sukūrį, kartą pasi
kvietė į pasitarimą. Lietu
viai parinko Bučį. Norėda
mi sudaryti ypatingas ap
linkybes, lenkai pasikvietė 
lietuvių atstovą stud. Bu
čį į savo pilį šalia Ciuri
cho ežero ir čia, įvedę į 
tamsų kambarį, šnekino lie
tuvį prisidėti, žadėdami ge
ras vietas per savo rėmė
jus išrūpinti. Tačiau jokie 
pažadai lietuvio Bučio ne
įtraukė į lenkų būčį...

Norėjo leisti laikraštį 
Tilžėje

Baigęs aukštuosius moks
lus neužilgo buvo pakvies
tas profesoriumi į Petrapi
lio dvasinę akademiją. Grį
žęs iš Šveicarijos, Būčys 
norėjo vykti į Tilžę ir pra
dėti leisti lietuvių katalikų 
laikraštį, tam darbui reng
damasis jis ir užsienin stu
dijuoti važiavo. Tačiau vysk. 
Baranauskas nesutiko, nes 
tokį darbą pradėjus rusai 
jam niekada nebūtų leidę 
grįžti į Lietuvą, o vysku
pas nenorėjo nustoti ga
baus kunigo. Profesoriau
damas akademijoje darba-

draudimo lietuviškos spau
dos: daugelis pačių rusų 
ragino vidaus reikalų mini- 
sterį atšaukti lietuviams 
spaudos draudimą. Ministe
rs vis delsė ir sugalvojo 
tokią nepaprastą priemo
nę: jis žinojo, kad lietuvis 
kalbininkas Jaunius neatsa
ko į jokius laiškus, taigi 
jis ir liepė savo sekreto
riui rašyti laišką Jauniui, 
užklausiant jo nuomonės, 
tikėdamasis, kad tas kalbi
ninkas neatsakys ir visas 
reikalas kuriam laikui bus 
pamirštas. Bet čia ministe- 
rio planus ^sumaišė Būčys. 
Kun. Būčys sužinojo apie 
šį svarbų laišką, sužinojo, 
kad Jaunius atsakymo ne
duoda ir pats nuvyko pas 
jį. Bet Jaunius nieko neį
sileisdavo. Tada Būčys pa
selino, kada tarnas neš pie
tus ir įsiveržė į jo kamba
rį. Jaunius teisinosi, kad 
atsakymo negalįs rašyti, 
nes skaudanti koja. Būčys 
jį ragino, sakydamas, kad 
ne gi koja, o ranka rašy
siąs. Jaunius sykį svečią 
priėmęs, jo greit neišleis
davo, tai ir Būčys, vėliau 
padedamas prof. Matulevi
čiaus ir Jakšto, išgavo iš 
Jauniaus raštą ir pats iš
siuntė ministerijai. Po dvie
jų mėnesių spaudos draudi
mas buvo atšauktas... Bū
čys rūpinosi ir garsiojo mū
sų kalbininko, Būgos, mok
slu, jam iš katalikų fondų 
išgaudamas stipendiją (po 
40 rublių mėnesiui).

Profesorių pristato 
patarnauti...

Būčys savo gabumais ir 
taktu buvo nusipelnęs Pe
trapilio inspektoriaus vietą, 
kai kurį laiką net pats va
dovaudamas šiai aukštai į- 
staigai, tačiau tikruoju jos 
rektoriumi nebuvo išrinktas 
vien dėl lenkų užsispyrimo, 
kad tai ne jų tautos žmo
gus. Nors būdamas taip 
aukšto mokslo ir eidamas 
tokias pareigas, jis buvo 
labai nuolankus.

Būčys labai veikliai da
lyvavo Vilniaus seime 1905 
metais ir buvo išrinktas į 
prezidiumą. Vėliau jis bu
vo vienas iš kūrėjų garsios 
krikščioniu demokratų pro
gramos, kurioje buvo sie
kiama laisvės Lietuvos žmo
nėms, žemės reformos ir 
kitų svarbių pagerinimų 
Lietuvos valstiečiams ir 
darbininkijai.

Universiteto rektorius
Nuo 1916 metų iki 1921

MARIJA LITURGIJOJE
Magnificat 
(Garbina)

(Ketvirtas spalių 
sekmadienis)

Advento sekmadieniuose 
mes girdime kartojant Ba
žnyčios ilgesį Pasaulio Iš
ganytojo. „Jūs, debesys, su 
lietumi atsiųskite pasauliui 
Teisųjį. O gal tu, žeme, 
atsivertum ir išduotum žmo
nijai Gelbėtoją?” Tokiais 
žodžiais pasireiškia kaip tik 
ilgesys Išganytojo. Ir tik
rai! Žmonijai atsivėrė dan
gus ir žemė. Pasaulio di
džioji paslaptis išsipildė. 
Amžinasis Dievo Žodis tapo 
kūnu. Įvyko tai, ką Die
vas buvo žadėjęs rojuje, ką 
pranašai savo pranašystėse 
nuo amžių žmonijai skelbė, 
ko Dievo parinkta tauta 
laukė.

Tie amžių lūkesčiai yra 
Marijai žinomi. Dar dau
giau: Ji pati bus ir yra 
tų didžiųjų Dievo planų 
vykdytoja. Tas, kuris ati
duos pasauliui savo meilę, 
gyvybę ir kraują, tas Die
vo Sūnus, Gelbėtojas, gaus 
iš Marijos savo gyvybę ir 
kraują ir širdį; bus Jos Sū
nus. Jį bučiuos, Jį glaus, Jį 
prie savo meilingos širdies. 
O jis vėliau kalbės jai: 
„Mano Motina...”

Keliaudama aplankyti sa
vo giminaitės Elžbietos, be 
abejonės, Marija buvo įsi
tikinusi, kad dangus ir ji 
težino, kas turėjo ir kas jau 
yra įvykę. Jai nuėjus ap
lankyti savo giminaitę Elž
bietą, prasidėjo Marijos 
Dievo Motinos garbės am
žius. Elžbieta išreiškė Jai 
savo pagarbą ir pasididžia
vimą: „Iš kur man tai, kad 
mano Viešpaties Motina at
eina pas mane” (Luk. 1, 
43) ? Ir toje valandoje, kai 
prisipildė Marijos širdis 
džiaugsmu, išsiliejo žodžiai,
„Magnificat” — Garbina 
mano siela Viešpatį, ir ma
no dvasia džiaugiasi Dievu-
je, mano Išganytojuje.

Tai Marijos giesmė! Tai 
gražiausia giesmė visame šv.

vieną stiprybę — dvasios 
švarumą. Kada jose teisy
bės jausmas gyvas, budrus 
ir stiprus, kada jos tėvynės

Vien tas moka kentėti, 
kas kiek palytėtas nemur- 
ma, neieško paguodos.

vosi lietuviškose draugijose 
ir rašė į lietuviškus laik
raščius. Jis ypatingu būdu 

| prisidėjo prie panaikinimo

metų kun. Būčys buvo Ame
rikoje ir čionai redagavo 
„Draugą”, važinėjo su pa
skaitomis, dirbo parapijos

Rašte. Kiekvienas sakinys, 
kiekvienas žodis pilnas jau
smų, kupinas giliausio turi
nio. Bet giliau verčia mus 
susimąstyti ir tarsi išpil
dyti Dievo pranašystę, su
teiktą žmonijai per Mari
ją: „Nuo dabar palaimin
ta mane vadins visos kar
tos.” (Luk. 1,47)

Bet ką tai reiškia, Mari
ja? „Visos kartos vadins 
Tave palaiminta.” Tie šim
tai milijonų žmonių, kurie 
gyvens kada nors pasauly
je po Tavęs, ar tie žmonės, 
Marija? Jei taip, tai kas 
Tu esi? Gal kokio nors 
galiūno sužadėtinė? O gal 
esi paties ciesoriaus duk
tė? Ne. Paprasta Nazare
to mergaitė. Bet prie tos 
pranašystės visa 19 amžių 
istorija yra pridėjusi savą
jį „taip.” Juk šiandien nė
ra pasaulyje garbingesnio 
žmogaus už Mariją. Pasau
lis garbingesnio žmogaus 
nežino. Ir taip yra nuo pat 
krikščionybės pradžios.

Apie pačią pagarbą ir 
meilę kalba nuo seniausių 
laikų švenčiamos Marijos 
šventės, ir dar daugiau — 
jos garbei pasaulis stato 
šventoves, bažnyčias, stato 
statulas, kurios jai pagar
bą ir žmonijos meilę nori 
sykiu išreikšti. Pati pirmo
ji bažnyčia, pastatyta Ma
rijos garbei, t. t., pirmoji 
Marijos vardo bažnyčia, y- 
ra Romoje vardu Sancta 
Maria Antiqua. Ta bažny
čia buvo pastatyta popie
žiaus Silvestro I ketvirto 
šimtmečio pradžioje. Gar
sioji šiandieninė Romos 
bažnyčia, kurioje ne vienas 
Lietuvoje ar Amerikoje gi
męs ir augęs jaunuolis yra 
atlaikęs savo pirmąsias 
šventąsias mišias, yra Sanc
ta Maria Maggiore, pa
statyta 4-to šimtmečio an
troj pusėj. Ir taip prasidė-

Ijo tarsi lenktyniavimą 
lenktyniavimo amžius „X 
paties Tarnaitei” page 
Visi — karaliai, kunig 
ščiai, vyskupai, kunigai 
skiri miestai ir kraštaį 
stengėsi vieni už kitus 
žesnes pastatyti bažny 
ir šventoves Marijai, 
kad pakankamai buvo 
rodyta: „Nuo dabar p 
minta mane vadins 
kartos.”

Ir Lietuva nemieg 
Kai Lietuvos didieji pc 
kaip Mikalojus Radvila I 
dasis, Chodkevičiai, K pasaulyje mo- 
gailos, Kiškos, Gurskia tėra taip gera gy- 
kiti, žūt būt, buvo past $P P° Amerikos^
lietuvius katalikus pavi įėt» vėliava, — kaž 

-J- J • • ,v ’ ’-okai skaitytas sa- 
-nsiminė ir kurs šiuo 
pt reikšmingas. Pra-

protestantais — iš kat 
kų buvo atimamos baž 
čios, kunigai žudomi ai 
tremiami, žmonės buvo j :nuo smulkiausių iki 
varta varomi į protes R dalykų amerikie
tiškas pamaldas, pamo 
ninkai buvo tuo laiku 
klausomi nuo didikų ir 
j orų—lietuviai, vargo sj 
džiami, savo viltį su 
Marijoje.
ta, kad kas Tavęs šau 
si, o būtų apleistas.” 
iš tikrųjų! Būriais suk 
pę prie Stebuklingosios 
tinos paveikslų — Aui ' 
Vartų, Žemaičių Kalvar 
Pažaisly, Šiluvoj — me

— Tavo pagalbos šau 
mės, šventoji Dievo Gin 
toj a!

Marija yra mūsų Mot j 
o mes Josios vaikai. Šve 
atminimo popiežius Pi 
XI Lietuvą pavadino N mis gėrybėmis, ly 
jos Žeme. Mes, lietuje buvę nuo amžh 
ypatingi esame Marijos 
kai. Lietuva buvo apgi įme, kaip žmonės Iii 
lietuviai išliko katalil ają už tautų laisvę, r 

Lietuvi, Katalike! N 
mirški Krikščionių PaĮ į 

bos Marijos! 
išpildyti tuos 
žodžius, kad:

rjli lygintis su kitų 
moterimis. Ji turi 

; laisvę, daugiau į- 
i progų atsiekti tai, 
m gyvenime užsibrė- 

Juk nėra gii Ramiausius patogu- 
jukamiausias gyve-

moteris — Amerikos 
. labai retai arba i. 
ęae tai negalvoja. J 
į nesiskiria nuo to; 
:ės, kuri visados sko 
bet niekad negrąži 

ai visados vaikšto 
-bet pati nieko ne 
lir tt.

■jndojasi visomis j e

skirtos.

taikingą ateities g: 
Žinome, kokia ve

Mes tui i toji tauta, kuriai len 
pranašy ssyti kiekvieno tire 

Nuo da :džio, įsakymo ari 
palaiminta Tave vadins iti mirtį, išnaikir 
sos kartos”.

Vilius Aksiui i

NAMINIS, VIDAUS FRONTAS
laisvė, kuria naud 
kasdien šioje šaly

taip pat krauju : 
lArmesją tinkan 
>e? Ar nors tie

darbą Sheboygane ir Wau- 
kegane. Dar ir dabar jį mie
lai prisimena parapijiečiai. 
Grįžęs į Lietuvą buvo pa
kviestas Lietuvos universi
tetan profesoriauti. Kaip jis 
čia pasižymėjo savo moks
liniu darbu ir taktu, gali
ma spręsti iš to, kad 1924 
metais buvo išrinktas Lie
tuvos universiteto rektoriu
mi. Pažymėtina, kad rekto
rius buvo profesorių ren
kamas ir kad jų daugelis 
anaip toli nebuvo katalikai, 
bet jie įvertino kun. Bučio 
nuopelnus. Jis juk Pirmojo 
Lietuvos seimo buvo pa
kviestas paruošti besiku
riančiam Lietuvos universi
tetui planą, kurs su kai ku
riais pakeitimais ir buvo 
priimtas.

Generolas ir Vyskupas
Bet tasai mokslo žmogus, 

išleidęs vis ą eilę veikalų ir 
parašęs kelis šimtus straip
snių laikraščiuose ir žur
naluose, buvo ir nuoširdus 
vienuolis. Lietuvos ir kitų 
kraštų marijonai jį išrinko 
savo generolu. Kun. Būčys 
išvyko Romon ir ten tose 
pareigose išbuvo daugiau 
kaip šešerius metus. Popie
žius kun. Būčį numatė tin
kamu veikti tarp unijotų, 
apaštalauti tarp rusų: 1930 
metais jis buvo konsekruo
tas rytų apeigų vyskupu. 
Be to, jisai pirmas iš lie
tuvių buvo išrinktas Tarp
tautinių Eucharistinių kong
resų nuolatinio komiteto 
garbės nariu. Dabar Eks
celencija yra Romoje. Jis 
labai sielojasi Lietuvos rei
kalais ir net per Vatikano 
radiją vedė, o gal ir dabar 
tebeveda, lietuvišką religinę- 
valandėlę.

K. J. Prunskis.

galime, prisidedai 
:«išlaikymo ?
atą savaitę pasibai 

balsavimu

SVARBIAUSI AŠIES ME- | lygomis „Spitfire” lėkt 
bombonešiams lydėti, le 
vosios artilerijos kanuoL . 
visą gamybą iš kai _
anglų amunicijos dirbtm a skaitlingi buri 
davė medžiagą ir 250 ? stovėdavo eilės
anglų darbininkų Jungt: ilguma m 
Valstybių aerodromams ~ 
tyti; užleido naudotis ar . 
aerodromus ir jų įren: 
mus. Anglų laivų staty 
dirbtuvės visame pašau 
taiso Jungtinių Valsty 
laivus.

Australija Nuomos -I 
skolos sąlygomis du 
mums pieną, mėsą, vais: 
vilnas ir medvilnės dra 
žius Jungtinių Valstybių 
ro pajėgoms, ji siunčia ,^ dar , 
vilną į Ameriką. Austr ■ - 4
jos darbininkai pastatė d 
gumą Amerikos stovykh 
aerodromų toje šalyje. 73 pirkioje būtų"išva 

Naujoji Zelandija st liūčiai papenėti, 
mūsų karo jėgoms toje 
lyje daugumą maisto, o t & Domicėlė, 
pat cementą, ir medį, 
darbininkus įvairiems 
bams.

KAVOS TAUPYMAS l’ _ akis vartalioda:

LAI PARODYTI

Jungtinių Valstybių Karo 
ir Valstybės departmental 
neseniai oficialiniai paskel
bė faktus, kurie sugriovė 
Ašies propagandos mašinos 
leidžiamus melus.

Pirmas Ašies melas yra 
tas, kad Amerika veda ka
rą su doleriais, palikdama 
savo sąjungininkams muštis 
karo frontuose.

Karo Department© sekre
toriaus padėjėjas John Mc- 
Cloy sumušė tą melą pra
nešimu, kad daugiau, kaip 
pusė milijono Jungtinių Val
stybių kareivių yra įvai
riuose frontuose už Jung
tinių Valstybių ribų.

Per pirmus devynius mė
nesius po Perlų Uosto, 
gruodžio 7 dienos, viduti
niai po 
mėnuo, 
rengimu 
įvairius
bar Jungtinių Valstybių ka
ro jėgos dar skaitlingiau y- 
ra siunčiamos į užjūrius.

55,000 vyrų kas 
su pilnu karo ap- 
buvo siunčiami į 

kovos frontus. Da-

Kitas Ašies melas yra, 
kad Nuomos-Paskolos pa
galba yra vienašališkas biz
nis, kurs išmelžia Jungti
nių A. Valstybių išteklius 
ir nieko Amerikai neduoda 
nei dabar, nei kada nors 
ateityje.

Faktai tačiau rodo, kad 
Anglija davė Jungtinių Val
stybių karo pajėgoms, Nuo
mos-Paskolos sąlygomis, di
delius kiekius apsaugos ba
lionų, priešlėktuvinių ka- 
nuolių ir detektorių; ji da
vė korvetų, laivų kovai 
prieš submarinus, lėktuvų 
ir karo laivų Jungtinių 
Valstybių konvojams At
lanto pakraščiuose sustip
rinti.

Anglijoj ir Airijoje ang
lai davė Jungtinėms Valsty
bėms Nuomos-Paskolos są-

ą stovėdavo eilės

Įvairios kilmės, įvi 
išsilavinimo motery 
savo eilės užsiregi

(Tęsiny

d

I ir sodų, ir vėl pa
1 garsiai šnekėjosi si 

marškiniai jam
i

Ūuėiai papenėti.
Įujiori, kad aš g

■k viena jau patruko 
Sakutis. — Tai neuži
i kutą...
Šnona aš tau ar pat

dievas mato, kad tu i
Netrukus prasidės ka1 ‘-rimtai, kaip iš s 

pardavinėjimas su kny į 
temis, todėl primintina ' Juzele, į kokį varĮ 
vą naudojantiems, kad 1 j^ktai suspigo Dom 
kia:

Wužėle, į kokį varĮ 
J ; ’ _ cio. 1

ar nepasileis rau 
^jo Kukutis paimti j 

vuxv*, mvu ūma 
j Iš po tų naujo vi 

kipkvie ?iirPutli nugara b 
taip išlindę, kaip ; 

, , • ? regėjęs, nors dvide
kavos ki< 4fceie pragyveno.

1) Taupyti kavą kiek Paim’ ą M tarti, bet ū
Įima.

2) 
mą, 
dieną mažiau.

3) Naudoti
kaip galima mažesnį. Je^enef jisai sustojęs 
nesvarbu ją gerti, tai vi Žo taip'užsirėkė ant 
negerk. darbų, be to, dar par

4. Virti kavos tiek, ki <ses per ketverius n 
jos galima išgerti.

Mažinti kavos vart( 
naudojant

Pilietybes Pamok* įįsisJ 1 aosisva

>nėj jisai sustojęs

Nubiį be to, dar par 

kad taip išsyk pi 
o kai nusibos d

T? apsisvarstęs, Kuku 
Gražiai išleista knyguy.°niicelyi gero žc 

„Pilietybės Pamokos” 1°
ma gauti „Amerikos” .Pja3^u
nistracijoje, 222 So. 9th ““į

Brooklyn, N. Y.

T būdavo didelio triūi



JOJE
Kiekvienas sakinys, 
as žodis pilnas jau- 
pinas giliausio turi- 

giliau verčia mus 
yti ir tarsi išpil
do pranašystę, su- 
monijai per Man
io dabar palaimiu- 
s vadins visos kar
ink. 1,47) 
ą tai reiškia, Man
gos kartos vadins 
laiminta.” Tie Sim
onų žmonių, kurie 
kada nors pasauly- 
avęs, ar tie žmonės, 

Jei taip, tai kas
Gal kokio nors 

sužadėtinė? 0 gal 
es ciesoriaus duk-

Paprasta Nazare- 
yaitė. Bet prie tos 
stės visa 19 amžių 
yra pridėjusi savą- 
” Juk šiandien nė- 
ulyje garbingesnio 
1 už Mariją. Pasau- 
bingesnio žmogaus 
Ir taip yra nuo pat 
nybės pradžios, 
pačią pagarbą ir 
alba nuo seniausių 
venčiamos Marijos 
ir dar daugiau — 

bei pasaulis stato 
is, bažnyčias, stato 

kurios jai pagar- 
monijos meilę nori 
reikšti. Pati pirmo- 
fčia, pastatyta Ma- 
irbei, t. t., pirmoji 
vardo bažnyčia, y- 

loje vardu Sancta 
Vntiqua. Ta bažny- 
0 pastatyta popie- 
ilvestro I ketvirto 
io pradžioje. Gar- 
šiandieninė Romos 
l, kurioje ne vienas 
e ar Amerikoje gi- 
ingęs jaunuolis yra ¥

savo pirmąsias įW • 
as mišias, yra Sanc-.^fct 
ia j
4-to šimtmečio an-;sos kars

paties 
Visi 
ščiai,

ir

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė
iiiihMiimiiiaiiiiiaBiiiiBiiiiiaiiiiiHimmkartos,'1 UlUUM

Ir bJ

stengą

kaip Jijk. 
dasis, H 
gailos, 3 
kiti, žūt Įį 
lietuvius

OTERIS - AMERIKOS PILIETĖ
— Niekur pasaulyje mo- 

1 ims nėra taip gera gy- 
s iti k^ip po Amerikos

jgždėta vėliava, — kaž 
r senokai skaitytas sa
ys prisiminė ir kurs šiuo

varta tu YPač reikšmingas. Pra- 
tišįag 5 lant nuo smulkiausių iki 
mukai £ 
klausote;; 
jorų-į

šiaušių dalykų amerikie- 
negali lygintis su kitų 

' ištų moterimis. Ji turi 
[esnę laisvę, daugiau į- 
rių progų atsiekti tai, 

t savo gyvenime užsibrė- 
: prieinamiausius patogu- 
is, tinkamiausias gyve
no sąlygas.

ai, 0 1ĖĮ 
iš tikrųjį 
p? prie į 
tinos pjtf Bet moteris — Amerikos 
Vartyk 
Pažaisly 
-ii] 

mės, fer 
toja!

ietė, labai retai arba ir 
lai apie tai negalvoja. Ji 
D būdu nesiskiria nuo tos 
imynės, kuri visados sko- 
asi, bet niekad negrąži- 
, kuri visados vaikšto į 
ęčius, bet pati nieko ne- 
iečia ir t.t.
Ji naudojasi visomis jai 
kiamomis gėrybėmis, lyg 
s būtų buvę nuo amžių, 

1 i taip skirtos.
Matome, kaip žmonės lie- 
kraują už tautų laisvę, už 

• mų, taikingą ateities gy- 
niirški fc nimą. žinome, kokia ver- 

yra toji tauta, kuriai lem- 
I klausyti kiekvieno tiro- 

jia Mouv----- žodžio, įsakymo arba
Maggiore, pa- palaimi^' .sirinkti mirtį, išnaikini- 

ą.
'oji laisvė, kuria naudo- 

-lės kasdien šioje šalyje, 
ivo taip pat krauju at- 
rkta. Ar mes ją tinkamai 
ertiname? Ar nors tiek, 
ek galime, prisidedame 
ie jos išlaikymo?

bombraeL praeįtą savaitę pasibaigė 
gistravimas balsavimui, 
isdien skaitlingi būriai 
nonių stovėdavo eilėse, 
idelė dauguma jų — mo- 
rys. Įvairios kilmės, įvai
rus išsilavinimo moterys 
ūkė savo eilės užsiregis-

o mes fe 
atminimo

ypatingi

lietuviai j

bos fc

3-iu simunecio an-,“'™ gi
lėj. Ir taip preside-) jjr

ŪMINIS, VIDAUS»
IAUSI AŠIES ME- 
VI PARODYTI

inių Valstybių Karo 
Lybės departmental 

oficialiniai paskel
tus, kurie sugriovė 
ropagandos mašinos 
us melus.
s Ašies melas yra 
l Amerika veda ka- 
oleriais, palikdama 
ungininkams muštis 
mtuose.
Departmento sekre- 
padėjėjas John Mc- 
mušė tą melą pra- 
kad daugiau, kaip 

lijono Jungtinių Val- 
<areivių yra įvai- 
frontuose už Jung- 
dstybių ribų, 
irmus devynius mė- 
po Perlų Uosto, 

1 7 dienos, viduti- 
55,000 vm kas

su pilnu karo ap-|" 
buvo siunčiami 1;

kovos frontus. Da
gtinių Valstybių ka- 
j dar skaitlingiau y- 
liamos į užjūrius. 
Ašies melas yra, 

omos-Paskolos pa
ra vienašališkas biz
’s išmelžia Jungti- 
Valstybių išteklius 
Amerikai neduoda 

ar, nei kada nors

vosios si 
visa gr

davė e:

Vaistyk: ■ 
tyti; ofe 
aerodrec 
mus, Ali 
dirbtuvė ' 
taiso M 
laivus,

Ausini- 
skolos 
mums 
vilnas ir5 
ausJuop 
ro pajėgi

3

IraWw; su stikline sunkos kurioje 
kepė kalakutas, įdėti trys 
šaukštai garstyčių, pusę sti
klinės vyno, truputis cuk
raus, visa tai sumaišyti ir 
gerai užvirinti.

Apelsinų Šaltumynas
li/2 šaukštuko želatinos, 
% puoduko šalto van- 

dans.
i/2 puoduko medaus, 

puodukai

truoti. Daugelis jų ir visai 
nesinaudojo net užsiregis
travimo proga, lengvabūdiš
kai ranką pamodamos į tai. 
Ar gi tuo jos įrodė, kad įver
tina visa, ką šioje šalyje 
gauna? Ar brangi jai ta 
laisvė, kuria ji ir jos šei
ma naudojasi? Aišku, kad 
ne!

O kaip su tomis, kurios 
užsiregistravo? Kurios pa
sinaudoja ta teise? Ar jos 
pilnai pasiruošusios atduo
ti savo balsą už tinkamą 
ir geriausią kandidatą?

Dauguma jų, be abejo
nės, yra puikiausis šeimi
ninkės, geros virėjos, siu
vėjos, ekonomistės ir, aps
kritai, gabios visų reikalų 
vedėjos, sėkmingos profe
sionalės. Ir tuo tarpu dau
guma jų, net didesnė dau
guma, nepažįsta, net nieko

V. Kumpikevičiūtė.

Prie Upės
Tu palikai mane prie upės, 
Tarp šieno pradalgių mane. 
Srovėje žiogas žalias supės 
Ir žaidė vėjas ramune.
Atėjo pievosna piovėjai, 
Sidabro dalgėm nešini.— 
Ir upės nendrė klausė vėjo:
— Kam išeini, kam išeini.
Ir mirė žiedas pradalgėje, 
Kaip žiogas upės sūkury.

v O nendrių šnekoje girdėjai— 
— Ir tu ir tu sulinkt gali.
Kam palikai mane prie upės, 
Prie šieno pradalgių mane. 
Srovėje žiogas liovės supęs 
Ir vėjas — žaisti ramune . . .

IMININKEMS
Alaus Sriuba

nežino apie išrenkamuosius t keturius literius alaus A-v, „žmones. Ar jie didis ar ma
žins mokesčius, ar 
išlaidus su miesto 
stybės pinigais, ar 
turima supratimo.

Jei balsuotojas nesidomi 
jį liečiančiais reikalais, ku
riems tvarkyti yra renka
mi asmenys, tai išrinktieji 
tuo mažiau apie juos gal
vos. Kam čia koks nors po
litikas bereikalingai jaudin
sis dėl leidžiamos pinigų su
mos, kam jis planuos ir 
sunkiai dirbs, kad sutaupy
tų kada pats balsuotojas, 
mokesčių mokėtojas, nekrei
pia į tai dėmesio.

Jei nesiliausime rinkę vi
sai nežinomų ar mažai ži
nomų asmenų, ateis laikas, 
kada tas nežinomasis 
sisuks ir pradės mums

jie 
ar 
ne,

bus 
val- 
ne-

šaukštus me- 
šaukštas aly-

įdėti 2 ar 3 
daus, vienas 
vos, supiaustytą riekutėmis 
vieną citriną ir viską už
virinti. Prie šios sriubos ga
lima duoti padžiovintos tam
sios duonos, kurią prieš 
džiovinant patepti sviestu, 
apibarstyti druska ir kmy
nais.

Kalakuto Ruliadas
Paprastu būdu nuvalyti 

kalakutas ir nuo viso at-

įberti keturi 
duonos trupinių, 

cukraus, keli

kiaušinių 
apelsinų

apelsinų sun-

baltymai, 
tarkuota žie-

sa Europa. Savo nepaisy
mu mes prisidėsime prie pa
naikinimo tos laisvės, kuria 
mes taip didžiuojamės, ku
rios dėka mes susilaukia
me žmoniškų gyvenimo są- 

at- lygų, įvairių teisių, dėl ku- 
į- rių žmonės kovoja ir mirš- 

sakyti, kas daryti, vietoj, ta.
kad mes jam įsakytume. Ir 
taip jaunoji karta gali

Taigi būti sąmoninga A- 
pa- merikos piliete yra kiekvie- 

tekti į rankas panašių ti- nos mūsų pareiga.
ronų, nuo kurių kenčia vi- Laimutė.

sargiai nulupti oda. Mėsą 
su kaulais tušinti su svo
gūnais ir keliomis morko
mis, druska ir pipirais. Vė
liau mėsą atskirti nuo kau
lų, supiaustyti smulkiais ga
balėliais, sutrinti žalios 
kepenys, įmaišyti pakepinti 
lašinukai su svogūnais, į- 
piaustyti trys kietai išvirti 
kiaušiniai, 
šaukštai 
šaukštelis
šaukštai tirpyto sviesto. Į 
visą myšinį įplakti keturi 
žali kiaušiniai, gerai išmai
šyti. Visa tą gerai išmai
šytą masę sudėti į nuluptą 
nuo kalakuto odą ir susiū
ti. Visos masės turi būti 
tiek, kad prikimšta oda 
gautų kalakuto panašumą. 
Jei atrodo, kad bus perma- 
žai, reikia įpiaustyti virtos 
veršienos. Kepti pečiuje kol 
gražiai paraus. Duoti į sta
lą su garstyčių padažu.

Garstyčių Padažas
Pakepinti šaukšte sviesto 

šaukštas miltų, sumaišyti

Antanas Vaičiulaitis.

OMU ŽMONA
Į (Tęsinys)
Taip saulutė dar sykį nusileido už žalių ly- 
imų ir sodų, ir vėl patekėjo. Tą rytą Ku- 
utis garsiai šnekėjosi su savo pačia. Prisa- 

jos darioj, kad marškiniai jam būtų išskalbti, kad 
gumą į|f 'indys pirkioje būtų išvalytos, sriuba išvirta
aerodroS

Naujoji ■ 
mūši; $

j vaikučiai papenėti.
;— Tu nori, kad aš galą gaučiau!
irkštė Domicėlė.
— Ne viena jau patruko nuo tiek triūso!—at- 
ėrtė Kukutis. — Tai neužmiršk—sakau tau pas- 
utinį kartą...
i— Žmona aš tau ar paklodė, kurią visur val
iotum? — akis vartaliodama, pakėlė balsą jinai. 
Į— Dievas mato, kad tu man dar nė žmona ne- 
uvai, — rimtai, kaip iš sakyklos, atsiliepė Ku-

su-

KA$ 1 ■
utis

Netruk ; —
pardavūU ii nelauktai suspigo Domicėlė ir, apsikniaubus 
temis, ttf 1 ’ ” ‘
vą Daili1/'
kia:

Mamužele, į kokį vargą mane išleidai! —vi-

MOTINA
AUKLĖTOJA

TAUPUMAS

(Tęsinys) 
žmonių, nemokančiųYra 

atskirti taupumo nuo šykš
tumo. Jiems rodos, kad kas 
taupus, tai ir šykštus. Iš- 
tikro, pažiūrėti — šykštu
mas ir taupumas šiek tiek 
panašus į kits kitą ir tau
pumas gali lengvai pavirsti 
šykštumu.

Bet įžvelgus giliau, ma
tyti, kad jiedu taip skirias 
nuo kits kito, kaip diena

2 
kos.

2 
2 

vė,
truputis druskos.
Ištarpinti želatiną šalta

me vandenyje (y4 puodu
ko). Sumaišius y2 puoduko 
vandens, medaus ir tar
kuotą apelsinų žievę —už
virinki. Įmaišyk ištirpinta 
želatiną ir maišyki iki iš- 
sileis. Atvėsinus supilki a- 
pelsinų sunką ir atšaldyki 
iki sutirštėjimo. Masei su- 
tirštėjus, gerai išplaki plak- nuo nakties, šykštus žmogus 
tuvėliu, įmaišyki gerai iš- renka turtą dėl to paties 
plakti kiaušinių baltymai su turto meilės, del to, kad 
druska, vėl reikia išplakti nori kodaugiausia turėti, 

turtas yra jam tikslas. Tau
piajam žmogui turtas visai 
nėra tikslas, bet priemonė 
geriems ir kilniems tiks
lams pasiekti.

Taupus ne del to neaikvo- 
ja pinigus, kad juos myli, 
bet dėl to, kad neleisdamas 
jų niekams, jis viena —ga- 
yės juos suvartoti naudin
gai, o antra — nepapras ten
kinti kiekvieną savo užgai
dą. Tad taupumas yra do
rybė, o šykštumas nedo
rybė.

Pats Kristus norėjo mus 
išmokyti taupumo, kada pa
dauginęs, tarė apaštalams: 
„Surinkite, kas liko trupi
nių, kad nepražūtų.”

Taupumas yra surištas su 
kita dorybe, su susivaldy
mu. Kam daugiausiai aik- 
voja išlaidus žmogus? Sa
vo pilvui prikimšti ir pri
pilti, gražiai apsirengti ir 
kitokiems geiduliams paten
kinti — žodžiu sakant, į- 
vairios rūšies gėriams.

Bet nėra žmogui didesnio 
pavojaus už savo geidulių 
tenkinimą. Kas nemoka jų 
valdyti, tas niekuomet ne
pasieks bent kiek aukštes
nio dorovės laipsnio. Juo 
žmogus tenkina savo norus, 
juo jie auga ir, pagaliau, 
niekuomet jis nėra pasiten- 

padarė pirmą tokią, kurią kinęs. Jis palieka saunora 
gali užsukti kada nori. ir savanaudis, kuriam vis

įsta-ir supylus į formas 
tyti į šaldytuvą.

Mėsos Blyneliai
3 šaukštai taukų,
% svaro maltos mėsos,
2 sukapoti svogūnai,
4 šaukštai miltų,
2 puodukai verdančio van

dens,
3 puodukai paruoštų mil

tų,
iy2 puoduko pieno,
IV2 puoduko vandens.
Pakepinti svogūnus tau

kuose, sudėti mėsą ir pa
rausvinti, nuolat maišant, 
apibarstyti miltais, druska, 
pipirais, užpilti karštu van
deniu, uždengti ir tušinti 
30 min.

Sumaišyti blynų miltus su 
pienu ir vandeniu, iškepti 
aštuonius blynus iš abiejų 
pusių. Į kiekvieną įdėti po 
du šaukštus paruoštos mė-, 
sos, 
štus

suvinioti ir duoti kar- 
į stalą.

NE JIS PIRMAS

Sūnus: — Ar ištikrųjų 
Edisonas buvo pirmasis, 
kuris padarė kalbamąją ma
šiną?

Tėvas: — Viešpats pada
rė pirmąją, bet Edisonas

gali užsukti kada nori.

M. Pečkauskaitė $

$ u V $

tiek, ar kiti miršta badu, 
ar vaikščioja pusplikiai.

Negali būti liūdnesnis re
ginys už vaiką, kuris ne
pratęs susilaikyti, valdyti 
savo norus. Toks vaikas ži
nodamas tėvų vargus ima 
lengva sąžine iš jų pinigus 
ir lengvai juos praleidžia.

Iš mažens nepratusiam 
atsisakyti nuo savo norų, 
suaugus neužteks paskui ir 
algos, tada tikriausiai ieš- 
kosis pašalinių pajamų, ne
sutinkančių su sąžine. O 
jei tai yra mergaitė, tai iš
tekėjusi, ji privers vyrą jų 
ieškoti.

Be to, išlaidus žmogus ne
gali sušelpti artimo, nors 
ir dėl tos vienos priežas
ties, kad nebeturi kuo, vis
ką sau pačiam eikvodamas.

Tat, be kitų dorybių, rei
kia vaiką mokyti taupyti ir 
prisiturėti. Juo anksčiau 
pradėsi, juo lengviau bus 
įpratinti. Lengvumo tai nė
ra lengvas darbas. Iš pat 
pradžios jau gausime kovo
ti su vaiko smaližavimu. 
Tas smaližavimas dar yra 
ugdomas, dažnai davinėjant 
vaikui skanumynų. Nepra
tinkite vaiko prie to, at
minkite, kad dėl tokio trum
po pasigėrėjimo darote jam 
ilgos, gilios žalos.

Gavus jam nuo ko 
skanumynų, neleiskite 
valgyti daug iš karto,
damos padėti kitam kartui. 
Papratęs taip valdytis, jis 
paskui ims taip daryti sa- 
v o noru. Paskui eikite dar 
toliau: liepkite vaikui do
vanos dalį padėti neesan
tiems namie namiškiams. 
Jie sugrįžę turi tą dovaną 
priimti, gražiai padėkoti ir, 
gink Dieve, neatiduoti vai
kui atgal.

Paūgėjus jam, • 
kad jis prižiūrėtų 
bužius, žaislus, 
Kiekvienas vaikas
kęs naikinti; nemokamas ir 
neprižiūrimas jis laužo žai
slus, plėšo knygas

nors 
su- 

liep-

žiūrėkite, 
savo dra- 

knygas.
yra lin-

i tačiau rodo, kad 
davė Jungtinių Vai- 
aro pajėgoms, Nuo- 
kolos sąlygomis, di- 
iekius apsaugos ba- 
priešlėktuvinių ka- 
r detektorių; ji da- 
vetų, laivų kovai 
ibmarinus, lėktuvų 
> laivų Jungtinių 
ų konvojams At- 
ikraščiuose sustip-

oj ir Airijoje ang- 
Jungtinėms Valsty- 

iomos-Paskolos są-

riegalvį, ar nepasileis raudoti.
^Norėjo Kukutis paimti ją už peties, suraminti 
' gerą žodį tarti, bet ūmai ranką, kaip nudegęs, 
įtraukė. Iš po tų naujoviški; marškinių jo žmo- 
ps pečiai ir putli nugara buvo pro smulkius mez- 
inėlius taip išlindę, kaip jis niekad savo amžiuj 
ebuvo regėjęs, nors dvidešimt su kaupu metelių 

mą, 1 Marcele pragyveno.
^Priemenėj jisai sustojęs apsidūmojo. Gal be 
įikalo taip užsirėkė ant pačios—nepratus prie 
lodų darbų, be to, dar pamokyta, nes gimnazijoj 
vi klases per ketverius metus baigė, tad ko čia 
enorėti, kad taip išsyk prijunktų. Tegul dar pa
lepina, o kai nusibos dykinėti, pati ko nusi- 
rerti ieškosis.
Taip apsisvarstęs, Kukutis pasidrąsino ir grį- 

3 savo Domicėlei gero žodžio tarti. Patyliukais 
elino ir pamatė, kaip jo vargšelė, lovoj sėdėda- 

11 ia, prieš veidrodį plaukus taisėsi ir taip iš vi- 
)s širdies linksmai kikeno, net tie smulkūs mez- 
Inukai ant jos nugaros drebeno.

į ĮNuo tėvų ir protėvių laikų šeštadienis Kuku- 
ma ga® .uose būdavo didelio triūso diena. Aliai mažiau-

Įima.
2)

3) 
kaip 
nesvarbi 
negeri 

4.VF 
jos gali^

Gra^ 
„Pilietį

nistraūj0/.
Brooklyn I

sias daiktelis turėdavo būti tvarkoje,—ir marš
kiniai iškočėti, ir pirkia švari, ir vaikai išmaudy
ti... Bet šiandien viskas buvo suirę. Ir visoms bė
doms padidinti, bernas Vincentas Kukučiui pa
sakė, kad pamesiąs ir išeisiąs geresnės duonos 
ieškotis, jeigu jam čia šaltą putrą reikės nuolat 
srėbti.

Tie žodžiai šemininką ligi pat širdies nusmel
kė. Kas girdėjo, kad kada nors tarnai būtų Ku
kučius pametę dėl maisto ar dėl nepriežiūros!

Švytruodamas stora gumbuota lazda, kurią 
dar jo tėvas buvo iš obelies išpiovęs, Kukutis kie
tu žingsniu iš vartų, pro kuriuos buvo beeinąs 
pas girininką malkų žiemai užpirkti, kai išgirdo 
Vincento tiesas, patraukė Kukutis atgal per kie
mą. Nenusikrenkštęs už durų, kaip priderėtų, 
duodant žinią apie save, įgriuvo į seklyčią ir įsi
rėmė galingai vidury aslos.

Domicėlė, ant alkūnių lovoj pasirėmusi, stebė
jo, kaip josios batukus, — tokiomis aukštomis 
kurkomis, — tarnaitė Ona net išsivempusi žvilgi- 
no.

— Domiciuk!—prabilo Kukutis.
— Žinau, žinau — vėl su savo pamokslais! — 

atšovė žmona.
—' Jei žinai, tai ir daryk, kaip reikia, — pakėlė 

jis balsą, tokį rinitą ir rūstų.
— Motinėlė man sakė, kad aš čia nesiduočiau 

gainiojama ir purve nemirkčiau.
— Klausyk, — lazda sulig kiekvienu žodžiu 

dunkstelėdamas, tarė Kukutis: — aš dabar išei
nu malkų užpirkti, ir žiūrėk, kol grįšiu, kad pie
tūs būtų išvirti, pirkia švari, vaikai prižiūrėti....

— Liepk Rudžiui būdoj, o ne man, — atrėžė 
Domicėlė.

Spiovė ji į vidurį aslos, kur Kukutis stovėjo, 
palindo po patalais, savo vyrui atgręždama nu
garą ir dar iržliu balsu pridėdama:

— Anava, tai ir turi!
Nė pats Kukutis nesuprato, kas atsitiko. Tik 

smarkus jo giminės kraujas siūbtelėjo per jį visą, 
akyse pažaliavo ir vėl pabalo — sudulkėjo pūkų 
ir plunksnų debesys ir ligi lubų pakilo, kai 
jisai, griausmingai surikęs, tvykstelėjo savo vėz
du per patalus. Triokštelėjo lazda, jo tėvo iš obe
lies išauginta ir tiek muštynių su kitų kaimų 
bernais atlaikiusi.

Dar jis matė, kaip tarnaitė Ona nėrė iš kamba
rio, metusi batuką ant grindų. Domicėlė spigte-

Įėjo, suspurdėjo lovoje ir, skėstelėjus rankas, lyg 
pasigailėjimo maldaudama, žlegtelėjo savo guo
lyje.

Kai truputį atsikvošėjo, Kukutį nusmelkė 
toksai negeras jausmas, lygiai toks, kada kas 
nors baisaus atsitinka: ar namai užsidega, ar 
vaikas į šulinį įkrenta...

— Viešpatie, argi?.. — toptelėjo negera min
tis Kukučiui.

Jo kūnas pagaugais nuėjo: jam net savo dva
sioje baisu buvo ištarti, kad jis gal savo žmoną, 
nei kokią musę, nutrėškęs.

Taip jam negera pasidarė, kad nė pats nepa
matė, kaip su lūžusios lazdos galu saujoje ir pa
sišiaušęs nei šernas, jis atsidūrė laukuose,.skver
nais ore pūsčiodamas. Ėjo kaip girtas, rankomis 
skeryčiodamas ir šūkaliodamas vienas sau, kol 
pasiekė skynimus ir sudribo ant kelmo.

Rado jį ten po geros valandos kalvis Dudutis, 
kuris ėjo savo pabėgusio kuilio ieškodamas. Žiū
ri žmogus ir savo akimis netiki: sėdi ant kelmo 
Kukutis su basliu rankoje, mataruoja galva, lyg 
kuinas, nuo sparvų gindamasis, ir vis kažin ką 
sapalioja vienas sau.

— Kas tau, Klemensėli? — užkalbino jį kalvis.
Pakėlė Kukutis pablūdusias akis, valandėlę 

spoksojo, lyg nepažindamas kalvio, ir tik paskui 
.jau atsiliepė:

— Ar tai tu čia, Tadeli?
Ir vėl lingavo galvą, kartodamas:
— Tai padariau, tai padariau....
Žodis po žodžio, Dudutis iškvotė iš Kukučio vi

są istoriją ir pamokydamas pridėjo:
— Neklausei manęs, Klemensai, kai tave at

kalbinėjau ,dar net pykai.... Negirdėjai, kaimy
ne, protingo žodžio... Kur dailios užsimanei...

— Sugriešijau, Tadeli, sugriešijau. Tuštybė 
mane apsėdo, tuštybė. Matai, mano amžinatilsį 
Marcelė, kad Dievulis jai dangų duotų, — buvo 
už mane vyresnė, anksti suseno. Tai ir nedyvai, 
kad ėmęs kartais ir pagalvodavau apie gražesnę, 
dar ne taip seną bobikę. O čia kuris laikas jau 
be vyro vyto Domicėlė—negerovė ir pakišo mintį 
apie ją. Merga nepeiktina atrodė....

— Negirk dienos be vakaro, mergos — be pa
talo, — nutraukė Dudutis.

— Kad tik gyva būtų, — liūdnai atsiliepė Ku
kutis.

Kalvis nupūtė paskutinį dūmą 
kratė į kelmą žarijas ir tarė:

iš pypkės, iš-

— Kas bepatikės, kad tokią stambią mergą 
savo lazda nudobtum... Neimk jau per daug į 
galvą.... Na, bet man laikas kuilio ieškoti. Pabė
go, nevidonas, o, rodos, buvau žardyje uždaręs ir 
už kojos virvele pririšęs... Na, pasiliksi sveikas.

Kaip ten Dudutis savo kuilio ieškojo, neleng
va būtų išpasakoti. Tiek tėra žinoma, kad už ke
lių minučių jis ėjo Kukučių kiemu ir, atsargiai 
apsidairinėdamas, dūlino į pirkią. Vidun jis nėjo, 
nes jau iš priemenės, pro plačiai atitrenktas du
ris, išvydo pasigėrėtiną vaizdą: Domicėlė, ranko
ves viršum alkūnių pasiraitojusi ir sijoną pasi
kaišius, iš visų jėgų trynė šluotražiu grindis, 
vandeniu tolydžio pliūkštelėdama. Už stalo na- 
bašninkės Marcelės Vytukas ir Daliutė kabino 
varškę iš lėkštės ir abu švariais marškinėliais bu
vo apvilkti.

— Padėk Dieve, — tarė Dudutis. — Sunkiai 
dirbate...

Domicėlė pakėlė galvą ir linksmai atšovė:
— Dievo malonė, kad dar galiu dirbti....
— Dėl ko gi nedirbti?
— Sakau, tas mano vyras—kad šoko kaip le

vas, kad sukriokė... Net dabar man širdis šoki
nėja....

Ir bevalydama išsipasakojo visą savo išgąstį.
— Dyvai, kad tau kokio kaulelio neatmušė...
— Kur čia — per tokius patalus su sienojum 

duotum, ir tai kažin ar justum. Tik impilas trūko, 
ir Ona seklyčioje antai drebėdama lopo ir plunk
snas rankioja.

Dar valandėlę šnektelėjęs, pasisakė Dudutis 
savo reikalą ir išgirdęs, kad Kukučiuose niekas 
nematė jo kuilio, atsisveikino jis ir išėjo savo ke
liais.

Patraukė jisai per dobilienas ir, pasiekęs upelį, 
sustojo ir kratė galvą, didžiai stebėdamasis ir 
vienas sau murmėdamas: „Tai ir žinok tu dabar, 
žmogau, kas kam gelbsti.”

Iš gilių susimąstymų pakėlė kalvį kriuktelėji- 
mas.

Pasistojęs ant kupsto, apžvelgė žmogus plačiai 
laukus ir išvydo savo degląjį Kukučio bulvieno
juose ligi pat strėnų nugrimzdusį: įnikęs arė, 
biaurybė, šnipu bulves, briauškė jas iltimis ir vis 
kriuksėjo, labai patenkintas ir pasturgalį kruste
lėdamas.

Dudutis pasispiaudė delnus, kietai sučiupo 
saujoj brūklį ir ,ant galų pirštų stypčiodamas, 
selino prie savo kuilio.
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MŪSŲ KARIAI GARBE LIETUVIŲ
KLUBUI

Julius Mažeika išėjo sa
vanoriu į U. S. Navy. Jau
nuolis buvo gabus mokinys, 
baigęs parapinę šv. Kazi
miero mokyklą ir katali
kišką High su pagyrimu. 
Išeidamas priėjo Komuni
jos, pasimeldė, kad Dievas

KARO BONŲ IR ŽENKLŲ mis per radiją puikiai nu- 
PLATINIMO VAJUS teikia lietuvius aukotis A- 

---------  merikos pergalei perkant 
Karo bonų ir ženklų par- karo bonus ir ženklus.

davinėjimo vajus varomas, Teko girdėti, kad ir prie 
visu smar- parapijų bus įsteigti Karo 

bonų platinimo ir ženklų 
, pardavinėjimo Komitetai. 
Šv. Kazimiero parapijoj jau 
sudarytas Komitetas, į ku
rį įeina B. Mickūnienė, A. 
Abrasienė, O. Barčienė, B. 
Ariškevičiūtė.

Šiomis dienomis išsiunti
nėta Karo bonų ir ženklų 
platinimo reikalu aplinkra
štis ir pasižadėjimo lapeliai 
bei registracijos lapai. Vi
si lietuviai prašomi užpil
dyti ir tuoj grąžinti ten nu
rodytu adresu: būtent, šv. 
Kazimiero parapijai, šv. An
driejaus parapijai, šv. Jur
gio parapijai, Lietuvių Ban
kui ar Klubams. Dabar 
ruoškimės didžiajai Lietuvių 
Vajaus Dienai!

Philadelphijos Lietuvių 
Karo Bonams ir ženklams 

platinti KOMITETAS.

PLATINIMO VAJUS

Philadelphijoj 
kurnu. Bet šiomis dienomis 
Philadelphijos lietuviai pa
didino savo jėgas, kad dau
giau išplatintų Karo bonų 
ir ženklų ir, svarbiausia, 
kad gautų pažymėjimą, kad 
lietuviai tai atliko. Lig šiol 
Karo bonus ir ženklus pla
tino Lietuvių Radijo prog
ramos, liet. Federal Sav
ings Bank. Spalių 15 die
ną įsisteigė Lietuvių Komi
tetas Philadelphijoj platin
ti ir registruoti lietuviij 
pirktiems bonams. Tai pir
mas bandymas sujungti vi
sas lietuvių jėgas bendram 
lietuvių darbui. Pradžia pa
daryta. Kadangi Lietuvių 
Diena Karo Bonams pirkti 
paskelbta trumpu laiku, tai 
Philadelphijos Komitetas 
nutarė tą dieną paskelbti 
vėliau, kai jau bus daugiau 
išplatinta bonų ir suregis
truoti jau lig šiol pirktieji. 
Po to bus padarytos iškil
mės. ir pasirodyta, kiek lie
tuviai padarė šio karo lai
mėjimui.

Šiuo laiku norima įtrauk
ti kuo daugiau asmenų, ku
rie platintų tuos karo bo
nus. Jau kuris laikas kai 
P. Antanaitienė platina ir 
pardavinėja labai sėkmin
gai karo bonus. Linkėtina, 
kad ji ir toliau savo dar
bą taip pat sėkmingai tęs
tų. Prie jos, rodos, yra su
sidaręs ir pagelbininkų bū
relis. Tam tikslui gražiai 
patarnauja prof. Senn, ku
ris savo naudingomis kalbo-

kad lietuviai brangina ir 
myli ir aukojasi dėl Ameri
kos ir kitų tautų laisvės. 
Lietuviai neš plakatus, ku
rie rodys, kad kas 20-tas 
lietuvis yra armijoj.

RUOŠIASI KARININKU

lietu-

ir tai 
Prisi-

Spalių 18 dieną Moya- 
mensing Avė. klubas pa
gerbė savo narių šeimų ka
rius. Iškilmėms tikrai gra
žiai pasiruošta ir labai gra
žiai jos pravestos. Klubas 
skendo vėliavose, nuo es
trados skambėjo garsi plok
štelių muzika, o gatvėj— 
minios lietuvių ir kitų žiū
rėtojų bei dalyvių. Didin
gas eitynes vedė šv. Jur
gio parapijos Benas. Toliau 
žygiavo „Air raid wardens” 
skaitlinga grupe, 200 lietu
vių dalyvių — Klubo na
rių, vaikučių ir kit. Visus 
žavėjo laisva Lietuvos tris
palvė, kurią retai begalima 
matyti plevėsuojant. Bet 
šiose eitynėse ji tikrai ma
jestotiškai atrodė ir visus 
lietuvius giliai sujaudino. 
„O, ir Lietuvos vėliava pa
sirodė, kaip gražiai atro
dė,”, šnibždėjo lietuvių bū
relis šalia stovėdamas. Tai

ir sutiktiems draugams; 
reikės grįžti prie nutrauk
to darbo, prie pamirštų per 
atostogas knygų ir sąsiuvi
nių. Visa tai, gal būt, 
skamba neperdaug viliojan
čiai, jaunai, išdaigų mėgs
tančiai širdžiai. Bet mes 
nesijaučiam gyvenimo nu
skriaustos. Mes grįžtame nu- 
mylėton Vilon, pas gerąsias 
Seseles, kur, šalia mokslo ir 
rimtų valandų, randame lai
ko linksmiems pašnekesiams 
ir nekaltam išdykavimui.

Nuobodolys ir nusimini
mas mūsų tarpe draugų 
neranda. Tačiau, jei kas 
mėgsta pasvajoti,' gamtos 
grožis čia pasitarnauja. Tik 
mesk žvilgsnį sodo pusėn: 
šakos tiesiog linksta nuo 
prinokusių, raudonų obuo
lių, kurie taip ryškiai atsi
muša žaliame fone. O be
einant Liepų Alėja, nejučio
mis siela prisipildo viliojan
čia rudens melancholija. 
Daugelis medžių jau keičia 
savo apdaro spalvą. Raudo-

valandų atlaidai. Kun. lĮpnc /TT
Aukštikalnis, S. J. pasai 1/0 />1LjL 
du pamokslus. Choras, i ___
Kaprešiūno puikiai išl 
vintas, gražiai giedojo išk i-nxg 
mingoms Mišioms. Proce 
joj mokyklos mažyčiai, 1 Jk 
serų kazimieriečių graž r 
priruošti, ėjo tvarkoje. 5 ' — 
si geri parapiečiai, turėt ,r ■' 7 
mi savo 1 
gų ir seselių, daug išk 
mingiau galėjo pagarbių 
Švenčiausiąjį. Cimborijos; 
dubimas, kur monstranc: 
įstatoma, naujausiu šil 
išdabintas, žemutinė alt( 
riaus dalis pridengta pi 
kutinės vakarienės atvaizč

Atlaidai gražiausiai p 
vyko.

<3iitis pap-
.arapieciai eurec 
tarpe svečių ku ■

tamyboje,

jojama 
.Roll" lentą 
ješvč. Pa- 
\ Jledaliko

j

irt pa- 
,;t į klebo- 
< artimiau-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalanskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisnluotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manes

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

LIETUVIU RADIO PROGRAMA '
Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. >

Dlrektorlus 
ANTANAS DZIKAS 

8619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

New ark, N. J įas draugi 
į d. gra
mma buvo 
ščklamaci- 
^ologais,

LIETUVIAI DALYVAUS 
SU SAVO VĖLIAVOMIS

Spalių 25 d. paskelbta 
„Navy Day” Philadelphijoj, 
nes čia gimė U. S. Navy. 
(1775 m. spalių 27.) Milži
niškas 5 valandų paradas 
bus šūkiu „Philadelhpia at 
War.” Parade dalyvaus ka
ro dirbtuvių darbininkai, 
kariai, jūrininkai ir mari
nai, tūkstančiai moksleivių 
ir šiaip žmonių. Manoma, 
kad parade dalylvaus 25,- 
0000, o parado žiūrės 500,- 
000.

Svarbiausia, kad 
liolikos kitų tautų 
pakviesti dalyvauti
viai, kurie galės nešti sa
vo vėliavas ir dėvėti tauti
nius drabužius. Lietuviai 
uoliai rengiasi gražiai pa
sirodyti. Šv. Jurgo parapi
jos Benas bus vadovas pa
radui, skambės lietuviškos 
dainos ir rodys visiems,

tarp ke- 
grupių 

ir lietu-

Tek POPlar 4110

Charles J. Roman 
(Ramanauskas) 
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vemon St., 

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

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Pranas Jurgaitis šiomis 
dienomis parašė laišką sa
vo tėveliams, kurie yra ge
ri šv. Kazimiero parapie- 
čiai ir veikėjai. Karys Jur
gaitis dabar baigia karo 
mokyklą ir išlaikęs egzami
nus bus karininkas. Pagir
tina, kad šis jaunuolis nepa
keitė savo lietuviškos pa
vardės ir nepamiršo 
viškai.

Jis parašė laišką 
ilgą — lietuviškai,
pažįsta savo laiške, kad ne
viskas sekasi gerai lietu
viškai pasakyti ir žada vėl 
imti lietuvių kalbos pamo- 
jkas, bet galima -pasakyti, 
kad jo laiškas gražiai lie
tuviškai skamba. Štai ke
lios įdomybės iš jo laiško:

100 svarų kareiviška 
kuprinė

Jis rašo, kaip reikėjo žy
giuoti 15 mylių per visą 
dieną su 100 svarų kupri
ne. „Aš šiandien maniau, 
kad diena nesibaigs.” Ar 
galvojame, ka d taip karei
viai manytų, kai mes daug 
lengviau dienas praleidžia
me ? Po ilgos kelionės ta 
našta atrodė daugiau kaip 
500 svarų! „Gal geriau mie
gosiu,” pasiguodžia karys.

„Ruduo ateina, naktys 
šaltesnės, todėl mes jau 
pradedame vilnonius apati- K® „Valley ball 
tinius drabužius dėvėti. i 
kaip keistai! Atrodo, 
nemalonūs vabalėliai atke
liavo, taip niežti nuo tų 
naujų drabužių, ale gardu 
kada biskutį apsidraskai,” 
priduria Panas . Ar ne gud
riai moka parašyti ir pasa
kyti?

Aukso Uniforma
„Na, šiandien atsiuntė 

man naują uniformą. Už
tektinai kaštavo, bet ir yra 
graži. Neturiu kantrybės, 
kol galėsiu legališkai dė
vėti. Myslytum, kad iš auk
so padaryta!” 

j Laišką baigia sveikinda
mas visus pažįstamus ir 
kaimynus, tėveliams linkė
damas Dievo pagelbos ir 
žadėdamas kelioms dienoms 
sugrįžti ir pasimatyti su sa
vaisiais. Linkėtina didelio 
pasisekimo.

brolis Alfonsas į- 
savanoriu į Coast 
kur jau baigė ke- 

ir dabar yra 
i „petty offi-

VAIKUČIAI VAIDINA

EMILIJOS GROŽIO SALONAS

ĮVAIRŪS GALVOS MASAŽAI

Plaukę spalvos mūsų specialybė

Plaukus garbiniuojame pagal 
vėliausios mados reikalavimus.

Atauginami plaukai ir 
pašalinamos pleiskanos

VEIDO MASAŽAI

EMILIJA IR KRISTUPAS ŽEMAIČIAI
1201 GREEN STREET PHILADELPHIA, PA.

. Telefonas: POplar 3307

Tek REgent 8434.

RICHMOND GROCERY CO.
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME CIA — REMIAME SAVUS!

3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Šv. Kazimiero par. mo
kyklos vaikučiai vaidina 
kiekvieną penktadienį. Tai 
pačių mokinių sugalvotas 
teatras. Jie patys parenka 
vaidinimus, vaidintojus, jie 
patys apsirengia, nusigri
muoja ir vaidina, dainuoja 
ir kitokius Nr. atlieka.

Praeitą savaitę antro sky
riaus mokiniukai rodė „Ar
my Show”; tikrai galėjau 
juoktis ir stebėtis, kaip jie 
pasirengę ir vaidina. At
vaizdavo svarbiausius dar
bus. Ten matėsi nursės, 
daktarai, generolai, karo 
laukas, belaisviai ir t.t. Taip 
pat parodė ir „kitchen”. 
Tai tikrai pagirtinas suma
nymas leisti iš mažens pa
sireikšti vaidybiniams ga
bumams ir sumanumui. Ga
lima tikėti, kad po ilges
nės praktikos jaunimas vėl 
įpras vaidinti ir džiuginti 
publiką.

laimintų jo tarnybą Ameri
kai ir pasaulio išgelbėji
mui.

Prieš išeidamas į kariuo
menę, Julijonas turėjo la
bai gerą mechaniko darbą. 
Dabar jis yra Newport, R. 
L Jis dar tik 18 metų, bet 
pilnas energijos ir pasiry
žimo aukotis katalikybei, 
Amerikai ir Lietuvai.

Jonas Šapaila yra Tech
nical Sergeant Walter Reed 
ligoninėje Washingtone.

Kariuomenėn jis įstojo 
savanoriu prieš 2 metus. 
Jis yra baigęs šv. Marijos 
ligoninėje labaratorijos tech
niko kursą. Jonas labai 
darbštus ir energingas. Jis 
pasiruošęs dideliems dar
bams.

Jono 
stojo 
Guards,
pėjo kursą 
trečios klasės 
cer”. Alfonsas Šapaila da
bar yra Brooklyne.

Bernardas Juozaitis jau 
mėnuo, kai įstojo į Coast 
Guards ir darbuojasi kaip 
,,yeoman.” Jis būna drauge 
su Alfonsu Šapaila Brook
lyne.

Edvardas Arlauskas jau 
dešimt mėnesių kariuome
nėje; jis yra piešėjas-brai- 
žytojas kurs nors už Ame
rikos ribų,

Mikas Burokas irgi išė
jo į laivyną savanoriu. Jis 
jau antras iš šeimos. Vyres
nis brolis Petras jau dveji 
metai, kai tarnauja armi
joj. Mikas buvo parapijos 
choristas, ypač geras spor
tininkas. Jis yra atsižymė- 

žaidėjas, 
O laimėjęs daug medalių, šie- 

kad met jų komanda laimėjo 
tautinį čampijonatą. Jis at
sisveikino su savaisiais spa
lių mėn. 22 dieną, žada pa
rašyti ir „Amerikai” žinių.

Viktoras Belskis išėjo į 
armiją. Tai jaunas ir ener
gingas vyrukas. Jo tėve
liai ir sesutė Elena yra uo
lūs šv. Kazimiero parapie- 
čiai. Dabar meldžiasi už 
savo Viktorą, kad tik jam 
viskas gerai sektųsi. Linkė
tina jaunam kariui 
tos ir laimės.

Vincas Konstant 
atrodo 
žiuose. 
meldžiasi 
manoma, 
viai gina 

Stasys 
ja Medical Corp. Jis jau 
baigia mokyklą ir gaus vėl 
naują paaukštinimą — bus 
jau seržantas. Mamytė la
bai džiaugiasi jo laimėji
mais ir pasisekimu karo 
tarnyboj.

Vincas Stonis išėjo į ka
riuomenę, kur sėkmingai 
mokosi ir tarnauja. Jo se
sutė ir švogeris Mr. ir Mrs. 
Paliukynai džiaugiasi pasi
sekimu.

Laukiame daugiau žinių iš 
karių gyvenimo. Įdėsime.

buvo lyg mažas Lietuvos 
laisvės žybtelėjimas. Lietu
vos vėliavos buvimas tarp 
amerikoniškų vėliavų lyg 
sakė, kad Amerikos vėliava 
tikrai suteiks lietuviškai vė
liavai laisvę ir didybę Lie
tuvoj ir visame pasaulyje.

Eitynių viduryje ėjo Lai
svės stovyla, galingai iš- 
kėlusit laisvės simbolį. Gar
bė klubui ir šventės rengė
jams už tokį gražų pasiren
gimą. Juozas Kavaliauskas 
buvo tų iškilmių vadas.

ni, žalsvi, rudi ir auksiniai
lapai sudaro nuostabaus 

j grožio spalvų žaismą. O 
smarkuolis rudens vėjas, 
pasigavęs juos į glėbį, su
suka sūkurin, iškelia į o- 
rą ir negailestingai priblo
škia pire šaltos žemės, kur
vargšai sudžiūvę lapai bai
gia savo dienas. Bet tai, 
gal būt, per daug liūdnas 
vaizdas.

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

sveika-

gražiai 
drabu- 
broliai

kariškuose
Mamytė ir 

už jo laimę, nes 
kad jis gal akty- 
Ameriką fronte.
Kazelskis tarnau-

DIRBA R. KRYŽIUI

Lietuvaitės mergaitės pa
deda Amerikos Raudonajam 
Kryžiui. Jos eina mokytis, 
kaip galėtų padėti dirbti 
Raudonajam Kryžiui. Išmo
kusios 2 vai. dirbs kiekvie
ną savaitę. Gražus pavyz- 
13—Amerika 
dys visoms mergaitėms pa
aukoti savo laiką ir darbą 
gailestingumo darbams.

Orinio puolimo bandymas 
dienos metu įvyko spalių 
14 d. 2 vai. pp. Tai buvo 
nenumatytas ir visuomenei 
nežinomas, 
kyklas.

Jis palietė mo-

LANKĖSI KARIAI

Trumpų atostogų buvo 
parvažiavę keli šv. Kazi
miero parapijos kariai. Tarp 
jų buvo matyti Įeit. Wit- 
kamp, Liudas Taliušis, Wil
liam Shade ir kiti. Visi 
gražiai atrodė, naujomis u- 
niformomis kaip tikri ka
rininkai.

NORI KVIESTI

Jos. Gustis, vietinių ži
nelių - laikraštėlio leidėjas, 
išsiuntinėjo laiškelius savo 
skaitytojams, kuriuose pra
šo pasisakyti, —„ar manai, 
kad reikia kviesti Antaną 
Smetoną į Philadelphiją ar 
ne.” Pabaigoj laiškelio sa
ko: „Atminkite, kad tokį 
dalyką ignoruoti mums lie
tuviams bus nenaudinga, 
nes vėliau valdžia pradės 
manyti, kad mes lietuviai 
esame neskaitlingi arba ma
žai kultūringi. Jau daug 
laiko praėjo ir daugiau ne- 
belaukim karvelių iškeptų, 
bet imkime patys susitarę 
tą garbingą darbą atlikti.” 
Teko girdėti, kad buvo su
šauktas susirinkimas tuo 
klausimu. Vėliau gal ir 
daugiau tuo klausimu iš
girsime.

ŠV. VARDO VYRŲ DR- 
JOS VEIKLA

Šv. Kazimiero par. Var
do vyrų dr-jos susirinkime 
nutarta surengti kaukių- 
maskarado balių, kurs bus 
spalių 25 d., sekmadienį, 8 
vai. vak., par. salėje, 331 
Earp St. Gražiausiai bei į- 
domiausiai apsirengę bus 
apdovanoti.

Baliuje bus valgių, gėri
mų, šokių, muzikos. Visi 
kviečiami.

K. D.

Newtown, Pa.

Ruduo Juozapo Marijos 
Viloje

Ankstyvo rudens vėjų pa
baidyta, vasara keliavo į 
pietus. Saulutė vis dažniau 
šykštėdavo savo spindulių, 
o kartais plaukią dangumi 
debesų kalnai pravirkdavo 
lietaus ašaromis. Baigėsi va
sara, o kartu ir mūsų ato
stogos.

Gal ne vienai suspaudė 
širdelę, kad reiks pasakyti 
sudiev nerūpestingoms va
saros dienoms, išdykavimui

Vizbarienei 
ir gražiai 
maciją).

Ačiū visi 
siems, visi 
šv. Vardo 
visoms bilie

Šv. Jurg

L. Vyčių 29 kuopos 1 
sirinkimas spalių 12 d. b 
vo gausus. Į

Lapkričio 14 d. bus no . .,(^2 
tiniai rudens šokiai, ku 
įvyks šv. Jurgio dr-jos s 
salėje , 180 New York a^į^’pįg 
Bilietai tik po 50c.

rose pasi- 
į Progra-

Nukreipkime akis pietų 
pusėn. Ten dangus dar mė
lynas ir saulutė bando nu
sišypsoti, nors jau vis daž
niau koks klajūnas debesė
lis pastoja jai kelią. Už 
laukų ir rugienojų dunkso 
miškas. Jis snaudžia glamo
nėjamas paskutinių saulės j 
spindulių ir nežino, kad ant 
jo aukštų medžiu ilsisi mel
svas dangaus skliautas.

Kokia nuostabi meninin
kė yra rudens gamta! Ir 
koks didingas mūsų Kūrė
jas, kuris davė mums sielą 
jausti šį grožį!

Danutė Staknytė

Bilietai tik po 50c. 
kviečiami atsilankyti.

Spalių 18 d. vytė Oi 
Barkauskaitė ištekėjo i 
Edvardo Mensler, gyv. N( 
Britaine, anksčiau buvus 
mūsų vyčių kuopos nar 
Šliubą davė kun. Ig. K 
mėlis. Puota įvyko šv. Ji 
gio dr-jos salėje. Jaunav 
džiams linkime daug 
mes.

Kariuomenėn išėjo 
giau vyčių — Juozas 
malauskas ir Juozas 
meika. Vytis Aug. Lauki 
mis įstojo į laivyną. G 
riausio jiems pasisekimo 30,spa

Buvo parvykę į nam' 
kariai B. Kaminskas, 
Kavėnas ir Eug. 
Sveikiname paaukštintus k 
rius vyčius — Įeit. W 
Paukštaitį, serž. V. Daul 
šį ir korp. Alb. Ponelį.!

Lapkričio 
, dienį, Mot. 
vienijimo ku 
gumynų va 
tės išleis ka 
neišleistas r

Serga Ma 
nė, 211 EI 
doma Dr. J 
žiūroje. Ją 
kienė, Micke 
šiene. Ir kit 
tų ligonę 
jauskime vii 
kiekviena ga

Kuo

Sutvirtinim

Toronto, Ont.

Lietuvių veikla
Kanados Lietuvių Tary

bos skyrius Toronte rengia 
didelius šokius su įvairiais 
pamarginimais spalių 24 d. 
lietuvių parapijos salėje.

Kviečiame visus Toronto 
ir apylinkės lietuvius atsi
lankyti ir linksmai laiką 
praleisti. Gros ' geras lietu
vių orkestras.

Toronte jau veikia lietu
viu kalbos sezoninė mokyk
lėlė. Spalių 15 d. 7 vai. v. 
lietuvių parapijos salėje 
vaikučių susirinko tiek, kad 
net mokyklėlės komitetui 
teko susirūpinti patalpomis. 
Klebonas kun. McGiveney 
sutiko užleisti ir didžiąją 
salę. Tėvai yra kviečiami 
paraginti savo vaikučius lan
kyti mokyklėlę. Be lietuvių 
kalbos, dar bus mokoma ir 
muzikos, nes mok. L. Pocius 
yra geras muzikas.

Šiomis dienomis lankosi 
viešnia iš New York, p-lė 
Ona Jackevičiūtė. Ji vieši 
pas O. J. Balaišius ir ap
lanko kitus pažįstamus. 
Viešnia susipažino su To
ronto miestu ir apylinkė
mis. Aplankė Niagara Falls, 
Jai labai patiko miestas. 
Teko girdėti, kad gal pa
siliks ir ilgesniam laikui 
paviešės Toronte. O. Jac
kevičiūtė tik treji metai, 
kai atvyko iš Lietuvos.

Genys

Baltimore, Md.

Pereitą savaite siautė ry
tinis vėjas ir lietus. Toks 
šlapias oras silpnesnius žmo
nes apsargdino. Mirė J. 
Skrickus, A. Lopeta, Ciru- 

jlis. Kiti ligonys dar atsi
laikė.

Spalių 18 d. prasidėjo 40

.nišų pa- 
-sta Šv. 
-.ialius. Šv.

h

da
Gi
R(

rMTo- 
;parengi- 
jjųdrau-

-jinti są

j skania 
■ Visi De

Įteikite į 
ipi. salę! 

Vert .
ste mūsų 
'tartas

Vyčių centro sekreto įj.
Felicija Grendelytė ir Ni §į
lie Marksaitė iš Bostor-jįg 
buvo atvykusios ir vies 
jo mūsų apylinkėje.

ramos

isalones

mens:

Berniukai:
Jonas Tom 
Benjaminas 
Jonas Juoz 
Dovydas R 

(Kazlauskas)
Harold Mi 

(Kazlauskas)
Norbertas L 

likauskas
Jonas Juoz
Edwardas E 

nes
Alfredas Pi 

kus
Robertas V
Fredrikas J 

Rohde
Edwardas E

Jonas Prane 
nas

Antanas Jon
Matas Mike

(dvynukai)
Leonardas 1MALDOS APAŠTALAVĘ

MO DIREKTORIAMS į“ " mavičius 
NARIAMS

Jau seniai išsibaigė a. 
kunigo Saurusaičio išleist 
ji Maldos Apaštalavimo 
statai, o ir Lfetuvo; 
spaudintųjų šiuo metu n 
begalima gauti. Kunigų pr 
šomas, rengiu naują tų

□kimas. įuozas ?°?e 

Valdyba.

180!

as par. 
i irangi- 
ia dėko-

liauja .

statų leidimą su reikali '3sPa‘ 
gaiš paaiškinimais. Paaišl 3mm.v‘ 
nimai apims svarbiausius 
vsiems nariams žinotinus h 
statų punktus, įvairius lai bo
snius, jų pareigas ir nu< 3s,mo- 
pelnus, Šventąją Valand - dėklą- 
Pirmuosius Penktadienii 1 M. 
ir Sekmadienius ir bend *-----
Maldos Apaštalavimo reik 
mę katalikų gyvenime.

Knygutė išeis prieš K 
ledas. Būtų gera iš anks 
žinoti, kiek, maždaug, * e| ft OF 
zempliorių spausdinti. T< 8 
dėl prašau gerbiamųjų K 5 
nigų Direktorių ar Pirni 
ninku pranešti man, ] 
galima greičiau, kiek tu 
te parapijoje M. Apašta 
vimo nariu ir kiek, jū 
manymu, bus galima km 
gučių išplatinti. Juo da 
giau bus galima spai 
dinti, juo pigiau kaštuos.

Laiškus malonėkite six, 
šiuo adresu:

Rev. J. Kidykas. S. 
321 Willings Alley 
Philadelphia, Pa.

4pny.

iru <.
kie Sr

<tnvnj
-liiiys.

ti

Walter Robe 
čius

Pranciškus .
linski

Vyrai:
Dr. Henrika;

Bertulis
Martinas Pet 

čius

Mergaitės:
Barbora Joa 

vičiūtė
Ona Mari jon;
Gail Susanna
Georgiana A 
Jeanette Kat 

nauskaitė
Loretta Marij
Darata Angel 

tė
Paulina
Alicija Stella
Lillian Dolore

kaitė ,
Eleanora Mag 

maitytė
Marijona Roži
Salome Patrie 

kaitė

Joani

fofflDŲ KRAU

į Brooklj
į EVergreen 7-8451

Kas papras darvti sat 
nes sąskaitą, tas bus sa 
likimo vadovas, jis ir 
tiems bus parama gyvei 
me- Kas to nedarys, MIBSBAKANI
visada bus bangu stumd < .
mas ir niekad nežinos, k .į®®! Paduodamus rakan 
me esąs ir kur nueisiąs 511 *atomis krautuvėmis

Foersteru^ gmokėįmams be nuošii

^as su kitomis krautuvėmis

Jei skurdas yra prasižep NEGAUSITE PIGIAU 
girnų motina, tai kvailumf Krautuvėse 
yra - tėvas. ĮR
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AMERIKA
draugams; vaianaų atlįįj.r 

rie nutrauk- AukštikalnisJI
pamirštų per 
I ir sąsiuvi- 

gal būt, 
tug viliojan- 
laigų mėgs-

Bet mes 
renimo nu- 
grįžtame nu- 
pas gerąsias 
lia mokslo ir 
randame lai- 
ašnekesiams 
dykavimui. 
ir nusimini- 
■pe draugų 
u, jei kas 
>ti,' gamtos 
imauja. Tik 
iodo pusėn: 
nksta nuo 
.onų obuo- 
yškiai atsi- 
one. O be- 
ja, nejučio- 
do viliojan- ( 
lelancholija.
jau keičia 

Ivą. Raudo- 
r auksiniai 
nuostabaus sv' 
iismą. o sale)e'1S)5» 
ms vėjas, ®Įtoi »K 

glėbi, su- kviečiami ajį-
Spalių 18 į programos buvo šokiai, 

Barkauskaitė į 
Edvardo Meoį
Britaine, anfeį enktadienį, spalių 23 
mūsų vyčių t 
Šliubą davė t 
mėlis. Puota jr; 
gio dr-jos siį 
džiams linkti 
mes.

Kariuomenė 
giau vyčių-į 
malauskas ir;v 
meta. Vytis t ^ nepaprastai gar- 

■ l is silkėmis ir skania 
“S 11 ška duonele. Visi ne- 
n^uvo paml skite penktadienio, spa 

kariai B. Re

ETOS ŽINIOSKaprešiūno . f 
vintas, grąžoj 
mingoms jįįl 
joj mokykloj T

Karalienės
si geri parjp? Parapija 
mi savo tarpt 
gų ir seselių/ 
mingiau gafyf
Švenčiausiąjį'^ ir dukterys yra Dė- 
dubimas, kįi— ’----- ------
įstatoma, i jų vardus 
išdabintas, / J “Kenija pi 
riaus dalis pri ti „Honor Roll” lentą 
kutinės vakarį atyti ją prie švč. Pa-

Atlaidai ps Įtebuklingo Medaliko• m TZ” i v t ,1 z~v VA

J. Laurynaitis pap- 
3ų parapijiečių, kurių

no karo tarnyboje, 
i ir adre- 

leboniją. Planuojama

is. Kiekvieno parapi- 
)areiga tą darbą pa
ti pranešant į klebo- 
irių vardus artimiau- 
ku.

L. Vyčių 2j 
siriūkimas 8pi> 
vo gausus.

Lapkričio 1| ■ 
tiniai rudens į- dialogais, monologais,

>jo Rožančiaus draugi 
taras, spalių 18 d. gra- 
vyko. Programa buvo 
kalboms, deklamaci-

iismą. 
ins 1

skelia į o- 
gai priblo- 
žemės, kur 
lapai bai- 

Bet tai, 
ig liūdnas

akis pietų 
is dar mė- 
bando nu- 

iu vis daž
as debesė- 
relią. Už 
jų dunkso 
žia glamo- 
dų saulės 
o, kad ant
ilsisi mel- Kavėnas ir t

jautas.
meninin- 

amta! L r 
ūsų Kūrė- g 
lums sielą

. ir dainomis; tęsėsi 2 
as. Monologuose pasi- 
) Vizbarienė. Progra- 
.dovavo muz. P. Dulkė.

ški pasikalbėjimai.

Moterys:
Stephanie Roberta Ma

rek (Zvičevičiūtė)
Olga Cecilia Ruginienė 

(Juodaitė).

JUNGTUVĖS

Vizbarienei už tokią ilgą 
ir gražiai pasakytą dekla
maciją).

Ačiū visiems atsilankiu
siems, visiems dirbusiems 
šv. Vardo dr-jos vyrams, 
visoms bilietų platintojoms.

A. Pažereckienė, 
dr-jos pirm.

Šv. Jurgio Parapija
Lapkričio 21 d., šešta

dienį, Mot. S-gos ir Susi
vienijimo kuopos rengia mar
gumynų vakarą. Sąjungie- 
tės išleis karo boną, kuris 
neišleistas rugsėjo 6 d.

Serga Marė Ignatavičie
nė, 211 Elderts St.; gy
doma Dr. J. Valuko prie
žiūroje. Ją lanko Gudzins- 
kienė, Mickevičienė ir 
šiene. Ir kitos narės 
tų ligonę aplankyti, 
jauskime viena kitą,
kiekviena galime apsirgti.

Kuopos pirmininkė

Bal- 
galė- 

At- 
nes

Maspetho Žinios
Spalių 16 d. Fort Totten, 

N. J., stovykloje išleista 
nauja karininkų laida. Bai
gusių tarpe yra ir mas- 
pethietis Petras Čepas, ku
ris dabar yra parvykęs 10 
dienų atostogų. Spalių 30 
d. karininkų mokyklą Ma- 
rylande baigs Jonas Bleka.

Karys Bernardas Petrulis 
iš anapus jūr ų atsiuntė do
vanų savo mamytei ir se
sutei.

Kiekvieno mėnesio ketvir
tą sekmadienį 11 vai. mi
šios bus aukojamos už pa
rapijos karius. Pirmos mi
šios bus pirmą Advento sek
madienį, per 40 vai. atlai
dus. Mišias užprašo karių 
motinos.

8 vai. vak., mūsų pa- 
3 salėje įvyksta Šv. 
dr-jos vyrų balius. Šv. 

i vyrai visuomet gra- 
iima savo svečius. To- 
ekviename jų parengi- 
silanko daug jų drau- 
raugių ir prietelių. šį 
jie žada pavaišinti sa-

is silkėmis ir skania 
ška duonele. Visi ne-

d. vakaro. Ateikite į 
ų Karalienės par. salę!

Sveikiname pa:
rius vyčius -

Į1" I Paukštaitį, sėd
šį ir korp. AE alėje.

ne pas. jįrįgįo 22 d. bus mūsų 
įjos didžiulis koncertas 
liūs. Bus Transfigura-

! Staknytė

ikla
rių Tary- 
ite rengia 
į įvairiais 
alių 24 d. 

salėje.
Toronto 

irius atši
lai laiką 
iras lietu-

Vyčių renfit žinojo Rožančiaus dr- 
Felicija Gra# netinės mišios bus šį 
lie Marksaitė i 
buvo atvytai
jo mūsų apt rie Devo stalo, padė- 

suteiktas malones 
ir paprašyti jų 

ai. Po mišių bus svar- 
trumpas susirinkimas.

Valdyba.

[žinojo Rožančiaus dr-

idienį, spalių 25 d., 9 
žisos narės kviečiamos

-------iz
MALDOS API ;yje
MO DIREKIW

NABIII

Jau seniai išė -------------------
kunigo Saurusi UOŠIRDUS AČIŪ! 
ji Maldos Aįė 
statai, o ir -elu 
spaudintųjų šių: P Rožančiaus draugi- 
legalima gauti. £ ardu nuoširdžiai dėko- 
šomas, rengiu t 5iems> kuri4 darbu spa- 
statų leidimą e 5 d- ivYkes margumy-

Karalienės par.

statų leidimą ž 5 d- ivYkes margumy- 
gaiš paaiškini^ ikaras Pūkiai pasise- 

. Didelis ačiū muz. Pr.
‘ U.; i, jo vadovautam cho- 

olistams, šokėjams, mo- 
*rupės chorui, dekla- 

į riams (ypač p. M.

na lietu- 
3 mokyk- 
7 vai. v.

i salėje 
tiek, kad 

komitetui 
talpomis. 
cGiveney 
didžiąją 

kviečiami 
ličius lan- 

lietuvių
ikoma ir L. L. ,., • - 
L. Pocius “■ * 

zemplionų spaus- 
dėl prašau 
nieų Direktorių 
ninku pranešti t 
galima greičiau, i 
te parapijoje M 
vimo nariu ir 
manymu, bus 
gučių išplatinti ■ 
giau bus gst 
dinti, juo pigiau;

Laiškus malo^ 
šiuo adresu: 

Rev. J.
321 Willings, 
Philadelphia.

nimai apims sf 
vsiems nariams- 
statų punktus, it 
snius, jų para# 
pelnus, Šventu. 
Pirmuosius Pt 
ir Sekmadienius 
Maldos Apaštali' 
mę katalikų

Knygutė išeis: TLINE HISTORY OF 
ledas. Butų gen ; LITHUANIAN

ERIKOS” administraci- 
alite gauti A. Vaičiulai-

Sutvirtinimo Sakramentą 
spalių 11 d. priėmė šie as
mens:
‘ Berniukai:

Jonas Tomas Blynn
Benjaminas Jonas Buskas
Jonas Juozas Jankauskas
Dovydas Robertas Kazlov 

(Kazlauskas)
Harold Mikolas Kozlow 

(Kazlauskas)
Norbertas Laurentius Kra- 

likauskas
Jonas Juozas Miltenis
Edwardas Kazimieras Nu

nes
Alfredas Pranciškus Pan

kus
Robertas Vito Procida
Fredrikas Ferdinandas

Rohde
Edwardas Henrikas Staš- 

kus
Jonas Pranciškus Vaičiū

nas
Antanas Jonas Varnas ir
Matas Mikolas Varnas 

(dvynukai)
Leonardas Antanas Vili- 

mavičius
Juozas Robertas Žemaitis
Walter Robertas Zvicevi- 

čius
Pranciškus Juozas Zwo- 

linski
Vyrai:
Dr. Henrikas Richardas 

Bertulis
Martinas Petras Dosevi- 

čius
Mergaitės:
Barbora Joanna Berese- 

vičiūtė
Ona Marijona Drungaitė
Gail Susanna Hollis
Georgiana Adelė Hollis
Jeanette Katarina Mali

nauskaitė
Loretta
Darata

tė

Stella Smith po sunkios 
operacijos sveiksta; šią 
savaitę grįš iš ligoninės pas 
tėvus Kivytus; jos vyras 
jau 7 mėnesiai kariuome
nėje. O. P.

Spalių 19 d. pradėjo veik
ti Raudonojo Kryžiaus mai
tinimo klasė, kuriai vado
vauja M. Mereškevičienė. 
Pamokas per 10 savaičių 
duos Phoebe Bradshaw.

R. Kryžiaus skyrius spa
lių 25 d. 5 vai. vak. turės 
arbatėlę, kurios metu
karo bono laimėjimas. Visi 
kviečiami atsilankyti.

bus

KETA ERIŲ METŲ SU
KAKTIS

Marijona Nunes 
Angela Pauliony-

Joanna Pusnak

lankosi 
ark, p-Iė 
Ji vieši 

i ir ap- 
ųstamus.

su To- 
įpylinkė- 
ira Falls, 
miestas, 
gal pa

laikai 
O. Jac- 

metai, 
uvos.

Genys

aute ry-
s. Toks 
ius žmo- 
Eirė J.
t, Ciru- 
ir atsi-

LITERATURE
yga gausiai iliustruota, 
56 pusi, ir yra Lietuvių 
irinio Instituto leidinys, 
sno egzemplioriaus kai- 
50c., o užsisakant 50 eg- 
liorių ar daugiau—30c.

Paulina
Alicija Stella Taučiūtė
Lillian Dolores Vasiliaus

kaitė
Eleanora Magdalena Že

maitytė
Marijona Rožė Zerolaitė
Salome Patricia Žukaus

kaitė

IETUVIĮJ RAKANDŲ KRAUTUVE

Kas papras 
nes sąskaitą, ti' 
ikimo vadovas.' 

tiems bus pan# 
me. Kas to n$ 
visada bus bang^ 
mas ir niekad 
me esąs ir kur

)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

Jei skurdas 
girnų motina, Ui ‘

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNŪS

Spalių 11 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje kun. A. Pe
trauskas suteikė moterystės 
sakramentą Simonui Bujaus- 
kui ir Marijonai Terebeizai- 
tei. Vestuvių puota įvyko 
Thames salėje. Dalyvavo a- 
pie|&50 svečių. Dauguma, iš
skyrus apie 50, buvo Bujau- 
skų ir Terebeizų giminės.

Jaunavedžiai atostogas 
praleidžia Floridoje. Sugrįžę 
apsigyvens motinos Bujaus- 
kienės namuose, 142 Starr 
Street.

Jaunavedžiams linkime 
malonaus vedybinio gyveni
mo!

Buvus.

IŠ DRAKE RINKIMINĖS 
VEIKLOS

Hill) kampanija 
Per 100 jaunuolių 
distriktų, dalina 
lapelius, supažin-

Spalių 16 d. susirinkime 
Daukanto salėje paaiškėjo, 
kad jau prasidėjo lietuvio 
kongresinio kandidato adv. 
Wm. Drake (9 N. Y. Distr.— 
Brooklyno Ridgewood, East 
New York, Cypress Hills, 
Woodhaven, Ozone Park ir 
Richmond 
po namus, 
lanko 200 
kandidato
dina balsuotojus su platfor
ma. Daugely vietų jau kabo 
dideli rinkiminiai garsini
mai, kur ir mūsų tautiečio 
pavardė žymiai figūruoja. 
Daugelį krautuvių ir užeigos 
vietų puošia kandidato pa
veikslai. Drake lanko įvai
rius susirinkimus, sako kal
bas.

Tuo tarpu plaukia dau
giau duoklių rinkiminiam 
fondui. Spalių 16 d. fonde 
pajamų buvo $788.20.

Nutarta suruošti rinkimi
nį alaus vakarą Daukanto sa 
Įėję, 950 Jamaica Ave., Broo
klyn, N. Y. Vakaras įvyksSpalių 20 d. sukako ket-

veri metai kai mire grab• j padienio vakare,“s“palių 31 
______________________d- Bilietai po $1, įskaitant 

taksus. Komisijon įeina St. 
Aromiskis, A. Matulis, J. Gi- 
lys, J. Stilsonas, O. Šimaitie
nė, S. Augustytė, E. Jurgė- 
lienė, V. Barčius, J. Peter
son, Pr. Venys. Salės savi
ninkas nemokamai duoda sa
lę ir dvi statines alaus. Mo
terų komisija parūpins už
kandžių ir orkestrą. Komite
to nariai pasižadėjo po 10 bi
lietų išplatinti.

Rinkimų dieną, 
vyriausias Drake 
ress štabas budės 
salėje. Ten bus gaunami vė
liausieji balsavimų daviniai. 
Tuo tarpu prašoma daugiau 
darbininkų lankyti rinkėjus, 
daugiau aukų fondui, gau
siau lankyti Komiteto posė-

Antanas Valantiejus. 
dieną gedulo mišios atlai
kytos Maspetho par. baž
nyčioje ir tėvų marijonų 
seminarijoje.

Velionies paliktai įstaigai 
vadovauja jo našlė, grab. 
V. Valantiejienė. Vyresny
sis sūnus Juozas yra ka
riuomenėje, o jaun. Jonas 
lanko tėvų marijonų semi
nariją.

PASTATĖ JAUNIMUI
DIDELĮ NAMĄ

Spalių 18 d. Brooklyno 
vyskupas Molloy pašventi
no šv. Juozapo parapijos, 
Willoughby & Wilson Avės., 
naują jaunimo organizaci
joms pastatą. Iškilmėse da
lyvavo vyr. prok. Bennett.

lapkr. 3, 
for Cong- 
Daukanto

LABAI GRAŽU KOICERT®
Ruošia Lietuviu Savaitraštis “Naujoji Gadynė’

Sekmadenį, Spalių (October) 25-tą
PRADŽIA LYGIAI 4:30 VAL. POPIET

AMALGAMATED TEMPLE
11-15 Arion PI., arti Broadway ir Myrtle Av.

BROOKLYNE

PROGRAMĄ PILDYS:
PASQUALE FERRARA, pasaulinio garso tenoris
MARGARETA ČESNAVIčIUTe, lyriškas sopranas 
FRANAS STANKŪNAS, bass-baritonas
MARGARETA DIGRYTĖ, smuikininke
G. LISZT, fleitistas
EDNA SHEPPARD, pianistė
A. JANKAUSKAS, ACWA reikalu vedėjas Kanadoje, 

specialiai atvyks pasakyti kalbą
PETRO RETIKEVIČIAUS unijos orkestrą gros šokiams

Nepraleiskite progos—pamatykite šį nepaprastai puikų 
koncertą—atvykite iš arti ir toli—busite patenkinti

Įžanga su taksais: 85c, $1 ir $1.25. Vien šokiams 50c.

džius penktadieniais Daukan 
to salėje. Kitas posėdis bus 
penktadienį, spalių 23 d. va
kare Daukanto salėje, šešta
dienį, spalių 24 d., vakare 
bus Drake rinkiminis mas- 
mitingas Buzelio salėje, Cre
scent Palace, 3386 Atlantic 
Ave., kampas Crescent St., 
Brooklyne.

Lapkr. 3 d. rinkimuose vi
si užsiregistravę lietuviai 
balsuotojai turi pilietinę 
prievolę balsuoti, dalyvauti 
savo krašto administracijo
je. New Yorko 9-tos kongre
sinės apygardos lietuviai bal 
suos vieningai už savo tau
tietį.
William J. Drake for Cong
ress Campaign Headquarters 

359 Union Ave., Brooklyn, 
N. Y.

PARAPIJOS KONGRESAS

Šv. Ritos parapija, Long 
Island City, šį sekmadie
nį, spalių 25 d., turės pa
rapinį Eucharistinį kongre
są.

LIGONINĖS SUKAKTIS

Šv. Jono ligoninė, Long 
Island City, spalių 25 d., 
sekmadienį, švęs 50 metų 
gyvavimo jubiliejų. Daly
vaus vyskupas Molloy.

MOTERŲ SĄJUNGOS 
SUVAŽIAVIMAS

NAŠLIŲ VEIKLA

Moterų Sąjungos New 
York - New Jersey aps
krities suvažiavimas įvyks 
lapkričio 8 d., 2 vai. popiet, 
Švč. Trejybės lietuvių pa
rapijos salėje, 207 Adam 
St., Newark, N. J.

Telšių Pliumpio
Marnastys

Kanadoje lietuviai leidžia 
rašytojos Marijos Aukštai- 
tės redaguojamą puikų žur
nalą „Nepriklausoma Lietu
va.” Pliumpis pats tą žur
nalą skaito ir pataria ki
tiems skaityti, bo jis ir a- 
pie žemaičius šį tą para
šo. Vot, sakysim, rugsė
jo mėnesio numeryje laba 
poike parašė apei žemaiteš- 
ką Knygą. Ten aiškiai pa
sakyta, kad pirmu knygos 
buvo rašoms tik žemaiteš
ka, o nu žemaičių er aukš
taite išsimokė knygas rašy
ti.Jau greit bus pusketvert 
šimtą metų kaap konegs 
Daukša išguldė ont žemai
teška Ledesmos katekizmą, 
bet poikiausia er gražiau-

Šv. Monikos moterų naš
lių dr-ja po vasaros ato
stogų turėjo pirmą susirin
kimą. Prisirašė nauja na
rė M. Jasiulaitienė. Para
pijos bazarui aukojo drau
gija 10 dol. ir pasižadėjo 
darbu. Nutarta pirkti ka
ro boną už 75 dol., rengti 
didelį našlių balių su pro
grama pirmą sekmadienį 
po Naujų Metų, sausio 3 d. 
Prašome visų įsitėmyti ir 
tą dieną nieko nerengti, 
ti.

Kadangi draugijos pirm. 
E. Vaitekūnienė kuriam lai
kui apsigyveno Hartforde, 
Conn., tai išrinkta vicepirm. 
U. šašienė. Rašt. E. Ro
kienė dėl darbo sąlygų ne
gali dalyvauti susirinki
muose; jos pareigoms ap
siėmė R. Kašėtienė. Narės 
visos sveikos, sutinka tarpe 
savęs, džiaugiasi gražiu 
draugijos gyvavimu, pasi
žadėjo visos dirbti ir to- 
liaus savo draugijėlės la
bui.

Gero pasisekimo!
E. V.

METINĖ ŠVENTĖ

Spalių 11, 10 vai. ryte, 
Apreiškimo par. bažnyčio
je buvo Mot. Sąj. 29 kuo
pos 26 metų gyvavimo iš
kilmingos šv. Mišios. Na
rės mišių metu priėmė šv. 
Komuniją. Po Mišių salėje 
turėjo bendrus pusryčius, 
kur susirinko didelis būrys 
sąjungiečių ir jų rėmėjų. 
Buvo net ir iš tolimesnių 
vietų atvykusių.

Pusryčius pagamino ir 
paaukojo visų mylima p. G. 
Katilienė, kuri jau ne pir
mą kartą pasirodo su au
komis ; kada tik būna kur 
reikalas, ten visados yra 
p. Katilienės auka. Kati
liai turi gražią užeigą 34- 
19 Fulton st. Jie visados 
remia kilnius lietuvybės 
darbus. Garbė turėti są
jungiečių tarpe p. G. Ka
tilienę, kuri visuomet su 
malonumu prisideda savo 
darbu ir aukomis. Dar pa
aukojo gražų tortą, kuris 
išleistas laimėjimui; jį lai
mėjo Janulienė. J. Misevi
čienė aukojo bandukes ir 
riestainius.

Daug pagelbėjo surengi
me šių skanių pusryčių V. 
Gaigalienė, Ragelienė ir 
Rainienė. Jos ne tik ska
niai pagamino, bet su ma
lonia šypsena gražiai patar
navo prie stalų.

Kalbų programai vadova
vo kp. pirm. M. Šertvytie- 
nė. Kalbėjo: P. Grigienė, 
V. Dobrovolskienė, O. Be- 
levičienė, Misevičienė, Bu- 
tan, Willys, Mockevičienė, 
Katilienė, Gaigalienė, Vaį- 
nys, Kubilius, Dobrovolskis. 
E. Vaitekūnienė padekla
mavo šioms dienoms pri- 
kytas eilutes ..Dejonės.’”

29 kuopa be galo dėkin
ga p. G. Katilienei už pus
ryčius ir jos pagelbinin- 
kėms už gražų darbą. Šie 
pusryčiai atnešė daug mo
ralės ir materialės naudos 
kuopos narėms.

E. V.

Kviečiu visas kuopas at- sia rašė istoreks Daukonts,
siųsti savo atstoves ir pa
rūpinti nauding ų pasiūlymų 
apskrities ir visos organi
zacijos gerovei.

S. Subatienė, 
Apskrities pirmininkė.

2,135,710 BALSUOTOJŲ

vyskops Valončauskis er ke
te. Bet paskou žemaite ap- 
tinga er nuseleida suval
kietėms leituvems.

Kad Pliumpis žemaiteška 
paraša, apie tą niek nepa
sakyta, matyt, 
mirša...

muni už-

Praeitą savaitę New Yor
ko mieste įsiregistravo 2,- 
135,710 balsuotojų. Užsire
gistravusiųjų šiemet yra 
298,266, mažiau, nei 1938 
m.

Manhattan įsiregistravo 
5030,631 balsuotojas; Bron- 
xe — 423,263; Brooklyne — 
744,550; Queens — 414,878 
ir Richmonde — 49,388.

Užsiregistravusių balsuo
tojų skaičių stambiai su
mažino didelis kariuomenėn 
išėjusių vyrų skaičius. Be 
to, pastebėtas mažokas su
sidomėjimas besiartinančiais 
lapkr. 3 d. rinkimais.

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

gromet iš 
kors veša

Ano dein gavau 
veina aukštaite, 
nemok žemaiteška. Ta ons 

gramato sak, ar pats tik 
latveška raša. Neženau 
ons muni ont jouka sta- 
ar iš šerdeis teep mes-

to 
ne 
ar 
ta

Jegu tekraa ont jouka 
nori muni pastatyt, ta ge- 
reu su monem neprasidėk, 
bo bus teep kaa tam bal- 
šavikou Bimba, kors vėsą 
naktį kriokė, ka parašiau 
kaap balšavika ano brolį į 
Maskolej išveže.

Iš Londono praneša, kad 
labai daug katalikų pasau
liečių ir kunigų Olandijoj 
nacių suareštuoti ir laikomi 
kaipo užstatai.

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
Laisnluotas 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)

Laisnluotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— §150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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TRETININKŲ KONFERENCIJA Musų Apylinkėje 

Viskas Nauja

AMI
L
K

Brooklyno Lietuviai Gydytojai
EI

turė- 
vieną 
kata- 

tam 
apei-

Mūsų apylinkės lietu- j e didelės svarbos konfe- 
viams katalikams yra dide
lio džiaugsmo, kad pradeda 
reikštis pageidavimas 
ti apylinkėje nors 
kartą į metus bendrą 
likų suvažiavimą, su 
tikromis tikybinėmis
gomis ir konferencijomis. 
Visi jautėme, kad ypatin
gai šiuo pasaulio suirutės 
momentu katalikams yra 
būtino reikalo spiestis į 
vieną avilį, užmegsti tamp
resnius tarpusavio dvasi
nius ryšius ir visiems drau
ge aukotis maldai ir dar
bui.

reneijoje.
Konferencijoje bus pas

kaita „Šv. Pranciškus ir 
Mūsų Laikai” ir referatas 
„Trečiojo Ordino reikšmė.”

Kun. Norbertas Pakalnis
Kunigų Vienybės Rytų 
Provincijos įpareigotas

Konferencijai įvykdyti.

JIE BUVO TRETININKAI

metais apylinkės 
noras buvo įvykdy- 
Pranciškaus Mylėto-

Šiais 
kunigų 
ti Šv. 
jų ir Tretininkų Konferen
ciją. Kilnus pasiryžimas ir 
šventa mintis turės įvyk
ti šį sekmadienį, Kristaus 
Karaliaus šventėje, spalių 
25 d., 4 vai. po pietų, Ap
reiškimo bažnyčioje. Kon
ferencijai vadovaus suma
nūs vienuoliai Pranciško
nai Tėvas Justinas Vaškys 
ir Tėvas Juvenalis Liauba. 
Kitais metais bus kitų ka
talikų grupių , gal būt, šv. 
Vardo Vyrų draugijos ar 
Sodaliečių, 
bažnyčioje,

Šių metų 
pasisekimas
geidaujamas, ne vien dėlto, 
kad Tretininkų konferenci
ja, bet ir dėlto, kad nuo 
šių metų konferencijos en
tuziazmo priklausys tolimes
nis konferencijų pasiseki
mas.

Šv. Liudvikas, 
karalius; šv.

sv. Elžbieta, Ven-

ir jau kitoje 
konferencijos.

konferencijos
yra labai pa-

Labai laiku yra pradeda
mas šis šventas darbas nuo 
Tretininkų konferencijos. 
Kodėl? Anais laikais pasi
sekė vienam asmeniui, šv. 
Pranciškui, atgaivinti su
gniužusią žmoniją, gi šian
dieną, pradedant įsivyrauti 
baisiai neapykantai, tenka 
pareiga katalikams susirū
pinti ir jau iš anksto reng
tis prie milžiniško darbo. 
—užsibaigus karui gelbėti 
skęstančius artimo neapy
kantoje, pagiežoje bei ker
šte. Kokiu gi būdu mes ga
lėtume prisirengti prie to 
švento darbo? Vienas ge
riausių būdų yra — arčiaus 
susipažinti su šv. Pranciš
kaus dvasia, jojo gyveni
mu, jojo pasišventimu...

Dėlto dalyvauti šioje kon
ferencijoje yra kviečiami 
ne vien apylinkės Tretinin
kai (visų tretininkų turė
tų būti šventa pareiga da
lyvauti konferencijoje), bet 
ir visi katalikai iš visos 
apylinkės yra pageidauja
mi ir prašomi atvykti į 
konferenciją. Reikia many
ti, kad ir visos apylinkės 
kunigai, kuriems parapijos 
pareigos leis, dalyvaus šio-

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

Tretininkų šventųjų skai
čiuje paminėtini sekantieji 
šventieji: 
Prancūzijos
Ferdinandas, Ispanijos ka
ralius ;
grijos karalienė; Šv. Karo
lis Baromejus, garsus Mi
lano arkivyskupas - kardi
nolas ; Šv. Pranciškus Ksa
veras, garsus misijonierius; 
Šv. Aloysius Gonzaga — 
jaunimo globėjas; Šv. Ig
nacas, Jėzuitų Ordino stei
gėjas; Šv. Pranciškus Pau- 
lietis; Šv. Jonas Lasalietis; 
Šv. Rokas; Šv. Jonas Vien- 
ney — Arso klebonas; Šv. 
Jonas Bosko, Salaziečių 
kongregacijos steigėjas; Šv. 
Margarita Kortonietė, 
vusi didelė nusidėjėlė; 
Pranciška Romietė; Šv. 
žė Viterbietė, šventoji 
formatorė; Šv. Joanna 
kietė, Orleano mergelė, 
gelbėjusi Prancūzijos 
priklausomybę.

Tretininkai buvo garsūs 
kardinolai: Neumanas, Ma- 
ningas, Vaughanas, Bour
ne, Farley (iš New Yor- 
ko).

Gerais ir pavyzdingais tre
tininkais buvo: Kristupas 
Kolumbas, kuris 1492 m., 
pranciškonų patarimu ir pa
galba, atrado Ameriką. Gar
sus atradėjas Vasca de Ga
ma; Garcia Moreno, Ekua- 
doro kankinys prezidentas; 
Windhorstas, garsus kalbė
tojas ir žymus Vokietijos 
katalikų vadas. Garsūs ra
šytojai: Dante, žymus ita
lų rašytojas, parašęs gar- 
sųjų veikalą „Divina Come- 
dia,” kuriame labai gražiai 
aprašo savo mylimą dvasios 
tėvą, šv. Pranciškų. Petrar
ka, Kalderdnas, Servantas, 
parašęs „Don Kichotą”; 
Torkvato, Tasso. Garsūs 
menininkai: Mykolas Ange
las, Rafaelis, Murillo. Žy
mūs muzikai: Gounod, Pa
lestrina, Listas, kuris save 
prašė palaidoti su pranciš
konišku abitu. Žymūs išra
dėjai: Liudvikas Galvani, 
Volta, Contardo Ferrini, gar
sus Bolonijos universiteto 
profesorius. Liudvikas Ne- 
chik, gydytojas, kuris at
vertė garsų bedievį Gemel- 
lį. Po savo atsivertimo Dr. 
Gemelli įstojo į Pranciško
nų vienuolyną ir tapo T. 
Augustinas Gemelli; įkūrė 
Švč. Jėzaus Širdies univer
sitetą Milane ir dabar yra 
jo rektorius. T. Gemelli vi
same pasaulyje yra žino
mas kaipo žymus moksli
ninkas ir rašytojas.

Tat, ar negarbinga 
klausyti prie tokios 
ninku šeimos ?

bu- 
Šv. 
Ro- 
re- 

Ar- 
iš- 

ne-

pri- 
treti-

1380 Kil., 5,000 watts

LIETUVOS GARSAI 
RADIJO PROGRAMA

Šeštadieniais 4:30 iki 5:00 v. vak.

Vedėjas

J. J. STUKAS, Jr.
į Radijo centras —
j 429 Walnut St., Newark, N. J.

Prof. A. ŽIDANAVICIAUS
MUZIKOS MOKYKLA

SMUIKAS, PIANAS, TEORIJA, ORKESTRAS 
PROSPECT HALL

263 Prospect Avenue
Tel. STerling 8-0777

Pamokos būna tik šeštadieniais nuo 9
REZIDENCIJOS ADRESAS:

807 Riverside Dr.,
Tel. WAdsworth 8-4251

Brooklyn, N. Y.

vai. ryto

New York City

• Kun. Juozas Simonaitis, 
Elizabetho klebonas, išvy
ko Chicagon, kur spalių 25 
d. šv. Jurgio lietuvių pa
rapija mini 50 metų su
kaktį. Lankysis pas prel. 
M. Krušą ir savo brolį Dr. 
J. Simonaitį.

• Apylinkės Tretininkų 
konferencija bus šį sekma
dienį, sp. 25 d., Apreiški
mo par. bažnyčioje ir salė
je.

• J. Ginkaus radijo pro
grama neteksianti dviejų 
pranešėjų — Kazio Mar
inos ir Adomo Jėzavito. 
Juodu šaukia Dėdės Šamo 
kariuomenė.

• VI. Barčiauskas iš ank
sto užsakė 8 vietas „Ame
rikos” vakarienėje, kuri bus 
gruodžio 13 d. Apreiškimo 
par. salėje.

• Viktorija Valukaitč pra-
York 

Anks- 
China

dėjo dirbti „New 
Times” redakcijoje.
čiau ji dirbo United 
Relief įstaigoje.

• 40 vai. atlaiduosna New 
Britaine buvo nuvykę kun. 
J. Balkūnas ir kun. J. Alek- 
siūnas. Drauge su jais buvo 
nuvykęs karo kapelionas ku
nigas K. Petreikis (Patrick), 
dabar esąs Camp Upton.

• Demokratų klubo (Hoo
per St.) nauju pirmininku 
išrinktas Ed. Lesvanavičius.

• Serž. Alf. Jakupčionis 
kariuomenėje maloniai prisi
mena lietuvišką veiklą, ku
riai linki geriausio pasiseki
mo. „Amerikos” naujų maši
nų fondui seržantas atsiun
tė $5.00 dovanų.

• Simas Degulis laivyne 
paskirtas į farmaceutų mo
kyklą. Savo paskyrimu Si
mas labai patenkintas. Jis 
stojo laivynan savanoriu 
prieš keliolika dienų. .

•Korporalai Antanas Ra- 
žiekas ir Albinas Baltrūnas, 
pusbriliai, buvo parvykę pas 
savo tėvelius, uolius Maspe- 
tho parapijiečius.

• „Amerikos” vakariene 
jau dabar rodoma nuošir
daus susidomėjimo. Ji bus 
gruodžio 13 d. Apreiškimo 
par. salėje.

TO THE PEOPLE OF BROOKLYN Dr. John Waluk

Mr. Quayle

A great many of us have some one 
in the armed forces abroad. Those 
men and women on duty in the Pacific, 
in Europe, in Africa, Asia, and on all 
the other far-flung battle fronts, will 
keep their spirits up and do a better, 
quicker job, if we at home let them 
know we are behind them.

One way to do that is to see that 
every one of them, soldier, sailor, flyer 
or nurse, gets that Christmas package 
from you ON TIME.

The Post Office Department is do
ing its utmost to insure on-time deliv
ery of Christmas packages to our 
armed forces everywhere in the world.

But the department needs your help. You MUST mail 
Christmas packages intended for overseas delivery by 
Nov. 1 if you would be sure of timely delivery.

We in the postal service are just as anxious as you 
are to get your Christmas packages delivered overseas 
by Christmas. But unless we get those packages this 
month we can’t promise it. We count on you to help us.

FRANK J. QUAYLE,
■ - ---- Postmaster

• Kun. J. Vaškys, pranciš
konas, šios savaitės gale 
drauge su kun. J. Liauba 
lankysis pas kun. N. Pakal
nį. Abu tėvai pranciškonai 
dalyvaus New Yorko apylin
kės tretininkų konferencijo
je.

• Margareta Digrytė, pasi
žymėjusi smuikininkė, šio
mis dienomis pradėjo eiti 
muzikos mokytojos pareigas 
Hasbrouck, N. J. Spalių 25 
d. ji gros „Naujosios Gady
nės” koncerte.

• Jadvyga Tubelienė šiuo 
metu gyvena New Yorke. Ji 
turi paskaitas amerikiečių 
klubuose.

• Karys Justas Jankus sa
vo laiške reiškia didelio pa
sitenkinimo „Amerika”, kuri 
jį lanko kiekvieną savaitę. 
Justas rašo, kad „Amerika” 
palaiko jo ryšius su lietuviš
ku gyvenimu.

• Ona Jackevičiūtė vieši 
Toronte, kur pasiliksianti il
gesniam laikui.

• Kazė Pavilonienė buvo 
stambiausia Apreiškimo par. 
bazaro laimėtoja. Jai atiteko 
visas virtuvės rakandų rin
kinys.

• Kariams už jūrų kalėdi
nes dovanas reikia išsiųsti i- 
ki lapkričio 1 d.

JAUNIMO LAIKRAŠČIO 
NAUJA LAIDA

Šią savaitę išėjo nauja 
„Annunciator” laida. Laik
raštį leidžia Apreiškimo par. 
CYA draugija. Jau daugiau 
kaip 100 CYA narių yra ka
riuomenėje, tad laikraščio 
tvarkymo našta dabar dau
giausia krinta CYA mergi
noms.

„Annunciator” dabar re
daguoja Mary Schultz, anks
čiau irgi buvusi redakcijos 
štabo narė. Laikraštis turi
ningas, gyvas. Daug naudin
gų žinių iš Lietuvos istori
jos, iš vietos lietuvių gyveni
mo.

Tenka tik pasveikinti 
reiškimo par. jaunimą 
uolią veiklą.

DEMOKRATŲ PRA
KALBOS

uz

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9229
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

įbėga. Entered
Office a

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

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

h sukako dveji 
hjussolinio įsa- 
Ljpnolė grai
bos pirmą kar
tę Europoje su
diltą. Italai 
L taip įsiklam- 
hrsieji graikai 
rėją juos ir iš 
Lssolinio gel
bėjo ateiti pats 

Hitleris.
Eraikija šiandie 
h kenčia badą, 
h joje kasdien 

jie miršta to
ko būti laisvi, 
L kovą dėl lais-

G

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENĖ Geriausias pasirinkimi
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iš ge-|:^ (onn kvie- 
riausių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS:"" ’

Juozas Cinkus
495 Grand Street,

I’Anglija nepa- 
k Kas mėnuo 
fcados plaukia

maisto Tur- 
icarijoje. Arne- 

Brooklyn, N. Y.l-ėnuo graikams
Įįjmasi surinkti

Brooklyno miesto vadovy
bė reikalauja Washingtono 
duoti daugiau darbų ma
žoms dirbtuvėms Brookly
ne.

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 6451 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1121 McDonald Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NICK NISSEN & JOHN G. NISSEN 
1121 McDonald Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licenses 
GB 6336 has been issued to the under® 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lai 
362 Stuyvesant Ave., Borough of Broc 
County of Kings, to be consumed of( 
premises.

SAMUEL SILVER 
Silver’s Grocery Store

Stuyvesant Ave., Brooklyn, N3G2

NOTICE is hereby given that License! 
GB 6133 has been issued to the under® 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lai 
345 Sumner Avenue, Borough of Bro« 
County of Kings, to be consumed ofl 
premises.

MILTON BRIMBERG. ADMIN. | 
Estate of Anna Brimberg

Sumner Ave., Brooklyn, N315

STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION, 
ETC., REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912 

AND MARCH 3, 1933.
Of „Amerika” published weekly at Brooklyn, N. Y. for October 1, 1942. 

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

County aforesaid, personally appeared D. J. Averka, who having been duly 
sworn according to law, deposes and says, that he is the Business Manager 
of the Lithuanian weekly „AMERIKA” and that the following is, to the best 
of his knowledge and belief, a true statement of the ownership, management 
etc., of the aforesaid publication for the date shown in the above caption, 
required by the Act of August 24, 1912 as amended by the Act of March 
3, 1933, embodied in section 537, Postal Laws and Regulations, to wit:

1. That the names and addresses of the publisher, editor, managing edi
tor and business managers are: Publisher Lithuanian Universal Bureau, 
Inc., 222 South Ninth Str., Brooklyn, N. Y. Editor Joseph B. Laučka, 222 
So. 9th St., Brooklyn, N. Y. Managing Editor none. Business Manager D. J. 
Averka, 222 South 9th St., Brooklyn, N.

2. That the owner is: (If owned by a corporation, its name and address 
must be stated and also immediately thereunder the names and addresses of 
stockholders owing or holding one per cent or more of total amount of 
stock. If not owned by a corporation, the names and addresses of the indi
vidual owners must be given. If owned by a firm, its name and address, as 
well as those of each individual member, must be given.).

The owners, owing or holding one or more per cent of Lithuanian 
Universal Bureau, Inc., owners of „Amerika” are: Norbert Pakalnis, 259 
No. 5th St., Brooklyn, N. Y., John Balkunas, 64-14 56th Rd., Maspeth, N. Y., 
Silvester Remeika Estate, Joseph Aleksunas, 213 So. 4th St., Brooklyn, N. 
Y., Charles P. Vilniškis, 68 Howe St., New Haven, Conn., Joseph židanavi- 
čius, 260 N. Main St., Amsterdam, N. Y., Joseph P. Mačiulis, 86-56 85th 
St., Woodhaven, N. Y., Ignatius Kelmelis, 207 Adams St., Newark, N. J., 
Joseph Simonaitis, 211 Ripley PL, Elizabeth, N. J., Stanley Lukoševičius, 
316 So. 1st St., Brooklyn, N. Y., Anthony Stanišauskas, 387 Warren St., 
Bridgeport, Conn., Vytautas žalnieraitis, 428 Church St., New Britain, 
Conn., George Tumasonis, 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y., L. R. K. S, A, 
134 kp., 213 So. 4th St., Brooklyn, N. Y., Apreiškimo Parapijos švento Var
do Draugija, 259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y., Pius Lekešis, 64-14 56th Rd., 
Maspeth, N. Y., Peter Vanagas, Palanga, Lithuania, Apreiškimo Parapijos 
šv. Rožančiaus Draugija, 259 No. 5th St., Brooklyn, N. Y., Joseph šeštokas, 
St. Anthony’s Hosp., Varwick, N. Y., Juozas Žilevičius, 166 Park PL, Eliza
beth, N. J., Anthony Kazlas, 25 Taylor St., Newark, N. J., Daniel J. Aver
ka, 339 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y., Joseph Laučka, 222 So. 9th Street, 
Brooklyn, N. Y.

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

4. That the two paragraphs next above giving the name of the owners, 
stockholders, and security holders, if any, contain not only the list of stock
holders and security holders as they appear upon the books of the company 
but also in cases where the stockholder or security holder appears upon 
the books of the company as trustee or in any other fiduciary relation, the 
name of the person or corporation for whom such trustee is acting, is given; 
also that the said two paragraphs contain statements embracing affiant’s 
full knowledge and belief as to the circumctances and conditions under 
which stockholders and security holders who do not appear upon the books 
of the company as trustees, hold stock and securities in a capacity other 
than that of a bona fide owner; and this affiant has no reason to believe 
that any other said stock, bonds, or other securities than as so stated by him.

5. That the average number of copies of each issue of this publication
sold or distributed, through the mails or otherwise, to paid subscribers during 
the twelve months preceding the date shown above is ................... (This in
formation is required from daily publications only.).

D. J. Averka,
Business Manager.

Sworn and subscribed before me this 22nd day of September, 1942.
(SEAL) Constantine R. Jurgela

Attorney and Councellor at Law
Kings Co. Clerks — 3. (My commission expires March 30, 1943).

Sekmadienį, lapkričio 
d., 3 vai. popiet, lietuvių 
piliečių klubo salėje, Union 
Avė., Brooklyne, įvyks la
bai svarbios politinės pra
kalbos. Jas ruošia demokra
tų klubas ir American Lith
uanian Committee for Ben
nett.

Kalbėtojai bus įžymūs 
valstybės pareigūnai demo
kratai. Svarbu, kad šios 
prakalbos praeitų gražiau
siu

1

pasisekimu.
Rengėjai.

FEDERACIJOS
NARIAMS

K. Federacijos New 
Yorko apskrities susirinki
mas įvyks penktadienį, spa
lių 30 d., 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. mokykloje.

Draugijų atstovai ir vei
kėjai prašomi atsilankyti.

Valdyba

NOTICE is hereby given tnat License No. 
GB 1521 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section lf'7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
232 Bedford Avnue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

232 Bedford

NOTICE is
GB 6366 has been issued to the undersigned 
to sell '___
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
74 Meserole Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

STEFAN
74 Meserole Ave.,

NOTICE is beri-by given that License No. 
EB 1891 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 1(7 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Pennsylvania Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

NATHAN FEIGELES
332 Pennsylvania Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CB 260 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control I.aw .. 
504-6 Marion Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

MAJOR JAMES A. McKENNA, Jr. 
Post 199 V.F.W. of U. S.

504-6 Marion St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor, at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Control 

I Law at 564 Wythe Ave.. Borough of Brook-
County of Kings, to be consumed 

premises. 
VERONICA & WILLIAM SKODIS 
Wythe Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
E 161 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail from house to house 
under Section 107 of the Alcoholic Beverage 
Control Law, Borough of Brooklyn, County 
of Kings.

ISRAEL ASRELSKY
4409 — 14th Ave., Brooklyn, N. Y.

ANDREW CIPRI
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No.

beer, at retail under Section 107

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MUZYKA
Brooklyn, N. Y.

107 
at

the

RINKIMŲ MITINGAS

Spalių 30 d., penktadienį, 
Piliečių klubo salėje, 280 U- 
nion Ave., adv. Wm. Drake 
kandidatūros rėmėjai šaukia 
masinį susirinkimą.

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

5 
gti,

i
q

0

IŠNUOMUOJAMI

lyn, 
the

on

kambariai, gražiai įren- 
su visais patogumais.
1701 Stanhope St.
Brooklyn, N. Y.

Lietuviška

KARŠTI UŽKANDŽIAI 
KASDIEN

Patogi vieta užėjimui 
su MOTERIMS

RHEINGOLD Extra Dry Alus.
— Didelis pasirinkimas visokių 

gėrimų

Juozas Zeidat
411 GRAND STREET

BROOKLYN, N. Y.

i

□

NOTI3E is hereby given that License! 
GB 1394 has been issued to the under® 
to sell beer, at retail under Section; 
of the Alcoholic Beverage Control La’ 
510 Knickerbocker Av., Borough of Broc 
County of Kings, to be consumed ofl 
premises.

JULIUS DEY
510 Knickerbcker Ave., Brooklyn, I

NOTICE is hereby given that License 
EB 484 has been issued to the under® 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lai 
728 Kings Highway, Borough of Brod 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

ALVIN’S DELICATESSEN. INC.j 
728 Kings Highway, Brooklyn, I

NOTICE is hereby given that License 
EB 619 has been issued to the under® 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Lai 
2882 Gerrittsen Ave., 
County of Kings, to 
premises.

JOHN H.
2882 Gerrittsen Ave.,

NOTICE ,'s hereby given that License! 
EB 2064 has been issued to the undersu 
to sell beer, at retail under Section! 
of the Alcoholic Beverage Control Lan 
833 Knickerbocker Av., Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed onj 
premises.

ANNIE ELISSA COLLING 
833 Knickerbocker Ave.. Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License) 
EB 626 has been issued to the undersi 
to sell beer, at retail under SectionJ 
of the Alcoholic Beverage Control lav 
4524 Church Avenue, Borough of Brool 
County of Kings, to be consumed on! 
premises.

HERMAN BOROWSKY
4524 Church Ave., Brooklyn, N

Borough of Bro 
be consumed 01

MURPHY
Brooklyn, 1

LIEPOS ŽIEDU, PIRMO KUOPIMO

TIKRAS BIČIŲ

MEDUS
(100% PURE HONEY)

H Čekoslovaki- 
ksomybės šven
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iietuviai jau se- 

hgiškos tautos, 
h seni istoriniai 
tir ryšiai. Čekai 
k Vytautą Didį- 
kiumi. Čekai rei- 
mrbos Lietu
siais laikais, 
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i palinkėti Čeko- 
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pečiaai dalyva
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Įstatymą.
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NOTICE is hereby given that License No. 
GB 2152 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law ... 
424 Van Brunt Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN G. & MARY CHENESKI 
424 Van Brunt St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 1937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law_
674 Central Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises. *

EDWARD LUBY
674 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
GB 4181 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law 
854 Onderdonk Ave., 
County of Kings, to 
premises.

FRANK
854 Onderdonk Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9294 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
416 Monroe Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SEYMOUR MAIMAN
416 Monroe St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 9486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1301 Foster Avenue, 
County of Kings, to 
premises.

1301 Foster

NOTICE is
GB 2180 has been issued to the undersigned- 
to sell beer.
of the Alcoholic Beverage Control Law 
3010 Avenue _____
County of Kings, to be consumed off 
premises.

LILLIAN GROSSMAN 
3010 Avenue D. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
GB 6’01 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
71 Utica Avenue .Borough of E__
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTON KLEIN
71 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

Maistui
Vaistams
Sveikatai Cd

iserikos Japoni-
Gamtos • korius Grew la- 

Saldumyna
& Sveikatai

107 
at

the

(T)

No.
...J
107
at

the

(T)

No.

107 
at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

HUTTER
Brooklyn, N. Y.

107 
-t 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

FEINER
Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No.

CLARA 
Ave..

at retail under Section 107
L ---- —.— C_.. L..-j ax

D. Borough of Brooklyn, 
the

No.
i 07

Brooklyn,

KONČIAUS BITININKYSTĖ
57 Battery St., No. Abington, Mass.

Šimtas dolerių dovanų, kuris įrodys. Jog II 
medus nėra tikras bičių medus.

ir drąsiai parei
giai yra labai
i priešas, kad ne- 
ši jokių tuščių
ii tokį priešą nu-

ver 
tui 
vių 
lia 
ded 
se

aaskimu, japonų 
iponams reiškia

šul 
len 
„ai

0

japonai nie- t 
jie tu- jų 

ir 
jų> 

spauda reika-joj 
anglai teistų ir elg 
Hessą, buvusį žvi 
bioniką, kuris 

finioje. Bet šiam
■Įreikalavimui yra jų 

J per radiją ir |da 
pa

H Angliją, kai lst< 
Vokietija buvo sis 
S; jei tuo laiku go 
nulėkęs į Rusi- te' 

’ienas balsas (N. to 
Tribune), tai jį kc

8.
13.

Galima gauti ir

„Amerikos” Administracij
222 So. 9th St., Brooklyn, N.

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

SIUNTIMAS APMOKĖTAS 
KONČIAUS BITINLNKYS 

67 Battery St. 
No. Abington, Mass.

Telephone Residen
EV 7 - 1670 VI 7 - 29

JOSEPH VASTUNAS
REAL ESTATE INSURANCE 

and LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and Boughl 
496 Grand St., Brooklyn, N. Y 
Resid-------
87-34

sidenęe: nv
•34 9oth st., Woodhaven, n. y ię ir vaišinę auk- šo 

— ”2 <b| komisarai.
* Si reikia bausti Ini 
" <r, tai ar neverta i žy 

ir jau niekas ne- sa 
už Lietuvos, Į gi

i * Estijos užgrobi- 
■J'vasarą?

HAvemeyer 8 - 0259
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65 - 23 GRAND AVENIU 

Maspeth, N. Y.
■ įvestas „Lais- 

puslapis pa

ne 
ti 
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H 
T


	1942-10-23-AMERIKA-i7-8

