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Čekoslovakija, didžiųjų 
valstybių nutarimu, tiksliau 
sakant — Anglijos ir Pran
cūzijos nusilenkimu Hitlerio 
grasinimams, šią savaitę da
linama Miunchene nustaty
tu planu. Šioje naujoje tra
gedijoje bene šlykščiausias 
lenkų elgesys. Pasinaudoję 
Čekoslovakijos nelaime, len
kai pastatė savo reikalavi
mus ir gavo gerą kąsnį.

Šį kartą gal tik tiek pasa
kytina: lenkai akli didelių 
gruobonių pamėgdžiotojai. 
Kai Vokietija užėmė Austri
ją ir tuomi sujudino visą 
Europą, lenkai tuojau pa
siuntė ultimatumą Lietuvai, 
reikalaudami pradėti diplo
matinius santykius. Kai Vo
kietija pradėjo lupinėti Če
koslovakiją, kurią apleido 
jos sąjungininkė Prancūzija, 
lenkai pasiuntė ultimatumą 
čekams, reikalaudami sau 
atitinkamo kąsnio. Toks len
kų elgesys labai primena 
žinomą pasakėčią: kai liū
tas nusilpsta ar į nelaimę 
patenka, tai ir paliegęs asi
las į jį kimba.
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Praeitą sekmadienį Pra
hos arkivyskupas ir Čeko
slovakijos primas, kardino
las Kaspar išleido viešą pa
reiškimą, pažymėdamas di
delę skriaudą čekų tautai, 
pažeidžiant jų tautos terito
rijos sienas 1000 metų senu
mo. Jis drąsiai pažymėjo, 
kad jų tautai užmesta dide
lė neteisybė dėl buvusio są
jungininko (Prancūzijos) ir 
ir artimo draugo (Anglijos) 
veiksmų. Visoje tautoje did
vyriškas pasipriešinimas jai 
primestam neteisingumui. 
Čekų karininkai grąžino 
prancūzams jų suteiktus 
garbės ordinus. Ir iš tikrųjų 
— ar verta dėvėti ženklus 
tos valstybės, kuri išdavė 
savo sąjungininką priešui?

.taraanmas 
jdraudos ir 
j reikaluose 
rą patarnavimi 
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omą organizuoti 
demokratijai ir 
mui ginti, šios 
ikslas būtų kovoti 
mistus ir fašistus, 
emokr at inią ptin- 
idinimą, sekti sve- 
įtartiną veiklą ir

sąjungos steigėjai 
Naujų Metų turėti 
ijonus narių.

Paskutiniai tarptautiniai 
įvykiai negalės neturėti įta
kos ir į Lietuvos užsienio 
politiką. Lietuvoje nepapra
stai daug tikėta į Anglijos 
ir Prancūzijos užtarimą, jų 
kultūrinę reikšmę pasaulyje 
ir pan. Bet šios valstybės 
parodė savo visišką bejėgiš
kumą kovoje prieš jėgą. Lie
tuvai teks skaitytis su esa
ma tikrove ir gyventi ko ge
riausiuose santykiuose su 
savo diddžiuoju kaimynu, 
Vokietija.

Šiuo metu turės būti at
minta senesnių laikų ves
toji politika, buvusi labai 
drauginga Vokietijai. Ar tik 
neteks prie jos grįžti?
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Komunistinė propaganda 
gudriai suskubo plačiai pa
skleisti agitacines žinias, 
kad tik Sovietų Rusija liko 
ištikima savo žodžiui ginti 
Čekoslovakiją. Sovietams 
buvo lengva kalbėti apie žo
džio išlaikymą, nes jų pasi
žadėjimas buvo sujungtas 
su mažu, bet labai reikšmin
gu žodeliu „jei”. Sovietai tik 
tada turėję ginti savo są
jungininką, jei prancūzai 
pirmieji stos į talką. Su tuo 
„jei” žymiai pavėlavo ir 
smarkusis Litvinęvas, kurs 
Ženevoje pasakė karštą pra
kalbą tik po to, kai anglai 
ir prancūzai buvo jau susi
tarę dėl Čekoslovakijos liki
mo. Kol to susitarimo nebu
vo, Sovietai ramiai tylėjo.

Paskutiniai Europos įvy
kiai dar kartą parodė, kad

Lenkai Nenustoja Varžę
Vilnius. — Lenkai visiš

kai neleidžia Vilniaus lietu
viams vykti į Nepriklauso
mą Lietuvą ekskursijomis. 
Važiuoti norinčių yra labai 
daug, bet lenkai griežtai lai
kosi savo nusistatymų ne- 
eisti vilniečiams pamatyti 
tvarkingai gyvenančią Lie
tuvą.

Šiomis dienomis lenkų po
licija dėl kelių lietuviškų 
knygų suėmė ir į kalėjimą 
uždarė tris brolius Jankaus
kus, vilniečius lietuvius.

LIETUVOS POLICIJAI 
20 METŲ

Kaimas. — Spalių 2 d. 
Kaune ir visoje Lietuvoje iš
kilmingai paminėta policijos 
20 metų sukaktis. Kaune su
ruoštose iškilmėse dalyvavo 
Prezidentas Smetona, vy
riausybės nariai, kariuome
nės vadovybė, labai gausin
gi visuomenės būriai.

Prezidentas savo kalboje 
pažymėjo, kad šalia kariuo
menės policija yra Lietuvos 
saugumo kertinis akmuo.

BIRŠTONO GYDYKLOJE 
DAUG SVETIMŠALIŲ

Kaunas. — šiais metais 
Birštono gydykloje’ gydėsi 
daug svetimšalių, kurių bu
vo iš Jungt. Amerikos Val
stybių, Afrikos, Anglijos, 
Prancūzijos, Sovietų Rusi
jos, Palestinos, Vokietijos ir 
kitur. Rūpinamasi šią gy
dyklą dar stipriau pagerinti.

PAGELBĖS ĮSIGYTI 
ŪKIUS

Kaunas.— Vyriausybė pa
ruošė įstatymą pagelbėti 
mažažemiams ir bežemiams 
įsigyti žemės ūkius. Bus 
duodama reikalinga pašalpa, 
tarpininkaujant Žemės Re
formos valdybai ir Žemės 
Bankui.

Meksikos Miestas. — Mek
sikos vyriausybė kreipėsi į 
Jungt. Amerikos V-bes, pra
šydama leisti įsigyti orlai
viams reikalingo aukštos 
rūšies gąsdino, kurio Mek
sikoje neįmanoma pagamin
ti.

So v. Rusijos įtaka Europoje 
visai maža. Ji dabar veik 
visai izoliuota. Nuo Sudetų 
kalnų Hitleris puikiausiai 
matys derlinguosius Ukrai
nos laukus, o Sudetijos ati
davime vokiečiams Sovietai 
neturėjo nei mažiausio bal
so. Sovietų vidujinis silpnu
mas izoliavo milžinišką val
stybę iš veiklaus dalyvavi
mo tarptautinėje scenoje.

Lietuviams labai reikš
mingas Hitlerio viešas pa
reiškimas, kad Vokietija 
Europoje daugiau teritorijos 
nebenorės. Jei tikėti tam pa
reiškimui, Lietuva galėtų 
būti rami dėl Klaipėdos. Bet, 
deja, nėra jokios garantijos, 
kad tas Hitlerio pareiški
mas išsipildytų. Hitleris dar 
nėra atšaukęs savo prieš 15 
metų paskelbtos programos, 
tad lietuviams teks ir toliau 
stipriai budėti, naudojant 
įvairiausias priemones, kad 
Lietuvos vartai į platų pa
saulį, mūsų Klaipėda, išlik
tų tikrame saugume. t

SUTARTIS SU 
ARGENTINA 

i

Kaunas. — šiomis dieno
mis Ministrų Taryba perda
vė Seimui svarstyti naujos 
prekybinės sutarties su Ar
gentina projektą. Tikimasi, 
kad Lietuvos prekyba su 
Argentina pagal naujos su
tarties dėsnius bus naudin
gesnė Lietuvai.

TAMULIS — PUIKUS
METIKAS

Brooklyn© Dodgers base
ball© komandos metikas 
(pitcher) Vytautas Tamulis 
užbaigė žaidimo sezoną la
bai sėkmingai; jis laimėjo 
12 žaidimų, pralaimėjo — 6. 
„National” lygoje iš 64 me
tikų Tamulis užėmė penktą 
vietą, o Dodgers komandoje 
— pirmą.

Dabar Tamulis išvykęs į 
savo gimtinį So. Bostoną, 
kur gerai ilsisi. Vytautas 
ne tik geras baseball meti
kas, bet ir nuoširdus lietu
vis. Kitiems metams linkime 
jam dar geresnio pasiseki
mo.

Čia pat pažymėtina ir apie 
kitą lietuvį metiką, Kra- 
kauską, žaidžiusį Washing
ton© komandoje. Jis laimėjo 
6 žaidimus, pralaimėjo 5. 
„National” lygoje Krakaus- 
kas užėmė 26-tą vietą iš 65 
metikų. Tai irgi puikus pasi
rodymas.

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
AUGA

Ženeva. — Tarptautinė 
Darbo įstaiga pranešė, kad 
šiemet bedarbių skaičius 
daugely valstybių yra dides
nis nei pernai. Didesnėse 
valstybėse bedarbių skaičius 
dabar esąs toks: Jungt. 
Amerikos Valstybėse — 11,- 
344,239; Anglijoje — 1,759,- 
242; Prancūzijoje — 366,- 
331; Kanadoje — 108,383; 
be to, žymiai bedarbių skai
čius padidėjo Belgijoje, Da
nijoje, Airijoje, Norvegijoje, 
Šveicarijoe ir Vengrioje. 
Apie Vokietiją, Italiją ir 
Sov. Rusiją nepranešama, 
kadangi šios valstybės ne
duoda žinių.

TAI BENT KARVĖ!

Iš Wichita, Kansas valst., 
rašo, kad vienas Sedgwick 
apskr. ūkininkas turi karvę, 
kuri prieš devynis mėnesius 
davė ūkininkui 3 veršiukus. 
Šiomis dienomis ta pati kar
vė davė savo ponui net ke
turis veršiukus ir visus svei
kus.

DIRBAMI NAUJI 
„NIKELIAI”

Šiomis dienomis Washing
tone valstybės iždo skyrius 
įsakė Philadelphijos, Denver 
ir San Francisco pinigų ka
lykloms pradėti dirbti nau
jus penktukus (nikelius). 
Manoma jų nukalti 12,700,- 
000 ir paleisti į apyvartą.

New Yorko valstybėje 
rugp. mėn. automobilių ne
laimių skaičius sumažėjo 37 
nuošimčiais, palyginus su 
pernai metų tuo pačiu mėne
siu. Rugpiūčio mėnesį šioje 
valstybėje užmušta 199 as
menys, sužeista 9,427.

LIETUVOJE STEIGS 
AUKŠTĄJĄ KAKO

MOKYKLĄ
------- - .j

Kaunas. — Vyriausybė 
šiomis dienomis įteikė sei
mui svarstyti Aukštosios 
Karo Mokyklos įstatymo 
projektą.

Iki šiol Lietuva neturėjo 
pilnos aukštosios karo mo
kyklos, bet jau dabar turi
ma paruoštų specialistų ka
rininkų, kurie gali būti ge
riausiais aukštosios karo 
mokyklos dėstytojais. Tai 
dar vienas žingsnis į didesnį 
savarankiškumą ir tikslesnį 
rūpinimąsi savo krašto sau
gumu.

PRANCŪZIJA PRIPAŽĮS
TA ETIOPIJOS
UŽKARIAVIMĄ

Paryžius. — Prancūzijos 
užsienio reikalų ministeris 
Bonnet pranešė Italijos at
stovui, kad Prancūzija nu
tarė pripažinti Etiopijos už
kariavimą ir pradėti glau
desnius santykius su Italija.

Iki šiol Prancūzija neturė
jo savo tikro ambasado
riaus Romoje, nes prancū
zai nenorėjo tituluoti Itali
jos karaliaus ir Etiopijos 
imperatorium. Nuo dabar 
Prancūzijos atstovas oficia
liai bus vadinamas ambasa
dorium prie Italijos kara
liaus ir Etiopijos imperato
riaus.

NUKIRTO GALVĄ ŠNIPEI 
t

Berlynas. — Spalių 4 d. 
anksti ryte vokiečių budelis 
nukirto galvą 39 metų mote
riškei, pasmerktai už mėgi
nimą šnipinėti užsienio val
stybės naudai. Tuo pat lai
ku nukirsta galva ir vienam 
vokiečiui, taip pat pasmerk
tam už šnipinėjimą.

PATAISOMAS EVANGELI
JOS VERTIMAS

Hartford. — Krikščioniš
ko Mokslo Brolijos metinia
me suvažiavime Šv. Rašto 
žinovai patiekė savo ilgų 
metų studijų tyrinėjimus, 
kuriais remiantis bus pa
keistas šv. Jono Evangelijos 
vertimas į anglų kalbą ta 
prasme, kad bus pavartota 
taisyklinga anglų kalba. Ta
me pat suvažiavime pataisy
tas ir iki šiol vartotas kate
kizmas, pavartojant naujau
sias mokymo priemones ir 
moderniausią anglų kalbą.

Suvažiavimas labai gau
singas ir atkreipiąs pasau
lietiškos spaudos dėmesį.

BOIKOTAS VOKIETIJOS 
PREKĖMS

New York. — Žydų suor
ganizuotas Vokietijos pre
kėms boikotuoti komitetas 
pranešė, kad vokiškų prekių 
boikotas davė jam pageidau
jamų vaisių. Pernai per pir
mus 8 mėnesius į Ameriką 
įvežta vokiškų prekių už 56 
milijonus dolerių, o šiemet 
per tą laiką vokiečiai par
davė tik už 34 mil. dolerių. 
Vadinasi, Vokietija pardavė 
prekių beveik 40 nuošimčių 
mažiau nei pernai.

Boikoto komitetui vado
vauja dr. Tenenbaum ir New 
Yorko miesto tarybos narys 
B. Charney Vladeck.

Čekoslovakija Netenka Trečdalio Gyventojų
Miuncheno susitarimas

Čekoslovakija šią savaitę 
neteko savo geriausios teri
torijos dalies, kuri jau vo
kiečių ir lenkų rankose. Vi
sa tai įvykot kaip jau vi
siems žinoma, Vokietijos 
Anglijos, Prancūzijos ir Ita
lijos vyriausybių susitarimų 
pasekmė.

Rugsėjo 29 d. Hitlerio 
mėgiamame Miuncheno mie
ste įvyko Hitlerio, anglų 
premjero Chamberlain, 
prancūzų premjero Daladier 
ir Italijos premjero Mussoli- 
nio bendras pasitarimas. 
Hitleris griežtai laikėsi savo 
ultimatumo, kuriuo jis rei
kalavo, kad Čekoslovakija

DINGO BLIUCHERIS

Maskva. — čia nepaduo
dama jokių žinių apie mar
šalą Vasilijų Bliucherį, Toli
mųjų Rytų armijos vyr. va
dą. Užsienio spauda prane
ša, kad maršalas esąs areš
tuotas, bet oficialiai Maskva 
nieko nepraneša. Tačiau 
faktas, kad Bliucherio var
das jau neminimas Sovietų 
spaudoje kelios savaitės.

GRĄŽINO PAŠALINTUS
CIO VADUS

Washington, D. C. — CIO 
priklausančioje automobilių 
darbininkų unijos vyriausio
ji vadovybė pasiekė organi
zacijoje vieningunio, grąžin
dama atstatytus keturis 
unijos vadus, kurie buvo pa
šalinti už kenkimą unijos 
gerovei; pašalintieji vadai 
buvo įtarti ir komunistinėje 
veikloje.

VIENUOLIKA MIL. DOLE
RIŲ PAŠALPAI

Hyde Park. — Preziden
tas Roosevelt patvirtino fe
deralinės valdžios pašalpą, 
vienuolikos milijonų dolerių 
sumoje, nuo audrų ir potvy
nių nukentėjusiai Naujajai 
Anglijai. Šie pinigai pirmoje 
eilėje bus suvartoti tolimes
nei apsaugai nuo potvynių ir 
jų kontrolei. Iki sekančių 
metų liepos pradžios tam 
reikalui bus paskirta dar 11 
milijonų dolerių.

RUMUNAI NORI GERŲ 
SANTYKIŲ 

Bukareštas. — Rumunijos 
vyriausybė daro visas pa
stangas, kad Lenkijos ir Če
koslovakijos santykiai visai 
pagerėtų. Rumunai yra są
jungoje su Čekoslovakija, 
bet tuo pačiu laiku rumunai 
yra geruose santykiuose ir 
su Lenkija. Nauji įvykiai
priyers Rumuniją peržiūrėti sinaudojo ir Lenkija, kuri 
savo prievoles ir siekti nau
jų susitarimų.

VOKIEČIAI TEBELAIKO 
ROTHŠILDĄ

Viena. — Nacių policija 
tebelaiko kalėjime buvusios 
Austrijos turtuolį Rothšildą, 
žydą. Jo turtai konfiskuoti. 
Naciai kaltina jį dėl jo va
dovautos bendrovės žlugimo 
1931 metais. Dabar praneša
ma, kad naciai paleis Roth
šildą iš kalėjimo, jei jis su
mokės tris milijonus dolerių.

rugsėjo 30 d. įteikė Čekoslo
vakijai savo ultimatumą, 
reikalaudama atiduoti tur
tingą Tešeno apylinkę su 
apie 200,000 gyventojų. Len
kijos pasieny lenkai jau bu
vo išstatę kelis šimtus tūk
stančių kareivių. Čekams ir 
čia nebuvo kitos išeities — 
reikėjo nusileisti ir Tešęną 
atiduoti lenkams, kurių ka
riuomenė spalių 2 d. jau ten 
ir įžygiavo. Tešeno apylin
kė, turtinga anglies kasyklo
mis, seniau priklausė Aus
trijos - Vengrijos imperijai

j užleistų Vokietijai Sudetų 
I kraštą iki spalių 1 d. Kadan
gi čekai nebuvo davę atsa
kymo į ultimatumą, Hitleris 
jau buvo paskyręs rugsėjo 
28 d. 2 vai. popiet, kaip mo
mentą vokiečių kariuomenei 
žygiuoti. Tą įsakymą Musso
lini sulaikęs, pasiūlydamas 
sušaukti keturių vyriausy
bių vadovų pasitarimą.

Miunchene pasitarimas 
baigtas tą pačią dieną. Į Če
koslovakijos protestą ne
kreipta dėmesio. Čekai norė
jo, kad ir jų atstovas daly
vautų tame pasitarime. Če
koslovakijos vyriausybė bu
vo įteikusi anglams ir pran
cūzams savo pasiūlymą, ku
riame ji sutiko atiduoti Su
detų kraštą vokiečiams, bet 
tikėdama už tai įvairių ga
rantijų ir kompensacijos.

Miunchene nutarta ati
duoti Sudetų kraštą iki spa
lių 10 d. dalimis; atidavi
mas vykdomas pagal nuro
dytas zonas; keliose terito
rijos dalyse bus pravestas 
plebiscitas, kurį prižiūrės 
tarptautinė komisija; čekai 
privalo atiduoti Sudetų teri
toriją „pilnoje tvarkoje”, ne
paliestą. Naujosios Čekoslo
vakijos sienos bus nustaty
tos tarptautiniu aktu; nepri
klausomybė ir saugumas 
bus garantuota, kai Čekoslo
vakija susitars su Lenkija 
ir Vengrija dėl tautinių ma
žumų.

Prievarta čekams
Šį susitarimą anglai ir 

prancūzai pranešė čekams, 
reikalaudami besąlyginio 
priėmimo. Čekams, žinoma, 
neliko kitos išeities ir jie 
dar kartą turėjo nusilenkti 
jėgai. Visame krašte kilo di
džiulis nepasitenkinimas, ta
čiau vyriausybei pavyko 
krašte išlaikyti pilną rimtį.

Sudetų krašto užėmimas 
pradėtas spalių 1 d., kaip 
buvo Hitlerio reikalauta me
morandume, įteiktame 
Chamberlainui, kai šis lan
kėsi pas jį antrą kartą. Nors 
spalių 1 d. vokiečių kariuo
menė įžengė tik į mažą dalį 
Sudetijos, bet Hitlerio gar
bė buvo patenkinta, nes jis 
buvo žadėjęs Vokietijai tą 
dieną įžygiuoti į Sudėti ją.

Prieš vokiečiams įeisiant į 
Sudetiją, iš ten tūkstančiai 
čekų ir naciams nepalankių 
vokiečių pradėjo bėgti į 
Prahą ir kitus čekų mies
tus. Pirmieji bėgo žydai, vo
kiečių socialdemokratai ir 
būriai čekų. Pabėgėliai bus 
reikalingi tarptautinės para
mos, nes čekai negalės jų 
aprūpinti.

Lenkų ultimatumas
Vokietijos laimėjimais pa

ir po karo atiteko Čekoslo
vakijai. Iki šiol pasauliui 
veik visai nebuvo žinoma, 
kad čekai turi neva lenkiš
ką teritoriją ir patys lenkai 
niekur apie tai daug nekal
bėjo.

Dabar čekams teks susi
tarti su vengrais, nes Veng
rija reikalauja labai stam
bios teritorijos dalies, ku
rioje daugiausia gyvena 
vengrai. Jau yra sudarytas 
abiejų valstybių mišrus ko 
mitetas, kurs reikalą svars
to ir manoma, kad bus pa
siekta susitarimo geruoju.

Netenkama 38% gyventojų
Netekusi teritorijos da

lies, Čekoslovakija netenka 
savo gyventojų apie 38 nuo
šimčių. Atimtoje teritorijo
je buvo čekų puikios rudojo 
anglies ir geležies rūdos ka
syklos, stiklo pramonė, įvai
rūs dideli fabrikai. Visa tai 
labai skaudžiai atsilieps į 
jos ekonominį gyvenimą. 
Čekoslovakijai dabar bus 
reikalinga didžiulė paskola, 
kad ji galėtų pradėti naują 
valstybinį gyvenimą. Angli
ja jau pasiūlė jai 50 milijo
nų dolerių ilgalaikę paskolą; 
tikimasi, kad atsiras ir dau
giau valstybių su panašio
mis paskolomis.

Londone ir Paryžiuje
Miuncheno „ susitarimas, 

žinoma, sutik
tas Čekoslovakijoje, bet vi
sai kitaip minios žiūrėjo 
Londone, Paryžiuje ir Ro
moje. Labai džiūgauta Ber
lyne, kad be karo vokiečiai 
gavo viską, ko tik Hitleris 
reikalavo. Londone ir Pary
žiuje daugtūkstantinės mi
nios sveikino sugrįžusius 
premjerus, kaip apsaugoju
sius nuo karo. Chamberlain 
ir Daladier apiberti gėlėmis. 
Bet ne vien gėlės juos suti
ko. Abu premjerus sutiko ir 
aštri kritika. Daugiausia 
kritikos sulaukė Chamber- 
lain. Skaudžiausią jam smū
gį sudavė laivyno viršinin
kas Cooper, kurs atsistaty
dino, pareikšdamas savo 
protestą prieš anglų premje
ro nusilenkimą jėgai ir 
prieš visą jo vedamą užsie
nio politiką. Opozicinės par
tijos taip pat pareiškė savo 
nepasitenkinimą, kad Angli
jos vyriausybė pasielgusi la
bai negarbingai. Prancūzų 
premjeras buvo laiminges
nis; prancūzų tautos atsto
vų rūmai 535 balsais prieš 
75 užgyrė jo politiką; nepa
sitenkinimą pareiškė tik ko
munistų atstovai.

Vieningu keliu
Ryšium su paskutiniais 

įvykiais Čekoslovakijos vy
riausybė vėl pakeista. Prem
jeru liko generolas Syrovy, 
bet užsienio reikalų ministe- 
riu vieton Kroftos pakvies
tas iki šiol buvęs Romoje 
atstovas Chvalkovsky. Nau
jos čekų vyriausybės per
mainos aiškiausiai liudija, 
kad čekai savo užsienio po
litika nuo dabar kreips Itali
jos ir Vokietijos pusėn. 
Naujoji vyriausybė stengsis 
ko geriausiai patenkinti slo
vakų tautinius reikalus, kad 
visame krašte būtų reikalin
ga rimtis ir vieninga nuotai
ka.



Spalių Devintoji

LITHUANIAN WEEKLY 
Published by LITHUANIAN 
UNIVUlttSAL BUREAU, Inc.

12.00
$1.10
$2.75
$1.50

year ..........
months ...
one year . 
six months

Vyskupo Kettelerio Programa

Subscription Rates:
S. A. one
S. A. six 
Countries
Countries

. $2.00 

. $1.10 
$$2.75 

. $1.50
Skelbimų kainos pagal susitarimą

RaStus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprislunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

u.
u. 

Other 
Other

Advertising rates on application

LEIDŽIA LIETUVIŲ 
UNIVERSALIS BIURAS, Ine. 

KAS PENKTADIENIS

Prenumeratos Kaina
Jungt. Valst. metams ........
Jungt. Valst. pusmečiui ... 
Užsienyje metamą ..................
Užsienyje pusmečiui ..............

m

Esame Vilniaus užgrobimo 18 metų sukakties minėjimo 
išvakarėse, kurios mums, lietuviams, šiemet bene liūdniau
sios iš visų iki šiol buvusių. Liūdnesnės todėl, kad šiemet 
Lietuvoje jos negalės būti minimos taip, kaip būdavo per 
18 metų. Jos liūdnesnės ir todėl, kad pasaulyje ir toliau 
jėga ir smurtas viešpatauja visu įžulumu.

Visi giliai atjaučiame Čekoslovakijos dabartinę grau
džią padėtį, nes lietuviams pirmiesiems po Didžiojo karo 
teko patirti galingųjų skriaudas. Lietuviams pirmiesiems 
teko apsivilti paskelbta nauja pokarine tarptautine era, 
kurioje mažosioms valstybėms buvo užtikrinta lygybės ir 
teisybės pagrindai, įrašyti iškilmingiausiomis raidėmis 
Tautų Sąjungos pakte.

Didžiosios valstybės nenubaudė 1920 metų spalių 9-to- 
sios užpuoliko. Tas faktas davė labai liūdnų pasekmių. 
Po to sekė Mandžiurijos ir Etiopijos sunaikinimas; šiuo 
metu trempiama Kinija. Išnyko Austrija, o šiomis dieno
mis draskoma -Čekoslovakija. Lietuviams padarytoji 
skriauda, didžiųjų valstybių neatitaisyta, kaip kokia gan
grena nuodijo tarptautinį valstybių kūną, kurių daug da
lių turėjo ir turi smarkiai nukentėti.

Minint šią tamsią sukaktį, žinoma, tenka liūdėti, bet tik 
liūdėjimas nėra kelias į laimėjimą. Lietuviai jau daug 
liūdėjo, bet tame liūdesyje privalo būti gyvas pasiryžimas 
esamos tikrovės akivaizdoje gyvai tikėti, kad pasaulyje 
negalės visada viešpatauti netiesa, smurtas ir jėga.

Vilnius Lietuvai priklauso įvairiausiais atžvilgiais. Jis 
niekada lenkams nepriklausė. Vilnius buvo mūsų senos 
valstybės sostinė. Vilniuje vystėsi lietuvių kultūros židi
niai. Ir nepriklausomybę praradus, Vilnius buvo lietuvių 
didžiųjų vilčių ir darbų centras. Vilniuje paskelbta Lietu
vos nepriklausomybės atsteigimas, ten sudaryta atsistei- 
gusios Lietuvos pirmoji vyriausybė.

Visiems jįįnoma, kad patys lenkai, savo noru, pasirašė 
garsųjį Suvalkų susitarimą, kurį jie už dviejų dienų ap
gaulingai sulaužė. Lietuva siūlė visas teisėtas priepiones 
Vilniaus reikalui išspręsti. Visam kultūringajam pasau
liui žinomas Lietuvos siūlymas atiduoti Vilniaus bylą 
Tarptautiniam Tribunolui, bet lenkai su tuo griežtai ne
sutiko. Lietuviai nebijojo bylos sprendimo teisei ir tei
singumui tarnaujančiose tarptautinėse įstaigose. Tikime, 
kad ir dabar Lietuva eitų į panašias įstaigas su Vilniaus 
byla, jei tik lenkai pasižadėtų gerbti ir pripažinti tokios 
įstaigos sprendimą.

Paskutiniai tarptautiniai įvykiai, turime pripažinti, pa
sunkino mūsų kovas dėl Vilniaus, bet jie negali palaužti 
mūsų dvasinės stiprybės; jie turi visus lietuvius labiau su
glausti draugėn; jie stipriau, energingiau sucementuos 
mus ištikimiau dirbti savo tautai. Spalių Devintosios mi
nėjimas tegul būna ne verksmingas, bet lietuviškai ryžtin
gas pakartotinas susistiprinimas kovoti ir dirbti šviesiai 
ateičiai.

Kettelerio knygos lemian
tis plitimas buvo nuostabus. 
Jo veikalas susilaukė trijų 
laidų vieneriais metais. Visų 
klasių ir tikėjimų žmonės 
atsiliepė su širdingais pa
sveikinimais ir reiškė padė
ką veikalo autoriui. Tačiau 
šiose dienose mus ne taip 
smarkiai sujaudina kapita
lizmo blogumų pasmerki- 
mas, nė kapitalistinių išnau-| 
dojimų nurodymai, bet ano-! 
se dienose būta kitaip. Tai 
yra Kettelerio nuopelnas, 
kad jis pasiaukojo darbinin
kų gerovei ir rūpinosi su
kurti konstruktyvius planus. 
1864 metais jis atsidavusiai 
svajojo pagerinti darbinin
kų būklę, bet jis gal tuojau 
nebuvo taip praktiškas, kaip 
pats vėliau patyrė. Mat, į jį 
įtakos buvo padaręs Lassal- 
lio mokymas apie algų arba 
atlyginimo už darbą „geleži
nis įstatymas”, kad alginin
kai (arba samdiniai) ir kiti 
visada turi būti sugretinami 
su pragyvenimo (arba atly
ginimo už darbą) lyguma. 
Todėl, jis skubinosi darbi
ninkus transformuoti į ką

nors geresnio kaip alginin
kai (arba samdiniai). Jo 
praktiškas pasiūlymas buvo 
gamintojų kooperacija. Jis 
netikėjo, kad ką geresnio 
nuveiktų Schulzės-Delitzcho 
„sau-padėjėjai”, nes darbi
ninkų masės neturėjo reika
lingo kapitalo. Jis taip pat 
nesutiko su Lassalio stam
bių subsidijų reikalavimais 
iš valstybės iždo. Jis tikėjo, 
kad reikalingų fondų pra
džią gamintojų kooperacijai 
gali sukelti krikščioniškoji 
labdarybė. Reikia žinoti, 
kad reikalingi fondai buvo 
labai dideli; jie turėtų atei
ti iš turtingųjų klasės ir tu
ri būti skiriami varguome
nei, bet tokis darbas vis dar 
nebuvo viršum galybių reli
gijos, kuri privertė imperi- 
jalistinės Romos patricijų 
šeimas, kad teiktų laisvę jų 
vergams ir pačią Italiją į- 
turtintų ligoninėmis ir kito
kiomis nesuskaitomomis lab
darybės įstaigomis buvusių 
vergų gerovei.

Kettelerio uolus tikėjimas 
tikrai neperviršino religinio 
atsiliepimo galybės. Jei
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IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Traukinys, eidamas iš 

Vilniaus į Kauną, prie admi-
— Karo Muziejuje juodo 

marmuro lentose bus sura
šyti vardai visų žuvusių už nistracinės linijos, suvažinė- 
laisvę karių vardai; lentos 
bus mirusiųjų kriptoje, kuri 
atidaroma lapkričio 23 d.

— Rugsėjo mėnesio vidu
ryje Raudondvario urėdijos 
miškuose suruošta šernų 
medžioklė, kurioje dalyvauti 
buvo pakviesta ir Vokieti
jos miškų vadovybė.

— Nuo šių mokslo metų 
pradžios Dotnuvoje įsteigtas 
miškininkystės skyrius, ku
ris ruoš diplomuotus giri
ninkus. Įsteigus 100 naujų 
girininkijų, Lietuvoje jau
čiamas didelis girininkų trū
kumas.

— Šiuo metu Lietuvoje 
radijo priimtuvų savininkų 
yra 54,647.

svarbiausios sunkenybės ga
mintojų kooperacijos kelyje 
būtų buvę sukelti vien tik 
kapitalą, neabejojama, kad 
bent katalikų apgyventose 
dalyse Vokietijoje algų arba 
atlyginimo sistema būtų su
kėlusi kapitalo daugiau, 
kaip reikia. Tačiau, didesnė 
sunkenybė buvo rasti koope
ratyvų sąjungoms nesaumy- 
lių vadų ir savanorės draus
mės, kas visa padėtų joms 
tapti ekonominiai sėkmingo
mis, kaip yra kapitalistiniai 
kompetitoriai. Kettelerio vi
zija apie kooperatyvišką al
ternatyvą atlyginimo siste
mai turėjo pasilikti nereali
zuota jo gyvenime; ir vis 
dar liekasi nerealizuota. Ta
čiau jis pats niekada nesiti
kėjo, kad bus tuojau reali
zuota, bet vien tik tolimoje 
ateityje. Ta vizija daugeliui 
yra įkvėpimas; ir visi gali 
pasinaudoti, skaitydami jo 
žodžius:

„Visur, kur tik studijavau 
situaciją ir mąsčiau apie 
sunkenybes, aš savyje jutau 
viltį ir tikrovę, kad krikščio
nybė ims tą gamintojų ben
dradarbiavimo idealą ir jį 
realizuos didele plotme. Aš 
nekalbu, kad tuo būdu dar
bininkų klasės būklė visur 
bus tuojau pagerinta. Dide
li kapitalai yra reikalingi, 
nuveikimų galima sulaukti 
ateityje, bet aš tikiu, kad 
krikščioniškos sielos, neeik- 
vodamos laiko, pradės kūri
mo darbą varyti kituose 
kraštuose. Visame, ką krik
ščionybė daro žmogaus vidu
je, eina pamažu, bet neklai
dingai laimi kilniausiuose ir 
nepaprastuose užsimojimuo
se. Daug kas įvyks, kol kri
kščionybė realizuos tą dar
bą. Reikėjo šimtmečių, kad 
būtų laimėtas vergų išlaisvi
nimas sęnovės Romoje. Dau
gelis tokių, kaip Schulze- 
Delitzch, pasirodys su savo 
išgelbėjimo prižadėjimais 
pirm paskutinio iš nepavy- 
kimų, bandydami mokyti 
vargšus darbininkus, kurie 
susipranta ir pamato, kad 
tapo vėl apgauti. Pasaulis 
gali bandyti vykdyti net 
Lassallio planus, kurie, pa
tekę į bandytojų demagogų 
rankas, gali atnešti daug ne
laimių. Pasaulis išmoks, kad 
demokratija negali išgydyti 
savo ligų, jei statysis vien 
žmogiškojo mokslo pažiūro
mis vietoj krikščionybės uo
los. Mes nežinome, kuomet 
ir kaip krikščionybę išgel
bės darbininkus bendradar
biavimo planu, bet esame 
įsitikinę, kad vieną dieną 
ji realizuos visa tai, tai, kas 
yra gera, teisu ir praktiška 
idėjoje”.

(Bus daugiau)
Kun. Jonas Balkūnas.

jo dvi moteris — vieną mir
tinai, kitą sunkiai sužeidė.

— Kilęs iš Žemaitijos plė
šikas Jonas Navickas už 
žmogžudybes nuteistas mir
ties bausme ir rugsėjo 10 d. 
nunuodytas dujų kameroje.

— Kauno vienas polici
ninkas už sumušimą kepyk- 
klos savininko tarnybos me
tu atleistas iš tarnybos ir 
nubaustas dviem mėnesiais 
kalėjimo.

— Nuo rugsėjo 12 d. tarp 
Palangos ir Kauno pradėjo 
veikti tiesioginis orlaiviais 
susisiekimas, kurį palaiko 
du orlaiviai. Iš Palangos 
keleivius į Klaipėdą nugabe
na pašto autobusai.

— Gilinant Nemuno vagą 
laivams, Nemuno upė ties 
Kaunu bus perpus susiaurin
ta.

— Nuo Nepriklausomybės 
pradžios Lietuvoje studen
tams įvairių stipendijų duo
ta daugiau kaip 14 milijonų 
litų. Valstybės iždui jau grą
žinta pusantro milijono litų.

— Rygos lietuviai suorga
nizavo savo chorą, kurio ve
dėju pakviestas A. Šerėnas.

— Kaune kalbama, kad iš 
Vilniaus ruošiasi atvykti 
prekybininkų delegacija, ku
ri tarsis dėl miško medžia
gos plukdymo Nemunu.

— Estija ir Latvija stro-' 
piai renka senos geležies ga
balus ir parduoda užsieniui; 
manoma, kad senos geležies 
laužus iš jų perka japonai. 
Iš Pabaltijo valstybių tokia 
prekyba neužsiima tik Lie
tuva.

— Cukraus vartojimas 
Lietuvoje pernai pakilo 24 
nuošimčiais; kiekvienas gy
ventojas per metus viduti
niškai • suvartoja cukraus 
apie 29 svarus.

— Neseniai Lietuvos pi
lietybę įsigijo prancūzų 
profesorius Mandelštamas, 
kurs numatomas pakviesti 
teisių fakulteto profeso
rium; be to, jis dirbsiąs už
sienių reikalų ministerijoj.

— Klaipėdietis vokietinin
kas Ervinas Mockus paskir
tas vokiečių propagandos 
vedėju Lenkijoje.

— Ateinančią žiemą Kau* : 
no gatvėse sniegą valys jau 
su mašinomis; iki šiol snie
gas valytas su paprastais 
kastuvais.

— Lenkijoje paskutiniu 
laiku buvo apie 1,000 asme
nų, norinčių lankytis Lietu
voje, bet lenkų vyriausybė 
labai sunkiai duoda leidimus 
išvažiuoti.

— Rugsėjo pradžioje la
bai padidėjo judėjimas Ne
muno ir Rusnės upėmis; 
kasdien pro Rusnės kontro
lės punktą praplaukdavo po 
keliolika laivų; daugiausia 
gabenama popiermalkės Til
žės, Ragainės ir Klaipėdos 
fabrikams.

— Lietuvoje dvi savaites 
viešėjo bulgarų žurnalistas 
Šamovas ir džiaugiasi Lie
tuvoje daroma pažanga; jis 
papasakojo, kad Bulgarijoje 
labai gerai žinomas dr. Ba
sanavičius, kurs daug dir
bęs Bulgarijos žmonių švie
timui.

— Per paskutinius keturis 
mėnesius iš Lietuvos į Pa
lestiną neišvyko 
žydas; anksčiau 
tuvos išvykdavo 
apie 40 žydų.

— Vilniuje buvo sulaiky
tas amerikietis lietuvis dr. 
K. Savickas už fotografavi
mą viešų pastatų ir bažny- 
V» cių.

nei vienas 
ten iš Lie
kas menuo

— Šakių apskrities ūki
ninkai labai džiaugėsi susi
tikę su vyskupu Būčių, kai 

1 šis atsilankė į savo mirusio 
' brolio Juozo dukters vestu

ves, Slavikuose. Vysk. Bū- 
čys susitiko su jaunystės 
dienų draugais; jo velionis 
brolis buvo žymus knygne
šys, nukentėjęs nuo rusų; 
vokiečiams užėmus Lietuvą, 
vysk. Bučio brolis pasiprie
šino vokečių sauvaliavi
mams ir už tai buvo ištrem
tas į Vokietiją, kur koncen
tracijos stovyklose gavo 
džiovą. Velionis Būčys buvo 
dr. Kudirkos 
dradarbis.

— Švėkšnos 
nam ūkininkui 
ginti razinklų sėklų ir gavo 
gražų derlių.

— Rugsėjo 15 d. Kaune 
lankėsi tarptautinės Rotary 
klubų sąjungos pirmininkas 
amerikietis Hager su žmo
na; jis keliauja po visą Eu
ropą.

— Visose Lietuvos akc. 
bendrovėse užs. kapitalo yra 
52 mil. litų. Daugiausia 
kapitalo Lietuvoje įdėję bel
gai — 18 mil. litų, vokiečiai 
— 12 mil., švedai — 6 mil., 
olandai — 5 mil. anglai — 5 
mil., amerikiečiai — pustre
čio mil. Belgijos kapitalo 
daugiausia įdėta į elektros 
gaminimo įmones.

— Praėjusiais metais iš 
Amerikos į Lietuvą pašto 
perlaidomis ir per bankus 
atsiųsta 6 mil. 200 tūkst. li
tų. Anksčiau, prieškriziniais 
laikais, kasmet būdavo at
siunčiama apie 30 
per metus.

— Raseiniuose 
aukštas valdininkas 
slavas, vedybų tikslais, sa
vo uošvių žydų verčiamas, 
perėjo į žydų tikybą.

— Šiemet per pirmus 8 
mėnesius Lietuva užsieniui 
pardavė įvairių prekių už 
155 ml. 800 tūkst. litų, o iš 
užsienio pirko už 147 mil. 
300 tūkst. litų. Taigi, šiemet 
per 8 mėn. Lietuva užsieniui 
prekių pardavė daugiau, nei 
pirko už pusdevinto milijo
no litų.

— Prof. Mykolas Biržiška 
išvyko į Prancūziją, kur gy
dysis. Serga ir dailininkas 
Ad. Varnas, kurs gydosi Vo
kietijoje.

— Spalių 8 — 10 d. Kau
ne įvyks Lietuvos stačiati
kių didelis suvažiavimas — 
kongresas, kuriame stačiati
kiai (pravoslavai) minės ru
sų stačiatikių krikšto 950 
metų sukaktį.

— Rugsėjo 19 d. suėjo ly
giai 30 metų, kai mirė poe
tas Edm. Steponaitis. Poe
tas mirė labai jaunas, 16 
metų, bet jau suskubęs pa
rašyti vertingų eilėraščių.

— Šiemet iki rugsėjo 15 d. 
Lietuva išvežė mėsos 53 mi
lijonus svarų, o sviesto 26 
mil. svarų. Ir mėsos ir svie
sto parduota užsieniui šie
met daugiau nei pernai.

— Praėjusiais metais Lie
tuvos cukraus akcinės ben
drovės abu fabrikai pagami
no cukraus už 13 milijonų 
litų. Trečio cukraus fabriko 
kol kas nesirengiama staty
ti. Iš šiemetinio cukraus 
runkelių 
gamyboje 
apie 590 
pelno.

— Rugsėjo pradžioje mirė 
velionio generolo Žukausko 
žmona Jozefina. Ji palaido
ta Kaune.

— Lietuvos rašytojų dr- 
jai priklauso apie 80 asme
nų, kurių 19 mokytojų, 17 
žurnalistų, 16 tarnautojų 
valdininkų, 5 pensininkai, 
dvasininkai, 6 profesoriai

artimas ben-

valsčiuje vie- 
pavyko išau-

mil. lt.

vienas 
pravo-

derliaus cukraus 
tikimasi gauti 

tūkst. litų gryno

Mažoji Gėlelė ir Dabartinis Pasaulis

„Dieve, duok mums šven
tųjų”. Taip patys šventieji 
melsdavosi, ir taip Bažnyčia 
ir išmintingiausieji žmonės 
meldės. Šventieji daug svar
biau pasauliui, negu jo mok
slininkai ir mokytojai, negu 
generolai, tyrinėtojai ir val
dytojai. Tiktai šventieji mo
ko mus, prie ko gali kilti 
žmogus. Į juos žiūrėdami, 
matome, kad žmogus gali 
kilti beveik iki dievybės 
aukštumo.

Dievas išklausė žmonių 
maldų, kada tik pasaulis bu
vo pavojuje ir davė pasau
liui šventųjų jam išgelbėti. 
Kai išpuikusiems pagonims 
romiečiams buvo reikalingas 
šventasis, be baimės, nusiže
minęs, paprastas darbinin
kas, o ne koks išsipūtęs di
džiūnas, kad žinotų vertę ti
kėjimo, atsidavimo Dievui, 
vertę darbo ir visų kitų do
rybių, Kristus siuntė jiems 
žvejį šv. Petrą. Mokslo kar
do reikėjo pagonų filosofų 
klaidoms perkirsti ir šv. Po
vilas, Dievo siųstas, pasiro
dė ir mokė išdidžius graikus 
apie tą nežinomąjį Dievą, 
kurį jie garbino. Kiek šimt
mečių vėliau, kada grėsė pa
vojus, kad nuo laukinių už
puolikų žus viskas, kas su
krauta per daugelį metų 
Krikščionybės įtakoje — li
teratūra, menas, visa kultū
ra — civilizacija — šv. Be
nediktas surinko užpuolikus, 
sušvelnino juos ir 
nuolynuose net iš 
liniukus padarė ir 
du išgelbėjo viską 
žūties.

savo vie- 
jų moks- 
tokiu bū- 
nuo pra-

— Buvęs teisingumo mi
nistras Šilingas serga ir to
dėl jis nesutinkąs priimti jo
kios tarnybos.

— Kitais metais Lietuva 
susilauks jau naujos galin
gos radijo stoties, kurią pa
statys viena anglų firma už 
daugiau kaip milijoną litų. 
Stotis statoma netoli Bab
tų, Juodonių ir Sitkūnų kai
mų apylinkėje. Prie jos bus 
pritaikinti radijo siųstuvai 
su nukreiptomis bangomis į 
Ameriką.

— Šiomis dienomis Lietu
voje steigiama nauja drau
dimo bendrovė, kuri draus 
susisiekimo įmones, laivus 
ir t.t. Pagrindinis kapitalas 
bus 750,000 litų.

— Valstybės teatro reži
sieriui Dauguviečiui nepavy
ko pastatyti filmą „Biru
tės daina”, nes Austrijos 
bendrovė, kuri dirbo filma
vimo darbą, nustojo veikusi, 
Vokietijai užėmus Austriją.

— Kazlų Rudos valsčiuje 
gyvenanti Ona Žebrauskie
nė, 103 metų senutė, įdaina
vo per 40 liaudies dainų į 
plokšteles. Ji dar gana tvir
ta senutė, dirba dar ūkio 
darbus, pėščia nueinanti 
apie 2 klm. į bažnyčią.

— Įvairios vokiečių pre
kybos firmos savo atstovy
bių Lietuvoje vedėjais turė
jo veik išimtinai žydus, 
bar atstovybės iš žydų 
mamos ir perduodamos 
žydams.

— Lietuvos Lloydo valdy
ba nutarė pirkti dar vieną 
prekybinį laivą, kurs bus 
didžiausias iš dabar turimų 
laivų.

— Praeitą pavasarį Vy
tauto Didžiojo Universitete 
studentų buvo 2,575, o šie
met numatoma jų daugiau.

— Grafų šuazelių turtas 
Lietuvoje likviduojamas; at
einančią žiemą bus paskelb
tos paskutinio turto varžy
tynės. Lietuvoj žemių jie tu
rėjo apie 700 hektarų.

Atgimstant viskam, pa
saulis pamėgo turtą, taip 
kad net pačiai Bažnyčiai 
buvo pavojus, bet, štai, šv. 
Pranciškus paskelbė pasau
liui savo susižiedavimą su 
savo Numylėtu Neturtu. Ka
da visa Europa, rodos, jau 
metė tikrą tikėjimą ir bėgo 
paskui heretiką — klaidati
kį Liuterį, Kristus siunčia 
naują savo karžygį, šv. Ig- 
nacą kovoti ir sutrinti prie
šą. Už kiekvieną tautą ar 
šalį, žuvusią Bažnyčiai Eu
ropoje, šv. Ignacas ir jo se
kėjai laimi naujas tautas 
Bažnyčiai, tai Indijoje, tai 
naujoje Amerikoje. O mūsų 
dienose, kada bangos naujo 
pagonizmo, atšalimo tikojo 
apsupti Bažnyčią, švento at
minimo Popiežius X. 1910 
metais savo įsakymu apie 
dažną Komuniją ir prileidi- 
mą mažų vaikų prie Pirmos 
Komunijos įteikė tikintie
siems galingiausią dievišką 
priemonę atsispirti. Taip, 
matome, kad šventieji, vis 
šventieji, pasaulį išgelbėjo.

Taip ir mūsų laikuose, kai 
tikintieji meldėsi: „Dieve, 
duok mums šventųjų”, Die
vas išklausė maldą. Mūsų 
laikai, kuriuose mes taip di
džiuojamės, mūsų amžius to
kių nepaprastų darbų, pa
žangos; kai mūsų aukštieji 
namai, rodos, sveikinasi su 
dangaus skliautais, o mūsų 
oramonė išplėsta po platų 
pasaulį; kai žmonės ore jau 
skrenda greičiau, negu ere
lis, o vandenyje plaukia 
smarkiau, negu žuvis; kai 
žmonės taip išsimokslinę, 
kad gamtos jėgas moko su
naudoti savo reikalams, gali 
be vielų telegramas siųsti 
nuo kontinento iki kontinen
to, o į ateitį žiūri, lyg vis
kas žmogui priklausytų, ir 
kad niekas nėra žmogui ne
galima; kai patys sau taip 
pasitikime; nekantrūs, jei j 
kas nors varžo ir į savo ran- 
kas karalių galybes pasiima j 
ir net su abejojimu žiūrima 
į Dievą ir Jo galybę net abe- I 
jodami — tokiems mūsų lai- Į
kams kokį šventąjį Dievas 4 
davė? Ar kanonizuotą val
dytoją, kuris visas pasaulio 
tautas sujungė į brolybę? 
Ar kokį nors išgarsėjusį 
pramonininką, kuris di
džiausius geležinkelius, iš- 
dirbystes įsteigė? Ar koki 
nors išradėją, kuris žmogui I 
žemišką gyvenimą palengvi- I 
no? O gal gydytoją, kuris j 
stebėtinai gydė žmones?

Kaip mes klystume! Die- r 
vas davė mums šventąją, 
mažąją mergaitę, kuri darė 
visus dalykus, pasaulio skai- j 
tomus kvailystėmis. Jai ne
rūpėjo žmogaus pasiekimai 
nei ore, nei ant žemės, nei i 
vandenyje. Kai kitos mer
gaitės gal su pavydu žiūrėjo 
į paveikslus vadinamųjų 
„laimingųjų”, kurie puošė 
veik visus laikraščius, leidi- Į 
nius, ir „movies”, mūsų 
šventoji, slėpdama savo vei
dą, uždengė jį velionu. Ji at
sigręžė nuo mūsų įsitempi
mo ir pasislėpė nežinomame 
vienuolyne dirbti ne tuos ge
rus darbus, kitų matomus, 
kaip vaikų auklėjimu 
atsidavė savo tylai, maldai, 
pasiaukojimui ir Dievo mei
lei.

(Versta iš
kun. Lord, S. J. raštų).

(Bus daugiau)
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Eleonora Bartkevičiūte

Keliaujant Po Lietuva

Sutinkant ekskursijas, vie
no užklausiau, ar patenkinti 
kelione ir ar džiaugias Lie
tuvą pasiekę. Gavau atsaky
mą, kad kelionė buvus įdo
mi, nors gana varginga. O 
tarp ko kito, jie visi esą nu
tarę čia laikytis vien savo 
kompanijos ir vien angliš
kai kalbėti. Jau su tokiais iš

mais, be abejo, negalima ir 
nėra progų pažinti šio kraš- 
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Spalių 7 d. 1938 m.

(Tęsinys) |nant jos jauną amžių, po
Choras Pirmyn plačiai pa- tiek metų priespaudos, sve- 

važinėjo po Lietuvą koncer- timųjų engimo, daug, labai 
tuodamas. Visur choristai daug gražių įspūdžių turėtu- 
buvo entuziastiškai sutikti, i me išlieti savo užjūrio bro- 
gėlėmis apdovanoti, vaišina- liams, ypač niekad to krašto 
mi. Visur gausingai į jų nemačiusiam jaunimui, 
koncertus atsilankyta. Čia 
buvo parodyta, išreikšta 
meilė užjūrio lietuvių jauni
mui, išlietas tikras lietuviui 
nuoširdumas, įvertinta jau
nųjų svečių pastangos. Cho
ras neapvylė — visur gražiai 
savo muzikos dainų dalykė
lius puikiai išpildė.

Ne vienam dintelėjo min-
tis kad tie visi triukšmingi' anįs'to “7adaryt“ais''“ nutari?
nutikimai, ovacijos, gali iš
paikinti jaunuosius. Reikia 
tikėtis, kad taip neįvyks — , 1 .. ... I zauvuvkj. ouaiuiautauvi oui
reikia tikėtis, kad jie tinka"i jaunimu. Tad nestebėtina, 

iš vietinių teko girdėti 
nusiskundimų, būk ameri
kiečiai atrodo visi susipora
vę, susižiedavę, negalima jų 
arčiau pažinti, užmegsti 
draugystę.

Dar vienas charakterin
gas dalykėlis. Sutinkant vie- 

Pasikalbėjus su vienu ki- ną didelę ekskursiją Klaipė
doje diena pasitaikė saulėta, 
graži. Laivas įplaukė į uos
tą popiet. Žmonių minios 
uoste judėjo, mosikuodami 
nosinaitėmis, gėlių bukie
tais, karo orkestras visu 
smarkumu rėžė maršą. Lai
vui sustojus šaukiama valio, 
uniformuoti šauliai daro 
tvarką, rūpinasi atvykusių 
bagažais. Visi iškilmingai 
lydimi į netoli esantį mo
dernų viešbutį Viktoriją. 
Čia didžiuliai stalai papuošti 
gėlėmis, nukrauti valgiais, 
skanumynais, gėrimais. Sce
noje karo orkestras traukia 
įvairias mūsų liaudies me- 
liodijas. Atstovai sveikina 
jaudinančiomis kalbomis. 
Visiems atvykusiems sega
mos puikios lietuviškos ro
žės. Viskas taip didinga, 
puiku, brangu... Pasibaigus 
kalboms, pradėjus visiems 
užkandžiauti, vienas- direk
torius atsisėda prie netoli 
sėdinčios jaunos amerikie
tės, kuri į Lietuvą atvyko

stangas įvertins, mokės į- 
žiūrėti visa tai, kas jiems 
buvo reiškiama, rodoma ir 
tas juos visus pririš prie 
tėvynės, dar labiau paska
tins dirbti išeivių lietuvių 
tarpe, tos mažos, taip nuo
širdžios tėvų šalies labui.

tu atvykusiu jaunuoliu, su
žinojau, kad visiems Lietu
va patinka, jos gamta juos 
žavi, žmonių atvirumas, 
draugiškas nuoširdumas 
jaudina; ir ne vienas, jei ga
lėtų, norėtų pasilikti čia il
gesniam laikui. Svarbiausia, 
kad jie visi, daugumoje, ti
kėjosi rasti viską ko papras
čiausiai. Ir stebino juos vi
sus tai, kas jiems teko iš
vysti. O tai dėl to, kad ma
žai dar mūsų išeivija pažįs
ta Lietuvą, tokią, kokia ji 
šiandieną yra. Be to, daug 
žalos ir negerumo teikia sa
vam kraštui tie, kurie čia 
neseniai atvykę, lankę Lie
tuvą, ten sugrįžę amžinai 
pasakoja negerumus, blogu
mus, nepatogumus. Teisin
gai yra pasakyta: „Jei užsi
dėsi juodus akinius, tai vis
kas, neišskiriant ir saulės, 
atrodys juoda. Neginčitina, 
kad visur viso yra, bet man 
rodos, atvykus į Lietuvą ir 
sekant jos pažangą, prisime-

uord, S. J. raštų). 
j daugiau)

ėjo 28 d. Valsty- 
sntas Karo Mo 
kilmingai pakėlė 
us atsargos kari-

A. Vaičiulaitis

Vidurdienis Kaimo Smuklėj
(Galas)

Tuoj ant stalo pasirodė 
duona, mėsa, lašiniai, pilvo
tas midaus ąsotis... Ponas 
Šendriškis su įnirtimu puolė 
sotintis, dar spėjęs tarti:

— žinau, kad Dievo tar
nui nevalia nieko su savim 
turėti, ir jis minta tuo, ką 
gauna. Prašyčiau neatsisa
kyti ir užkąsti.

— Už gerą širdį jums 
Viešpats šimteriopai atpil- 
dys, — pasakė vienuolis.

Valgė tylėdami. Ponas 
Šendriškis užgulęs tąsė ski
landį, į kurį dantys sunkiai 
lindo. Po valandėlės, užsigė
ręs ir numalšinęs pirmą al
kį, jis pažvelgė į savo svečią 
ir nustebo:

— Dievo tarne! jūs val- 
got mėsą ir sulaužėt regulą. 
Tiesa, man tai įdomu, nes su 
Kražių domininkonu Fabijo
nu esu susilažinęs, kad žūt 
būt savo gyvenime rasiu re
gulą peržengusį vienuolį. 
Mat, netikėtai laimėjau.

— Maloningas pone, galit 
nurimti: lažybų dar nelaimė- 
jot, ir aš regulai nenusikal- 
tau; mūsų įstatymuos pasa
kyta, kad kelionėj turim mi
sti išmalda, vistiek ar ji bū
tų iš mėsos, ar iš grikių, ar 
tik gryno vandens.

— Šitaip! Tada labai gai
la: kad kokios, į dangaus 

karalystę su laimėjimu gali 
patekti domininkonas, ne aš. 
Bet dešros — kaip pintis. 
Gali dantis išsisukti, po 
šimts velnių!

— Nesikeikit! — šūktelė
jo persižegnodamas vienuo
lis.

Ponas Severinas atsakė:
— Man rodos, ištarti šėto

ną nėra nusikaltimas, nes 
jo vardas tuojau primena 
pragarą ir tuo būdu dar ga
lutinai nesugedusį atbaido 
nuo nuodėmių smagumo.

— Žmogau, sakykit — 
nuodėmių bjaurumo!

— Nors nesimokiau teolo
gijos, bet manau, kad žmo
nės į nuodėmes nepultų kaip 
patrakę, jei jos būtų bjau
rios. Kam reikia bjauraus 
daikto? Kuris vyras tuokia
si su bjauria moterim ir ku
ri moteris laksto paskui 
bjaurų vyrą? Visi puola prie 
to, kas smagu, malonu. To
dėl reikia sakyti — nuodė
mių smagumas. Jei jos būtų 
bjaurios, tik vieni kvailiai 
nusidėtų.

— Dėl pavyzdžio apie mo
teris nieko nepridėsiu, bet 
jas laikau piktosios dvasios 
pinklėmis dorai sielai sugau
ti, indu, žudančiu jaunikai
čius, vėjiniais gaidžiais ant 
bažnyčios stogo...

— Jūs pasakytumėt pui-(

pirmą kartą su savo tėve
liais, kurie iš Lietuvos išvy
kę prieš 30 metų, šis drau
giškai užklausė jaunutės 
viešnios, kaip ji jaučiasi, ši 
tuojau atsakė: „Pas jus la
bai nuobodu ir neįdomu Lie
tuvoj. Aš taip pavargus ir 
noriu jau grįžti atgal į 
Ameriką”...

Kaip liūdna ir kartu na- 
yvu. Vos praslinko valanda 
nuo išlipimo iš laivo, tik 
praėjo vieną gatvę, užkan
džiaudama sutiktuvių puoto
je jau pareiškė tokius įspū
džius. Žinoma, teko prašyti 
tėvų, kad šios gražios jau
nuolės nenuvežtų kur į kai
mą ir ten laikytų visas ato
stogas, bet leistų jai pagy
venti mieste, susieiti su Lie
tuvos jaunimu, duoti progos 
arčiau pažinti gražias Lietu
vos vietas. Ir jei jos tėve
liai paklausė tų pastabų, ne
abejoju, kad jaunutė ameri
kietė susižavėjo savo tėvų 
kraštu ir visai kitokius įspū
džius papasakos išlipus iš 
laivo anapus okeano.

Sutikau visą eilę ameri
kiečių lietuvaičių, kurios, 
pirmą kartą važiuodamos į 
Lietuvą, sakėsi ne tik blogai 
galvojusios apie šią šalį, bet 

'buvo tokių, kurios bijoju- 
sios važiuoti arba net per 
prievartą tėvai atitempę. O 
dabar, sako, kad kvailai 
galvojusios. Nemažai yra čia 
ištekėjusių, kurios džiaugia
si savo gyvenimu, net visai 
nepasiilgsta Amerikos — ne 
bent savo ten gyvenančių 
tėvų.

Amerikoj vis daugumoj 
manoma, kad amerikietes 
gaudo, amerikietės išteka 
Lietuvoj, būk vietiniai dau
giau galvoją apie dolerius. 
Kaip klystama! Tyčia mėgi
nau patirti. Kada koks pui
kus jaunuolis prašo ameri
kiečių adresų susirašinėti, 
pasiūlau sakydama, kad 
negraži, neišlavinta, nejau
na, bet nemažai pinigų turi. 
Tai tuoj gaunu atsaką: — 
Na, apie šitą pranešiu savo 
seneliui, o man duok adresą 
gražios, ar simpatingos, bet 
jaunos išsilavinusios ameri- 
kietės... (Bus daugiau) Įmenąs, parodė kiek giliai reikalauja labai radikalių

kiausią pamokslą apie mote
ris, ir guldau galvą, — jos 
pirmos imtų verkti, išvydę 
tokį savo vaizdą. Aš prisi
pažįstu — jūsų pamokslu 
netikėčiau.

— Kodėl?
— Juk jūs, Dievo tarne, 

moterų nepažįstat.
— Taip, bet aš apie jas 

galiu apibendrintai kalbėti:
— Maža nauda iš to: mo

teris įdomi tik paimta, pa
vieniai ir konkrečiai.

Ponas Severinas valgė 
daug ir smarkiai, net ausys 
linko. Midų gėrė stiklą po 
stiklo, jog kuklus vienuolis 
neiškentė ir pastebėjo:

— Jei jūs ir savo siela taip 
mpinatės kaip kūnu, tai dan
gaus vartai jums seniai at
verti.

— Lyg bloga savo kūną 
mylėti ?

— Žinoma! Jis mūsų prie
šas!

— Viešpats gi ir liepė my
lėti priešus.

— Bet jis mūsų neišga
nys!

— Kodėl ne! Žmogus gali 
būti išganytas ir per kūno, 
ne tik per sielos meilę.

— Erezija!
— Visai ne! Atėjus skir

tam laikui kūnai kelsis iš 
numirusių ir eis į dangų, jei 
bus to verti. Žmogus, kuris 
myli savo kūną, nenorės jam 
amžinos pražūties, ir elgsis 
taip, kad jo numylėtinis pa
tektų į rojaus sodus... Bet

AMERIKA

Trumpi Pasikalbėjimai
DARBAS, EKONOMINE IR Europos žmoguje glūdi no- 

DVASINE PROBLEMA ras veikti. Azijatas ar afri- 
---------  kietis gali ištisas valandas 

1. Ekonominės problemos' sėdėti toje pačioje vietoje ir 
sprendimas eina per tinka- žiūrėti į dangų. Tuo tarpu
iną darbo supratimą ir įver
tinimą.

2. Žmonijos istorija yra 
panaši į knibždantį skruzdė
lyną, kuriame kiekvienas 
vabalėlis dirba skyfium, bet 
vienas bendras tikslas jun
gia juos visus ir iš visų jų 
darbų išauga nuostabus sta
tinys. Taip yra ir su žmonė
mis. Dirbantieji asmenys 
dažnai manosi dirbą tik sa
vo kūno reikalui. Tuo tar
pu aukščiau šitų reikalų 
švyti vienas bendras didžiu
lis tikslas — visuotinė žmo
nijos kultūra, kurios kūry
boje kiekvienas dalyvauja 
tegul ir labai smulkiais sa
vo darbeliais. Darbo įsijun
gimas į kultūrinę kūrybą y- 
ra giliausia jojo prasmė ir 
galutinis jojo pateisinimas.

3. Kai šitoji prasmė pasi
daro sąmoninga, kai dirbąs 
žmogus suvokia, kad jis sa
vo veikimu prisideda prie 
kultūros rūmo statymo, jis 
visai kitaip pergyvena ir 
tuos, kurie dirba sykiu su 
juo. Čia žmogus pajaučia, 
kad savo darbe jis nėra izo
liuotas, kad jis dirba ne tik 
sau, bet kad jis perlaužia 
asmenines sienas ir tampa 
reikšmingas visai žmonijai. 
Mūsų laikų žmogus nori 
dirbti ne tik dėl to, kad ap
rūpintų savo fizinius reika
lus, bet ir dėl to, kad daly
vautų visuotinėje žmonijos 
kultūroje.

4. Nedarbą mūsų amžiaus 
žmogus pergyvena, kaip iš
siskyrimą iš bendro kultū
ros vyksmo, kaip savęs izo
liavimą nuo visos žmonijos. 
Tai yra jausmas, kurio dau
gelis pakelti neįstengia.

5. Šiuo atžvilgiu yra cha
rakteringi princo Rahano 
žodžiai, kuriais vaizduoja 
darbo norą Europoje: „Ne
darbas, kaip masinis feno- 

tie lašiniai neminkštesni už 
kanapinę plėškę. Ar ne, šei
mininke?

— Ką šnekat — atsiliepė 
užkalbintasis. — Tik gerai 
pakramtykit — pamatysit, 
koki gardūs ir nekieti.

— Tu ir geležį nukąstum, 
— tarė ponas Severinas. — 
O kas tai?

Toli, giriose kur, sudundė
jo. Pro langus jie pamatė 
kylant juodą ir sunkų aud
ros debesį.

Medžiai rymojo kaip nu
lieti. Kaitra šutinte šutino. 
Visa apylinkė tylėjo, lyg iš
mirus, tik erškėtrožės krū
me sučipsėjo paukštukas ir 
vėl nutyko.

Ponas šendriškis baigė 
valgyti, vienuolis seniai bu
vo pasisotinęs, kai po sąspa
ras sušvilpė vėjas ir palan
gėj nulenkė kiečius. Greitai 
slinko debesys, vėtra artėjo, 
sušlamo medžiai, suūžė. Pir
mi stambūs lašai nukrito ir 
vėl nustojo. Lauke pasigirdo 
neaiškus ošimas. Tuoj jis 
virto stipriu šniokštimu. 
Kregždės, lyg juodos drobės 
skuteliai, klykaudamos lėkė 
pavėjui. Paskui susyk, tar
tum debesys būtų prakiuręs, 
lyg aukštai tvenkiniai būtų 
atsivėrę, pliūptelėjo smarki 
liūtis. Perkūnas trenkė po 
perkūno, žaibas plieskė po 
žaibo. Lytuje giria atrodė 
kaip į baltas marškas įvy
niota. Nuo stogo ilgais ku
tais nusitiesė srovės, o pro 

europiečiui bedarbiui nieko 
neveikimas yra didžiausias 
bandymas. Europietis negali 
ilgai ištverti *hieko neveikda
mas. Duokite azijatui ar af
rikiečiui tokį nedarbo mo
kestį, kokis yra duodamas 
Europoje, tuojau sustos vi
soks darbas ir žmonės ma
nys, kad žemėje atsidarė ro
jus. Tuo tarpu Europoje ky
la revoliucijos, kai žmonės 
lieka be darbo, nes jie nori 
dirbti. Jeigu jie negali rasti 
darbo taikiu būdu, tuomet 
jie jėga įsiveržia į darbo vie
tas”.

•>

6. Vienas tik ekonominis 
aprūpinimas darbo nepatei
sina. Darbininkas, kuris visą 
gyvenimą dirba tiktai tam, 
kad pelnytų kasdieninės 
duonos, turi kelti revoliuci
ją, nes ekonominė darbo pu
sė jo nepatenkina. Darbinin
kas yra žmogus kūrėjas, 
kaip ir visi žmonės. Todėl 
jis turi žinoti ir jausti, ką 
ir kaip jis sukuria, kiek jis 
savo darbu dalyvauja visuo
tinėje kultūroje, štai kodėl 
darbas yra ne tik ekonomi
nis, bet ir dvasinis sociali
nės santvarkos pagrindas.

7. Jeigu mūsų dienomis 
darbo problema yra iškilusi 
visu aštrumu, tai ne tik dėl 
to, kad ekonominė jo pusė 
buvo per mažai paisoma, bet 
ir dėl to, kad dvasinė jojo 
pusė, aukštesnė darbo pras
mė dar labiau buvo užmirš
ta ir paneigta. Darbininkas 
buvo padarytas automatu, 
kuris už pusiau sąmoningą 
savo veikimą gaudavo tik 
tokį atlyginimą, kad jo pa
kako badui atsiginti. Darbo 
nuasmeninimas ir dvasinės 
jo pusės nuslėgimas, kiek 
galima žemiau, padarė, kad 
šiandien darbas stovi soči ja- 
linės problemos centre ir 

lubas ant aslos ėmė vkrvėti 
vanduo.

Gerą valandą siautė 
griaustinis. Ponas Severi
nas, vienuolis ir šeimininkas 
sulig kiekvienu žaibu ėmė 
žegnotis.

Greitai atėjo, greit ir nu
sidangino audra. Laisviau 
atsiduso šeimininkas, labai 
bijojęs, kad jo smuklės ne
įtrenktų.

— Tokio lytučio kaip gy
vas nesu matęs, — prabilo 
jis.

Jie atsidarė duris.
— Vargšė pušelė, — tarė 

ponas šendriškis, ranka ro
dydamas įtrenktą pušį. — 
Net sakai kvepia.

Iš debesų išsinėrė saulė, 
linksma, išprausta. Nuo 
spindulių lapai sidabru su
žvilgo. Medžiai, krūmai ir 
gėlės stovėjo švieži, nauji, 
toki nauji, lyg tik šiandien 
sukurti. Prie žemės priplak
tos žolės kėlėsi, balos blizgė
jo ir upeliūkščiai pasišoki
nėdami, vinguriuodami sku
bėjo į slėnį. t

Oras buvo gaivus, vėsus, 
ir ponas šendriškis prieš ke
lionę įsigeidė minučiukę snū
stelti. Kai jį vienuolis pabu
dino, saulė siekė girios kra
štą.

— Smiltys kaip matai su
gėrė vandenį, ir aš net imu 
pavydėti, kaip smagu bus 
jums keliauti, — tarė šeimi
ninkas, gavęs žadėtąjį muš
tinį.
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MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Surinko
Eleonora Bartkevičiūte

Tik tas turės pasisekimo 
darbe, kurs darbą myli.

— Bookas.

Jeigu trokšti laimės ir pa
sisekimo, imk sau kasdieni- 
niu draugu ištvermę, patarė
ju — prityrimą, vyresniuoju 
broliu — atsargumą, o viltį 
— angelu sargu.

— Addisonas.

Ne vienais pinigais galima 
gera daryti: turi išsilavini
mą — duok jį kitiems; myli 
tėvynę — įkvėpk tą meilę 
savo tautiečiams. Galima tai 
daryti ir be pinigų.

— Šatrijos Ragana.
---------

Kad ramiai praslinktum 
per gyvenimą, reikia būti 
gana trumparegiu.

— G. Droz.

paneigimas tos tiesos verčia 
imus prie taip daugelio klai-!
dų. — Napoleonas.

Visur tam linksma, kieno 
širdis linksma. O kieno šir
dis juoda, kaip ežero ban
gos, tai liūdna tam ir jauni
me, ir vergo bute, ir kuni
gaikščio dvare.

reformų tiek ekonominiu, 
tiek dvasiniu atžvilgiu.
(Ištraukos iš Dr. Maceinos 

knygos „Socijalinis 
teisingumas”)

Amerikonas.

Kai ponas Severinas su 
vienuoliu išėjo pro duris, iš 
kadugyno atkiūtino suvar
gęs, sulytas, pašiurpęs gai
dys.

— Na, icliau, gerai tau 
kailį išpylė, — pasakė šei
mininkas ir atsisėdo prieš 
saulę laukti naujų svečių.

Keleiviai ėjo per kvepian
tį ir čiulbantį liepyną. Už 
jo rado upelį. Ne, dabar, po 
liūties, čia buvo tikra upė, 
išsiliejusi į pievas, sūkuriuo
janti, nešanti šakas, kai kur 
net krūmokšnius, šokinėjan
ti per akmenis ir su įnirti
mu puolanti statesnį krantą.

— Ir vėl nelaimė, — su
dejavo ponas Severinas. — 
Kaip aš persikrapštysiu per 
šitą balą!

— Juk ji negili, ligi kelių 
nebus, — pastebėjo vienuo
lis.

— Negili tai negili. Bet 
aš nuo drėgmės gaunu bai
sią sausgėlą dešinėj kojoj. 
Nesušlapęs srovės vistiek 
neperbrisiu.

— Tada aš jus paimsiu 
ant pečų. Nebijokit, stiprus 
esu: seniau, bernaudamas, 
jautį ant žemės patiesdavau.

Nesipriešindamas ponas 
Šendriškis užsėdo ant neši
ko, kuris visai lengvai brido 
per vandenį.

Staiga vidury srovės vie
nuolis išsigandęs sustojo ir 
paklausė:

— Sakykit man, ar netu
rit pinigų su savim?

Gyvenimas yra tragedija 
tiems, kurie jaučia, bet ko
medija — tiems, kurie gal
voja. —t Bruyeras.

UŽSISAKYKIME
VILNIAUS „AIDĄ”

Daugelyje Amerikos lie
tuvių laikraščių rašoma, į- 
vairiuose susirinkimuose 
kalbama apie Vilniaus kraš
to lietuvius. Bet tikrų žinių 
apie mūsų gyvenimą beveik 
niekas neturi. Ir žinia kodėl.

Mat, retas kas skaito Vil
niuje einančius lietuviškus 
laikraščius, kurių tarpe yra 
dažniau leidžiamas — du 
kartus savaitėje

„AIDAS” 
nepartinis laikraštis, ginąs 
visų Vilniaus krašto lietu
vių reikalus ir plačiai infor
muojąs skaitytojus apie šio 
krašto lietuvių būklę.

Kas mūsų tautiečių, gyve
nančių tolimame Amerikos 
krašte, domisi Vilniaus lie
tuviais, tegul užsisako „AI
DĄ”, kuris kas savaitę duo
da nemokamus priedus vai
kams ir ūkininkams. /

Ypač karštai kviečiame 
savo brolius iš Vilniaus kra
što, kad jie paskubėtų užsi
sakyti „AIDĄ”.

„AIDAS” metams kaštuo
ja tik 2 doleriai. Gavus pre
numeratą, laikraštis tuojau 
bus pradėtas siuntinėti.

Prenumeratą prašome sių
sti šiuo adresu: Poland, Wil
no, Dąbrowskiego 5-1, 
„Aidas”.

— Žinoma! Kiek tik norit!
— Toliau nė iš vietos ko

jos nekeliu. Lipkit - žemyn: , 
man regula draudžia su sa
vim pinigų nešiotis.

— Dievo tarne, pinigus ne 
jūs, tik aš nešu.

— O ką aš nešu, jei ne 
jus? Drauge su jumis ir pi
nigus...

— Kaip tik turiu: lyg jie 
šiek tiek nepasunkina mano 
naštos? Lyg jie ore laikosi? 
Ne, ne, lipkit žemyn. Toliau 
nešdamas nusižengčiau re
gulai, ir tai būtų jums pro
ga laimėti lažybas su domi
ninkonu. Lipkit, lipkit, ma
loningas pone! Dievas saus
gėlą šį sykį gal neužleis.

— Negaliu jūsų vesti į 
nuodėmę. Dėkui ir už pusę » 
kelio, kurį mane nešėt. A, 
žiūrėk, vandenėlis visai 
drungnas, gal nuo tokio nė 
liga neįsimes.

Išbridęs į krantą ponas 
šendriškis luktelėjo, ar ne
ims koją gelti.

— Neskauda, — tarė kiek 
pastovėjęs.

Juodu vėl žengė smiltėtu 
keliu. Saulei leidžiantis iš 
kalvos jie išvydo paskuti
niuose spinduliuose Vilniaus 
bokštus toli slėny.

Išgirdę vakarinius varpus, 
ponas Severinas su vienuoliu 
nusilenkė ir sukalbėjo Ange
las Dievo prieš tėvų miestą.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
PHILADELPHIA, PA.

Prof. Senno kalba
Pereitą savaitę per radijo 

stotį WHAT Pennsylvanijos 
universiteto prof. A. Senn 
lietuvių kalboje pasakė pra
kalbą.

Prof. A. Senn yra šveica- 
rietis, bet kartu su prof. 
Eretu pamilo lietuvių tautą 
ir daug pagelbėjo jai.

Prof. A. Senn vedė lietuvę 
ir 10 metų mokė Lietuvos 
universitete. ,Prieš 7 metus 
atvyko į Ameriką ir dėstė 
Wisconsin© universitete.

Paskutiniomis dienomis 
pakviestas dėstyti Pennsyl
vanijos universitete ir apsi
gyveno Philadelphijoje.

Linkime profesoriui ko 
geriausio pasisekimo savo 
naujame darbe ir ilgai gy
venti mūsų tarpe.

Žemiau seka prof. A. Senno 
prakalbos ištraukos:

„Patys svarbiausieji ir 
reikšmingiausieji įvykiai 
Lietuvos istorijoj, mano 
nuomone, yra šie trys: 1) 
Krikščionybės įvedimas 
prieš 550 metų; 2) Letuvos 
valstybės žlugimas 18-to 
šimtmečio pabaigoj ir 3) 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymas prieš 20 metų.

. Tie trys įvykiai yra tarp sa
vęs susiję. Jų svarbumas 
pateisina mūsų pasiryžimą 
sustoti kiek ties jais ir kiek 
nuodugniau įsižiūrėti į jų 
vertę.

„Šiemet Lietuvoj ir čia 
Amerikoj buvo iškilmingai 
ir rimtai minėtas naujosios 
Lietuvos dvidešimties metų 
gyvavimo jubiliejus. Tie, ku
rie kadaise abejojo, ar tikrai 
pasiseks įkurt naują nepri
klausomą valstybę, dabar 
taip pat nuoširdžiai džiau
giasi kaip tie,, kurie tuomet, 
jdkių aukų nebijodami, su 
pilnu entziazmu ir pasi
šventimu 
kovotojų 
pradžių 
prisidėjo
tuviai, ypatingai šveicarie- 
čiai, kurie, užsidegę laisvės 
troškimu, norėjo, kad ta lai
svė būtų duota ir kitiems. 
Šviesus pavyzdys mums vi
siems buvo jaunas šveicarie- 
tis mokslininkas, D-ras Juo
zas Eretas, kuris, atsižadė
damas užtikrintos ateities 
savo tėvynėj, pasidarė lie
tuvių laisvės skelbėju ir ati
davė visas savo energijas, 
visas savo jėgas, savo svei
katą ir užtikrintą karjerą 
besikuriančiai jaunai valsty
bei. 1918 metais, tai yra ly
giai prieš dvidešimt metų, 
jis ir mane įtraukė į tą dar
bą.

„Krikščionių mokslo įve
dimas yra lietuvių kultūros 
pradžia. Apie lietuvius, gy
venusius prieš krikštą, labai 
mažai žinoma. Mes neturime 
jokių lietuviškų raštų ar 
poezijų ar dainų iš anų lai- 
k. Ką mes apie anuos anks
tybus lietuvių istorijos am
žius žinome, tai mums per
duota kitų tautų praneši
muose. Tiesa, naujausiųjų 
amžių rašytojai ‘ patriotai 
parašė mums visokias gra
žias pasakas apie senovės 
lietuvius. Bet tai yra tik la
kios vaizduotės vaisius. Tai 
graži poezija. Tikrenybėje 
tačiau tamsa dengia senovės 
laikus, ir tos pirmykščios 
tamsybės prasiskleidžia ir 
prasišalina tik lietuvių tau
tai priėmus katalikų tikėji
mą. Ir šiandien lietuvių tau
ta negalima įsivaizduoti be

stojo į pirmąsias 
eiles. Jau iš pat 

prie tų kovotojų 
ir kai kurie nelie-

krikščionybės mokslo. Krik
ščionybės mokslas suartino 
lietuvių tautą ir kraštą su 
vakarų kultūra, įdiegė lietu
viams kilnias dorybes ir pa
rengė juos jų kultūriniam 
pašaukimui, kad galėtų už
imti prideramą vietą pasau
ly, tarptautinėj arenoj.

„Nekartą girdėti priekaiš
tas, esą lietuvių krikštas su
jungęs Lietuvą su Lenkija 
ir privedęs prie nepriklauso
mybės netekimo. Tiesa, kad 
vakarų kultūra pasiekė Lie
tuvą daugiausia per Lenki
ją. Bet kas tvirtina, kad 
Bažnyčia privedusi Lietuvą 
prie unijos su Lenkija, tas 
arba nežino, apie ką kalba, 
arba tyčiomis sako netiesą. 
Lietuvą su Lenkija sujungė 
ir kartu su ja pražudė anų 
laikų valdžios forma, būtent, 
monarchija. Jeigu tuomet 
Lietuva būtų turėjusi demo
kratinę valdžią vietoj kara
liaus arba didžiojo kunigaik
ščio, tai, be abejo, lietuvių 
tautos istorija būtų kitoniš
ka. Bet mes visi matome, 
kaip tie karaliai kai kada 
elgiasi. Jiems rūpi pirmoj 
eilėj jų šeimos galybė, di
nastija. Kai jie už savo 
veiksmus niekam neprivalo 
duoti atsakomybės, kai jie 
tik sau patiems atsako, tai 
jie ir gali veikti visai be su
varžymo. Jie gali sąjungas 
sudaryti, kurios yra priešin
gos jų pavaldinių intere
sams. Apvesdindami savo 
sūnus ir dukteris (princus ir 
princeses) su kitų karalių 
vaikais, jie dažnai ir sujun
gia kraštą su svetimu kraš
tu. Taip atsitiko istorijoj 
tiek kartų, kad negalima vi
sų suskaityti. Taip įvyko ir 
su senovės Lietuva. Aštuo
nioliktame šimtmetyyje lie
tuviai nustojo savo nepri
klausomos valstybės, kadan
gi tas žmogus, kuris sėdėjo 
Lietuvos soste, buvo taip 
pat Lenkijos karalium. Kar
tu ėjo, kartu pagavo, kartu 
ir pakorė!

„Dabartinė Lietuva, kuri 
1918 metais atgijo kaip ne
priklausoma valstybė, nėra 
karalystė. Jos valdymo for
ma nemonarchiška. Lietuva 
turi prezidentą, kuris yra 
renkamas tautos atsiklausi- 
mu. Kol Lietuva pasiliks de
mokratija, tol jos nepriklau
somybė nebus pavojuj.

„Aš čia noriu x dar vieną 
dalyką visai aiškiai pasaky
ti. Mano supratimu, mes, 
amerikiečiai, neturėtumėm 
kištis į Europos valstybių 
vidaus tvarką, ypač jeigu 
mes esame Amerikos pilie
čiai. Priimdami Jungtinių 
Valstybių pilietybę, mes pa- 
sižadėjom nutraukti politi
nius ryšius su senąja tėvy
ne. Tą pažadą darydami, 
mes net Aukščiausiojo var
du prisiekėme. Tačiau nie
kas iš mūsų nereikalauja, 
kad mes nutrauktumėm ir 
kultūrinius ryšius. Anaiptol 
ne! Palaikydami ir saugoda
mi kultūrinius savo tautos 
turtus, mes įnešame vertin
gų elementų į Naujojo Pa
saulio kultūrą, mes pratur
tiname Amerikos kultūrinį 
gyvenimą. Mūsų' vaikai bus 
tikrai privilegijuoti, jeigu 
mokės ne tiktai anglų kalbą, 
jeigu bus susipažinę ne tik 
su anglų literatūra, bet be 
to dar galės semti iš savo 
tėvų kultūros: iš jų kalbos, 
literatūros, istorijos, meno 
ir t.t. Įvairios organizacijos, 
įvairūs laikraščiai, įvairių 
srovių organai stengiasi ta

prasme dirbti. Be šitų veikia
mo centrų Amerikos lietu
viai turi dar vieną stiprų 
savo tautiškumo ramstį, ko
kį ne visos Amerikos tauty
bės turi. Lietuviai turi skai
tlingų, gerai pastatytų pa
rapinių mokyklų, akademijų 
ir net kolegiją. Tuo atveju 
ne kiekviena Amerikos tau
tybė yra tokia laiminga kaip 
lietuviai. Žiūrėkite kad ir į 
Amerikos šveicariečius! Jie, 
nors labai kultūringi žmo
nės, bet tokių mokyklų ne
turi. Jie dėl to ir daug grei
čiau 
si”.

ištautėja, asimiliuoja-

Vakarienė
Kazimiero par. bažny-šv.

čiai išpuošti rengiama šauni 
vakarienė, kurios pelnas ski
riamas dažymo fondui. Va
karienė įvyks spalių 23 d., 5 
vai. vak. par. salėje, 331 
Earp St. Nėra abejonės, kad 
visi katalikai stengsis daly
vauti toje vakarienėje, nes 
pareiga remti savo bažnyčią.

Tiesa, reikia ir pagirti; 
Philadelphijos lietuviai visa
dos atjaučia ir savo gausin
gais atsilankymais remia to-

iki 4 vai., kai atkalbėtas ro
žančius. Stebuklingo 
liko novena užbaigė 
iškilmes.

— Šį sekmadienį
čioje prasidėjo žieminė tvar-

Meda- 
šventės

bažny-

sportininkai ką matė, ką 
girdėjo papasakos.

Bankiete dalyvaus Penn
sylvanijos universiteto lietu
vių kalbos dėstytojas, prof, 
dr. A. Senn, majoras S. Na
rušis. Taigi, gražiai užboig- ka. Choras po vasarinių pa- 
sime Lietuvos džiaugsmingą krikimų puikiai per sumą 
jubiliejų. Šį sutiktuvių ban- giedojo, 
kietą ruošia Lietuvių Biznie
rių ir Profesionalų Sąryšys. 
Prie išleistuvių prisidėjo fi
nansais ir pasidarbavimu ir 
kitos organizacijos. Dabar 
aukų neprašoma, vien tik 
gausingo dalyvavimo links
mame sutiktuvių bankiete. 
Šokiams grieš dešimties mu
zikantų orkestras. Bankieto 
bilietus meldžiame iš anksto 
įsigyti iki spalių 10 d. pas 
valdybos narius ir pas šiuos 
rengimo komisijos narius: 
P. Biliūną, J. Griganavičių, 
J. Gudzį, Fr. Pūką, J. Laz- 
dauską, J. Mitchell, A. Za- 
vadskį, J. šeškų, K. žadei- 
kį, K. Dalbuką, L. Būrą, A. 
Sakalą, B. Tribulą ir J. Kle
vą. Fr. Pūkas.

— Rugs. 27 d. parap. sa
lėje atsilankė vakare apie 
šimtas įvairių tikėjimų žmo
nių pažinti Katalikų Bažny
čios mokslą, kurį jiems aiš
kino kun. dr. L. J. Mendelis. 
Žmonės ieško tikro Jėzaus 
mokslo, kai kurie lietuviai 
Bažnyčiai ir savo tėvelių 
per savo apsileidimą žūsta 
tautai. Girdėjau, kad katali
kai mano pasekti kun. Men- 
delio 
kyti 
niais 
tuos
dieniais valgo mėsą.

— Čekų katalikų šv. Vac
lovo bažnyčioje praeitą sek
madienį buvo nepaprastai 
didžiai iškilmingos apeigos. 
Kada jų Tėvynę svetimieji 
drasko, čia tūkstantinės mi
nios guodžiasi patronui šv. 
Vaclovui; net gatvėse buvo 
didžiulės eisenos; dalyvavo 
Maryland© gubernatorius ir 
miesto mayoras. J. K.

nusistatymą prisilai- 
nuo mėsos trečiadie- 
arba šeštadieniais už 

lietuvius, kurie penkta-

Balius ir šokiai
Philadelphijos lietuvių 

jaunuolių atletų sporto klu-
kias pramogas. Nėra abejo-bjas rengia nepaprastai dide-
nės, kad ir ši, parapijos baž
nyčios puošimui, ruošiama 
vakarienė sutrauks pilną pa
rapijos salę. Juo daugiau 
prisirinksime, tuo mes paro
dysime savo prielankumą ir 
meilę maldos namui. Visi 
Phila. ir apylinkės lietuviai 
kviečiami. K. Dryža.

Puota
Vietinės sodalietės naujai 

atvykusiam pas jurgiečius 
vikarui kun. Jurgiui Degu
čiui pagerbti spalių 2 d. ruo
šė puikią puotą — vakarie
nę, kuri įvyko par. salėje, 
prie Salmon ir Venango gat
vių, 6 vai. vak. Po vakarie
nės buvo jaunimui šokiai. 
Kilnioms ir gražioms rengė
joms sodalietėms už jų gra
žų pasidarbavimą reiškiam 
nuoširdžią padėką.

Richmondietis.

lį balių ir šokius spalių 
(Oct.) 14 d. Pašelpinio klu
bo salėje, 928 E. Moyamen- 
sing Avė. Visos ir visi kvie
čiami atsilankyti ir laiką 
praleisti tarp jaunuolių. 
Gros puikus orkestras. Lie
tuviai, paremkim mūsų jau
nimą, nes ir jaunimas visa
dos su mumis.

Klubo narys K. D.

CHICAGO, ILL.

EASTON, PA.

teisinga ir negražu, bet ir 
yra įstatai, kurie baudžia 
už tokius darbus.

Skaitytoja.

NEWARK, N. J.

Vakariene
Spalių 10 d. grįžta kun. 

Ig. Kelmelis iš Lietuvos ir 
spalių 11 dieną vakare, pa
rapijos salėj yra rengiama 
iškilminga sutikimo vaka
rienė; rengia parapijiečiai. 
Programą išpildys šv. Ceci
lijos choras ir solistai, šio
je vakarienėje sutiksime kle
boną kun. Ig. Kelmelį ir iš
leisime kun. dr. J. Starkų, 
kuris per tris mėnesius pas 
mus gražiai darbavos. Vaka
rienės metu išgirsime iš su
grįžusio klebono daug ko 
naujo apie Nepriklausomą 
Lietuvą, Vilniją, Romą ir ki
tas vietas, kur tik jis lankė
si. Tad visi parapijiečiai ir 
neparapi  j iečiai esate kvie
čiami atsilankyti ir pagerbti 
savo vadus: vieną sugrįž
tantį, kitą išvykstantį.

Senelis.

relių, kurių viena yra ligoni
nės sesutė, dirba Brooklyne. 
Visos jos yra gražiabalsės 
ir savo dainavimu kolonijo
je plačiai mėgiamos. Choras 
jomis didžiuojasi ir džiau
giasi jų per daugel metų da
lyvavimu. Nieko stebėtino, 
jei šeimyninėje puotoje tiek 
daug svetelių prigužėjo. Gai
la, prieš porą metų pats šei
mininkas plaučių uždegimu 
mirė, palikdamas savo šei
myną našlaičiais. Šiais me
tai būtų šventę 25 metų ve
dybų sukaktį.

Šia proga šių žodžių ra
šytojas linki p. Bunienei il
giausių metų!

Reporteris.

JERSEY CITY, N. J.

Spal

Mirė Šefeltaite
Plačiai žinoma mūsų vien

gentė veikėja Juzė šefeltai- 
tė rugsėjo 21 d. miesto ligo
ninėje apleido šį žemišką 
ašarų klonį... pasimirė. Rug
sėjo 26 d., po labai iškilmin
gų pamaldų šv. Kazimiero 
bažnyčioje, lydima didelio 
skaičiaus pasaulionių ir ku
nigų, palaidota šv. Kryžiaus 
kapuose. Patarnavo grab. 
Ant. Užumeckas.

Kiek žinau, a. a. Juzė Še- 
feltaitė prieš 56 metus gimė 
iš tėvų Jono ir Uršulės Še- 
feltų Maslioniškių kaime, 
Subačių parapijoj, o Ameri
koje išgyveno 32 metus. 
Kiek ji, kaip veikėja/ aukojo 
ir dirbo nenuilstamai įvai
riems mūsų tautos ir Bažny
čios kilniems reikalams, tai 
trumpame pranešime negali
ma aprašyti, žodžiu, ji buvo 
didelė veikėja.

Iš giminių, kiek žinau, 
Amerikoje paliko tik pus-, 
brolį ir jo žmoną, Antaną ir 
Marijoną Šefeltus. Amžiną 
atilsį jos gražiajai vėlei!...

Livingstonietis,

Spalių 1 d. čia švęsta vie
tinės lietuvių ■ parapijos šv. 
globėjo, Mykolo Archangelo, 
šventė. Rytą bažnyčia per 
pamaldas buvo pripildyta 
vietos tikinčiaisiais, o vaka
re iškilmingi mišparai. Eas- 
toniečiai labai džiaugėsi su
laukę malonių svečių, klebo
no kun. Pr. Garmaus pakvie
stų. Mišparus atlaikė Brook
lyn© 
kun.

Apreiškimo par. kleb. 
N. Pakalnis, asistuo-

Klaida ar plagiarizmas?
Draugo nr. 226 vėl buvo 

pranešimas apie Pasiuntinio 
programą; ten dar parašyta 
keli paragrafai gražių min
čių apie statistiką. Bet gai
la, kad tos mintys nėra pa- 
sirašusio po tuo straipsniu 
autoriaus SSS, bet ištrauka 
iš dr. Jono P. Poškos straip
snio, atspausdinto Pasiunti
nio pirmam numery, 1937 m. 
birž. mėn., vardu „Mūsų rei
kalai”.

Drauge parašyta šiaip: 
„Mainosi laikai, su laikais 
mainosi ir žmonijos bei tau
tų reikalai. Ypatingai daug 
naujų ir labai svarbių reika
lų sukėlė pasaulinis karas. 
Pavergtoms tautoms, kurių 
tarpe randasi ir mūsų tauta,

L. Vyčių 29 kp. spalių 
d. turėjo šokius. Jaunimas 
atsilankė gausingai. Esame 
dėkingi toms vyčių kuopoms, 
kurių nariai dalyvavo. 
Mums buvo labai džiugu, 
kad atsilankė ir kun. dr. J. 
Starkus, einąs klebono pa
reigas. Kuopa labai dėkinga 
komitetui ir visiems šokių 
darbininkams.

Spalių 2 d. pradėti apskri
ties bowling lygos žaidimai. 
Newarkieciai buvo nuvykę į 
Jersey City ir grįžo laimėto
jais 3 prieš 1. Spalių 9 d. 
pas mus atvyks Elizabetho 
vyčiai. Tikime, kad 
kiai laimės.

Sekantis mėnesinis 
rinkimas įvyks spalių
pirmadienį, šv. Jurgio salė
je; tikime, kad visi nariai 
dalyvaus. Narys.

1

mūsiš-

susi-
10 d.,

ELIZABETH, N. J.

— Spalių 9 d. visoje New
ark© arkivyskupijoje įvyks
ta šv. Vardo paradas. Šv. 
Onos parapija parade irgi 
dalyvaus. Stengiamasi su
traukti ko daugiausiai pub
likos. Nepasiduokite, vyrai!

— Parapijos 25 metų gy
vavimo jubiliejaus minėji
mas įvyksta lapkričio 20 d. 
Ryte bus iškilmingos mišios 
prie vyskupo, vakare iškil
minga vakarienė. Tikimasi 
sulaukti daug svečių.

LINDEN, N. J.

Sutiktuvių bankietas
Spalių (Oct.) 12 Lietuvių 

Muzikalėje salėje įvyksta 
linksmas sutiktuvių bankie
tas keturiems lietuviams 
atletams, dalyvavusiems 
Lietuvos Tautinėje Olimpi- 
j ado j e. Jų vardai įrašyti į 
Lietuvos sporto istoriją: 
V. Sidabras, L. Mačionis, J. 
Nojūnas ir V. Dalbukas.

Bankiete turi dalyvauti ne 
tik (kaip visuomet) senoji 
karta, bet ir jaunieji lietu
viai. Sugrįžę iš Lietuvos

jant Philadelphijos klebo- atsidarė durys į laisvę 
nams 7
Valančiūnui. Pamokslą sakė 
Maspetho kleb. kun. J. Bal- 
kūnas.

Tuoj po mišparų, par. sa
lėje įvyko vakarienė klebo
nui kun. Pr. Garmui, jo var
dinių išvakarių proga, pa
gerbti. Salė buvo pilna eas- 
toniečių, atėjusių pareikšti 
pagarbą savo energingam ir 
mylimam klebonui. Par. cho
ras, p. Pikutytės vedamas, 
padainavo pritaikintas svei
kinimo dainas, kurias susi
rinkusieji palydėjo gausin
gais plojimais. Nuo įvairių 
draugijų sveikino ir dovanas 
įteikė L. Juknytė, M. Abro
maitytė, B. Sodaitienė, A. 
Sodaitis ir B. Jurkiūtė. 
Ponai Linčiai, dideli parapi
jos bičiuliai, įteikė klebonui 
gražų arnotą.

Kleboną ir parapijiečius 
sveikino atsilankę kunigai 
Balkūnas, Valančiūnas, Če- 
pukaitis ir Pakalnis. Progra
mą vedė 
rius.

Visa 
gražioje 
Pr. Garmus nuoširdžiai dė
kojo parapijiečiams ir sve
čiams už atsilankymą ir 
džiaugėsi parapijoje vyks
tančia pažanga. P. B.

J. čepukaičiui ir Ig.

Amerikos redakto-

vakarienė praėjo 
nuotaikoje. Kun.

BALTIMORE, MD.

— Spalių 2 d. šv. Alfonso 
lietuvių bažnyčioje buvo iš
kilmingai paminėta Rožan
čiaus šventė. Suma atlaikyta 
prie išstatyto švč. Sakra
mento ir paliktas adoracijai

nepriklausomybę. Bet tuomi 
pačiu pagimdė daug naujų 
gyvų reikalų. Čia prisėjo at
gaivinti suvargintą, karo 
sužalotą tautą, ir pastatyti 
ją ant stiprių ir sveikų pa
matų taip, kad jos ateitis 
būtų užtikrinta. Tą darbą 
atliko mūsų drąsuoliai — 
mūsų tautos vadai. Tai bu
vo kariniai ir po kariniai 
laikai” ir t.t.

Pasiuntinio pirmam nume
ry, 1937 metų, penktam pus
lapy šiaip skamba pirmi 
trys iš penkių paragrafai: 
„Mainosi laikai, su laikais 
mainosi ir žmonijos bei tau
tų reikalai. Ypatingai daug 
naujų ir labai svarbių reika
lų sukėlė pasaulinis karas. 
Pavergtoms tautoms, kurių 
tarpe randasi ir mūsų tautą 
atsidarė durys į laisvę — į 
neprigulmybę. Bet tuomi pa
čiu pagimdė daug naujų 
gyvų reikalų, čia prisiėjo 
atgaivinti suvargintą, karo 
sužalotą tautą, ir pastatyti 
ją ant stiprių ir sveikų pa
matų taip, kad jos ateitis 
būtų užtikrinta. Tą darbą 
atliko mūsų tautos drąsuo
liai — mūsų tautos vadai. 
Tai buvo kariniai ir po ka
riniai laikai” ir t.t.

Nežinia, kokiu tikslu Pa
siuntinio radijo programos 
leidėjas ar pranešėja tai da
ro. Juk tai yra plagiarizmas 
arba literatinė vagystė. Jei
gu yra bet kurio autoriaus 
raštai vartojami, reikia pa
žymėti jo vardą, nes .kiek
vienas, kuris vartoja plunk
sną, žino, kad yra ne tik ne-

Ano sekmadienio vakare 
Laisvės salėje įvyko J. Bu- 
nienės gimtadienio proga di
delis iš netyčių surengtas 
bankietas. Dalyvavo arti 100 
artimiausių draugų ir gimi
nių. Ypatingai daug jauni
mo buvo: mat, keturios duk
terys priklauso prie parapi
jinio choro, jų draugai — 
draugės atėjo jų močiutės 
pagerbti. Šalia šokių buvo 
gražių harmoningų dainų.

Vakarienės metu pasaky
ta daug kalbų. „Kūmais” 
buvo graborius Ed. Patri
kas, Buniūtė su Morauskie- 
ne. Linkėjimus pareiškė kun. 
M. Kemežis savo ir kun. kle
bono vardu (kun. J. Simo
naitis buvo kun. Vasio jubi
liejaus iškilmėse Worcester, 
Mass.), giminės ir šiaip ar
timesnieji. Svečių tarpe bu
vo p.p. Narušiai, Žilevičiai. 
Ratkus, Giraitis, ! 
Pranskiečiai, Pa vaikiai ir vi
sa eilė kitų. Suteikta daug 
dovanų.

Vyriausia šeimininke bu
vo nenuilstanti veikėja M. 
Pavalkienė, o jai gelbėjo 
Goštautienė, Butkienė ir Si- 
darienė. Vakarienė savo pa
tiekalais buvo nepaprastai 
įdomi. Žymėtina: šviežiai su- 
grybauti „kelmučiai”, lietu
viškos dešros, višta, kumpis, 
„žabarai”, gardžių kepsnių 
ir kita. Retai pasitaiko 
kią įdomią valgių sudėtį 
našiuose parengimuose 
tikti.

Pati šio vakaro kaltinin
kė, p. Bunienė, yra pavyz
dinga parapijietė ir koloni
joje žinoma, kaipo pavyz
dinga veikėja. Augina gra
žią šeimynėlę iš keturių duk-

Art. J. Žukauskaitės
Spalių 30 d. erdvioje ir 

gražioje Linrose klubo salė
je, 800 Roselle St. ir Henry, 
įvyksta art. J. Žukauskaitės 
koncertas. Art. J. Žukaus
kaitė yra labai žymi daini
ninkė, daug dainavusi Itali
joje ir čia Amerikoje labai 
gražiai užsirekomendavusi. 
Be to, dalyvaus ir muz. A. 
Stanišauskas su savo puikiai 
vedamu choru. Turėdami tai 
galvoje ir koncerto rengimo 
komitetas su p. Liudvinai- 
čiu smarkiai darbuojasi, kad 
koncertas būtų sėkmingas. 
Yra pakviestas ir mielai pa
sižadėjo dalyvauti pats mie
sto mayoras su visu savo 
štabu. Daug ir kitų žymių 
asmenų yra kviečiama. Ge
riausio pasisekimo.

Vaidila.

NAUJOS „SAKALO” 
KNYGOS

Atsiųsta paminėti nauji 
Sakalo leidiniai:

3. Julius Zeyer, „Trys le
gendos apie Nukryžiuotąjį”. 
Vertė Vetusius. Tai žymaus 
čekų modernisto rašytojo 
Prahos, Toledo ir Slovakų 
legendos, parašytos intri
guojančiai, su mistišku pa
slaptingumu, persunktos 
stipria religine nuotaika. 
115 psl. 2 lt.

4. Petras Vaičiūnas, „Auk
so gromata”. 4 veiksmų pje-

Zlatkai 'iš istorinio 1863 metų su- 
’1 kilimo. Veikale ryškiai paro

dytas baudžiauninkų vargin
gas gyvenimas ir laisvės — 
aukso gromatos pasiilgimas 
bei kova dėl jos. 214 psl. 
3 lt. 50 et. Dail. M. Dobu

žinskio viršelis. >
5. Med. dr. R. W. Hynek, 

„Kristaus kančia”. Medici
ninė ir tikybinė studija, mo
derninio medicinos mokslo 
šviesoje pagal Torine. esan
čią Drobulę, atskleidžiant, 
remiantis, fotografinėmis 
nuotraukomis, Kristaus nu
kryžiavimą, kančią etc. Iliu
struota autentiškomis nuo
traukomis. 112 psl. 2 lt.

Knygas galima užsisakyti 
šiuo adresu:

„Sakalo b-vė”, Kaunas, 
Kęstučio g. 36. (Lithuania).

to- 
pa- 
su-

čio re< 
K Ke: 
nąs ] 
Aušroj 
kur j 
Kun., B 
rėš ari 
įšventin

SKAIT]

Vasarc 
ėjus, vis 
numerate 
minti ir 
neišlygfr 
AMERU 
lonu, k 
netektų 
atsilygir 
tas. Til 
nimo n 
skaityte 
reikia 
tos atn

Admi 
dėkinga 
liams, k 
numeral 
vieną k 
suras.

f 
P

I

Brook! 
lietuvių 
dar kart 
bus lauk 
spalių 8 
turi žii 
minime 
18 metų 
Jas min 
kaupimi 
ryžimu i 
niaus, 
tams, ku 
lių 9 d. a 
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»Mi 1938 m.

VIETOS ŽINIOS
suomet nuoširdžiai pritaria. 
Linkėtina jiems ko geriau
sios laimės ir laimingai su
laukti auksinio jubiliejaus.

Spalių 7 d. 1938 m.
sūrių viena yra ligonį, 
šutė, dirba Brooklyn 
jos . yra gražiabalsės 

) dainavimu kolonija 
iiai mėgiamos. Cho^ 
didžiuojasi ir dą 
l per daugel metę (į 
iu. Nieko stefe^ 
nyninėje puotoje 
zetelių prigužėję 
š porą metų patjįj. 
is plaučių uždegi^ 
^likdamas savo į 
lašlaičiais. šiais m 
ii šventę 25 metų 
ikaktį.

iroga šių žodžių a 
linki p. Bunienei ii. 
metų!

Reporterių

LANKĖSI

Spalių 4 d. mūsų laikraš
čio redakcijoje lankėsi kun. 
K. Keidošius, dabar gyve
nąs New Yorko lietuvių 
Aušros Vartų parapijoje, 
kur jis paskirtas vikaru. 
Kun. Keidošius yra Baltimo- 
rės arkivyskupijos kunigas, 
įšventintas 1933 metais.

SKAITYTOJŲ DĖMESIUI

SEY cm, N. J.

ilių 9 d. visoje New* 
kivyskupijoje įvyks- 
'ardo paradas, šv, 
rapija parade irgi 
l Stengiamasi g. 
<o daugiausiai pub- 
jpasiduokite, vyrai! 

■apijos 25 metų gy. 
jubiliejaus minėj) 
:sta lapkričio 20/ 
iškilmingos misi 

kupo, vakare i& 
karienė. Tikima 
iaug svečių.

.TEN, N. J.

. Žukauskaitės

30 d. erdvioje ir 
inrose klubo salė* 
seile St. ir Henry, 
t. J. Žukauskaitės
Art. J. Žukaus- 

labai žymi daini- 
r dainavusi Itali- 
Amerikoje labai 
sirekomendavusi. 
vaus ir muz. A. 
s su savo puikiai 
ru. Turėdami tai 
concerto raigmo 
su p. Liudvinai- 
ii darbuojasi, kad 
būtų sėkmingas, 
stas ir mielai pa* 
lyvauti pats mie- 
•as su visu savo 
g ir kitų žymių 
a kviečiama. Ge* 
isekimo.

Vaidila.

)S „SAKALO” 
iNYGOS

. paminėti nauji 
Jo leidiniai:

j Zeyer, „Trys Ifr 
ie Nukryžiuotąjį”, 
usius. Tai žymaus 
iernisto rašytojo 
)ledo ir Slovakų 
parašytos intri- 

., su mistišku pa
tui, persunktos 
•eligine nuotaika.
lt.

s Vaičiūnas, „Auk- 
ta”. 4 veiksmų pje* 
'inio 1863 metų su
sikalė ryškiai paro- 
įdžiauninkų vargui* 
įimas ir laisvės - 
imatos pasiilgimas 
dėl jos. 214 psl 
t. Dail. M. Dobn- 
ršelis.

dr. R. W. HyM 
kančia”. Medici- 

jybinė studija, > 
medicinos mokslo 

)agal Torine esaa- 
ulę, atskleidžia^ 

fotografinė^ 
mis, Kristaus du- 
ą, kančią etc. B- 
lutentiškomis nuo* 
. 112 psl. 2 It 

galima užsisakyti 
u:

» 
b-vė”, Kaunas,
36. (Lithuania).

Lietuviai turėtų būsimuo
se rinkimuose aktyviai daly
vauti, pasirinkdami sau 
tinkamus kandidatus.

PAGERBĖ TEREBEIZUS
pa-

DR. PETRAUSKAS 
GRĮŽTA

Vasaros karščiams 
ėjus, visi AMERIKOS 
numerato'riai prašomi 
minti ir savo kai kurias, dar 
neišlygintas, sąskaitas už 
AMERIKĄ. Būtų labai ma
lonu, kad administracijai 
netektų rašyti paraginimų 
atsilyginti už prenumera
tas. Tikime, kad šio primi
nimo užteks tiems mūsų 
skaitytojams, kuriems jau 
reikia atsiųsti prenumera
tos atnaujinimo mokestį.

Administracija bus labai 
dėkinga tiems mūsų Bičiu
liams, kurie ne tik savo pre
numeratą apmokės, bet ir 
vieną kitą naują skaitytoją 
suras.

Administracija.

PASKUTINIS
PRIMINIMAS

pra- 
pre- 
atsi-

Dr.
(Peters), maspethietis, nuo 
rugsėjo 25 d. vėl grįžta į 
Maspethą ir ten (57-22 — 69 
PI.) pradės priiminėti inte
resantus sveikatos reikalais. 
Jis priiminės kasdien, išsky
rus trečiadienius ir Sekma
dienius.

Jonas Petrauskas

KONCERTAS JAU ARTI

Nepriklausomoje Lietuvoje 
ir Vilnijoje visą vasarą. Mi
nėtas laivas turėjo atvykti 
spalių 6 d., bet vieną dieną 
suvėlavo, nes turėjo sustoti 
Anglijoje paimti keleivius, 
kurie skubinosi grįžti, bėg
dami nuo karo pavojaus.

Kazys Vilniškis savo įspū
džius ir naujausias žinias 
papasakos Vilniaus gedulo 
dienos minėjime, kurs įvyks 
šį šeštadienį, spalių 8 d., 
Apreiškimo par. salėje. Tiki
me, kad visiems bus įdomu 
paklausyti šviežiausių nau
jienų.

Rockaway Point lieptas, 
kur šimtai žuvininkų su me
škerėmis lankosi, jau taiso
mas ir netrukus bus baigtas. 
Lieptas bus 8,000 pėdų ilgio.

Brooklyne prasidėjo kam
panija panaikinti vadinamą 
Raymond St. kalėjimą. Na
mo išvaizda miestui daro 
gėdą.

šaunių „vestuvių”

Brooklyn© ir apylinkės 
lietuvių visuomenė prašoma 
dar kartą atsiminti, kur ji 
bus laukiama šį šeštadienį, 
spalių 8 dieną. Visi lietuviai 
turi žinoti, kad tą dieną 
minime Vilniaus užgrobimo 
18 metų liūdnas sukaktuves. 
Jas minėsime tinkamu susi
kaupimu ir padidintu pasi
ryžimu nepamiršti savo Vil
niaus, vergaujančio len
kams, kurie 1920 metų spa
lių 9 d. apgaulingu keliu iš
plėšė iš teisėtų jo šeiminin
kų rankų.

Paskutinį kartą kviečiame 
visus šios apylinkės lietu
vius gausingai susirinkti į 
Apreiškimo par. salę, kur 
turėsime atitinkamą progra
mą. Kalbės šią vasarą Vil
niuje viešėję ir su vilniečių 
lietuvių reikalais geriausiai 
susipažinę kun. J. Balkūnas, 
inž. A. Mažeika ir Kazys 
Vilniškis. Dainų programą 
išpildys Apreiškimo par. 
choras, muz. Jonui Jankui 
vadovaujant.

Minėjimo pradžia 8 vai. 
vak. Jokio įžangos mokesčio 
nėra. Visi kviečiami ir lau
kiami.

K. Federacijos Apskritis.

Apreiškimo parapijos au- 
ditoriume spalių 23 d., sek
madienį, 7:30 vai. vak. įvyk
sta artistės Jonės Žukaus
kaitės koncertas. Art. J. Žu
kauskaitė yra neseniai atvy
kusi iš Europos ir gražiai 
užsirekomendavusi kaipo 
pirmos eilės dainininkė.

Kiek teko nugirsti, prie 
to koncerto ruošiasi labai 
rimtai ir tikimasi, kad pub-1 
lika bus juomi sužavėta. Be 
to, tame koncerte pasirodys 
ir dainininkas Al. Vasiliaus
kas. Prie piano pasirodys 
pianistas T. Šidlauskas. To 
koncerto visi laukia. Bilietų 
galima gauti Amerikos ad
ministracijoje, pas muzikus 
Jankų, Dulkę, Visminą ir 
Brundzą ir p. Ambraziejų. 
Kiekvienam lietuviui verta 
prie to prisidėti, nes tikrai 
bus ko išgirsti ir sužadinti 
kilnius muzikos jausmus. 
Visi lietuviai neprivalo pra
leisti tokio didelio ir gra
žaus parengimo.

Vaidila.

Spalių 1 d. Antano ir Ju
lijonos Terebeizų giminės ir 
draugai surengė netikėtą 
pramogą Terebeizų 15 metų 
vedybinio gyvenimo sukak
tuvių proga. Vakarėlis įvyko 
jų pačių namuose. Vadova
vo V. Jankevičius ir visų da
lyvių vardu įteikė Terebei- 
zams gražią dovaną ir pa
reiškė linkėjimus.

Šių
svočia buvo Ona Zinzienė, o 
piršliu melagiu — Jonas Ba- 
čiauskis. šiame vakarėlyje 
dalyvavo V. M. Jankevičiai, 
K. Damašienė, J. Terebeizie- 
nė, J. O. Breivai, P. M. Ba- 
čiauskai, T. Pusnikienė, J. 
O. Žindžiai, M. Blozis, J. M. 
Bačiauskai, V. Blozytė, S. 
Armickis, J. Mickevičius.

Padėkos žodį visiems šios 
puotos dalyviams tarė gar
bės svečiai A. Terebeiza ir 
J. Terebeizienė. Po vakarie
nės ir sveikinimų prasidėjo 
pasilinksminimas, padainuo- 

) ta daug lietuvių liaudies 
dainų. Ten buvęs.

MARGUMYNŲ VAKARAS

NAŠLIŲ DRAUGIJA

Brooklyn© namų savinin
kai prašo federalinės val
džios leisti WPA. darbinin
kams pataisyti vėtros suga
dintus namus. Jie sako, kad 
pataisymai kaštuotų apie 
80 tūkst. dolerių.

LIETUVOS - AMERIKOS IMPORTO 
IR EKSPORTO BENDROVĖ 

t

Importuoja ir parduoda Lietuviškus Maisto B-vės 
Konservuotus kumpius ir Picnic hams didelėse ir 
mažose skardinėse, raugintus agurkus ir kepeninį 
paštetą (Liver Paste).

Užsakymai priimami nemažesniems kiekiams 
kaip 5 dėžės.

LITHUANIAN-AMERICAN 
IMPORT & EXPORT CORPORATION

157 Chambers Street, New York.
Tel. REctor 2-2786

s.

+

VYČIŲ SUTIKTUVĖS

ĮDOMŪS GUBERNATO
RIAUS RINKIMAI

Lapkričio mėnesį New 
Yorko valstybėje bus labai 
įdomūs gubernatoriaus rin
kimai, kuriuose eis kova 
tarp demokratų kandidato, 
dabartinio gubernatoriaus 
Lehman ir respublikonų 
kandidato, prokuroro De
wey. Gub. Lehman jau ne
benorėjo būti gubernato
rium, kurio pareigose jis 
buvo jau 6 metus, bet demo
kratams pavyko gauti jo su
tikimą kandidatuoti dar vie
nam terminui. Respubliko
nai šiemet turi daug vilčių, 
nes Dewey savo iškeltomis 
bylomis prieš įvairius rake- 
tierius susidarė gerą vardą.

Viename sąraše su gub. 
Lehman bus dabartinis se
natorius Wagner, žinomas 
darbininkų reikalams page
rinti įstatymų autorius. 
Darbo partija pasisakė už 
gub. Lehman ir senatorių 
Wagner.

Rugsėjo 29 d. Apreiškimo 
par. salėje L. Vyčių kuopos 
nariai turėjo draugiškas su
tiktuves savo buvusiam pir
mininkui Ant. Mažeikai ir jo 
žmonai Zuzanai, kuopos fin. 
raštin. Mažeikai papasa
kojo savo įspūdžius iš Lie
tuvos, ypač pabrėždami Pa
vasarininkų nuoširdumą pri
imant vyčių ekskursiją. 
Gausingai susirinkusiems 
vyčiams ypatingai buvo įdo
mu išgirsti Z. Mažeikienės 
žodžiai, kuriais labai vyku
siai nupasakojo apie Lietu
vos gyvenimo įvairias sri
tis.

Vyčių kuopa paskutiniu 
laiku paūgėjo nariais. J. Bu- 
levičius suorganizavo kuo
pos dramos ratelį, kurs pa
įvairins kuopos šeimyniškas 
pramogas ketvirtadieniais. 
Spalių 22 d. kuopa turės sa
vo šokius, kurie įvyks Ap
reiškimo par. salėje.

Mot. S-gos 35 kuopa kitą 
sekmadienį, spalių 16 d., 7 
vai. vak., ruošia margumynų 
vakarą su šokiais, šv. Jurgio 
par. salėje, 207 York St.

Pramogoje bus par. cho
ras, vad. muz. J. Brundzai; 
viena „kaimietė” pasakys 
prel. Jakšto eiles; du jau
nuoliai, Baltrus ir Lauras, 
suvaidins juokingą komedi- 

i ją-
Po programos bus šokiai, 

kuriems gros Nakties Pelė
dų orkestras. Visi kviečiami. 
Bilietas iš anksto 40 c., prie 
durų 50 c., vaikams 25 c., 
o mažučiams, einant su tė
vais, dykai. Rengėjos.

AUKA GERAM TIKSLUI

Tru-Ember Fuel Co. savi
ninkai Sinkus ir Klasčius 
paaukojo Apreiškimo par. 
reikalams toną anglių. Gy
vojo Rožančiaus draugija 
savo susirinkime nutarė tą 
dovaną išleisti laimėjimams 
ir už tuos pinigus įtaisyti 
gražią Kalėdų prakartėlę 
par, bažnyčioje. Bilietų pla
tinimas eina sklandžiai ir ti
kimasi, kad šį darbą visi pa
rems.

IŠKILMINGAI PALAIDO
TA N. TURULIENĖ

MINĖJO 30 METŲ 
JUBILIEJŲ

Šv. 'Monikos moterų naš
lių dr-j os pirmas susirinki
mas po vasaros atostogų 
įvyko spalių 5 d. 8 vai. vak. 
Apreiškimo par. salėje. Na
rės gausingai dalyvavo ir 
svarstė svarbius reikalus.

R. K.

Pastaruoju laiku Queens 
apskr. giriose kai kurie iš
dykėliai pradėjo naikinti 
medžius parkuose ir papras
tose giriose. Miesto vadovy
bė, sugavus ar susekus to
kius, nepasigailės.

LANKĖSI GARNYS

Praeitą sekmadienį virš 
Ozone Parko skraidė būrys 
garnių ir, štai, vienas nusi
leido į Juozo Krapukaičio 
namus, palikdamas jo žmo
nelei sveiką ir gražią dukre
lę*

Motina' sveiksta Bush
wick ligoninėj, dukrelė lavi
na balsą (matyt, bus gera 
dainininkė), o Juozas dėkoja 
garniui už laimingą jo atsi
lankymą ir paliktą dovaną.

Draugas.

ATVYKSTA ŠALTENIS IR 
MOTUZAI

lakūnas P. Šalte-

Motuzai praleido 
visus metus ir

Iki šiol policija turėjo tei
sės duoti prasikaltėliams 
„summons” — šaukti teis
man pasiaiškinti. Bet dabar 
gali tai padaryti ir ugniage
siai. Saugokitės!

Nath. Hudson, 21 m., juo
dukas, buvo gavęs pašalpos 
čekį ir jį „perdirbo”. Teisė
jas jį nuteisė 2 metams į 
Sing Sing kalėjimą.

Vyskupas Ch. Hurey, iš 
Vakarų Afrikos, praeitą sa
vaitę buvo senos airių orga
nizacijos „Hibernians” ba
liuje svečiu.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas 
MODERNIŠKA KOPLYČIA

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčia) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

ALEKS. RADZEVIČIUS 
IR SŪNUS 

Garboriai - Balsamuotojai

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

Telefonas: STagg 2-4409

i

New Yorko mieste įsaky
ta suregistruoti visus luošus 
vaikus. Miestas planuoja 
juos gydyti ir mokyti ama
tų.

Turimomis žiniomis, spa* 
lių 5 d. iš Lietuvos išvyko 
broliai Motuzai, lapkričio 7 
d. išvyks 
nis.

Broliai 
Lietuvoje
per tą laiką lankėsi visame 
krašte, traukdami įdomiau
sių ir gražiausių vietų pa
veikslus, lankydami dides
nes ar mažesnes tautines 
šventes, visur ieškodami me
džiagos įdomiausiems pa
veikslams. Yra vilties, kadi 
Motuzai atveš tokių paveiks
lų, kokių amerikiečiai lietu
viai dar nematė ir kokių jie 
seniai laukia.

MIRĖ

Edna Paukštytė, 27 metų, 
gyv. 381 Grand St., Brookly
ne, mirė rugsėjo 30 d. Kings 
County ligoninėje. Palaidota 
spalių 4 d. iš Angelų Kara
lienės par. bažnyčios į šv. 
Jono kapines.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

V. Jurgielskis, 20 metų,

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

231 Bedford Av. B’klyn, N.Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

337 Union Av., Brooklyn, N.Y
Namas tas pats, turtai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu
vusio 107 Union Avenue.

LIETUVIAI FUTBOLO 
KOMANDOSE

Universitetai ir kolegijos 
pradėjo labiausiai mėgiama 
sporto žaidimą — futbolą. 
Ir šiemet įvairių universite
tų komandose žaidžia daug 
lietuvių. Čia sužymėsime 
bent mums žinomų futboli
ninkų vardus:

Columbia University — 
Stulgaitės ir Radvilas; Buck- 
nell — Pocius; Fordham — 
Judikaitis; Rutgers — Trei- 
navičius, Pittsburgh — Le- 
zauskas, Holy Cross — V. ir 
J. Ašmenskai, Villanova — 
Visockis, Texas — Esiūnas.

423 Grand St. Brooklyn, NY

Simas ir Ona Stagniūnai 
praeitą antradienį, spalių 4 Egzekvijas ir mišias giedojo 
d., minėjo savo vedybinio apylinkės 9 vargonininkai, 
gyvenimo 30 metų jubiliejų. Velionės kūnas palaidotas

Ryte išklausė mišių Ap-'šv. Jono kapinėse, 
reiškimo par. bažnyčioje, iš
reikšdami padėką Aukščiau
siajam, o paskui turėjo šei
mynišką puotelę, kurią su
darė šeima, giminės ir arti
mieji draugai. Dalyvių buvo 
apie 25, kurie linkėjo p.p. 
Stagniūnams sulaukti auksi
nio jubiliejaus.

Puotos suruošimu rūpino
si jų keturios dukrelės. Po
nai Stagniūnai yra dideli 
Apreiškimo par. veikėjai, 
daug dirbą parapijai ir ki
tiems kilniems tikslams vi-

Praeitą savaitę, rugsėjo 
28 d., iš Angelų Karalienės 
par. bažnyčios palaidota 
Natalija Turulienė, 48 metų 
amžiaus, žinomo Angelų Ka- gyv. 597 Flushing Ave., mi-
ralienės par. nuoširdaus na- rė spalių 1 d.; palaidotas 
rio V. Turulio žmona. Laido
tuvių dieną mišias laikė ku
nigai Aleksiūnas, Laurynai- 
tis, Stonis, Paulonis, Karta- 
vičius, Kemežis, Masiulis.

spalių 5 d. šv. Trejybės ka
pinėse.

IŠNUOMOJAMAS 
KAMBARYS

vienam arba dviem asme
nim. Gražioje Maspetho sek- 

. Patogus susisieki
mas. Kreipkitės į

Amerikos Administracija 
423 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1082 Bergen Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ALBERT MULLER
1082 Bergen Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 59 Johnson Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY STRIHARSKY and 
WILLIAM WARANITSKY

59 Johnson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10954 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 409 
Wilson Avenue, Borough of Brooklyn, County 
of Kings- to be consumed off the premises.

SAMUEL J. DICKLER
409 Wilson Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 57 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 941 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

PATRICK V. MELIA
941 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1181 hag been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1081 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JOSEPH VINCENT DELANEY, Sr. 
1081 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4425—5th Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARIE DRESSLER 
(Green Tavern Bar and Grill)

4425—5th Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2830 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4-5 Newkirk Plaza, a-k-a 600-2 
East 16 Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

LA SALLE R. & F. Co., Inc. 
4-5 Newkirk Plaza, a-k-a 600-2 East 16 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that. License No. 
RL 1144 has been issued to the undersigned 
trol Law at 917 DeKalb Avenue, and 168 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 899 Franklin Avenue, and 980 
Carroll Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises. 

CHARLES G. ANAGNOS 
d-b-a College Rest. Bar and Grill

Franklin Avenue, and 980 Carroll Street, 
Brooklyn, N. Y.

899

NOTICEį is hereby given that License No. 
RL 5106 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 923 Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANKLIN TAVERN, Inc.
923 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 789 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749-51 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS KAPSALIS
Louis Little Campus and Restaurant 

749-51 Nostrand Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5116 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 190-2 Rogers Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed oir the premises.

MATILDA HENNESSY
190-2 Rogers Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6439 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1128 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HAROLD F. ATCHŲE and 
WILFRED H. ATCHUE 
Hal-Wil Bar and Grill

Nostrand Avenue. Brooklyn, N. Y.

st.,

No

M. Dovidovskienė, 55 m., 
gyv. 73 Granite St., mirė 
spalių 1 d.; palaidota spalių 
5 d.

Laidotuvėms patarnavo1 
grab. J. Garšva.

HAVEMEYER 8-0259, ■
RALPH K RUCH

FOTOGRAFAS
65-23.Granp Avenue 

MASPETH, Nf. Y.' ■ 1

Nuliūdęs V. Turulis atida
vė savo žmonai gražiausią 
paskutinę pagarbą, suruoš- 
damas įspūdingas laidotu
ves. Velionės artimieji ir 
laidotuvėse patarnavę vė
liau maloniai pavaišinti. 
Laidotuvėse patarnavo grab. 
J. Garšva.

GRĮŽTA VILNIŠKIS

Šį penktadienį, spalių 7 d. 
švedų laivu Kungsholm grįž
ta Kazys Vilniškis, viešėjęs

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Brooklyn© miesto vadovy
bė kalba, kad netrukus At
lantic Ave. Long Island ge
ležinkelis turės lysti po že
mes, nes ir miestui ir pilie
čiams daug nesmagumų.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS
(BIELIAUSKAS) 

t
Graborius ir Balsamuotojas

Brooklyn© ir Queens ap
skričių moterys pakėlė bal
są, reikalaudamos, kad joms 
būtų duota lygybė dalyvauti 
teismuose „jury” suole. j

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 3449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY WAXLER and ABE TICKER ' 
Dew Drop Inn

363 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 344 Marcy Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BENJAMIN HANERSELD 
Armory Tavern

344 Marcy Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 743 has been' issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Tompkins Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LENA GANZ
52 Tompkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 832 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Tompkins Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IRVING ROCKAWER 
d-b-a Sam’s Bar and Grill

49 Tompkins Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2840 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A, of the Alcoholic Beverage Con- 
Sumner Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

MORRIS B. KESSLER 
Murry’s Bar and Grill 

917 DeKalb Avenue, and 163 Sumner Avenue, 
Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1049 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 210 Lewis Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

Patrick McCaffrey
210 Lewis Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6415 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 589 Franklin Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GARDINER FOSTER 
Triangle Bar and Grill

589 Franklin Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5121 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 257 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BITTERMAN 
(Grand Tavern)

257 Grand Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
RL 6314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 595 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY VERRUTO, JAMES CURCIO 
and EDWARD fURCIO 

(d-b-a Miami Restaurant)
595 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 910 has beep issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1194 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK ROBERT CORRIGAN 
(d-b-a Elderts Lane Bar, Grill and Rest) 
1194 Liberty Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2778 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1200-2 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan's Delicatessen and Rest.) 

1200-2 Liberty Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1163 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 368 Rochester Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK MESCHONAT
368 Rochester Avenue, Brooklyn, N. Y.



6 Spalių 7 d. 1938 m.

AMERIKOS PENKMEČIO 
KOMITETO NARIAMS

AMERIKOS Penkmečio 
Sukakties Minėjimo Komite
to narių pirmas posėdis 
kviečiamas ateinantį trečia
dienį, spalių 12 d., 8 vai. 
vak., Apreiškimo par. salėje.

Kadangi tai pirmas posė
dis, todėl labai svarbu, kad 
visų draugijų išrinkti atsto
vai jame dalyvautų; komite
to nariams teks nustatyti 
AMERIKOS sukakties mi
nėjimo programą ir visą mi
nėjimo tvarką. Visi komite
to nariai prašomi pagalvoti, 
kaip geriausiai ši sukaktis 
paminėtina.

Ire prie Komunijos. Visi na
riai prašomi susirinkti į sa
lę 8.40 vai. ryte ir iš ten ei
sime į bažnyčią.

Šv. Vardo draugijos pa
rengimuose atsilankę visuo
met būna patenkinti, nes ši 
draugija savo baliuose už 
bilietą, kuris yra tik 25 c.,

JAUNIMAS GYVUOJA!

Apreiškimo parapijoje 
šiuo laiku pradėtas didelis 
jaunimo veiklos derinimo 
darbas. Parapijos ribose vei
kiančios jaunimo draugijos 
sudarė savo ypatingų atsto
vų bendrą komitetą, kurs 
vadovaus visam jaunimo ju
dėjimui. Vadovybę sudaro 
Sodaliečių, Choro, šv. Var
do ir L. Vyčių atstovai. Vi
so darbo priešakyje kun. V. 
Masiulis, kurs kleb. kun. N. 
Pakalnio yra paskirtas pa
rapijos jaunimo dvasios va
du. Artimai bendradarbiau
ja ir kun. B. Kruzas.

Spalių 4 d. par. salėje įvy
ko draugiškas pasilinksmini
mo vakaras, kuriame turėta 
įdomi programa su didžio
mis įdomybėmis. Par. cho
ras, vad. muz. Jankaus, da
vė dainų programą. Pakvie
sti artistai komikai pasiro
dė su savo „štukomis”.

Pasilinksminimo vakarai 
bus kiekvieną antradienį. 
Spalių 11 d. kalbės garsusis 
kalbėtojas kun. Curran.

duoda visiems pavalgyti ir 
jaunimui pašokti.

Ateinantis šios draugijos 
balius bus spalių 28 d., penk
tadienį, Angelų Karalienės 
par. salėje, kampas Roebling 
ir So. 4th Sts.

Kadangi tai bus penkta
dienis, tai baliuje gausite 
nepaprastų dalykų. Kurie 
atsilankys, tai nesigailės.

LRKSA. New Yorko ir 
New Jersey apskrities suva
žiavimas įvyksta spalių 16 
d. šios parapijos salėje. Pra
sidės lygiai pirmą valandą.

Tą pačią dieną, 4:30 po
piet, toje pat salėje įvyksta 
LRKSA. apskrities prakal
bos. Bus gerų kalbėtojų. 
Įžanga dykai.

Visi, kurie nori prie lietu
vių katalikų didžiausios pa
sauly organizacijos prisidė
ti, ateikite į prakalbas ir 
pasiklausykite, ką ji lietu
viui katalikui teikia. Prisi
dėkite prie šios daugtūks- 
tantinės šeimos!

IŠ SĄJUNGIEČIŲ
VEIKLOS

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJA

Angelų Karalienės parapi
ja šiemet mini savo gyvavi
mo 50 metų jubiliejų. Tiks
lesniam jubiliejaus minėji
mui sudarytas komitetas, 
kurio sąstatas toks: garbės 
pirm. kun. J. Aleksiūnas, 
ir Kazys Krušinkas; k-to 
pirm. J. Vaškas, vięepirm. 
V. Žemantauskas ir A. Pa- 
žereckienė, sekr. A. Vasaus- 
kaitė, ižd. kun. J. Laurynai- 
tis, iždo globėjai S. Pusvaš- 
kis ir D. J. Averka. Be to, 
sudarytos įvairios komisi
jos, kurios rūpinsis jubilie
jaus minėjimo geru pasise
kimu. Lapkričio 20 d. bus 
iškilminga jubiliejinė vaka
rienė, po kurios seks įvai
rios pramogos. Apie tai bus 
pranešta vėliau spaudoje.

Ateinantį sekmadienį šv. 
Vardo draugijos nariai 9 
vai. mišių metu eis in corpo-

— Moterų S-gos 24 kuopa 
liūdi, netekus veiklios narės 
P. Jančienės, kuri amžinai 
atsiskyrė iš mūsų tarpo. 
Kuopos prašymu už jos vė
lę Angelų Karalienės bažny
čioje buvo atlaikytos mišios.

— Šį šeštadienį, spalių 8 
d., visos šios kuopos nares 
malonės susirinkti par. sa- 
lėn, kur bendrai nusifoto
grafuosime.

— Mūsų kuopon įstojo 
nauja narė Barkienė, kurią 
džiaugsmingai sveikiname.

Rast.

DAINAVO PER RADIJĄ

Spalių 1 d. vakare iš 
WCNW radijo stoties pusva
landžio lietuviškoje kultūri
nėje programoje muzikalinę 
dalį išpildė Angelų Karalie
nės par. choro vyrų grupė, 
vad. muz. Pr. Dulkei ir pia
nistė M. žudžiūtė. Vyrų gru
pė sutartinai padainavo ke
lias smagias vyriškas dai
nas, o žudžiūtė mikliai pa
skambino klasinius kūrinius. 
J. Valaitis papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės po Lie
tuvą.

Queens apskrities tilto 
viršutinis kelias uždarytas 
trims mėnesiams, dirbami 
pataisymo darbai.

LIETUVIŠKAS MONOPOLIS
TURI KIEKVIENĄ SAVAITĘ PAPIGINIMŲ 

SKIRTINGOMS DEGTINĖMS
------------------------------------------- Į--------------------- .
ŠIĄ SAVAITĘ YRA SEKANČIOS: •
Planters Club, 2 metų, rye, kvorta $1.65, pt. 87c 
G & O, 2 metų, rye, kvorta..........  , pt. 75c
Two Naturals, 15 mėn. bourbon, kv. $1.45 —
Mints Springs, 18 mėnesių, kvorta $1.55 pt. 78c 
Old Farm, 2x/2 metų, rye, kvorta $2.14 pt. $1.12 
National Eagle, blend, kvorta   $2.03 pt. 1.05 
Lietuvos Valstybinė, 4-5 kvort  $2.91 —

TAIPGI TŪKSTANČIAI KITOKIŲ DEGTINIŲ, 
KONIAKŲ, SCOTCH IR VYNO.

Republic Liquor Store
415-417 Reap St. (arti Grand St.), Brooklyn, N. Y.

Vilniaus Užgrobimo Dienos

MINĖJIMAS
ŠEŠTADIENI,

Spalių-Oct. 8, ’38
APREIŠKIMO PAR. SALEJE,

No. 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.

Pradžia 8 vai. vak.
BRANGŪS LIETUVIAI! Štai jau sukanka 18 metų, kai 

lenkai, apgaulingu keliu, sulaužę savo duotą žodį, užgrobė 
Lietuvos sostinę Vilnių. Šią liūdną sukaktį viso pasaulio 
lietuviai atitinkamai mini, atnaujindami savo pasiryžimus 
kovoti dėl Vilniaus išlaisvinimo, susirūpindami pagelbėti 
vilniečiams lietuviams jų sunkiose kovose.

Gausingai susirinkime šį šeštadienį, spalių 8 d., 8 vai. v. 
į Apreiškimo par. salę, į Vilniaus Užgrobimo 18 metų Su
kakties minėjimą. Kalbės praeitą vasarą Vilniuje buvę 
KUN. JONAS BALKONAS, INŽ. ANTANAS MAŽEIKA 
IR KAZYS VILNIŠKIS.

Dainų Programą išpildys APREIŠKIMO PARAPIJOS 
choras, vad. muz. J. Jankui.

JOKIO ĮŽANGOS MOKESČIO NEBUS

Visi lietuyiai kviečiami ir laukiami.

Kviečia R. K. Federacijos New Yorko Apskritis

APREIŠKIMO PARAPIJA lių 9 d. ir Bayonnėje spalių 
16 d.

LICENSES 
Beer, Wine, Liquor 
Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License 
No. EB3385 has been issued to the un
dersigned to sei] beer at retail under Sec
tion 76 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 664 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.
NAVARRE DELICATESSEN and LUNCH 

Inc.,
664 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3371 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
553 Broadway. Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JAMES GALLO
d-b-a Jimmy’s Bar—American & Italian Rest. 
553 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 10883 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
332 Foster Avenue. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SOL PAKOWITZ
332 Foster Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 559 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1211 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CATHERINE PAYNTER
1211 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 653 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 201 Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS MARN
(Wyckoff Center Bar and Grill) 

1201 Wyckoff Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 1054 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 130 Degraw Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

DOMINICK JOHN ROTONDI
130 Degraw Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 227 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 3712-14—13 Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANDREW ERCOLINO 
(Red’s Restaurant)

3712-14—13 Avenue, Brooklyn, N. Y.

Šv. Vardo draugija šį sek
madienį, spalių 9 d., per 8 
vai. mišias eis bendrai prie 
Komunijos ir po mišių tu
rės bendrus pusryčius par. 
salėje. Visi nariai prašomi 
gausingai dalyvauti. Mūsų 
šeimininkės visada pagami
na skanius pusryčius, tad 
niekam neteks apgailestauti 
atsilankius. Visi nariai kvie
čiami.

Altoriaus draugija suren
gė ,,bunko” vakarėlį, kurio 
pelnas tapo paskirtas alto
riaus puošimo reikalams.

ŠLIUBAI

Spalių 2 d. Apreiškimo 
par. bažnyčioje susituokė 
Juozas Čiupas su Viktorija 
Sidariūte ir Th. Stanley su 
E. R. Kazukevičiūte. Netru
kus susituoks Ant. Brazden 
su Marija Vineikyte.

J. Čiupo ir V. Sidariūtės 
vestuvių pokylis buvo labai 
šaunus. Dalyvavo svečių ir 
iš toli (Sidarienės giminai
tis Ant. Laibingis iš Pittsto- 
no, Pa.). Abiejų jaunavedžių 
tėveliai yra Amerikos skai
tytojai. Čiupo tėvelis, gyv. 
Blissvillėje, šiuo metu ser
ga, bet jo sveikata jau gerė
ja.

MASPETHO ŽINIOS

Spalių 2 d. Rožančiaus 
draugija minėjo savo metinę 
šventę iškilmingomis mišio- 
mis ir bendra Komunija 9 
vai. ryte. Vakare po pamal
dų įvyko metinis susirinki
mas, kuriame rimtai buvo 
apsvarstyta draugijos reika
lai. Valdyba išrinkta ta pa
ti: direktorius kun. J. Bai
kūnas, pirm. F. Ražickienė, 
vicepirm. A. Kivytienė, fi
nansų rašt. O. Černiauskie
nė, prot. rašt. O. Petrulienė, 
ižd. V. Baltrušaitienė. Drau-
gi ja turi 150 narių, gražiai 
darbuojasi. Sesutėms pran
ciškonėms, kurios apsigyve
na Maspethe ir mokys mūsų 
vaikučius, paaukota 10 dol.

O. P.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A, of the Alcoholic Beverage Con- ! 
trol Law at 215—60th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBURG KAMRATES, Inc. 
215—60th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6029 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcaholic Beverage Con
trol Law at 914 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKUS 
(Oasis Bar & Grill)

914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 12 Harrison Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY GRAFF 
d-b-a Kingsly Bar and Grill

12 Harrison Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4433 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1408-A Newkirk Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard's Tavern)

1408-A Newkirk Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4480 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Ralph Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PETER PALKER 
(Cozy Tavern)

1012 Ralph Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2676 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Oakland Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN KOLASINSKI 
d-b-a The Old Oakland Tavern

387 Oakland Street, Brooklyn, N. Y.

BR00KLYN0 LIETUVIAI GYDYTOJAI
VALANDOS: 

8—10 ryte K
DR. JOHN WALUK 1-2 p. p.

6—8 vak,
161 NO 6th STREET Šventadieniais susitarus

Tel.: EVergreen 8-0220

VALANDOS:
DR. ED. W. ŽUKAUSKAS p p.

fi—8 vak.
1114 FOSTER AVENUE Ir pagal sutartj

Tel.: MAnsfleld 8-8787

VALANDOS:
DR A. .PETRIKĄ B-12 ryte
(DANTŲ GYDYTOJAS) 1— 8 vak.

Penktadieniais uždaryta 
221 SO 4th STREET mTel.: EVergreen 7-9105 __

! Tel. STagg 2-7177 į
1
Į ( ALFRED J. WENTZ į
i (VENCIUS) Į
Į ADVOKATAS Į
I I
Į 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y. Į
1 (Williamsburgh Bridge Plaza) į

I
 Tel. E Vergreen 8-702?

GARSAS BAKERY, Inc.
Savininkas — A. SHRUPSKIS

GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonės todėl, kad jie valgo tikrą Lietuvišką 
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, kelksus 

ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyHams

Siunčia Ir j kitus miestus.
68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y. j

j Svarbi
Bartai 
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Kai pa 
suotinių 
liavimas, 
esamos ei 
sunaikinii 
žmogaus 
gali niel 
kaip tik s 
Tik iš tos 
laukta tik

Tel. EVergreen 4-7142
SALDAINIU PALOCIUS

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi užkandėtai, kava, arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI — PIETŪS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALŪS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
J. GINKUS

495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.l

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

A. J. VALANTIEJUS
UNDERTAKER and EMBALMER

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

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS JALINSKAS)
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Graži, modemiška šarvojimui koplyčia ir poilsiui gražūs kambariai duodama 
nemokamai. Samdo automobilius Įvairiems reikalams. Kainos labai prieinamos
84-02 Jamaica Ave., Brooklyn, N. Y.

(Prie FOREST PARKWAY)

Tel. Elizabeth 2-8661 Res. Tel. Elizabeth 2-8537
MICHAEL SALIKLIS

Real Estate — Insurance— Notary Public
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— Spalių 16 d. Mot. Są
jungos kuopa ruošia kepurių 
balių par. salėje.

— Spalių 9 d. maspethie- 
čiai melsis už Vilnių. Suma, 
suplikacijos ir maldos už 
Tėvynę bus 11 vai. ryto. 
Spalių 8 d. visi dalyvaus 
Apreiškimo par. salėje Ge
dulo Dienos prakalbose.

— Pranciškonės seselės 
jau apsigyveno Maspethe 
(64-34 — 53 Avė.). Lietuvių 
kalbos ir katekizacijos pa
mokos prasidėjo spalių 4 d. 
ir bus kiekvieną antradienį 
ir penktadienį 4 — 6 vai. 
Kai atvyks daugiau seselių, 
nauja tvarka bus paskelbta.

— Spalių 15 d. vyčiai tu
rės šokius didelėje salėje. 
Vyčiai dar niekad nėra pa
rapijai ką nors parengę į 5 
metus. Gražus rekordas.

Dalyvaus prakalbose
Kun. J. Balkūnas daly

vaus Vilniaus gedulo prakal
bose ir kalbės Brooklyne 
spalių 8 d., So. Bostone spa

Namų savininkų dėmesiui
Maspetho namų savininkų 

susirinkimas įvyks spalių 11 
d., 60-39 — 56 Drive; jame 
bus svarstomi svarbūs namų 
savininkams ir nuominin
kams reikalai, todėl kviečia
ma ko gausingiausiai atsi
lankyti.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SERGEI GORBALOFF 
Eagle Restaurant

123 Glenmore Avenue, Brooklyn, N. Y.

120 Broad St., I
Apkainuoja, parduoda 

nejudomas nuosavybes,
Sukolektuoja rend.as
Minėtuose reikaluose vi

iwmvuaa, v.

Pilnas 'patarnavimas 
Visokios apdraudos ir 

bondsų reikaluose 
gausite gerą patarnavimą

GREAT NECK, L. I.

Praeitą pirmadienį įvyko 
labai svarbus Federacijos 
susirinkimas, kuriame daly
vavo daug narių. Visi nariai 
bendrai pasikalbėjo sustip
rinti Federaciją ir smarkiai 
veikti šią žiemą. A. Vasi
liauskas, katalikų veikėjas 
pasakė trumpą prakalbą 
svarbiais katalikų veiklos 
reikalais. Jis kalbėjo apie 
sustiprinimą Federacijos, 
naujų narių sutraukimą, 
kun. Donovano susirūpinimą 
Great Necko katalikais, vy
čių veikimus ir t.t. Jis ragi
no, kad visi katalikai skai
tytų Ameriką, nes tai geras 
laikraštis ir bus jame daug 
rašoma apie Great Necko 
žinias. Tad kiekvieną savai
tę skaitykit Ameriką.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2677 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 North 6th Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HERMAN
73 North 6th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5346 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15 Throop Avenue, and 574 
Broadway, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.
SAMUEL ALLEN and EMIL WALDMAN 

Tri Corner Bar and Grill
15 Throop Ave., & 574 B’way, B’klyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 659 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
132-A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 112 Jackson Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

GIUSEPPE ESPOSITO
112 Jackson Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1015 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 473 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STANLEY MISUNAS
473 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Federacija nutarė duoti 
parapijos klebonui kun. Do
novan dvidešimt dolerių au

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 995 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1501 Newkirk Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HERMAN GUTMAN
1501 Newkirk Avenue. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 North 7th Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY LACHTARA
85 Ndrth 7th Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2700 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 193 Frost Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VINCENT PERCELI 
(Mansian Bar and Grill)

193 Frost Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4494 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 411 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5133 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 708 Third Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN BULOT
708 Third Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1026 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Wythe Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IRENE CARLIN
125 Wythe Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4889 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IGNAS SUTKUS 
d-b-a Republic Bar and Grill

451 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2727 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholie Beverage Con
trol Law at 328 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6422 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN VALEN, Jr.
321 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4456 has been issued to the undersigned

I to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 148 Hoyt Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. __

JOHN HEISSENBUTTEL
148 Hoyt Street, Brooklyn, N. Y.

ką anglims. Federacija ren
gia maskaraddo balių šio 
mėnesio gale. Jeigu salė ne
bus gauta, tai kitą mėnesį 
turės prakalbas. Apie tai 
girdėsite daugiau.

Visi nariai nutarė praneš
ti savo nepasitenkinimą 
kun. Balkūnui, kad neatsi
lankė į susirinkimą nė vie-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5132 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 964 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK J. McGRATH
964 Coney Island Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 943 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL, Inc. 
281 Nostrand Avenue, .Brooklyn, N. Y.

nas Maspetho kunigas, nors 
ir buvo žadėta. Vietinis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4470 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 277 Grand Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY YENCAUSKAS
277 Grand Street. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5335 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1243 Fulton Street, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ARLCO CORP.
1243 Fulton Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 177 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STANLEY SYPNIEWSKI
177 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2811 has been issued .to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132-A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 145 Bedford Avenue, Borough 

I of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
I sumed on the premises.

HARRY JURAN & NICHOLAS DZURYN 
145 Bedford Avenue. Brooklyn, N. Y.
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