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KONGRESAS PRADĖJO 
SAVO DARBĄ

Ryšium su įvyksiančia 
Pasauline paroda šiemet iš 
Lietuvos ruošiasi net keturi 
chorai: studentų ateitinin
kų, Vytauto Didžiojo univer
siteto, saulių ir jaunalietu
vių. Žinoma, visiems stambi 
kliūtis — pinigai. Paskuti
nės žinios sako, kad univer
siteto choras tikrai atva
žiuos ir jau prašoma rūpin
tis jo priėmimu. Tikime, 
kad išeivija mielai sutiks ir 
priims studentų chorą.

Neaiškus dar ateitininkų 
choro atvykimo klausimas. 
Katalikų visuomenei būtų 
labai malonu, kad ir šis cho
ras galėtų atvykti. Jis susi
lauktų šilčiausio priėmimo, mo. Iš viso 
Jis laukiamas tarptautinės bartinis kongresas bus daug 
katalikų studentų Pax Ro- savarankiškesnis, nei per
maną sąjungos kongrese, į- 
vyksiančiame Washingtone 
ir New Yorke rugpiūčio mė
nesio gale ir rugsėjo mėn. 
pradžioje.

Washington, D. C. — Sau
sio 3 d. pradėjo savo darbą 
naujai išrinktas Kongresas,

Antrame puslapyje spaus
dinamas Federacijos Tary
bos pranešimas, kuriame su
minėti klausimai labai svar
būs visiems lietuviams, šia
me pranešime aiškiai pasa
kyta, kad lietuvių katalikų 
visuomenė neatsisako bend
ro darbo su kitomis tautai 
ištikimomis grupėmis Vil
niaus vadavimo kovoje ir 
kituose reikaluose. Vilniaus 
vadavimo sąjungos organi
zavimo darbas paliktas Vi
suotiniam Kongresui, kurs 
bus rugsėjo 11 — 12 d.d.

DIDINAMO
GINKLAVIMOSI {Svarbiausi 1938 m. įvykiai Pasaulyje

Paryžius. e— Surinkti da- PREZIDENTO ROOSĘVEL- 
viniai rodo, kad šiais me-• to kalra KONGRESUI 1 
tais visos didžiausios vals-! _____

kuris iš eilės dabar yra 76- tybės žymiai padidina savo' Washington. • 
tas . Atidarymo pradžioje šlaidas ginklavimosi reika- tas Roosevelt sausio 4 d. lat grėsė naujas pasaulinis 
kongreso salės buvo pilnos^ams. Prancūzija pernai gin- kongresui pasakė kalbą, nu-gaisras, galėjęs paskandinti 
žiūrovų. Tuojau sudarytos klavimuisi išleido 25 milijo- - - 
reikalingos komisijos, iš- nūs frankų, o šiemet išleis 
rinkti jų pirmininkai. Atsto- nemažiau 40 bilijonų frankų.
vų Rūmų pirmininku vėl iš- Prancūzų išlaidos krašto gy- fciuS sav“0 įsitikinimus: 
rinktas Bankhead; respubli-nimo reikalams r”J----- 1 * -
konams vadovaus atstovas apie 40 nuošimčių visų kraš- 
Martin, iš Massachusetts.

Sausio 4 d. kongresas ben
drame 1 _.
prezidento metinio praneši-.nežinia, kiek jie šiemet iš- 

1— tx atrodo, kad da-'leis> bet> numatoma, nema
žiau dviejų bilijonų svarų 
sterlingų.

Kiek Italija praleidžia, ir
gi tiksliai nežinoma, nes nuo 
Etiopijos karo laikų italai 

KLAIPĖDOJE PANAIKIN-ituri v vadinamą „specialų 
TA SAUGUMO POLICIJA biudžetą”, kuriame paslėp- 

_____  tos išlaidos ginklavimo rei
kalams. Manoma, kad šie
met Italija išleis nemažiau 
500 milijonų dolerių.

Vokietija savo biudžeto 
visai neskelbia, o yra paves
ta finansų ministerijai nu
statyti, kiek kiekvienai mi
nisterijai reikalinga paskir
ti iš valstybės iždo, todėl ir 
vokiečių išlaidos ginklavimo 
reikalams visai nežinomos.

Sovietų Rusijos karo iš
laidos praeitais metais buvo 
nurodytos, kaip sudariusios 
17 bilijonų rublių, bet liepos 
mėnesį jos padidintos, bet 
nežinoma, iki kokio skai
čiaus. Rusų rublis pagal ofi
cialų skaičiavimą vertas 20 
amer. centų, bet tikrovėje 
jo vertė tik 4 et.

! Praėjusieji 1938 metai, skaičius pernai veik nesu- LENKIJA —
, TO KALBA KONGRESUI skaitant nuo Didžiojo karo mažėjo. Demokratų tarpe

— laikų, buvo bene siaubin-'pasireiškė nemaža pasiprie-
— Preziden- giausi ta prasme, kad nuo-

šviesdamas valstybės vidaus kraujuose ir pelenuose žmo- 
ir užsienio padėtį. Savo kal- nių gyvybes ir žmogaus pro- 
boje tarp kitko pareiškė to- to naujausių laimėjimų su- 

: jurtas vertybes. Praėję me-
sudarys, „Audros iš užsienio tiesio- (tai baigėsi irgi labai miglo- 
a” 1zvn"'giniai gresia trims instituci- tose aplinkybėse, nepalikda- 

joms, kurios neatskiriamosto išlaidų.
i Anglai savo karinių išlai- 'nuo amerikiečių. Pirmoji jų čių ir 1939 metams, 

posėdyje išklausė į dų aiškiai neskelbia, todėl' yra religija. Religija yra šal-
> • • v • Iri o Ir ha i X i • • n • i i • • i _ _ t  

mi žmonijai šviesesnių vil-

Čia stengsimės trumpai

1938 metais irgi pasiekė 
stambių laimėjimų. Ji gavo 
iš Čekoslovakijos Tešeno sri
tį su turtingomis anglies ka
syklomis; užmezgė santy
kius su Lietuva ir metų gale

nykštis ir prezidentui nebus 
lengva jį kontroliuoti.

Kaunas.— Vyriausybė nu
tarė Klaipėdos krašte panai
kinti valstybės saugumo po
liciją. Be to, nusistatyta į 
centro valdžios įstaigas Klai
pėdos krašte pirmoje eilėje 
skirti klaipėdiečius.

METŲ UŽBAIGOS KALBA

Kaunas. — Jubiliejinius 
metus užbaigė kalba per ra
diją ministeris pirmininkas 
kun. Vladas Mironas, pada
rydamas nuveiktų darbų ap
žvalgą.

Jau esame rasę, kad dr. 
Bistro ir dr. Dielininkaičio 
areštai labai neaiškūs ir mi
gloti. Kai kurios spaudos 
naivūs ir išdavikiškumo 
priekaištai tiesiog gėdingi, 
kai žinai minėtų veikėjų as
menybes ir jų nuopelnus lie-
. • __ -- _

ja ir kad praėjusiais metais 
rotatorium nieko nespausdi
no, jokiems savo raštams jo 
nevartojo.

Štai kitas įrodymas apie 
provokaciją, kuri juodos 
rankos kreipiama prieš išti- 

tuviams. Ką tik gauti laik- kimiausią Lietuvai organi- 
raščiai iš Lietuvos aiškiau- zaciją, turinčią gražiausią 
šiai liudija, kad jų suėmi- praeitį, davusią Nepriklau- 
mas buvo labai tamsiose ap- somybės kovoms pirmuosius 
linkybėse ta prasme, kad y-'savanorius. Suėmimas dr. 
ra aiškių provokacijos žy- Bistro ir Dielininkaičio, ti- 
mbj. ikime, niekas kitas, kaip tik

Dienraštis XX Amžius (tamsių žygių darbas.
praneša, kad „šiomis dieno-!Lietuvai gero norinčių lietu
mis kai kuriems žmonėms,vių akyse jokia jėga nesu- 
buvo norima įbrukti į namus kompromituos nei Bistro, 
kažkokių našulių”. žinoma, |nei Dielininkaičio, nei kitų 
laikraštis daugiau negali garbingų Lietuvos 
pasakyti, bet ir to vieno sa-(tų!
kinio užtenka tikrai padė-Į --------
čiai suprasti.

Bet

patrijo-

Specialistai | gįą savaitę pas 
provokatoriai stengėsi jgrū- lankgsi Lenkijos 
sti į kai kurių veikėjų na-' - - 
mus esamai santvarkai ne
palankios literatūros, o po 
to jau parūpinti kratą ir 
„visuomenės rimčiai pavo
jingų asmenų” areštą, šlykš
tesnių darbų vargu ar gali
ma įsivaizduoti.

Vyriausybės oficialių į- 
staigų po minėtų areštų bu
vo pranešta, kad pas studen
tus rasti atsišaukimai buvo 
spausdinti Pavasarininkų ro
tatoriumi ir kad rastuose 
lapeliuose likę Pavasarinin
kų ankstyvesnio spausdini
mo žymės: „L.K.J. Pavasa
rio Feder.”, ,,Dievui ir Tėvy
nei”. Na, ar nemiela vadina
miems valstybės saugumo 
organams paskelbti tokį at- 

■ radimą, jungiant pavasari
ninkų gerą vardą su kažko
kių lapelių spausdinimu. Bet 
tikrovė, deja, visai kitokia!

Pavasarininkų vadovybė 
įrodė, kad ji minėto vardo 
savo raštuose visai nevarto-

Hitlerį 
užsienio 

pulk, 
išsiaiš-

reikalų ministeris
Beck, kurs stengėsi 
kinti naujas politines sąly
gas, susidariusias po Čeko
slovakijos padalinimo. Pra
nešta, kad Hitleris pareiškęs
Beckui savo nuomonę ir dėl

tinis kitų dviejų — demokra- peržvelgti 1938 metų svar- stybėmis nepasikeitė, 
jos ir tarptautinės geros va
lios”.

„Visuomeninė santvarka, 
kuri į užpakalį nustumia re
ligiją, demokratiją ir gerą 
valią tarp tautų, negali tu
rėti vietos Taikos Kunigaik
ščio idealams. Jungtinės 
Valstybės atmeta tokią san
tvarką ir palieka savo seno
vinį tikėjimą”.

Apie prezidento kalbą teks 
plačiau parašyti kitoje lai
doje.

biausius įvykius, kurie dar 
neišdilo iš atminimo. Pradė
kime nuo savo Tėvynės —

LIETUVA —

šinimo kai kuriems įrezi- 
dento žygiams, todėl prezi
dentas mėgino per rinkimus 
jais nusikratyti, bet rinki
kai juos veik visus grąžino 
atgal į kongresą. Lapkričio įėjo į artimesnius santykius 
mėn. rinkimuose gerai pasi
rodė respublikonai, kurie pa
didino savo žmonių skaičių 

i kongrese ir keliolikos vals
tybių gubernatorių vietose.

Santykiai su užsienio val- 
tik 

kiek įgavo aštresnės formos 
su Vokietija, kai iššauktas 
ambasadorius iš Berlyno pa
aiškinti apie nacių veiksmus 
prieš žydus. Išplėsta įtaka 
Pietų Amerikos valstybėse, 
ypač Limos konferencijoje. 
Krašto gynimo sumetimu, 
žymiai padidintos išlaidos 
aviacijos, laivyno ir kariuo
menės reikalams.

su Sovietų Rusija. Lenkijos 
diplomatijos vadai padarė 
stambią klaidą, reikalauda
mi bendros sienos su Ven
grija, o tam griežtai prieši
nosi Vokietija, kuriai svar
bu per Čekoslovakiją artin
tis prie Ukrainos. Lenkai, 
pamatę vokiečių tikruosius 
norus, tuojau nusisuko į So
vietų Rusijos pusę. Sovie
tams buvo gyvas reikalas 
suartėti su Lenkija, kadangi 
abi valstybes jungia bendras 
reikalas — neleisti ukrainie
čiams sukurti nepriklauso
mą valstybę. Tautinių ma
žumų persekiojimas Lenki
joje nei kiek nesumažėjo ir 
pernai. Lenkai taikė griež
čiausias priemones prieš lie
tuvius ir ukrainiečius. Vil
niaus krašto lietuviams per
nykščiai metai buvo bene 
liūdniausi. Visos jų svar
biausios draugijos uždary
tos, vienintelei gimnazijai 
atimtos valstybinės teisės, 
pradžios mokyklų palikta 
vos tik 2, net grynai katali
kų akcijai vesti įsteigti sky
riai uždaryti; Mokslo drau
gijos turtas konfiskuotas, 
laikraščiai cenzūruojami vi
su įnirtimu. Lenkijos vidaus 
padėtis irgi ne kokia. Nors 
vykdoma stipria diktatūra, 
tačiau krašte auga pasiilgi
mas laisvesnės santvarkos. 
Pravesti į seimą rinkimai 
buvo visiškoje valdžios kon
trolėje ir varžyme, todėl jie 
ir davė vyriausybei laimėji
mą, bet laisvesni savivaldy
bių rinkimai parodė visai ki
tokias kortas. Savivaldybių 
rinkimus laimėjo vyriausy
bei priešingos grupės. Savi
valdybių rinkimuose gerai 
pasirodė ir lietuviai, praves- 
dami gražų atstovų skaičių. 
Krašte daug ir aiškiai mato
mo ekonominio skurdo. Val
stiečiai skursta, mažažemiai 
ir bežemiai dideliame varge, 
o tebestūkso stambūs dva
rai ; vyriausybė nedrįsta 
vykdyti būtinai reikalingos 
žemės reformos. •

1938 metai Lietuvai dvi- 
I gubai reikšmingi — 
mingai minėta nepriklauso- 
įinybės 20 metų sukaktis ir... 
pergyventa atstatysios v-bės 
gyvenime skaudžiausios die
nos. Lietuvos didysis priešas 
Lenkija drįso nepriklauso
mybės neliečiamumui gra
sinti durklu, šautuvu ir ka- 
nuolėmis ir išreikalavo pri-

. I pažinti save taikia ir drau-
Kaunas. Gruodžio 26 d. gįnga valstybe. Lenkams 

į Kauną atvykd Vilniaus lie- neužteko oficialių santykių!1.

iškil-

ČEKOSLOV AKIJAI —

pernykščiai metai, žinoma, 
buvo liūdniausi. Ji neteko 
trečdalio teritorijos ir dau
giau kaip 10 milijonų gyven
tojų. Likusioje valstybės da- 
jlyje pravestos visiškai nau- 

tuvių Varpo choras, diriguo-1 ”žmeZg'im07’j'ųŲanka pi^čiaL0S reformos' Demokratinė 
■■■ M 'šalies santvarka turėjo už

leisti vietą naujam režimui; 
nutrauktas artimas bendra
darbiavimas su Prancūzija 
ir Anglija. Valstybės kūrė
jas Benešąs turėjo išvažiuo
ti iš respublikos ribų. Pradė
ta visai artimai bendradar
biauti su Vokietija ir Italija. 
Vokiečiai gavo nepaprastų 
privilegijų. Slovakams ir 
Karpatų Ukrainos gyvento
jams suteikta autonomija. 
Pasitikėjimas Sovietų Rusi
ja dingo. Komunistų partija 
uždaryta; kitos, kad ir išti
kimos valstybei partijos ir
gi turėjo pasitraukti iš veik
los dirvonų.

VILNIAUS LIETUVIŲ 
CHORAS KAUNE

jamas p. Siniaus. Choras §vaįstesi Lietuvos vidaus 
nuoširdžiai sutiktas. Choras gyvenįme< Nemalonių daly- 
koncertuos Kaune ir provin- Lietuvai teko patirti ir iš 
cijos miestuose. Vokietijos, kurios neoficia-

..'lūs ir oficialūs agentai kur- 
Vilnius. - organizuotoji stg Klaipgdos' vokietininkus 

Vilniaus lietuvių visuomenė tatyti vyriausybei nepagrį. 
posėdyje nutarė steigti nau-lstus reikalavimuS) kurių pa. 
ją Mokslo Draugiją. sėkmė — neribota laisvėI 

Klaipėdos vokietininkams, 
j pašalinimas saugumo polici
jos, panaikinimas karo sto
vio ir t.t.

Bet buvo ir labai džiugi
nančių 
prekyba 
šalies 
stiprėjo, 
sukaktis

Jnėta. Suruošta pirmoji spor- 
ir palaiminimą prezidentui,lto°llmPiada- Susilaukta dar 
vyriausybei ir visai lietuvių !netureto gauslng0 uzslenl° 
tautai.

cijos miestuose.

Popiežiaus Palaiminimas 
Lietuvai

NAUJAS VYRIAUSIAS 
PROKURORAS

Vatikanas. — Gruodžio 29 
d. Popiežius Pijus XI priėmė 
Lietuvos atstovybės prie Va-, 
tikano reikalų vedėją dr. K. Į 
Graužinį, per kurį perdavė | 
savo geriausius linkėjimus i

reiškinių. Lietuvos 
su užsieniu didėjo, 
ekonominė gerovė

N epriklausomybės 
iškilmingai pami-

VOKIETIJOJE —

lietuvių organizuoto lanky
mosi. Tačiau visą tą džiaug- 

PASITRAUKĖ JAPONIJOS ,SmJ. temdie . L_enklios lr vVo' 
VYRIAUSYBĖ jkietijos laimėjimai, pačios 

_____  • Lietuvos vidaus padėties į- 
tempimas, vyriausybės per 
aiški partinė valdymo kryp
tis, netikslus spaudos lais
vės varžymas, nesusitarimai 
su katalikų Bažnyčia ir t.t.

Tokio. — Dėl nesusitari- 
mų Kinijos valdymo ir toli
mesnio karo klausimais, sau
sio 4 d. atsistatydino prem
jero Konoye vyriausybė.

Japonijos valdančiųjų 
sluoksniuose vyksta aiškus 
palankumas įvesti šalyje

JUNGTINĖSE AMERIKOS 
VALSTYBĖSE —

VENGRIJOJE —

Washington, D. C. — Pre
zidentas Roosevelt nauju 
vyriausiu prokuroru paskyrė 
buvusį Michigan gubernato
rių Frank Murphy. Tai ant
ras katalikas prezidento Ro- 
osevelto vyriausybėje. Paš
tų vyr. viršininkas Farley 
irgi katalikas.

Murphy yra nevedęs, tu
rįs gilaus patyrimo teisės 
srityje. Jis yra buvęs pro
kuroru Detroite, kur pasi
žymėjo nepaprastai atkaklia 
kova prieš kriminalistus. 
Kelis metus buvo Detroito 
miesto mayoru ir katalikų 
universiteto teisių profeso
rium. Nuo pat 1932 metų rė- griežtesnį režimą, uždaryti 

Klaipėdos krašto likimo. Ka- Roosevelto kandidatūrą veikiančias partijas ir pa- 
į prezidentus; Rooseveltą iš- sukti valstybės vairą visiš- 

, rinkus prezidentu, Murphy (kos diktatūros kryptimi. 
1933 paskirtas Filipinų salų 
gen. gubernatoriumi ir vė- 

! liau aukštuoju komisaru. 
|1936 m. Murphy grįžo iš Fi
lipinų ir išstatė savo kandi- 
.datūrą Michigan gubernato
riaus vietai; rinkimus lai
mėjo ir išbuvo gubernato- 

ten mirimų “s’ooo’’ da’ugiau riunl 2 metus; Pragjusi lap' 
nei gimimų, kai tuo tarpu kričio m. rinkimuose j’is ne- 
Vokietijoje kasmet gimimų teko gubernatoriaus vietos; 
pusė milijono daugiau, nei jo priešininkai kaltino jį per 
mirimų, o Italijoje — apie 
400,000. Ir patys gim
dymo kontrolės agitatoriai 
pamatė, kur veda pragaiš
tinga bevaikių arba negau
sių šeimų „politika” — į 
tautos išmirimą.

dangi Lietuva esanti palan
ki klaipėdiečių reikalams, 
tai Hitleris nekeisiąs Klai
pėdos krašto prijungimo 
prie Vokietijos klausimo.

Prancūzai rimtai susirū
pinę savo tautos mažu prie
augliu. Prancūzijoje gimi
mai nuolat mažėja; kasmet

švelniu elgesiu 1937 m. auto
mobilių darbininkų streiko 
metu, kai Murphy atsisakė 
pavartoti jėgą pašalinti 
streikuojančius darbininkus 
iš jų užimtų dirbtuvių.

/

Nauju premjeru paskirtas 
baronas Hiranuma, linkęs į 
fašizmą.

SEIMAS UŽBAIGĖ 
POSĖDŽIUS

d.

Linksmiausi 1938 metai 
buvo, be abejonės, “Vokieti
jai, kuri prisijungė Austriją 
ir Sudėti ją be kraujo lašo, 
vien tik panaudoma žiaurų 
jėga grasinimą. Vokiečiai 
pamiršo ir sunkias ekonomi
nio gyvenimo sąlygas, ir 
žiaurų nacių partijos viešpa
tavimą, bet džiaugėsi atsta
tyta valstybės ir tautos gar
be. Vokietijai didelių laimė
jimų pasiekti pagelbėjo jos 
artimas bičiuliavimasis su 
Italija ir Prancūzijos su An-

Praėjusieji metai pradėti j gli j a bejėgiškumas sulaikyti 
gilios ekonominės depresijos |Vokietijos stiprėjimą. Vo- 
aplinkumoje. Naujai susirin-jkiečiams nepasisekė tik pa- 
kusiam Kongresui preziden-1 sistūmėti į priekį per karą 
tas pasiūlė savo nuomones, prarastų kolonijų atgavime, 
kaip geriausiai grąžinti ša-(Užsienyje Vokietijos vardui 
liai atkutimą. Prezidentas stambiai pakenkė pogromiš- 
bandė pravesti kelias refor-,ki veiksmai prieš žydus ir 
mas ’ 
tvarkyme, bet ne viskam prieš katalikus ir protestan-

1938 metai atnešė daug 
džiaugsmo. Budapešte įvy
kęs Tarptautinis Eurharisti- 
nis Kongresas plačiai išgar
sino vengrų tautos vardą. 
Budrūs vengrai, pasinaudoję 
Čekoslovakijos silpna padė
timi, atgavo per Didįjį karą 
prarastos teritorijos dalį su 
milijonu gyventojų. Vengrai

u*- l irgi norėjo bendros sienosvaldžios aparato per-.pagoniški žygiai, nukreipti , . . . ,
L VoUiit™ ir su lenkais, nes ir juos bau-

t/ V CU X XX Y AlI^r V/ X> XX Xz V A bO XX CXX X X A A a a a iakj a a va a a t B y *1 • X. * *

kongresas pritarė. Preziden- tus. Nacių gaujų užpuolimai ^lna T 1 ? ie ^a’ IJ°.r®
su vokiečiais jų santykiaiįtui pasisekė pravesti algų ir kardinolo Innitzerio, įkalini- . .

'■ ’ - -.mas protestantų pastoriaus^1; Stiprindama savo ne-
Kaunas. — Gruodžio 31 

užsibaigė seimo rudens sesi-'valandų įstatymą, kurs nu- u™ 
ja, kurioje priimta 20 įstaty- statė darbo savaitės valandų Nieumuelrio, uždarymai ka- ausomumo
mų.

NEUTRALUMO 
ĮSTATYMAS

saugumą, 
Vengrija dar. labiau susi-

nimą; ūkininkams pagelbėti šūs elgesiai davė progos už- draugavo su Italija. Vyriau- 
priimtas specialus įstaty- sienyje susidaryti stipriai sybė pasiryžo pravesti že- 

(mas, kurs leidžia nustatyti į propagandai prieš Vokietiją, mes reformą, išdalinant 
, žemės produktų auginimo Užsienio prekyboje vokiečiai stambius dvarus, bet pernai 

ta-, kiekį. ' Viešiesiems darbams dar kartą pasirodė gabūs ir . g.g svar^us flarbag

skaičių ir mažiausią atlygi- talikų mokyklų ir kiti pana

Kaunas. — Ministerių 1
ryba priėmė neutralumo į- ir pašalpos reikalams kon- apsukrūs pirkliai, išplėšdami 
statymo projektą ir perdavė gresas leido sunaudoti per 31savo įtaką Vengrijoje, Bul- 
seimui. . 'bilijonus dolerių, Bedarbių garijoj, Graikijoj, Turkijoj,

nepradėtas.
(Užbaiga 4 psl.)
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Raštus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl raštai ko
respondentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANTELIUS J. AVERKA — Vedėjas.

Mūsų nusistatymas. Tautos vienybes reikalingumas. Klai
pėdos kraštas. Vilniaus vadavimo darbai. Tautos Fondas. 
Spaudos vajus. Jaunimo Atstovybė. Mūsų jaunimo spor
to olimpiada. Santykiai su Pietų Amerikos lietuviais ka
talikais. Pasaulinė Paroda. Visuotinas Lietuvių Katalikų 

Kongresas. Rajoninės konferencijos.

ALRK. Federacijos Tarybos suvažiavimas, įvykęs 1938, 
m. gruodžio 15 d., Pittsburghe, Pa., atsižvelgdamas į mo
mento svarbą, aptarė visą eilę tautos ir Amerikos lietuvių 
katalikų visuomenės reikalų ir savo nusistatymą skelbia 
viešai visos visuomenės žiniai:

Federacijos Tarybos suvažiavimas, žinodamas, kad šios 
dienos pasaulio tarptautinė politikos konjunktūra paliečia 
visas valstybes, visu rimtumu aptarė ir aktualiuosius Lie
tuvos užsienių politikos reikalus, nes ji yra spaudžiama iš 
Vakarų ir Rytų pusės ir liečiami jos teritorijų klausimai. 
Suvažiavime buvo svarstoma ir keliai, kuriais eidama Lie
tuva galėtų geriau užtikrinti savo saugumą, tačiau jokių 
išvadų nepadarė ir jų neskelbia, nes pasitiki, kad Lietuvos 
politikai sugebės tuos kelius surasti. Taryba, vienok, vien
balsiai išreiškė savo troškimą, kad, atsižvelgdami į mo
mento rimtį ir susidariusią tarptautinę situaciją, valsty
bės vairininkai sutelkti) į krūvą visas geriausias tautos jė
gas, kurios neabejotinai reikalingos sustiprinti tautos vie
ningumą ir jos pajėgumą vesti valstybę per pavojų aud
ras ir užtikrinti jai laisvę ir nepriklausomą ateitį.

Iš pasiųstų telegramų ir kablegramų didžiųjų valstybių 
vyriausybių atstovams, kurių tekstas jau buvo paskelb
tas spaudoje, visuomenė jau matė, kad Taryba nežiūri be
viltiškai į Klaipėdos krašto ateitį, kad ji griežtai stovi už 
jo neliečiamybę ir energingai protestuoja prieš vokietinin
kus, kurie ardo to krašto gyventojų ramybę ir juos kurs
to. Dėl to visuomenės vadai raginami budėti ir veikti: 
garsinti kitataučių spaudoj apie tikrą Klaipėdos krašto 
būvį, sueiti į kontaktą su Jungtinių Amerikos Valstybių 
kongreso atstovais, kad jie reikale Lietuvą užstotų.

Diplomatinius santykius užmezgus su Lenkija, Lietuva 
susilaukė vis didėjančio lenkų gulimo ir spaudimo. Lie
tuva varginama ir bauginama. Tautininkų vyriausybė, 
privedusi valstybę prie kovo 17 d. ultimatumo, parodė per- 
didelio bailumo, visišką atsparumo stoką, einantį net ligi 
savigarbos išsižadėjimo. Lenkai tuo pasinaudojo: juo ma
žesnis buvo Lietuvos diplomatijos atsparumas, juo dides
nis buvo lenkų agresyvumas. Pirmoje vietoje, lenkams 
spaudžiant, pradėtas varžyti Vilniui Vaduoti Sąjungos 
veikimas Lietuvoje. Pagalios, toji sąjunga su veikiančiu 
prie jos Vilniaus Geležiniu Fondu pačos Lietuvos valdžios 
uždaryta. Tuo aktu užduotas tautai skadus smūgis. Kad 
tai padaryta prieš tautos valią ir jos nusistatymą, kad 
Lietuvoje dėl virš išdėstytų motyvų Vilniui Vaduoti Sąjun
ga negalės toliau veikti, ir kad buvusi VVS vadovybė pra
šė Lietuvos sostinės atgavimo darbą perkelti į Ameriką ir 
jį dirbti didesniu rūpestingumu negu lig šiol, dėl to Tary
ba skelbia visuomenei, kad Federacija, kuri pati pirmoji 
ėmėsi Vilniaus atgavimo ir pavergtųjų savo tautiečių šel
pimo darbo, skaudžia širdimi priėmus žinią, kad Lietuvos 
vyriausybė buvo priversta savo rankomis uždaryti jos bu
vusio veikėjo kan. F. Kemėšio iniciatyva įsteigtą VVS, 
kreips ypatingo dėmesio, kad Federacijos skyriai, lig šiol 
buvę drauge ir VVS skyriais, padidintomis ir labiau orga
nizuotomis jėgomis vesti) Lietuvos sostinės atgavimo ir 
okupuotojo Vilniaus krašto lietuvių šelpimo darbą.

Federacijos Tarybos suvažiavimo nesurasta galimybių 
steigti atskirą organizaciją Vilniaus atgavimo darbams 
dirbti, nes be kongreso tokį žygį daryti Taryba negali. Jei 
Federacijos kongresas matys reikalo ir suras galimybes 
kitaip patvarkyti Vilniaus atgavimo darbą, jis tai galės 
padaryti, nes jis yra vyriausias mūsų, katalikų, organi
zuotosios visuomenės autoritetas. Čia pat pareiškiame, 
kad nė vienas’lietuvis patrijotas, norįs dirbti Vilniaus at
gavimo darbą bendrai su organizuotąja lietuvių katalikų 
visuomene, nebus atstumtas. Prie Federacijos skyrių ga
lės susidaryti specialės VVS sekcijos, kurioms rūpės tik 
Vilniaus reikalai. Jei rūpės Vilnius, bet ne politika, dar
bas, bet ne asmeniškumai, su tokiu mokėsime ir gerai su
gyventi ir vieningai dirbti. Tokiems nebus užkirstas ke
lias ir į centrą. Po Federacijos Kongreso įvyks WS sky
rių seimas ir jame galės dalyvauti visi, kam tik rūpės 
Vilniaus atgavimo darbai dirbti, šiuomi kviečiame į tal
ką dirbti už Vilnių, kurio mūsų tauta neišsižadėjo ir neiš
sižadės.

Tarybos suvažiavimas, išklausęs plataus pranešimo iš 
savo delegacijos atliktų darbų Lietuvoje, visapusiai ap
svarstęs Lietuvos valstybės santykius su Apaštališkuoju 
Sostu, matė reikalo siųsti kablegramą Lietuvos Užsienių 
Reikalų Ministeriui p. J. Urbšiui, prašant, kad tie santy
kiai būtų tuojau sureguliuoti. Tuo pačiu kartu Taryba

(Straipsnis diskusinis. Red.)

Nuo nacių įsigalėjimo lai
kų Vokietijoj (1933 m.), Eu
ropos politika bei diplomati
ja keičiasi nuolat. Versalės 
sutartis tapo sutriuškinta; 
Kelloggo, Lokarno paktai li
ko be reikšmės; Tautų Są
junga žuvo; tarptautinis 
Hagos teismas užmigo ir vi
sos kitos aspiracijos Euro
pos taikai ir teisingumui pa
laikyti nuėjo niekais. Euro
poj viešpatauja karinė jėga 
ir propaganda. Dabar eina 
rungtynės tarp komunizmo, 
fašizmo bei rasizmo ir demo
kratizmo. Komunizmas įsi
galėjo didžiulėj Rusijoj ir 
deda visas pastangas propa
gandos būdu sukelti pasau
lio revoliuciją ir įvesti ko
munizmą. Komunizmo pro
pagandai atsilaikyti Euro
pos valstybės buvo privers
tos griežtas valdžias sudary
ti fašizmo bei nacizmo dik
tatūros formose. Dvi didžiu
lės Europos diktatūrinės 
valstybės, Italija ir Vokieti
ja, sudarė tvirtą politinę ašį, 
apie kurią sukasi dabar visa 
Europos diplomatija.

Demokratinės valstybės, 
Anglija ir Prancūzija atsi
dūrė keblioj padėtyj; joms 
nei komunizmas, nei fašiz
mas nesuderinama su jų po
litika. Iš tų dviejų blogybių 
fašizmas-nacizmas yra ma
žiau pavojingas. Todėl Ang
lija ir dabar šiek tiek ir 
Prancūzija yra -Rinkusios

matinės ašies, negu prie 
Maskvos Madrido komunis
tinės ašies.

Iš tokios susidariusios di
plomatinės būklės Vokietija 
pasidarė galinga šeimininkė 
Rytų Europoj; jos laimėji
mai eina vienas po kito. Be 
jokio karo pagrobė Austriją, 
paėmė žymią Čekoslovakijos 
dalį ir siekia daugiau laimė
jimų Rytuose — Drang nach 
Osten — pirmyn į Rytus! 
Dabar Vokietija rengiasi su
daryti galingą ir turtingą 
Ukrainą su 45 milijonų tau
ta, Vokietijos globoje. Mūsų 
broliams ukrainams būtų 
daug geriau tapti nepriklau
soma valstybe po Vokietijos 
protektoratu, negu vergauti 
po Lenkijos ir Rusijos jun-

Lietuvai nei su Rusija, 
nei su Lenkija dėtis neįma
noma. Komunistinėje Rusi
joje žudosi vieni kitus ir vi
dujinė padėtis yra silpna. 
Be to, užsienio jų politika 
irgi menka, nes niekas 
jiems nepasitiki ir mažai kas 
su jais skaitosi. Jei Lietuva 
atsiduotų Rusijos įtakai, 
greitai galėtų paskęsti ko
munizmo propagandos ban
gose.

Lietuvai dėtis su Lenkija 
irgi neįmanomas dalykas. 
Lenkijos politika mums ge
rai žinoma iš praeities. Su
darytieji Lietuvos su Lenki
ja draugiški santykiai nuo 
Jogailos laikų (1386 m.) su
silpnino Lietuvos valstybę

prie Berlyno Romos diplo- ir tautą. Istorija pasikarto

pasisakė, kad, kol santykiai su Vatikanu nebus sutvarkyti, 
ji vis primins Lietuvos Vyriausybei, kad ji neatlieka labai 
svarbios pareigos, nes nutraukti ryšiai su Šv. Tėvu kenkia 
ne tik Bažnyčios veiklai Lietuvoje, bet neigiamai atsilie
pia į valstybės ir tautos gyvenimą. Šiais kritiškais laikais 
palaikyti gerus normalius santykius su Bažnyčia reikalau
ja valstybes gerovė ir jos saugumas.

Taryba kreipia visuomenės dėmesį į atgaivintą Tautos 
Fondą, kurio statutas galutinai užgirtas, kuris šelps Lie
tuvą kiekvienam didesniam reikalui esant, rems ir stiprins 
Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, augins kapitalą pa
vergtųjų Lietuvos žemių atvadavimui, etc. Lietuvių or
ganizacijos, draugijos ir atskiri žmonės yra prašomi užsi
dėti specialius mokesčius į Tautos Fondą, kiekviena tinka
ma proga parinkti Tautos Fondui aukų, prisirašyti na
riais, įmokant metinę duoklę — vieną dolerį. Kuo grei
čiau ir kuo didesnį išauginsime Tautos Fondą, tuo didesnę 
paramą svarbiems tautos reikalams suteiksime.

Tarybos suvažiavimas, apsvarstęs vietos reikalus, krei
piasi į lietuvių katalikų visuomenę, prašydamas imtis visų 
galimų priemonių organizuotis, kad katalikiškoji ir tautiš
koji veikla būtų galima vesti platesniu mastu. Ypatingo 
dėmesio kreipiama į katalikiškos spaudos platinimą.

Katalikų veikėjams palengvinti' organizuoti ir sėkmin
giau praplatinti katalikiškus laikraščius ir knygas, Tary
ba nutarė paskelbti Katalikų Veikimo ir Spaudos vajų, 
kuris bus vedamas gavėnios metu. Todėl kolonijų veikė
jai iš anksto yra prašomi ruoštis prie šio svarbaus darbo. 
Norėdama koordinuoti lietuvių katalikų jaunimo organiza
cijų veikimą, Taryba steigia prie Federacijos Jaunimo At
stovybę, į kurią bus kviečiama iš kiekvienos organizacijos 
po du atstovus. Tokie atstovai bus kviečiami iš L. Vyčių, 
Katalikų Studentų ir Profesionalų Sąjungos, šv. P. M. So- 
dalicijos, šv. Vardo, C. Y. O., ir kitų tam lygių organiza
cijų. Kadangi Lietuvių R. K. Susivienijime Amerikoje ir 
ALRK. Moterų Sąjungoj yra daug jaunimo, dėl to ir šios 
organizacijos galės turėti atstovus Jaunimo Atstovybėj. 
Bus prašomos artimai bendradarbiauti su Atstovybe ir 
lietuvių vienuolijos, ypač tos, kurios užlaiko vidurines mo
kyklas. Atstovybę sudaryti yra pavesta Federacijos ko
misijai, susidedančiai iš J. B. Laučkos, kun. J. Aleksiūno 
ir A. J. Mažeikos.

Federacijos Taryba nutarė 1939 m. organizuoti New 
Yorke Amerikos katalikų jaunimo sporto olimpiadą ir tą 
darbą paveda organizuojamai Jaunimo Atstovybei. Visuo
menė yra prašoma remti ir steigiamą Jaunimo Atstovybę 
ir organizuojamą lietuvių katalikų jaunimo sporto olim
piadą.

Suvažiavimas su džiaugsmu sutiko žinias, kad Seserys 
Pranciškonės sėkmingai darbuojasi Brazilijoj ir kad va
sario 22 d. iškeliauja Tėvų Marijonų misionieriai į Argen
tiną darbuotis savo tautiečių tarpe. Taryba nutarė už- 
megsti artimesnius ryšius su Pietį) Amerikos organizuo
tąją lietuvių katalikų visuomene ir prašo ten keliaujančių 
kun. A. Andriušio, MIC., ir kun. K. Vengro, MIC., būti tar
pininkais ir atstovauti Federacijai tolimame Pietų Ameri
kos krašte.

ja. Lenkija, pati ką tik iš 
svetimo jungo išsilaisvinusi, 
jau 1920 m. pagrobė iš Lie
tuvos Vilnių, Seinų ir Gardi
no sritis. Šiemet su ginkluo
ta pajėga privertė Lietu
vą sudaryti diplomatinius 
„draugiškus” santykius. /

Susidėjus Lietuvai su Len
kija, atsigaivina lenkiškas 
elementas Lietuvoj ir sulen
kėję Lietuvos ) bajorai — 
dvarininkai pasidarytų Len
kijos agentais lietuviams 
lenkinti. Lenkijos valstybė 
stovi ant silpnų kojų, nors ir 
skaitosi didžiulė valstybė. 
Ukrainai, žydai, rusai, vo
kiečiai ir lietuviai sudaro 
apie 40 nuošimčių žmonių, 
gyvenančių po Lenkijos val
džia. Lenkija nepajėgs išlai
kyti visų užgrobtų teritorijų 
ir ateis laikas, kad ją žymiai 
apkarpys, o gal net visai pa
dalins. .

Dabartiniais laikais Rusi-' 
ja ir Lenkija yra silpnos ir 
gali greitai subyrėti. Lietu
vai dėtis su jomis yra pavo
jinga. Be stipresnės sąjungi
ninkės Lietuvai nesaugu iš
silaikyti nepriklausoma. Jei 
būtų galima sudaryti tam
presnių santykių su Vokieti
ja, ir laikant savo suverenu
mą, visas teises ir Klaipėdą, 
tai būtų geriausia ir pato
giausia Lietuvos diplomati
jos kryptis. Galingai Vokie
tijai užtikrinant, Lietuva 
lengvai atgaus iš Lenkijos 
1920 m. pagrobtas teritori
jas: Vilniaus, Gardino ir 
Suvalkų. Tokie galimumai 
lengvai gali įvykti, sudarant 
nepriklausomą Ukraina, Lie
tuvai draugingą. Iš Lenki- : 
jos tada atims Ukrainos da
lis — Galiciją ir Volyniją; 1 
tose dvejose provincijose gy
vena apie 8 milijonai ukrai- 
nų. Žinoma, Lenkija be karo 
tų provincijų neatiduos. Vo
kietija, su Čekoslovakijos 
pagalba, lengvai savo planus 
įvykdys ir galingą Ukrainą 
sudarys; be to, atims iš Len
kijos Dancigą, koridorių ir 
Sileziją. Tame momente su ! 
Berlyno pagalba Lietuva at- 
siims iš Lenkijos savas teri
torijas su Vilniumi.

— Kutiškių miestely med. 
felčeris yra, vadinasi, pirmą
ją pagalbą galima rasti, bet 
nėra vaistinės, kuri būtų la
bai reikalinga, nes artimiau
sia vaistinė tik Utenoje.

— 1939 m. Žemės
akademijos studentams bus 
pradėtas statyti didelis ben
drabutis.

Sau

— Moliūnų girininkijoje, 
Pasvalio urėdijoje, 1938 m. 
rudens audros padarė vietos 
miškams daug nuostolių. 
Vien Gumbės eiguvoje aud
ra išvertė ir išlaužė apie 2,- 
000 medžių.

— Iš Raseinių kalėjimo 
pabėgo trys kaliniai, kurių 
vienas nubaustas net visą 
amžių kalėti.

— Artimiausieji prie Tau
ragės miesto Butkelių ir 
Taurų 
elektros 
elektros 
kinti.

— Sveikatos departamen
tas buvo surengęs eilę pa
skaitų apie džiovą ir veneri
nes ligas įvairiose Kauno 
apskr. vietose. Paskaitos bu
vo surengtos Jonavoj, Gar
liavoj, Seredžiuj, Petrašiū
nuose, Vilkijoj ir kt. Paskai
tas skaitė vietos gydytojai.

— Šiaulių stoty prekių 
sandėlio kieme užsidegė va
gone sukrauti „Semlino” ne
minti linai, apie 5500 svarų. 
Gaisrą likvidavus apskai
čiuota, kad geležinkelių val
dyba turės nuostolių 980 lt. 
Gaisras kilo nuo garvežio 
žiežirbos.

— Marijampolės valdžios 
amatų mokyklą 1939 m. ma
noma išplėsti, įrengiant me- 
talininkų skyrių. Laukiama, 
kad jau 1939 m. bus pradėta 
statyti mokyklos rūmai.

— Palangos apylinkėje 
dar iki šiai dienai galima 
pastebėti po laukus stypinė- 
jantį vienišą gandrą. Pasili
kęs žiemoti, gandras yra 
stebėtinai nebailus ir žmo
nes prisileidžia arti.

— Dr-jos kovai su tuber
kulioze Alytaus skyrius sa
vo sanitoriją numato pra
plėsti dideliu nauju mūro 
pastatu.

— Krokialaukio pieninė ir 
Simno ir Alytaus valse, sa
vivaldybės pasiryžusios į- 
steigti Krokialaukyje akcinę 
plytinę. Akcijas platins ir 
tarp pavienių asmenų.

— Kai kurie Utenos apy
linkės ūkininkai nusiskun
džia esą neturtingi pašarais. 
Vietos pieninėj pristatomo 
pieno kiekis dėl stokos paša
ro net apie 10 kartų suma
žėjęs.

— Marijampolės cukraus 
fabrikas ligi šiol, per 8 me
tus, jau perdirbo 641,000 to
nų runkelių, už kuriuos ūki
ninkams išmokėta 35 milijo
nai litų.

> — Vysk. T. Matulionis 
Vytauto D. muziejui padova-

i no j o vertingų monetų.
— Kaune Laisvės Al. gy- 

ventojai prašo iškelti barus, 
nes pasigėrusieji naktimis 
triukšmauja ir neleidžia ii- 
sėtis.

— Alytaus mieste apie 40 
nuošimčių mokyklinio am
žiaus vaikų serga tymais. 
Ryšium su tuo mokyklose 
darbas trukdosi.

— Smalininkų šaulių bū
rys turi paėmęs koncesiją 
palaikyti keltu susisiekimą 
tarp Smalininkų ir kitoj pu
sėj Nemuno Šilėnų, šiais 
metais statysis gerą ir dide
lį keltą.

— Dotnuvoje Žemės ūkio 
akademijos studentų choras, 
vedamas B. Budriūno, smar
kiai ruošiasi darniam kon
certui. Choras žada koncer
tuoti užsienyje ir taip pat 
pasirodys Kaune.

— Panemunėje šiemet 
smarkiai pradėjo vogti avis. 
Kas vagia, sunku pasakyti, 
bet sprendžiama, kad kokia 
tai grupė, kuri paskum veža 
į turgus ir ten parduoda.

— Griežės km., Kretingos 
apskr., prie pat Vestos upės 
kranto, stūkso senovės lai
kų bažnyčia. Nors ji statyta 
iš vienų akmenų, tačiau ge
rokai apgriuvusi. Ant baž
nyčios viršaus auga graži 
pušaitė, lyg ją būtų kas ten 
pasodinęs. Griežės km. ran
dama ir šiaip daug senovės 
iškasenų.

— Iki šiol šakių punkte 
bekonus supirkinėdavo tik 
vieną kartą savaitėje — pir
madieniais. Dabar ūkininkų 
prašymu supirkinės 2 kar
tus savaitėje, o tas buvo bū
tinai reikalinga, nes šiemet 
tose apylinkėse bekonų prie
auglis padidėjo.

— Marijampolės apskr. 
savivaldybė ligoninės staty
bai išleido 400,000 lt. Už šią 
sumą ligoninėje įrengta cen- 
tralinis šildymas, modernios 
virtuvės.

— Nedožinkų vienk., Za
rasų apskr., kilo gaisras, kai 
motina buvo išėjusi, o de-’ 
gančiame name pasiliko trys 
vaikai. Pro šalį važiavęs ūki
ninkas vos suskubo juos iš
traukti.

— Širvintų apylinkės ūki
ninkai gyvai domisi cemen
tinių čerpių stogais ir moli
niais tvartais. Daugumas no
rėjo trobesių stogus dengti 
čerpėmis, bet turėjo nuo to
kių sumanymų atsisakyti, 
nes nebuvo galima gauti tos 
rūšies specialistų.

— Šiemet gana daug ūki
ninkaičių stojo į Alytaus že
mės ūkio mokyklą. Dzūkai 
ūkininkai stengiasi savo 
vaikams kiek galėdami duo
ti daugiau specialių žemės 
ūkio žinių.

— Rudenį ir žiemą ypa-
i Biržuose padidėja 
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Kadangi 1939 m. New Yorko mieste įvyksta Pasaulinė 
Paroda, kadangi New Yorkas ir savo didumu ir visais ki
ta s atžvilgiais yra pirmas miestas Jungtinėse Valstybėse 
ir kadangi lietuviai, dalyvaudami toje parodoje, turės pro
gą plačiai pagarsinti tautos vardą, dėl to Taryba, su pa
sitenkinimu išklaus usi pranešimo apie susidariusį tos pa
rodos Lietuvių Komitetą, ragina Amerikos lietuvių visuo
menę remti Komteto darbus, kad lietuviai toj parodoj ga
lėtų pasirodyti kuo geriausiai.

Lietuvių katalikų organizacijos ir draugijos prašomos tingai 
įsidėmėti, kad 1939 metais šaukiamas ALRK. Federacijos 
kongresas, kuris bus vadinamas Visuotiniu Amerikos Lie
tuvių Katalikų Kongresu. Kongresas šaukiamas New 
Yorke, kur įvyks Pasaulinė Paroda. Jis bus rugsėjo 11 ir 
12 dienomis, t. y. tuoj po Lietuvių Dienos Pasaulinėj Pa
rodoj. Kongreso dienos ir vieta skelbiama iš anksto, kad 
būtų laiko organizacijoms ir draugijoms prie to svarbaus 
įvykio gerai pasiruošti.

Baigdami šį pranešimą, raginame didžiuosius Amerikos 
lietuvių centrus 1939 metų pradžioje sušaukti rajonines 
konferencijas — seimelius ir juose aptarti šiame praneši
me išreikštas mintis ir pasiruošti jas vykdyti į gyvenimą.

Toli gražu ne visi mūsų tautos ir visuomenės reikalai, 
kuriuos turime dirbti, čia suminėti. Suminėjome tik tuos, 
kuriuos Tarybos suvažiavimas per vieną dieną suspėjo ap
tarti ir tuos, kurie šiuo momentu reikalingi didesnio visuo
menės dėmesio ir greitesnio vykdymo.

Antanas Rakauskas, M. D.,
ALRK. Federac. Tarybos pirm, išmokėjo bedarbiams pašal

pas — vedusiems po 20 lt., 
nevedusiems po 15 lt.

Leonardas Šimutis,
ALRK. Federac. Tarybos sekr.

(Tęsii
Pradėjo posė 

bh.
~ Jietuva 

I mužiką įemė.
Lenkijos negali 
valandos. Ji 
didžiosios, nuoLenkijos dal 

Taip kalba po 
Bielinis tyli. ] 

aaarkiai plaka 
Nurimsta. 1I ir ji
W mirtini

I Pilkąją kį 
Mjisgalp

Tačiau Bieli 
I nieką dėmes 
sunkiais, lietui 
oiais žengia pei 
estradą. Pasj( 
Kalba neskubėk

turgai.
nors keliai nepergeriausi, į 
turgus ūkininkai daug pri
veža įvairių žemės ūkio pro
duktų, kurių kainos gana 
aukštos.

— Vilniaus spauda rašo, 
kad vienas ūkininkas iš Pi
liakalnio, netoli Nemenčine, 
beardamas savo lauką išarė 
kažkokį bronzinį mankietą 
su papuošalais. Tas radinys 
yra didelės reikšmės, nes 
bronzos gadynės palikimas. 
Ūkininkas radinį atidavė 
Vilniaus muziejui.

— Klaipėdos miesto sei
melis Kalėdų švenčių proga

^ėti Lietuvos 
niekados m 

b Lenkijos vei 
Geluva buvo ir 
klausoma valstyi 

Savo kalbą Bi



Sausio 6 d„1939 a

ĖMĖS’""
Vysk. T. Matulionis 

uto D. muziejui padova- 
vertingų monetų. 
Kaune Laisvės Al. gy. 

)jai prašo iškelti barus, 
pasigėrusieji naktimis 

šmauja ir neleidžia i],

Alytaus mieste apie 40 
nčių mokyklinio am- 

vaikų serga tymais.
m su tuo mokyklose 
s trukdosi.
Smalininkų šaulių bg. 
ri paėmęs koncesiją 
yti keltu susisiekimą 
malininkų ir kitoj pu- 
remuno Šilėnų, šiais 
statysis gerą ir dide-

►otnuvoje žemės ūkio 
lijos studentų choras, 
s B. Budriūno, smar- 
ošiasi darniam kon- 
Choras žada koncer- 
ižsienyje ir taip pat 
rs Kaune.
nemunėje šiemet 
pradėjo vogti avis.

ia, sunku pasakyti, 
ndžiama, kad kokia 
j, kuri paskum veža 
ir ten parduoda.
ežės km., Kretingos 
jrie pat Vestos upės 
stūkso senovės lai- 
yčia. Nors ji statyta 
į akmenų, tačiau ge- 
pgriuvusi. Ant baž- 
viršaus auga graži 
lyg k būtų kas ten

ęs. Griežės km. ran- 
r šiaip daug senovės 
ii-
i šiol šakių punkte 
s supirkinėdavo tik 
artą savaitėje — pir
ais. Dabar ūkininkų 
u supirkinės 2 kar- 
aitėje, o tas buvo bū- 
likalinga, nes šiemet 
ylinkėse bekonų prie- 
jadidėjo.
arijampolės apskr. 
lybė ligoninės staty- 
ido 400,000 lt. Už šią 
goninėje įrengta cen- 
šildymas, modernios

!.
■dožinkų vienk., Za- 
skr., kilo gaisras, kai 
buvo išėjusi, o de- 

e name pasiliko trys 
ro šalį važiavęs ūki
uos suskubo juos iš

gintų apylinkės ūki- 
yvai domisi cemen- 
pių stogais ir moli- 
artais. Daugumas no- 
bėsių stogus dengti 
s, bet turėjo nuo to- 
imanymų atsisakyti, 
)uvo galima gauti tos 
specialistų.
emet gana daug ūki- 
ių stojo į Alytaus že- 
io mokyklą. Dzūkai 
tai stengiasi savo 
is kiek galėdami duo
biau specialių žemės 
inių.
Audenį ir žiemą ypa-

Biržuose padidėja 
. Dabartiniu metu, 
geliai nepergeriausi, į 

ūkininkai daug pri- 
zairių žemės ūkio pro- 
kurių kainos gana 

s.
Vilniaus spauda rašo, 
enas ūkininkas iš Pi- 
io, netoli Nemenčino, 
mas savo lauką išarė 
:į bronzinį mankietą 
uošalais. Tas radinys 
Lidelės reikšmės, nes 
*s gadynės palikimas, 
įkas radinį atidavė 
us muziejui.
Klaipėdos miesto sei- 
Kalėdų švenčių proga 
ėjo bedarbiams pašal- 
- vedusiems po 20 lt, 
.usiems po 15 lt.

Sausio 6 d., 1939 m.

Vytauto Ainis

Lietuvos Užsienio Politikos
Kryžkelėse

kad 
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Vo- 
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Dėl to paties vardo „Ame
rikos” 52 numeryje (1938) 
atspausdinto mano straips
nio pirmoji atsiliepė komu
nistų „Laisvė”, nurodydama 
ir savo receptą — Lietuvai 
geriausia, esą, dėtis su ga
lingąja Sovietų Rusija ir su 
Lenkija. Nieko, žinoma, ne
būtų galima pasakyti dėl 
Laisvės galvojimo, jei jis 
būtų nuoširdus ir savisto
vus. Kiek čia seniai ta pati 
Laisvė apšaukdavo Lenkijos 
vadovaujančius žmones im
perialistais skriaudikais ir 
kitais užtarnautais ir neuž
tarnautais vardais, o šian
dien, dar gerai rašalui nenu- 
džiūvus ant Lenkijos Sovie
tų Rusijos susitarimo, mūsų 
komunistai jau šaukia, kad 
Lietuva turi stoti į vieną 
bloką su jų matuška (Sov. 
Rus.) ir Lenkija. Bereikia 
„neklaidingajam” Stalinui 
susitarti su Vokietija, mūsų 
komunistai vėl šauks, 
Lietuva savo ateitį gali 
saugoti tik dėdamasi į 
kietijos Sovietų Rusijos
ką. Klausimas, ar turi lietu
viškieji komunistai bent už 
centą savistovaus galvoji
mo?

Kada po anų atmintinų 
kovo mėnesio dienų Lenkijos 
užsienių reikalų ministeris 
Bekas pareiškė, kad Lietuva 
galinti varyti savistovią už
sienio politiką, bet tik ta 
politika turinti būti tikrai 
savistovi, kitų interesams 
netarnaujanti, tai jis, be 
abejonės, turėjo galvoje Lie
tuvos gerus santykius su 
Sovietų Rusija. Jei tada Lie
tuva buvo kiek labiau palin
kusi į Sovietų Rusiją, tai bu
vo blogai, o šiandien, kada 
ir ta pati Lenkija krypsta į 
Sovietų Rusijos pusę, tai jau 
viskas tvarkoje. Gal šian
dien Lietuva taip pat galėtų 
paklausti, ar Lenkijos užsie
nio politika tikrai savistovi?

Lietuvą šiandien galima 
prilyginti senovės graikų 
mitologiniam jūrininkui, ku
rio Messinos sąsmaukoje ty
kodavo dvi jūros pabaisos — 
Scilla ir Charibda. Jei jūri
ninkas laimingai pralįsdavo 
pro pirmąją, tai jį praryda-

vo antroji. Tik nepaprasto j 
gabumo ir sumanumo jūri- 1 
ninkai laimingai pro jas ■ 
prasmukdavo. Dabartinė ; 
Lietuvos padėtis iš jos vai- ; 
ruotojų taip pat reikalauja 
nepaprasto atsargumo ir su
gebėjimo. Bet iš kitos pusės, 
nepaprastai didelė jos stra
teginė vertė gali jai ir daug 
duoti, jei tik ji bus tinkamai 
įvertinta ir už ją tinkama 
kaina paprašyta.

Šiandien niekas neabejoja 
dėl vokiečių ekspansijos 
(veržimosi) į rytus (Drang 
nach Osten), bet kad tos 
ekspansijos kumštis nėra at
kreiptas tiesiai į Lietuvą, 
taip pat aišku, šiandien jau 
aiškiai matyti, kad vokiečių 
ekspansija eina Lenkijos ir 
Sovietų Rusijos Ukrainos 
kryptimi. Ji eina tautų apsi
sprendimo teisės šūkiu, ku
riuo pirmiausia turės pasi
naudoti Lenkijos ir Sovietų 
Rusijos ribose gyveną ukrai
niečiai. Taigi, didžiausias 
aliarmo pavojus yra ne Lie
tuvai, bet Lenkijai ir Sovie
tų Rusijai. Lenkija tą pavo
jų labai aiškiai mato, todėl 
deda didžiausias pastangas 
į gynimosi orbitą įtraukti 
strateginiu atžvilgiu daug 
reiškiančią Lietuvą. Bet tik 
pabrėžiu, kad Lenkija iki 
šiol didžiausias pastangas 
deda tik žodžiais ir įvairiais 
išsisukinėjimais, bet konkre
čiai nieko nedaro. Politikoje 
yra žinomas senas romėnų 
dėsnis „Do ut dės” — duodu, 
kad ir tu man duotum. Lie
tuva jau daug davė Lenki
jai, bet iš jos dar nieko ne
gavo.

Lenkijos laikraštis Gaze- 
ta Polska gruodžio 11 d. ra
šo: „Lietuvos politinė evo
liucija per pastaruosius mė
nesius buvo sutikta Lenki
joje su gyva simpatija, kaip 
kiekviena pastanga, galinti 
prisidėti pašalinti nerimo 
židinį Europoje, ir patikrin
ti atskirų tautų normalų plė
tojimąsi. Faktas, kad Lietu
vos politika evoliucionavo 
visiškos valstybės nepriklau- 

! somybės išlaikymo ir griež
to neutralumo saugojimo 
dvasia, rado Lenkijoje visiš- bauda. Ir taip be galo.

A. Šlikas

Knygnešio Kova Su Caro Galybe
(Knygnešio Jurgio Bielinio gyvenimas ir darbai)

(Tęsinys)
Pradėjo posėdį. Prasidėjo 

kalbos.
— „Lietuva — chamų ir 

mužikų žemė. Lietuva be 
Lenkijos negali gyventi nė 
valandos. Ji turi sudaryti 
didžiosios, nuo jūrų ligi jū
rų, Lenkijos dalį”.

Taip kalba ponai lenkai.
Bielinis tyli. Bet jo širdis 

smarkiai plaka. Galiausiai 
nebenurimsta. Prašo žodžio 
ir jis.

Salėje mirtina tyla, šim
tas akių pajuokiamai žiūri 
į pilkąją kaimiečio sermėgą. 
Ką gi jis gali pasakyti?!

Tačiau Bielinis nekreipia 
į nieką dėmesio. Dideliais, 
sunkiais, lietuviškais žings
niais žengia per salę. Lipa į 
estradą. Pasideda ryšulį. 
Kalba neskubėdamas.

— Kas jums davė teisės 
kalbėti Lietuvos vardu? Lie-

ką supratimą. Lenkija vi
suomet buvo tos nuomonės, 
kad tik statant klausimus 
vyriškai ir aiškiai galima 
prieiti aiškius ir nuoširdžius 
sprendimus ir kad tik tokie 
sprendimai turi realią ver
tę...” Kaip matome, ir šį kar
tą lenkai pagyrų nesigaili. 
Bet gyvenimo patyrimas 
mus taip moko: jei jau tavo 
veiksmus giria priešas, tai 
gerai tada apsižiūrėk...

Lenkija santykių tvarky
mo su Lietuva pagrindan 
turėtų dėti nuoširdų drau
giškumą (ne žodinį) ir gerą 
valią, kas turėtų pasireikšti 
sulaužytos Suvalkų sutar
ties atstatymu. Iš to pati 
Lenkija turėtų dvigubą nau
dą. Pirmiausia, ji įgytų pati
kimą draugą, o antra, ir pa
ti netiesioginiai sustiprėtų. 
Šiandien per 40 nuošimčių 
Lenkijos gyventojų yra ki
tataučiai, kurių nuošimtį su
mažinti būtų pravartu. Jei jei galėtų, jie visą pasaulį 
Lenkijai tektų Susiremti su apžioję prarytų. Jie silpnes- 
Vokietija, tai lietuvis karei
vis galėtų būti kelis kartus 
naudingesnis, tarnaudamas 
Lietuvos armijoje, negu 
Lenkijos. Prievarta įtrauk
tas į Lenkijos gynimą jis 
galėtų ne tik nepatarnauti, 
bet net pakenkti virsdamas 
sprogstama medžiaga iš vi
daus. Lenkija turi prisiglem-

, žūsi mažumų daugiau, negu 
gali apžioti, tai ar nebūtų

. geriau tą kąsnį sumažinti, 
' grąžinant Lietuvai jos tau- 
i tiečių apgyventas žemes. Bet i 
. su apgailestavimu tenka pri

pažinti, kad Lenkija ne tik 
apie jokį grąžinimą negal
voja, bet priešingai' — viena 
ranka meilindamas! prie 
Lietuvos, kita ranka jos tau
tiečius Vilniaus krašte 
smąugia. Užtenka tik pa
skaityti „Lietuvos Aido” 
gruodžio 10 d. numeryje at
spausdintą vilniečio laišką, 
kuriame tarp kitko rašoma: 
„Reikia aiškiai pažymėti, 
kad jeigu kada, tai šiuo me
tu Vilniaus krašto lietuvių 
gyvenimas ypatingai pasun
kėjo. O kiek daug buvo tikė
tasi, guostasi, laukta”, 
gana to, 
gruodžio 
praneša, 
Pranas
sios Vilniaus lietuvių sporto 
šventės spalių 6 — 8 d. ren
gimą nubaustas pinigine

ĮVAIRIOS PASTABOS

New Yorko mieste didžio
se radijo stotyse nuolatinių 
radijo valandų, įvairiu laiku, 
24 valandų 
svetimomis 
bai daug, 
metu savo
turi šios tautos:

metu, leidžiamų 
kalbomis yra la- 
Vienos 
radijo

savaitės 
valandas

graikai 
52, ispa- 
38, lietu-

airiai — 22 vai., 
— 4 vai., italai — 
nai — 15, lenkai — 
viai — 3, skandinavai — 2,
vokiečiai 42, Ukrainai — 1, 
žydai — 42 vai., bet nėra 
tikrų žinių, kiek kitataučiai 
turi radijo valandų savaitė
je mažesnėse radijo stotyse. 
Spėjama, kad gal daugiau 
turi, negu didžiosiose stoty
se.

Šių dienų Europos valsty
bių diktatoriai turi taip di
deles kaimynų žemių graib
stymo užgaidas, kad, rodos,

mia faktais. Primena Vytau
to Didžiojo laikus. Bet len
kai jo nebesiklauso.

— Chamas! Litvinas! Ru
sijos šnipas! šalin iš estra
dos!

Bielinis nenusimena, ne-
i pasiduoda. Nesitraukia iš 
vietos. Laukia, kada nutils
triukšmas. Įsikarščiavę len
kai rodo jam kumščius. Tem
pia už skvernų. Varo lauk iš 
posėdžių salės.

Taip ir išvarė be laiko iš
posėdžio... Tariamieji lietu
vių „broliai” parodė savo 
„broliškumą”. Parodė tikrą
jį savo veidą, be kaukės...

Pusiaukely tarp Nauja
miesčio ir Krekenavos stovi
gražus, apaugęs medžiais, 
Garšvių sodžius. Sodžiuj iš 
senų laikų gyveno arti poros 
desėtkų ūkininkų. Vieni tur
tingesni, kiti mažiau. Visi 
betgi žinomi, kaip geri, mėg-

tuva niekados nebuvo ir ne- stą vienybę, žmonės.
bus Lenkijos vergė! žinokit, 
Lietuva buvo ir bus nepri
klausoma valstybė!

Savo kalbą Bielinis pare-

Garšviečių ūkininkų tarpe 
pasižymėjo Ūdrų šeima. Dar 
baudžiavos laikais Karolis 
Ūdra mokėjo lietuviškai

Netrukus Amerikoje pra
sidės kampanija prieš viso
kius svetimšalius, kurie, šio 
krašto laisve prisidengę, pla
tina ir palaiko komunizmą, 
fašizmą, nacizmą ir visus ki
tus svetimų šalių „izmus”, 
kėsinasi prieš šios šalies val
džią, tvarką, demokratiją, 
šios šalies gerovę.

nes valstybes skriaudžia ir 
grūmoja joms jų pavergimu. 
Napoleonas taip pat norėjo 
visą pasaulį užkariauti, bet 
nepavyko jam ir savo gyve
nimo dienas baigė ištremtas 
šv. Elenos saloje.

Panašiu ar dar žiauresniu 
būdu gali savo dienas baig
ti- ir šių laikų Europos dik
tatoriai.

Ne- 
tas pats „L. Aidas” 

12 d. numeryje 
kad sportininkas 

žižmaras už pirmo-

ČILĖJE ATLEIDŽIAMI
KARIUOMENĖS 

VIRŠININKAI

Prieš Kalėdas Lousville, 
Ky, E. E. Hardway pametė 
banke 100 dol. ir apie tai pa
skelbė vietiniame laikrašty
je, prižadėdamas gerą atly
ginimą tam, kas jam rastus 
jinigus sugrąžins.

Antrą Kalėdų dieną apy
senė moteris atnešė jam į 
namus rastus pinigus, bet 
atlyginimo nepriėmė. Ji tik 
paprašė pinigų savo „car
fare”, kad galėtų namo par
važiuoti.

Detroite Frank 
kėglių (bowling) . žaidime 
laimėjo kalakutą, kurio vi
duriuose rado žirnio didumo 
gabaliuką aukso, kurį par
davęs gavo $1.50.

S. Lukas

Pruchas

CIVILINIAI LAKŪNAI 
BUS RUOŠIAMI 

KOLEGIJOSE

Nors Lietuva ir yra tarp 
kūjo ir priekalo, bet Lenkija 
šiandien dar blogesnėje pa
dėtyje atsidūrusi. Ją netoli
moje ateityje gali dar skau
desnis už jos kaimynę Čeko
slovakiją likimas ištikti.

skaityti. Išmokė jis ir savo 
sūnų Kazį. Vėliau Kazys dar 
vieną žiemą lankė Nauja
miesčio mokyklą. Vaikas pa
mėgo knygas ir prie jų ne
maža laiko praleisdavo.

Apie 1882 metus pradėjo 
pasirodyti Garšviuose lietu
viškų knygų ir laikraščių. 
Jas parnešdavo Kazys Ūdra.

Kiek vėliau į Garšvių so
džių atvyko barzdotas, pilka 
milinę, vyriškis. Sustabdė 
širmą kumelaitę ties Ūdros 
kiemu. Paprašė nakvynės.

— Kažkoks rusas. O gal 
ir šnipas...

Murmėjo šeimininkas.
Tačiau lietuviškasis sve

tingumas neleido nė jo ne
priimti.

— Nakvok, ką jau beda
rysi...

Po vakarienės įsikalbėjo. 
Keleivis atvilko iš vežimo 
ryšulį knygų.

— Lietuviškos!
Ūdra ištiesė dešinę:
— Tai tamsta mūsiškis?
Jo veide sušvito džiaugs

mas. Keleivis pasisakė pa
vardę:

— Jurgis Bielinis.
— Kodėl tamsta nesakei 

iš karto? Juk aš apie tamstą 
girdėjau...

jau drebėti dėl vo- 
ekspansijos, tai dėl 
ekspansijos tenka 
nė kiek nemažiau,

Jeigu 
kiečių 
lenkų 
drebėti
nes ji lietuvių tautai yra pa
vojingesnė. Reikia, prisimin
ti, kad, Lietuvai kuriantis, 
lenkai varė Vakarų Europo
je didžiausią propagandą, 
kad nepriklausoma Lietuva 
esanti vokiečių intrigų ir to
limesnių siekimų vaisius. 
Rezultate — prancūzai rė
mė atsistatančią Lenkiją, o 
Lietuva turėjo savomis jė
gomis kapstytis ir tų pačių 
vokiečių parama naudotis. 
Todėl ir šiandien, jei Lietu
va pakryptų Vokietijos pu
sėn, niekas kitas nebūtų kal
tas, kaip tik Lenkija.

Santiago. — Naujoji Čilės 
vyriausybė atleido į atsargą 
7 generolus, jų skaičiuje ir 
kariuomenės vadą. Čilės vy
riausybė dabar sudaryta 
„bendro fronto” pagrindais, 
nes naujas prezidentas, Ped
ro Aguirre Cerda, laimėjo 
rinkimus „bendro 
partijoms remiant.

Čilės „bendras frontas” 
tuo reikšmingas, kad jame 
įeina ir nacių partija drauge 
su komunistais. Jų kandida
tas prezidento rinkimus lai
mėjo labai maža balsų dau
guma. Dabar laukiama, kad 
nauja vyriausybė veikiai 
pripažins Sovietų Rusiją.

fronto”

— Tauragės šauliai ir dar
bininkų kultūrinio klubo va
dovybė kas sekmadienis pa
sikeisdami ruošia kultūrines 
valandėles. Tos valandėlės 
visuomenėje turi didelį pasi
sekimą.

— Vilniun pradėjo grįžti 
daug lauko darbininkų iš 

(Latvijos ir Estijos, kurie ten 
buvo nuvažiavę vasaros ir 
rudens darbams. Jau sugrį
žo 4000 žmonių.

— Kidulių, šiaudinės apy-
Washington. — Preziden- linkės, gyventojai labai mėg- 

tas Roosevelt paskelbė turįs |sta spaudą. Norėtų skaityk- 
paruoštą planą, pagal kurį l°s- Apskaičiuojama, kad ją 
kasmet įvairiose kolegijose per dieną aplankytų per 100 
apie 20 tūkstančių studentų 
būtų išmokyti civiliniais la
kūnais. Šis planas turėsiąs 
būti pradėtas vykdyti sekan
čiais mokslo metais. Studen
tų lavinimą aviacijoje pri
žiūrės kariuomenės, laivyno 
ir civilinės aviacijos lakūnai. 
Šiuo planu norima paruošti 
atsargos lakūnus, kurie ga
lėtų būti panaudoti svar
biam reikalui ištikus.

žmonių.
— Veiverių mokytojų se

minarijos muziejus prašo 
visus buvusius tos semina
rijos auklėtinius paaukoti 
muziejui turimus dokumen
tus, fotografijas ir kitokius 
eksponatus.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4441 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 362 DeKalb Ave. ft 288 
Grand Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premise*.

WILLIAM POULOS 
362 DeKalb Ave. & 
288 Grand Ave. Brooklyn, N.Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 456 DeKalb Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

PETER POULOS 
Pete’s Restaurant

456 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB11348 has been issued to the under
signed to- sell beer at retail under Section 
75 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 63 Reid Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off the 
premises. _____ ___________

68 Reid

NOTICE
RL1047 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 117 Gold St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

james McLaughlin
117 Gold St. Brooklyn, N. Y. '

NOTICE is hereby given that License No. 
RL6014 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 138 Ft. Greene Place, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be - 
consumed on the premises.

ALICE E. WILLS
138 Ft. Greene Pl. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB8127 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
433 Tompkins Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANTONIO BARBA
433 Tompkins Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB4765 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
680 Manhattan Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off th* 
premises.

ADOLF SIEM
680 Manhattan Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 665 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 89 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOAQUIN VIEIRO 
Frente Unido Restaurant & Bar

89 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3502 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
255 Sutter Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

ANNETTE DELICATESSEN CO., Ino.
255 Sutter Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5085 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 520 Vanderbilt Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOHN LALIK
Central Bar & Grill

Vanderbilt Ave. Brooklyn, N. Y.

ERICH KOLOWSKY
Ave. Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No.

520

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3011 Avenue N., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MARIE BOWMAN
3011 Avenue N Brooklyn, N. Y.

BEER WINE LIQUOR
Wholesale and Retail

— Seniai suprojektuotas 
II eilės aerodromas Mari
jampolėje tikrai būsiąs į- 
rengtas šiais metais, šiomis 
dienomis ten padaryti rei
kiami išmatavimai.

i
— Iki šiol Vytauto Di- 

(džiojo universitetas Kaune 
jau yra išdavęs 3144 diplo
mus aukštąjį mokslą baigu
siems asmenims. Daugiausia 
yra baigusių tarpe diplo- 
'muotų teisininkų ir ekono- 
Imistų.

Pasijuto, kaip broliai. Kai-' 
bejos ligi gaidžių. Nutarė į- 
steigti slaptą draugiją prū
siniams lietuviškiems raš
tams gabenti ir platinti.

Sudėjo po 200 rublių. Iš
dirbo smulkų veikimo planą. 
Pradėjo darbą.

Sekėsi. Naujoji draugija 
pradėjo augti ir stiprėti. Ap
link ją spietėsi knygnešiai 
veik iš visos Lietuvos. Garš
viuose jie jautėsi, kaip savo 
namuose. Vakarais ripką ri
dinėdavo. Pasakas sekdavo. 
Dainuodavo, šventadienį lan
kydavo artimiausiąją Va
daktėlių bažnyčią.

Iš Garšvių knygas išvežio
davo ne tik po Lietuvą. Net
į Rygą, Mintaują. Niekam iš vojingiausias darbas: gaben- 
aplinkinių nė galvoj nebuvo, ti per sieną knygos iš Prū- 
kad mažažemio Jurgio Dil- sų. Nuolat grėsė rimtas pa
bos daržinėlėje galėjo tilpti vojus. 
tiek daug literatūros.

Sąskaitybą vedė Adomas' amžiui 
Ladukas. Jis buvo siuvėjas, | Prie 
prasilavinęs žmogus, didelis ūkininkas, knygnešių padė- 
patrijotas. Atvyko netrukus jėjas, visų vadinamas Bal- 
po draugijos įsisteigimo ir truku. Buvo tai pusamžis, 
pasiliko Garšviuose.

Perneštąsias knygas pri- davo Bieliniui sienos sargy- 
statydavo į Garšvius Anta- binius apgauti, 
nas Bružas. Tai buvo jau
nas, gražus, augaluotas vy- ,Tylu aplink. Rodos, niekui’ 

'ras. Bružas buvo be galo i nė gyvos dvasios. Tačiau

NOTICE is 
RL5513 has 
to sell beer, 
Section 132

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at

No.License 
undersigned 
retail under 

A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2707-09-11 Beverly Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

JOHN JOSEPH FILAND 
Beverly Bar & Grill

2707-09-11 Beverly Rd. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL962 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 131 McDougal St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

THOMAS J. O’CONNOR 
McDougal Bar & Grill

131 McDougal St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3538 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of the 
Alcoholic Beverage Control Law at 365 So. 
4th Street, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.
t DAVID KAPLAN

(Kaplan’s Delicatessen)
365 So. 4th St., Brooklyn, N.

be

be

of

Y.

drąsus, sumanus, visados Baltrukas seka kiekvieną 
linksmas ir ištvermingas, žingsnį. Sargybinis į šiaurę 
Kad jo neįtartų, pasisodin
davo dažniausiai šalia savęs 
ant vežimo gražiąją savo se
serį. Taip ir važiuodavo su 
knygomis.

Visos Garšvių draugijos 
priešaky stovėjo Jurgis Bie
linis. Tai buvo visos draugi
jos širdis. Ne veltui jį drau
gai „ministeriu” vadindavo. 
Bielinis ne tik pats nuolat 
judėjo, kaip koks gyvasis 
sidabras, bet ir kitus judino. 
Patekęs su juo į vieną drau
giją, kiekvienas turėjo užsi
krėsti darbštumo nuotaika.

Bieliniui dažniausiai tek
davo pats sunkiausias ir pa-

Sibirą
Jei ir nenušaus — į 
tikrai kuone visam 
išgrūs!
pat sienos gyveno

linksmas žmogelis. Jis padė-

Vaikštinėja sargybinis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW741 has been issued to the undersigned' 
to sell beer and wine at retail^ under 
Section 132A of the Alcoholic 
Control Law at 320 Columbia St., 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

FEDERICO , TRILLI 
Fred’s Bar & Grill

320 Columbia' St.' Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL997 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 396 Hamilton Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2823 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4122 Avenue D, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to'be 
consumed on the premises.

DANIEL J. MAHONEY 
4122 Avenue D Brooklyn, N. Y.

Beverage 
Borough 
be con-

Skelbkitės „Amerikoje”!
423 Grand St. Brooklyn, NY.

— ir Baltrukas į šiaurę. Sar
gybinis atgal — ir Baltru
kas atgal. Visur, kaip šešė
lis.

Tik šit kažkur, anapus sie
nos, Prūsuose, suriko pelė
da. Jos negražus balsas nu
plaukė be atgarsio. Niekam 
nė galvoj, kad tai Bielinis 
rėkia, apsimetęs pelėda.

Bet Baltrukas žino. Jis 
jau ne kartą tą „pelėdos” 
šauksmą girdėjo. Ir tuoj pa
sileidžia tekinas pro sienos 
sargą.

— Beee,
Bliauna, 

nas.
— Čort!

avimis! Nors nebliautų, ko- 
lėros, taip garsiai!

Sienos sargybinis gaudo 
nematomas avis. Bėga vis 
tolyn, į priešingą pusę. Pra
kaitas upeliais varva. O Bie
linis tuo tarpu, jo užpakaly, 
ramiu ramiausiai gabena per 
sieną iš Prūsų lietuviškuo
sius raštus.

12. Į krosnį!
Kartą parvyko Bielinis į 

Purviškius. Rodos, nė šuo 
nesulojo. Tik štai atbėga 
piemuo:

beee!
kaip tikras avi-

Vėl kontrabanda

— Dėde, daug vyrų atei
na!

Kas daryti?
Pastovėjo Bielinis. Pažiū

rėjo, kaip artėja grandinė. 
Ir vėl grįžo į vidų.

Vėlu! Nebepasprukti!
O žmonių balsai vis ar

tėja. Vis arčiau supa.
— Petrs Adamovič, smo- 

tri za sarajem!
— Slušajus!
Po Bielinio galvą laksto 

mintys. Tokios neramios, ne
pastovios.

— Argi reikės pasiduoti? 
Argi visas darbas kaput?

Išsipūtė kaktoje gyslos; 
Mintys tik lekia, tik lekia.

— Gana, Bielini, laisvai 
tau gyventi! Gana jau! šį 
kartą nebepaspruksi! Renkis 
į Sibirą!...

O balsai jau. visai arti. 
Kažkas jau už lango barški
na pentinais. •

— Na, ruoškis, Bielini, 
priešą sutikti!

Ir kada maskoliai pradėjo 
jau veržtis į pirkios duris, 
gimė jam drąsi mintis:

— Į krosnį!
(Bus daugiau)



AMERIKA Sausio 6 d., 1939 m.

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
„MOTINĖLĖS” DRAUGI

JOS VIEŠAS LAIŠKAS 
VISUOMENEI '

Amerikos Lietuvių Katali
kų Apš vietos Draugija „MO
TINĖLĖ” maloniai kreipiasi 
Šiuo raštu į Tamstą, nušvies
dama kai kuriuos savo dar
buotės bruožus ir iškeldama 
najus sumanymus.

„MOTINĖLĖS” Draugija 
per savo 38 gyvavimo metus 
nemažai suteikė paramos 
mokslus einančiai lietuviškai 
jaunuomenei, iš kurios jau 
turime žymių mokslinių pa
jėgų. Pastaruoju laiku yra 
suteiktos stipendijos trijų' 
Amerikos vienuolynų sese
rims: ŠV. Kazimiero, Šv. 
Pranciškaus ir Nukryžiuoto
jo Jėzaus, kurios eina aukš
tuosius mokslus Lietuvos 
Universitete, pasiruošdamos 
sėkmingiau darbuotis lietu
viškos išeivijos tarpe.
" Dabar „MOTINĖLĖS” 
draugija yra pasiryžusi 
kreipti ypatingo dėmesio į 
talentingąją jaunuomenę, 
kad ji, išėjusi aukštuosius 
mokslus Lietuvoje, galėtų 
sudaryti gražų mokslininkų 
bei' visuomenininkų kadrą. 
; Šiam draugijos užsimoji
mui įvykdyti reikalinga yra 
plačiosios visuomenės mora
linė ir materialinė parama. 
Tam tikslui siekti draugija 
yra nutarusi pravesti naujų 
narių ir aukų vajų, prade
dant 1938 m. gruodžio 1 d. ir 
baigiant 1939 m. vasario 5 d. 
Ęabąi kviečiame TAMSTĄ 
šiuo vajaus metu įsirašyti 
„MOTINĖLĖS” draugijos 
nariu, jei dar nepriklausote, 
ir įnešti sumanymą katali
kiškoms draugijoms bei bro
lijoms, kaip Moterų Sąjun
gai, šventojo Vardo, Sodali- 
cijoš, šv. Pranciškaus 3-jo

Stipendijų ir patarimų rei
kalais prašome rašyti šiuo 
adresu: Rev. J. B. Končius, 
Mt. Carmel, Pa. Nario mo
kesčius ir aukas, jei čekiais 
siunčiamos, pažymėti: REV. 
PAKALNIS, pasiųsti dr-jos 
sekretoriui: Rev. P. Lekešis, 
64-25 Perry Ave., Maspeth 
N. Y.

Pasitikėdami TAMSTOS 
pritarimo ir palankumo 
„MOTINĖLĖS” draugijos 
veiklai, reiškiame mūsų gi
lią pagarbą.
Kun. J. B. Končius, Pirm. 
Kun. J. Balkūnas, Vicepirm. 
Kun. N. Pakalnis, Iždinink. 
Kun. P. Lekešis, Sekretorius 
Kun. Pr. Juras, Iždo glob. 
Kun. A. Jurgutis, Iždo glob.

turėti specialų atidarymą, 
surengiant privatišką puotą. 
Buvo ir daugiau įvairių nu
tarimą, ypač naujų narių va
jaus reikalu. Į kp. prisirašė 
keli nauji nariai, kurių tarpe 
yra ir įžymus parapijos jau
nuolis, choro narys Al. Ki- 
burys.

Į naują valdybą išrinkta: 
Antanas Gaputis — pirm.; 
Bronius Skrickus — vice
pirm.; Step. Mickevičius — 
iždininkas; Felicija Grende- 
lytė — nut. rašt.; Ona Raz- 
vadauskaitė — fin. rašt.; ka
sos globėjai — Jonas Pet
rauskas ir Petras Bukota; 
tvarkdarys — Martynas Ga
putis.

Naujai valdybai linkime 
geriausių sėkmių išugdyti 
vyčių kuopą didžiausia Ame
rikoje! Pr.

LOS ANGELES, CALIF.

PHILADELPHIA, PA.

Kunigų permainos
J. E. kardinolas Dougher

ty šiomis dienomis kun. J. 
Alauską paskyrė klebonu į 
šv. Antano parapiją, Read
ing, Pa., kun. Andrių Degu
tį — klebonu į šv. Liudo pa
rapiją, Maizeville, Pa., kun. 
Jeronimą Bagdoną — vika
ru į šv. Jurgio parapiją, 
Philadelphia, Pa., kun. Jur. 
gį Degutį — vikaru į šv. 
Jurgio parapiją, Shenan
doah, Pa. K. V.

SO. BOSTON, MASS.

Vyčių nauja valdyba
L. Vyčių 17 Algirdo kp. 

mėnesiniame susirinkime iš
klausyta įvairių komisijų 
pranešimai, užbaigti nebaig
ti klausimai, priimta keletas 
naujų nutarimų.

Apie bowling alleys pra
nešė Antanas Gaputis, vie
nas iš komisijos narių. Pa
aiškėjo, kad bowling alleys 
naujai atremontuotos ir vir-

Ordeno ir kt., kad jos pa
remtų „MOTINĖLĖS” veiki
mą auka po $10.00, $5.00 ar 
$3.00 į metus ir tuo prisidė
tų prie visuomenės gilesnio 
įsisąmonijimo remti katali
kišką ir lietuvišką veikimą. 
Taip pat būtų malonu, kad 
gerb. Klebonai, progai pasi
taikius, primintų testamento 
darytojams apie jų turto da
lies" paskyrimą „MOTINĖ
LEI”. Taip pat „MOTINĖ
LĖS” draugijai malonu susi
laukti iš TAMSTOS patari
mų jos-veikimo srity.

šuje kambarys klubui jau 
baigtas, nors kaštavę per 
tūkstantį dolerių. Kuopos 
vardu pirmininkas išreiškė 
Antanui nuoširdžią padėką.

Nutarta iškilmingai pami
nėti šv? Kazimiero dieną. 
Programa numatyta tokia: 
ryte visi nariai in corpore 
išklausys mišių ir priims 
Komuniją. Po pamaldų pus
ryčiai. Vakare suvaidins re* 
liginį veikalą „Jeruzalės mo
terys”.

Kadangi klubui kambarys 
jau baigtas, todėl nutarta

Niekas Nenori Būti Atsilikėlis,
t; todėl visi ruošiasi užsisakyti

Amerika
1939 metams, 

NES
tai įdomus, turiningas, įvairus laikraštis; 
kas „Ameriką” pradėjo skaityti — su ja ne
nori skirtis,

NES
AMERIKA stengiasi patenkinti savo skaity
tojų pageidavimus, duodama daug žinių iš 
Tėvų Žemės — Lietuvos, pranešdama apie 
svarbiausius pasaulyje įvykius, plačiai nu
šviesdama kiekvienam būtinai reikalingus ži
noti dalykus.

ŠIANDIE
nė vienas sąmoningas lietuvis negali būti be 
gero lietuviško laikraščio, kurs yra gyveni
mo veidrodis ir drauge švyturys, todėl 

SKAITYK,
platink ir remk savo laikraštį

AMERIKĄ —
423 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Metams tik 2 dol. Pusmečiui $1.10, 3 mėne
siams — 60c.
Į Lietuvą metams $2.75; pusmečiui $1.50.

Kaip praleidau šventes
Kūčių vakare gražus oras. 

Mieste pilnos krautuvės, vi
si skuba pirkti dovanas savo 
draugams, giminėms. Visi 
skubina, bėga su bent vienu 
ar keliais rišuliais, pilni en
tuziazmo, užsimąstę.

Aš irgi skubinu, kai kur 
papuolu į tų laimingųjų sū
kurį ir vėl pranykstu į už
pakalinę gatvelę, kuriose vi
sos sąšlavos ir išmatos. Ty
rinėju sąšlavas, žiūriu bač
kose apie valgyklas, ieško
damas kokios vakarui ir ryt
dienai „dovanos”. Na, per 
daug bėgiojimo ir dėlto po 
vieną kitą trupinį duonos 
pririnkau dėžutę ir leidausi į 
namus. Parsinešęs viską iš
krėčiau į popierių ir žiūrė
jau, ką gero radau, galvoda
mas, ar galėsiu paruošti sau 
kūčias ir ką nors palikti Ka
lėdoms. Turiu kiek duonos 
plutelių, turiu kiek įvairių 
lapų, na, manau išsivirsiu 
lapienės, turiu duonos! Tad 
ar ne puikios Kūčios ir Ka
lėdos?

Rytą atsikėliau 4 vai., ap
siprausiau ir ėjau į bažnyčią 
pirmųjų mišių. Žmonių baž
nyčioje pusėtinai, bet nela
bai daug, nes iškilmingos 
mišios tik 7:30 vai. Oras 
gražus, ryte temperatūra 43 
1., o dieną pasiekė iki 80 laip
snių ir daugiau.

O dabar noriu pasigirti 
savo laime ir džiaugtis, kaip 
daugelis džiaugiasi ir gėrisi 
tų švenčių proga. Sugrįžus 
man namo, kažkas pabeldė į 
mano kambarėlio duris. Su
stojau rašęs ir ėjau pažiūrė
ti. Nugi, stovi pas duris na
mų savininkė su papuoštu 
ryšuliu. Atidariau duris, ji 
pasveikina mane ir įteikia 
man papuoštą stiklą, kurio 
viduje, rodos, bičių medus. 
Įteikė dar ir mažą paketėlį; 
nežinau, kas jame yra, nes 
nenoriu plėšti. Tai tikras 
stebuklas, tokio dalyko ne
buvo man čia gyvenant.

Matomai, taip yra, kaip 
sakoma; apie ką ‘kalbama, 
tas ir ateina, įvyksta. Taip 
ir man įvyko. Dėkoju, Dieve, 
už viską, kad aš toks laimin
gas per Tave!

Na, tai gal ir viskas tuo 
tarpu. Kitą kartą gal ką ge
resnio galėsiu pasakyti. Lin
kiu visiems Dieviškosios 
Laimės visados.

J. K. Mikas.

vinėjo, kada dovanai galėjo 
įeiti, skirstėsi tik po 3 vai. 
Būtų šventas darbas, jei gu
bernatorius, kaip prieš rin
kimus žadėjo, uždraustų vi
sokius parengimus po 12 v. 
nakties. Jaunimo tėvai ne
gali drausti, kad vėlai par
eina; tuojau atkerta, kad to
kia „staila”. Mergelės visai 
pagarbos netenka savo lais
vais elgesiais. Prie baro po 
šokių prisikemša kaip sil
kių; alų geria ne tik bernio
kai, bet ir mergelės, kurios 
nesigėdi su berniokais kabi
nėtis. šis jaunimas gyvena 
be rytojaus; su senesniąja 
karta mirs lietuviška para
pija, liet, salė, liet, atletų 
klubas, kuriuos ateiviai jau
nuoliai įsteigė ir savo mėne
sinėmis duoklėmis išmokėjo 
skolas ir namus išlaikė. Čia 
gimęs jaunimas ateina žais
ti, bet į narius nesirašo. Klu- 
bo steigėjai numato, kad po 
jų nuosavybė išnyks iš lie
tuvių tarpo. Tas gali atsitik
ti su visomis draugijomis. 
Lietuvių jaunimas auklėjasi 
smuklėse ir salėse po visą 
miestą. Gaila baltimoriečių 
jaunimo, kad gyvena be ry
tojaus.

— Gruod. 29 d. netikėtai 
mirė Raugalienė. Kalėdose 
nė nemanė apie mirtį, šeima 
nesulaukė ilgai atsikeliant; 
nuėjo pažadint, bet jau buvo 
negyva. Baltimoreje dažnos 
staigios mirtys.

— Washington Blv. How
ard linija Naujuose Metuose 
pradėjo važiuoti elektra va
romi autobusai; jie tykiai ir 
greit važiuoja, sustojimui 
pasuka prie šaligatvio, kad 
geriau būtų išlipti.

J. K.

sias nuolaidas, bet kad tik 
būtų išvengta karo.

KITOSE VALSTYBĖSE —
Sovietų Rusija tarptauti

niame gyvenime neteko pra
dėjusio rodytis savo svorio, 
kai ji nepajėgė užstoti Čeko
slovakijos; jos svorio men
kumas paaiškėjo dar kovo 
mėnesį, kai Lenkija pareiškė 
savo ultimatumą Lietuvai. 
Vidaus gyvenime tęsėsi nuo
latinis partijos neištikimųjų 
„valymas”.

Italija įgavo reikšminges
nę vietą Europoje ryšium su 
atliktu vaidmeniu Miunche
ne keturių valstybių konfe
rencijoje, kurioje patenkinti 
Vokietijos reikalavimai ir 
Vienos pasitarime, kuriame 
atiduota dalis Čekoslovaki
jos Vengrijai. Prancūzija 
pripažino Etiopijos užkaria
vimą ir nusiuntė savo am
basadorių. Afrikoje įsteigti 
koloniniai ūkiai, į kuriuos iš
gabenti kelios dešimtys tūk
stančių italų.

Turkija neteko savo nau
josios valstybės kūrėjo, pre
zidento Ataturko, mirusio 
po ilgos ligos. Turkijos pa
dėtis sustiprėjo, laimėjus 
teises į Aleksandretės uostą. 
Turkija palaikė gerus santy
kius su visomis valstybėmis.

BALTIMORE, MD.

Sausio 1 d. par. salėje įvy
ko jaunimo šokių vakaras. 
Suaugusių kaip ir nebuvo, 
išskyrus darbuotojus, nors 
ir buvo visiems į šeimas bi
lietai išsiuntinėti. Jaunųjų 
suėjo 314, kiti, neturėdami 
40 c., už durų iki 1 vai. sto

KOTRYNIEČIŲ LAIŠKAS

Šv. Kotrynos Kongregaci
jos seserys įsikūrė 1640 me
tais Krakėse. 1863 m. sude
gė vienuolyno bažnyčia, pat
sai vienuolynas ir kiti reika
lingieji trobesiai, tada pa
statytas buvo nedidelis me
dinis namas, kaip vienuoly
nas, kuriame ir dabar gyve
nama. 1865 m. rusų valdžia, 
naikindama Lietuvoje vie
nuolynus, mūsų nepanaikino, 
bet uždarė noviciatą ir tik 
1905 m. vėl leido priiminėti, 
bet su sąlyga, kad būtų ne
daugiau, kaip 16 seserų. 
Daug vargo ir persekiojimų 
turėjo pakelti tos seserys ir 
buvo belikę tik 3 senutės se
serys. Pasibaigus Didžiajam 
karui vienuolynas pradėjo 
atgyti. Dabar, dėkui Aukš
čiausiajam, seserų skaičius 
žymai auga (turime 100 se
serų). Bet kadangi reikėjo 
pradėti gyventi nieko netu
rint ir, be to, reikėjo atsta
tydinti sudegę trobesiai, tai 
buvo ir yra labai sunku.

Mūsų senas, mažas, medi
nis namas (vienuolynas) 
taip pasidarė ankštas, kad 
vos galima betilpti, todėl ir 
mažai turėdamos lėšų, bet 
pasitikėdamos Dievo Apveiz- 
da, pradėjome statyti dides
nes patalpas

Pasitikėdamos Gerbiamais 
Užjūrio broliais ir seserimis 
Kristuje gerumu ir pasitikė
damos, kad būsime neapvil
tos, Dievo vardu prašome 
mums padėti ir iš anksto ta
riame „Dieve, Jums atlygink 
tūkstanteriopai” ir liekame, 
visą viltį turėdamos Jumy
se.

Aukas galima siųsti šiuo 
adresu: Krakės, Kėdainių 
apskr., Šv. Kotrynos Seserų 
Kongregacijos Vienuolynas.

O VILNIAUS, neužmirški 
lietuvi!

SVARBIAUSI 1938 M. ĮVY
KIAI PASAULYJE

(Pradžia 1 psl.)

PRANCŪZIJA —
pernai perėjo didelių ban

dymų kelius. Jos vyriausybė 
atsisakė ginti Čekoslovakiją, 
nors ir buvo susirišusi gar
bės ir sutarties pažadu. 
Premjeras Daladier prieš 
Miuncheno garsųjį susitari
mą buvo įvykdęs dalinę mo
bilizaciją ir karas jau atrodė 
neišvengiamas, bet Anglijos 
šaltas laikymasis ir noras 
taikiu būdu patenkinti Hit
lerio reikalavimus sulaikė 
prancūzus nuo savo žodžio 
laikymo. Vėliau paaiškėjo, 
kad Prancūzija dar silpnai 
apsiginklavusi, kad jos karo 
aviacija atsilikusi, kad vals
tybės saugumui kenkia kai
riųjų partijų siauros užma
čios, siekiančios tik savo 
grupėms, o ne visai valsty
bei gerovės. Premjeras Dala
dier paruošė visai naują 
programą šalies ekonominei 
gerovei užtikrinti, vidaus 
padėčiai pastovesnes sąly
gas sudaryti. Jo vyriausybė, 
naudodamasi tautos atstovų 
suteikta teise, išleido ištisą 
eilę dekretų (įsakymų), ku
rių vienas panaikino anks
čiau įvestą 40 valandų dar
bo savaitę. Premjeras nuro
dė, kad ypač karinius pa
būklus gaminančios dirbtu
vės turi ilgesnį laiką dirbti, 
nes to reikalauja šalies ne
priklausomybės apsauga. 
Komunistų įtakoje
darbininkų federacija mėgi
no suruošti visuotinį streiką, 
bet jis visiškai nepasisekė. 
Vyriausybė visai atsimetė 
nuo liaudies fronto, kurs su
darytas prieš 2 metus. Da- 
ladierą rėmė jo paties radi
kalų socialistų partija ir iki 
tol vyriausybei priešinusios 
centro ir dešiniosios parti
jos. Metų gale prancūzų 
nervus gerokai gadino italų 
demonstracijos, kuriose rei
kalauta atimti iš Prancūzi
jos Korsikos salą, Tuniso 
globą Afrikoje, Savoją ir 
Nicą pačioje Prancūzijoje. 
Atsakydamas į italų grasi
nimus, Daladier paskelbė 
važiuosiąs į Korsiką ir Tu
nisą, kur viešai pareikšiąs, 
kad prancūzai tų žemių nie
kada niekam neatiduos. Sa
vo pažadą jis jau ir vykdo 
— šią savaitę jis keliauja 
po italų apetitą erzinančias 
teritorijas, kur entuziastin
gai sutinkamas.
ANGLIJAI -

praėjusieji metai nieko 
labai reikšmingo neatnešė. 
Premjero Chamberlaino po
litika, tiesa, sulaikė karo 
pavojų, kuo aiški anglų dau
guma, žinoma, džiaugiasi, 
bet taip pat anglams aišku, 
kad jų imperijos, vardas ir 
įtaka pasaulyje labai suma
žėjo. Anglija turėjo pripa
žinti, kad šalia jos galybės 
atsistojo visai lygiomis jos 
buvusi priešininkė — atku- 
tusi Vokietija. Daug nema
lonumų anglams suteikė Pa
lestinos arabai, keldami 
riaušes prieš žydus. Nors 
nusiųsti sustiprinti kariuo
menės būriai, bet arabai jų 
nenusigando. Arabų maho
metonų dvasininkų vyresny
sis paskelbė, kad arabų ko
vos prieš žydus yra šventas 
karas, todėl tautiškai nusi
teikę arbai dar labiau padi
dino savo priešinimąsi. 
Chamberlain turėjo atsisvei
kinti su dviem savo ministe- 
riais dėl nuominių skirtu
mo, bet tai nesulaikė jo nuo 
pradėtos politikos, kurios 
pagrindas buvo — daryti 
užsienio politikoje didžiau

Latvija, Estija palaikė ar
timus santykius su Lietuva 
ir drauge paruošė neutralu
mo įstatymą, kuriuo tikisi 
apsaugoti savo nepriklauso- 

. ,mumą. Naujai susidariusios esanti vi politinės aplinkybės privertė 
atidėti šių trijų valstybių 
užsienio reikalų ministerių. 
pasitarimą, turėjusį įvykti 
gruodžio mėnesį Kaune.

kyti Lenkiją, pagrobusią 
Lietuvos sostinę Vilnių. Po 
to sekė japonų užpuolimas 
Mandžiurijos, italų įsiverži
mas į Etiopiją, japonų trem
pimas Kinijos ir pagaliau — 
Miuncheno konferencija, ku
ri apkarpė Čekoslovakiją.

Pietų Amerikos respubli
kose pernai pasireiškė ne
mažai baimės dėl didėjan
čios Vokietijos ir Italijos 
propagandos, todėl Jungti
nėms Amerikos Valstybėms 
buvo nesunku per Kalėdas 
pasibaigusioje Limos konfe
rencijoje pravesti savo pro
gramą didesniam Amerikos 
valstybių bendradarbiavimui 
užtikrinti.

Visa suglaudus tenka pa
sakyti, kad pernai nieko 
nauja neįvyko. Tie patys rū
pesčiai, ta pati mažų tautų 
ir valstybių baimė, tie patys 
didžiųjų valstybių nepasoti
nami apetitai. Bet šios ap
žvalgos negalima užbaigti, 
nepasakius kelių žodžių apie 
Ispaniją, kurioje ir pernai 
nepasibaigė brolžudiškas 
karas. Generolo Franco va
dovaujama kariuomenė ne
pasiekė reikšmingų laimėji
mų, kurie rodytų, kad pilie
tinis karas greitai pasibaig
tų. Ispanijos laukuose lieja
mas kraujas yra aiškiausias 
liudijimas, prie ko atveda 
dabartinių laikų pragaištin
gų ir gyvenimo pagrindus 
griaunančių ideologijų įsi
galėjimas, kurs įmanomas 
tik ten ir tada, kur ir kada 
šviesos sūnūs liurbiškai už
leidžia pirmąsias vietas tam
sybių apaštalams.

SVEIKINIMAI IŠ 
LIETUVOS

Suomija turėjo labai ra
mius metus, išskyrus jos vy
riausybės pastangas panai- ’viams Remti Valdyba svei
kinti fašistinį judėjimą; vy-,kina mūsų brolius ir seses 
riausybė uždarė fašistinės išeivius su 1939-tais Nau- 
partijos laikraščius ir sky-'jais Metais ir linki, kad sai- 
rius, bet teismas uždarymą 
pripažino neteisėtu; laukia
ma vyriausio teismo 
nio sprendimo.

Draugijos Užsienių Lietu-

galuti-

Rumunijos vidaus politi
nis gyvenimas labai, nera
mus. Karalius Karolis įvedė 
griežtą diktatūrinį režimą, 
panaikindamas opozicines 
partijas. Vokiečiams palan
kios partijos vadas Codrea- 
nu su 13 artimų bendradar
bių nužudyti neva jiems bė
gant iš kalėjimo. Su Lenkija 
įeita į dar glaudesnius san
tykius. Rumunai neslepia 
savo baimės dėl Vokietijos 
stiprėjimo; Rumunijoj gy
vena per pusė milijono vo
kiečių; be to, žymus skai
čius ukrainiečių, tad šios 
aplinkybės verčia rumunus 
glaustis prie Lenkijos ir So
vietų Rusijos bloko, nes 
prieš akis joms tas pats pa
vojus.

Japonija, sudariusi tamp
rius ryšius su Italija ir Vo
kietija, laisvai teriojo Kini
jos žemes ir gyventojus. Ki
nijos kariuomenės ir valsty
bės vyr. vadas maršalas 
Čangkaišekas nenustojo vii- i 
ties priešintis ir nesutiko ei- 
|ti į bet kokias derybas su 
užpuoliku. Japonai atsisakė

jtai su tėvų žeme amžiais ne- 
, nutrūktų, kad tarp mūsų 
žydėtų vienybė, ir linki kiek
vienam asmenės laimės ir 
sveikatos.

DULR Valdyba.

KORTA VIMAS PRAŽUDĖ 
VISĄ ŠEIMĄ

Panevėžys. — čia atsitiko 
šeimos tragedija, kokių reta 
esti Lietuvoje. Agronomas 
Kubilius, jaunas, gabus vy
ras, savanoris, turėjo silpny
bę prie kortų, ir šiomis die
nomis pralošė didesnę sumą 
valdiškų pinigų; sako, per 
20,000 litų. Jau ir anksčiau 
jis turėjęs nesmagumų su 
valdiškų pinigų pereikvoji
mais per kortavimą. Šis pra- 
silošimas agr. Kubilių taip 
smarkiai paveikė, kad jis 
ryžosi gelbėtis nuo bėdos ir 
gėdos visos savo šeimos mir
timi. Agr. Kubilius, nunuo
dijęs savo 4 — 5 metų sū
nelį, nušovė savo žmoną ir 
pats nusišovė!

— Išsinuomavusieji Ne
muną žvejai skundžiasi, kad 
labai sumažėjo sugaunamos 
žuvies kiekis, o žuvų parei
kalavimas didėja.

MASPETHO 
dbaugijos

RAVIMO 1

Vyskupo į 
Vardo draugija 
steigta 1933 n 
Steigi®0 dieno 
yyrtį kuriems 
dėstė draugi;’ 
jos tikslą kun. 
įenoje išrinkt 
yaldyba: Kazii 
tas pirm, (jai 
fflonas Cerebie;

< kolas Baltrūną

į Laikinoji va 
pirmą šv. Vare 
rinkimą 1933 n 
Naują narių pi 
Ai ir nuolatin 
r-bon išrenka 
Mockevičius — 
tautas Niedzi 
pirm., Mykok 

I protokolų rašt. 
Inina — finans 

las Baltrūnas • 
Lekešis — dve 
jau gausingas 

.■y nių vyrų susir
j šv. Vardo drai 

noje padarė pi 
uolumu prade 
rišką darbą. J 
pijoje.

į Šiemet saus 
j do draugijai, 
f kanka grąžą 
,| sugyvenimo š

šešerių m
■ draugijos gy 
i je randame 1 
I gių ir girtin’ 
| Reguliarių s 
140, specijal 
K svarbu paž 
g draugijos vj 
g suorganizavi 
j šiandien m 
g šventimo rod 
I nui, kunigam 
| rapijos parei 
I madieniais ir 
I nyčios įsakyt 
I Vardo draugi 
I prie bažnyčio 

ĮBkolektas, susi 
į. rūpestingai p 
1. nui. Parapijos 
į užima sunkiai 

H tas, išlaiko g 
ĮI ir tvarką.

Visados yri 
J šios už gyi 

draugijos na 
antrą mėnesit
vai. ir toje d 
riai priima Kt 
pore. Mirusiai 
tai užprašo 
šias, aplanko 

j se, sukalba n 
1 bažnyčion ir į

Šioji draugi

pripažinti amerikiečiams, 
, anglams, prancūzams ir ki
tiems - specialines privilegi- 

j jas, kuriomis šie naudojosi 
Kinijoje. Mūšiai nesustabdy
ti ir japonai dabar ruošiasi 
tęsti savo užpuolimus gilyn.

Tautų Sąjunga visiškai 
reikšmės neteko. Tai įstaiga, 
į kurią buvo sudėtos ypač 
mažųjų valstybių viltys. 
Tautų Sąjungos autoritetas 
nebuvo tvirtas nuo pat pra
džios, kai ji atsisakė sutvar-
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Taipgi parduoda lietuviško bra- <£ 
voro alų iš New Britain J 

CREMO „CONNECTICUT BEST” J 
Pristato pareikalavus: sallūnams. ■£ 

krautuvėms, vestuvėms ir t.t. J 
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į PWta, 
tuvos sostinę 
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ntaunjos, itah 
’ i Wk jaAJ 
las Kmjosif^ I 
mekeno konferencija, J 
ipkarpė Čekoslovakiją j 
iety Amerikos respuhį.

pernai pasireiškė 
ii baimės dėl didėjąs. 
Vokietijos ir itaijd 
agandos, todėl JimJ 
i Amerikos Valstybėj 
nesunku perKij^Į 

aigusioje Limos k< 
joje pravesti, savo Į 
I didesniam Amerika 
bių bendradarbiavime 
inti.

Sausio 6 d., 1939 m.

VIETOS ŽINIOS
MASPETHO ŠV. VARDO 

DRAUGIJOS 6 METŲ 
GYVAVIMO PERŽVALGA

žią vėliavą, kokią tik, kaip 
retenybę, galima pamatyti 
kitose bažnyčiose.

i suglaudus tenka pa- 
, kad pernai nieko 
neįvyko. Tie patys rfi- 
, ta pati mažų tautų 
tybių baimė, tie patys 
ų valstybių nepasoti- 
petitai. Bet šios ap- 

negalima užbaigti, 
ius kelių žodžių apie 
, kurioje ir pernai 
igė brolžudiškas 
Generolo Franco va- 
la kariuomenė ne
reikšmingų laimėji- 
e rodytų, kad pilie- 
is greitai pasibaig- 
jos laukuose lieja- 
jas yra aiškiausias 
, prie ko atveda 

laikų pragaištin- 
rvenimo pagrindus 
ų ideologijų įsi
kurs įmanomas 
tada, kur ir kada 

inūs liurbiškai už
ėmusias vietas tam- 
ištalams'.

MINIMAI IŠ 
LIETUVOS

ųjos Užsienių Lietu- 
lemti Valdyba svei- 
isų brolius ir seses 

su 1939-tais Kau
tais ir linki, kad sai- 
tėvų žeme amžiais ne- 
tų, kad tarp mūsų 
vienybė, ir linki kiek- 

i asmenės laimės ir 
tos.

DULR Valdyba.

[AVIMAS PRAŽUDĖ 
VISĄ ŠE1M4

levėžys. — Čia atsitiko 
is tragedija, kokių reta 
Lietuvoje. Agronomas 
liūs, jaunas, gabus vy- 
savanoris, turėjo silpny- 
rie kortų, ir šiomis die- 
s pralošė didesnę sum? 
iškų pinigų; sako, per 
10 litų. Jau ir anksčiau 
turėjęs nesmagumų su 

liškŲ pinigų pereikvoji- 
? per kortavimą. Šis pra
timas agr. Kubilių taip 
rkiai paveikė, kad jis 
si gelbėtis nuo bėdos ir 
s visos savo šeimos mir-

Agr. Kubilius, nunuo- 
į savo 4 — 5 metų sū- 

nušovė savo žmonų ir
i nusišovė.’

. jgsinuomavusieji Ne- 
į žvejai skundžiasi, kad 
sumažėjo sugaunamos 

s kiekis, o žuvų parei
simas didėja.

Vyskupo įsakymu, šv. 
Vardo draugija Maspethe į- 
steigta 1933 m. sausio 8 d. 
Steigimo dienoje įsirašė 32 
vyrai, kuriems smulkiai iš
dėstė draugijos įstatus ir 

- jos tikslą kun. Lekešis. Toje 
dienoje išrinkta ir laikina 
valdyba: Kazimieras Bruso- 
kas pirm, (jau miręs), Si
monas Cerebiejus, rašt., My
kolas Baltrūnas, ižd.

Laikinoji valdyba šaukia 
pirmą šv. Vardo dr-jos susi
rinkimą 1933 m. sausio 15 d. 
Naujų narių prisirašo 64 vy
rai ir nuolatinėn draugijos 
v-bon išrenkami: Simonas 
Mockevičius — pirm., Kas
tantas Niedzinskas — vice
pirm., Mykolas Tulaba — 
protokolų rašt., Antanas Sla- 
nina — finansų rašt., Myko
las Baltrūnas — ižd., kun. P. 
Lekešis — dvasios vadu. Čia 
jau gausingas būrys rinkti
nių vyrų susirašė į garbingą 

/ šv. Vardo draugiją; toje die
noje padarė priesaiką ir visu 
uolumu pradeda tikrai vy
rišką darbą Maspetho para
pijoje.

Šiemet sausio 8 d. šv. Var
do draugijai, Maspethe, su
kanka gražaus ir garbingo 
sugyvenimo šeši metai.

šešerių metų šv. Vardo 
draugijos gyvenimo istorijo
je randame labai daug džiu
gių ir girtinų atliktų darbų. 
Reguliarių susirinkimų buvo 
40, specijalių — 5. Labai 
svarbu pažymėti, kad šios 
draugijos vyrai nuo pat jos 
suorganizavimo dienos iki 

. šiandien nepaprasto pasi
šventimo rodė ir rodo klebo
nui, kunigams ir visuose pa
rapijos parengimuose. Sek
madieniais ir šventėse, Baž
nyčios įsakytose, tik Švento 
Vardo draugijos vyrai stovi 
prie bažnyčios durų, padaro 
kolektas, suskaito pinigus ir 
rūpestingai perduoda klebo
nui. Parapijos parengimuose 
užima sunkiausias darbo vie
tas, išlaiko gražią lygsvarą 
ir tvarką.

Visados yra laikomos mi
šios už gyvus ir mirusius 
draugijos narius kiekvieną 
antrą mėnesio sekmadienį, 9 
vai. ir toje dienoje visi na
riai priima Komuniją in cor- 
pore. Mirusiam nariui atski
rai užprašo gedulingas mi
šias, aplanko mirusį namuo
se, sukalba rožančių, palydi 
bažnyčion ir į kapus.

Šioji draugija įsigijo gra- rinkimą ateiti.

Draugija atsižymi auko
mis: misijų reikalams 20 
dol., katalikiškai spaudai pa
laikyti — 10 dol., radijo va
landai — 5 dol., geriems 
tikslams — 37 dol. 50 et.; 
laikraš. Amerikos turi geros 
vertės šėrus, aktyviai daly
vauja diecezijos šv. Vardo 
seimuose ir L. K. Federaci
jos posėdžiuose.

Dabartinė šv. Vardo val
dyba: Povilas Kubilius — 
pirm., Simonas Pažereckas 
— vicepirm., Jonas Očikas 
prot. rašt., Antanas Ražic- 
kas — fin. rašt., Jonas Lau- 
rynaitis — ižd., kleb. kun. J. 
Balkūnas — dvasios vadas.

Kurie norėtų daugiau su
sipažinti su minėta šv. Var
do^ draugija, prašome atsi
lankyti sausio 8 d. 5 vai. va
kare į par. salę, kur rengia
mas draugijos šešerių metų 
gyvavimo balius su šokiais, 
kalbomis, dainomis, žaidi
mais ir skaniais užkandžiais. 
Įžanga tik 25 centai.

MASPETHO ŽINUTĖS

— Pernai vietinėje para
pijoje buvo 40 krikštų, 26 
vedybos, 16 mirimų.

— Maspetho lietuviai pa
matuotai džiaugiasi, kad 
pernai išmokėta visa naujos 
bažnyčios skola. Pernai pa
rapija sumokėjo 13,374 dol. 
53 et. turėtos skolos. Nauji 
Metai pradėti bažnyčioje, 
kuri neapsunkinta jokiomis 
skolomis.

— Žaidimų — laimėjimų 
vakarai jau prasidėjo ir bus 
kiekvieną antradienį, 8 vai. 
vak., Tautinėje salėje, kam
pas Clinton ir Willow Avės.

MArket 2-5270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

I. Kralikauskas — Savininke 
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Maspetho šv. Vardo draugija su savo kleb. kun. J. Balkūnu ir dvasios vadu kun. P. Lekešiu.

kuriuos gyvenimo ir charak
terio bruožus, lietuvio d-ro 
moralisto dvipusę moralę, 
jauno klieriko pagundas ir 
išgyvenimus, Ig. šeinius vi
sur išlaiko savotišką origi
nalų stilių, visur pabrėžia 
natūralų žmogaus ir gamtos 
santykį. Jo personažai pasi
žymi i: Jviduahais bruožais, 
jo gamta pilna gyvybės, sa
va, lietuviška, vaizdai dvel-. 

;kia gaiviu kūrybiškumu.
5. Br. Buivydaitė, „Trys 

bičiuliai”. Apysaka jauni
mui. Meniškai D. Tarabil- 
daitės iliustruota. 2 lt. 50 et. 
Šioje apysakoje žinoma jau
nimo literatūros rašytoja 
gražiai pavaizduoja pavyz
dingą jaunuolių veržimąsi į 
savarankišką gyvenimą.

PAŠALPA LIETUVOS LAI
SVĖS KOVOTOJAMS

SNIEGO BALIUS

Angelų Karalienės par. so- 
dalietės rengia sniego balių, 
įvyksiantį sausio 14 d., 8 v. 
vak., par. salėje. Gros J. Na
vicko orkestras. Bilietas 35 
et., vaikams 15 et. Visiems 
užtikrintas linksmas vakarė
lis.

Kaip praeity sodalietės 
palinksmino visus, taip ir 
dabar pasistengs visus gra
žiai priimti.

Sodalietės bendrai priims 
Komuniją per 9 vai. mišias 
sausio 15 d. Visos narės pra
šomos susirinkti nors 15 mi
nučių prieš 9 vai. į par. salę.

A. V.

APYLINKĖS SEIMELIS

Apylinkės Katalikų Sei
melis šaukiamas sausio 29 
d., 2 vai. popiet, Angelų Ka-

VV1A AL ’ V AAA'-' TV X A. V

Praeitą antradienį susirinku- |raIien®s Par« salėje, Brook-
si publika smagiai praleido 
laiką. Ateityje laukiama dar 
gausingiau atsilankant.

— Mokyklos vaikučių va
karas bus kitą sekmadienį, 
sausio 15 d„ 4:30 vai. popiet. 
Visi kviečiami atsilankyti.

lyne. Seimelio programa bus 
paskelbta vėliau.

Visos katalikų draugijos 
prašomos išrinkti savo at
stovus ir iš anksto ruoštis, 
kad Seimelis praeitų geriau
siu pasisekimu.

Feder. Apskr. Valdyba.
NAŠLIŲ DĖMESIUI

ĮVAIRIOS ŽINIOS

taip, kad vietos gyventojai, 
subėgę pas išradėją, prašė 
sulaikyti savo mašiną; jis 
sulaikė. Išradėjas žadėjo pa
rodyti „prajovus” sausio 3 
d.

Federalinė valdžia pasky
rė 2 mil. dol. naujoms karei
vinėms Fort Hamilton, 
Brooklyne, pastatyti.

Federacijos Naujų Metų 
sutikimo balius labai gražiai 
pasisekė, nors nebuvo per
daug žmonių.

Už gražiausią apsirengi
mą pirmą dovaną laimėjo 
Alešauskienė, antrą — Tur- 
lienė, trečią — Slančiauskai- 
tė.

Naujų Metų dieną New 
Yorko mieste automobiliai 
užmušė 10 asmenų.

N. J. RADIJO KONCERTAS

New Jersey lietuvių radijo 
vedėjai savo koncertą ir ba
lių turės sausio 15 d. Grand 
Paradise salėje, 318 Grand 
St., Brooklyne. Baltos Leli
jos choras smarkiai rengiasi 
gerai pasirodyti, ši pramo
ga rengiama drauge su Pi
liečių klubu.

Federacijos metinis susi
rinkimas įvyks šį pirmadie
nį, sausio 9 d. Visi kviečia
mi dalyvauti, nes bus svar
bių kalbų.

Bus tariamasi išleisti mė
nesinį biuletenį, skirti sti
pendiją vienam ar keliems 
Great Necko jaunuoliams. 
Dalyvaus kun. Lekešis. Ren- 
gsim koncertą gavėnią, nu- 
tarsim paremti savo spaudą 
ir t.t. " Vietinis.

tiek vilčių, tiek kovų ir lie
tuvių aukų turėjo žūti vien 
dėl to, kad daugelis ponų 
dvarininkų nusigando bau
džiavos panaikinimo ir susi
dėjo su lenkais, kuriems rū
pėjo lenkų-lietuvių r unija. 
Karžygiškam Pliateraitės 
asmeniui šiuo veikalu pasta
tytas nemirštamas pamink
las.

4. Ignas Šeinius, „Aš dar 
kartą grįžtu”. Novelės. Sa
kalas. 304 psl. 4 lt. Savo no
velėse vaizduodamas suo
mių, olandų diplomatų kai

Kaunas. — Seimas priėmė 
stipendijų ir paskolų grąži
nimo įstatymą ir taip pat 
svarsto 1800 Nepriklauso
mybės kovotojų pripažinimą 
savanoriais, kuriems aprū
pinti numatoma skirti 600,- 
000 litų.

LIETUVIŠKA

RESTAURACIJA
BAR ir GRILL

Gaminam Valgius Amerikoniš
ko ir Lietuviško Stiliaus. Čia 
taip pat galima gauti Ameri
kos išdirbinio ir importuotu 

degtinių, visokių vynų 
ir gero alaus

JOSEPH ZEIDAT
Savininkas

411 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

GREAT NECK, L. I.

NAUJOS SAKALO
KNYGOS

Šv. Monikos moterų našlių 
draugijos susirinkimas įvyks 
penktadienį, sausio 6 d., 8 v. 
vak., Apreiškimo par. salėje. 
Visos narės kviečiamos gau
singai atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti. Bus tariama
si būsimo našlių baliaus rei
kalu.

Visos Didžiojo New Yorko 
našlės kviečiamos į šį susi-

Pereitą sekmadienį New 
Yorko valstybės gubernato
rius Lehman buvo prisaik
dintas sekantiems 4 metams. 
Inauguracija įvyko sausio 
2 d. Albany, N. Y. Drauge 
su juo prisiekė ir jo padėjė
jas Poletti.

Gruodžio 29 d. Great 
Necko vyčių krepšinio ko
manda žaidė prieš Brookly- 
no vyčius. Galim pranešti, 
kad mūsų vyčiai geriau žai
dė, nes laimėjo 45:41 taškų 
santykiu. Žaidimas buvo la
bai įtemptas; visi atsilankę 
gerokai šaukė! Great Necko 
komanda žais prieš Brookly- 
no vyčius vas. 2 d. Brook
lyne. Iš mūsų žada net ke
turi automobiliai nuvažiuoti.

3. A. Vienuolis, Raštai. 
XI. „1831 metai”. Istorinės 
1831 metų Lietuvos sukili
mo tragedijos 8 paveikslų 
dramatizuota kronika. Sa
kalas. 206 psl. 3 lt.

Įžymusis mūsų beletristas 
šiuo veikalu parodo, kad ir 
draminė forma jam lengvai 
yra nugalima, įspūdingai li
teratūriškai ir sceniškai su- 
dorojant tokią sunkią me
džiagą, kurią sudaro 1831 
metų sukilimo tragedija. 
Kodėl tragedija? Ogi kad

i I
1 SOF’S ! 
į SMART SHOES ■
I ČEVERYKAI VISAI ŠEIMAI j 

ŽEMOMIS KAINOMIS II ■
Į Dr. Posner’s Ir 
| Douglas vyrams ir 
J moterims aukštos 
| rūšies čeverykal 

nupigintomis
| kainomis

j 329 Grand Street,
I Brooklyn, N. Y.
1______ _________________
s-*?*’ ja1 z??/J./zjaazaa* £

Tel. EVergreen 7-4335 •
j • i

STEPHEN AROMISKIS 
(ARMAKAUSKAS)

Graborius - Balzamuoto jas >
MODERNIŠKA KOPLYČIA \

423 Metropolitan Avė.. ;
Brooklyn, N. Y. >

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(BIELIAUSKAS)

Graborius ir Balsamuotojas

660 Grand St. Brooklyn, N.Y.

Telefonas: STagg 2-4409

ALEKS. RADZEVIČIUS
IR SŪNUS

Garboriai - Balsamuotojai

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią) 

Duodu automobilius vestuvėms, 

krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Trommers alaus dirbtuvė 
Naujų Metų proga apdova
nojo visus savo darbininkus 
dovanomis — bonusais.

Vyčiai Naujų Metų dieną 
aplankė daugumą lietuvių ir 
visiems linkėjo linksmų ir 
laimingų naujų metų sulauk
ti. Visiems tai patiko ir net 
kiti sveikintojus pavaišino.

? k HAVEMEYER 8 OZ59 
® R AL P H K R U C H ’ 

FOTOGRAFAS
65-23 Grand-Avenue 
-. /maspetH. N .y.

PIRMĄ SYKĮ BROOKLYNE

New Jersey Liet. Radio Valandos
kurią girdite Sekmad. 9 v. ryte, iš stoties WHOM 1450

Koncertas ir Šokiai
kc.

Iš Buenos Aires, Argenti
na, praneša, kad Juan Bai- 
zorri Vedar išradęs lietui 
sukelti mašiną. Kada išradė
jas paleido savo mašiną dar
ban, tai mieste aptemo ir 
pradėjo žaibai ir perkūnijos

Dešimt jaunuolių buvo at
silankę į Brooklyną per Ka
lėdas į Apreiškimo par. jau
nimo draugijos (CYA.) šo
kius. Visi pranešė, kad ba
lius buvo labai sėkmingas; 
visi atsilankę labai gražiai 
ir linksmai praleido laiką.

IŠNUOMOJAMI
5 kambariai. Yra* gražus 
dinning room. Visi kamba
riai šviesūs. Susisiekimas 
patogus Renda (nuoma) ne
brangi.

1876 Hart Street, 
Ridgewood, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA
Graborius ir Balsamuotojas

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA 
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas 
NOTARY PUBLIC

337 Union A v., Brooklyn, N.Y
Namas tas pats, tiktai miesto pa 

tvarkymu pamainytas numeris bu 

vuslo 107 Union Avenue.

DAINUOS BALTOS LELIJOS CHORAS 
Vedamas Vlado Žuko

Bus pavienių Dainų, Duetų ir kitų įvairių 
PAMARGINIMŲ

ŠOKIAMS GROS N. J. RADIO ORKESTRĄ 
Vedama Adolfo Smelskio 
ĮVYKS SEKMADIENĮ

Sausio - Jan. 15, 1939
GRAND PARADISE HALL

318 Grand Street,
Pradžia 5:30 vai. po pietų.

Visus ir visas kviečia —
N. J. Lietuvių Radio Valandos Vedėjai.

Brooklyn, N.
Įžanga 50 centų

GRAND CHAIR CORPORATION

MODERNIŠKA VYNO 
IR LIKERIŲ 
KRAUTUVĖ

Paveiksle matyti vie
nos iš moderniškiausių 
Williamsburgho vyno ir 
likerių krautuvės vidus. 
Ji randasi 788 Grand 
St., Brooklyne. Jos savi
ninkas —

Anthony Rossi.

LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

Papuoškite savo namu? 
naujais „Dienet Setais”.

Paimame senus rakandu.1 
ir juos perdirbę padarome 
kaip naujus. Prašome užeiti 
pasikalbėti ir pamatyti mū
sų rakandus.

ANT. PETRAITIS
Biznio Vedėjas

409 Grand Street,
Te].

Brooklyn, N. Y.
EVergreen 7-8451



6 AMERIKA Sausio 6 d., 1939 m.

Apylinkes Seimelio Belaukiant Parapijos jaunuolių krep
šinio (basketball) vakarai 
prasidėjo trečiadienį, sausio

ta ji turėjo paskambinti ir tautinių šokių šokėjų grupė, „STUDENTŲ ŽODIS” DOVANAI

Šio mėnesio paskutinį sek
madienį, t. y. sausio 29 d., 
Angelų Karalienės par. salė
je, kviečiamas APYLINKĖS 
KATALIKŲ SEIMELIS, ku
riam darbotvarkę paruošia, 
kaip jau įprasta, Federaci
jos Apskrities valdyba. Sei
meliui paprastai tenka per- 

x žvelgti praėjusių metų apy
linkės katalikų visuomenės 
organizuotoji veikla, patyri
nėti pasisekimų ir nepasise
kimų priežastis ir paieškoti 
naujų priemonių sekančių 
metų veiklai. Seimelis meta 
kelis šūkius, kurių prisilai
kant dirbamas visuomeninis 
katalikiškas ir lietuviškas

drauge su kitų grupių žmo
nėmis ir nuo mūsų priklau
sys Pasaulinėje parodoje 
Lietuvos skyriaus pasiseki
mo stambi dalis ir ypač Lie
tuvių Dienos tinkamas pra- 
vedimas.

Mūsų apylinkės gyvastin
gu ir kūrybiniu ramsčiu yra 
ką tik penkmetį paminėjęs 
savas laikraštis — Amerika. 
Seimelis, be abejonės, galės 
ir turės paieškoti vykusių 
priemonių savo laikraščiui 
dar labiau tobulinti, plėsti. 
Laikraštis, nors ir per ne
mažus vargus įsigijo plataus 
pasitikėjimo, todėl apylinkės 
katalikų visuomenės veikė-

4 d., vakare ir bus kiekvie
ną trečiadienį McCaddin 
Hall, Berry St., tarp So. 2nd 
ir So. 3rd gatvių, Brooklyne. 
Bus krepšinio žaidimai ir 
šokiai, kuriems gros geras 
orkestras. Bilietai tik 20 
centų. Vietos ir apylinkės 
jaunimui bus gera proga 
kiekvieną trečiadienį pasi
šokti su savaisiais. Ragina
me remti mūsų parapijos 
jaunimo dedamas pastangas.

Šv. Vardo šventėje, šį sek
madienį, draugija 9 vai. mi
šiose eis bendrai prie Komu
nijos. Po mišių 10 vai. par. 
salėje bus susirinkimas.

darbas. Seimely dalyvauja 
veikliausi įvairių draugijų 
asmenys, kuriems visuome 
ninis darbas yra visai arti 
širdies.

Šiemetiniam seimeliui 
prieš akis daug apsvarstyti- 
nų darbų. Šiai apylinkei ten
ka didelė garbė, bet dar di
desnė pareiga — pateisinti 
Federacijos Tarybos sudė
tus lūkesčius į mūsų apylin
kę. Mums teks suruošti Vi
suotinį Amerikos Lietuvių 
Katalikų Kongresą, kurs į- 
vyks rugsėjo 11 ir 12 d.d. 
Šio Kongreso vyriausiu ruo
šėju yra Federacijos Vado- 
vvbė, bet apylinkės katalikų 
visuomenei teks atlikti svar
bius techniškus darbus, pa
rūpinti Kongreso dalyviams 
tinkamas apystovas, kurios 
leistų jiems sėkmingiausiai 
atlikti savo darbus.

Kitas labai svarbus apy
linkei uždavinys — tinka
miausiai prisidėti savo dar
bu Pasaulinės parodos Lie
tuvos skyriaus pasisekimui 
užtikrinti. Parodai remti ko
mitete katalikų visuomenės 
atstovai aktyviai dalyvauja

jai nenori būti tik jausmin
gais jo rėmėjais, bet siekia 
apčiuopiamiau rūpintis savo 
laikraščio reikalais.

Seimelio darbų tvarkoje 
bus ir bene svarbiausias 
klausimas — praktiškai rū
pintis savo visuomenės atei
timi, kurios pagrindas yra 
niekas kitas, kaip tik mūsų 
jaunimas. Įtraukimas jauni
mo į visuomeninio darbo 
vietas buvo, yra ir bus nuo
latinis mūsų rūpestis ir už
davinys.

Yra jr daugiau svarbių 
klausimų, kurie turės rasti 
vietos ir laiko Apylinkės 
Seimelio posėdyje. Dabar 
jau laikas visiems mūsų vi
suomenės darbuotojams pa
galvoti apie čia suminėtus 
klausimus ir paieškoti ver
tingų atsakymų į juos.

Visos draugijos jau dabar 
turi išrinkti savo atstovus į 
besiartinantį seimelį. Visi 
atminkime, kad sausio 29 d. 
mūsų būtina pareiga atvyk
ti į Angelų Karalienės para
pijos salę, kur bendrai svar
stysime gyvastingus klausi
mus.

Kviečiama visi parapijos vy
rai dalyvauti ir prisirašyti 
prie šios garbingos draugi
jos. Mėnesinis mokestis tik 
10 c. Gražu ir garbinga prie 
šios taip svarbios katali
kams draugijos priklausyti.

priedo.

Smuikininkė M. Digriūtė, 
New York universiteto mu
zikos mokyklos studentė, be
ne pirmą kartą pasirodė 
tarp lietuvių ir visus klausy
tojus sužavėjo savo drąsiai 
ir apsukriai valdomu smui
ku, kurs jos rankose davė 
visus pageidaujamus gar
sus. Tai tikrai daug žadanti 
menininkė; jei laikysis savo 
siekiamo tikslo kely, ji kaip 
ir M. Žudžiūtė, taps mūsiš
kėje muzikos padangėje gra
žus papuošalas.

Gerai žinomas Hoffmanas 
savo programoje turėjo pa
sirinkęs ir sunkesnių daly
kų, kaip Bacho Kalėdų ora
torijos vieną ariją. Drauge 
su Lietuvos Daina jis sudai-

Lillijos Stilsonaitės-Antana- 
vičienės vedama ir didelis 
orkestras, kurs gros lietuvių 
kompozicijas. Lietuvių vaka
ras bus kartu su rumunais. 
Įžanga 35 c. su „Daily Mir
ror” kuponu.

Sausio 11 d. lietuviai tu
rėtų gausingai atsilankyti, 
parodyti savo vieningumą ir 
stiprumą. Šie parengimai 
garsinami Daily Mirror kas
dien.

Nepamirškite lietuvių va
karo sausio 11 d., Manhat
tan Center teatre, 34 gatvė 
ir 8 Ave., New Yorke. Gera 
ateiti kuo anksčiausiai, nes 
vietos nerezervuotos. Galima 
rinktis nuo 7 vai. vak.

Nuvažiavimas labai leng
vas — visomis traukinių li-

navo Sasnausko Karvelėlio nijomis važiuoti ligi 34 gat- 
solo partiją'. Jam dainuojant vės.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
PASKELBIMO 

MINĖJIMAS

Vasario 16 d. sukanka 21 
metai, kai buvo paskelbta 
Lietuvos nepriklausomybė. 
Kasmet iškilmingai minėda
vome Vasario 16 šventę, ne- 
atsiliksim nei šiemet. Ka
dangi Lietuvai pavojai šiuo 
laiku dar didesni, todėl ne
priklausomybės paskelbimo 
šventę šiemet turime ypa
tingiau paminėti.

Federacijos apskritis mi
nėjimą ruošia vasario 12 d., 
sekmadienį, Grand Paradise
•salėje. Visos organizacijos ilš 
prašomos tą dieną neturėti 
savo pramogų; visi lietuviai 
kviečiami ko gausingiausiai 
dalyvauti vasario 12 d. pro
gramoje. Po kalbų ir kon
certinės dalies bus pasilink
sminimas, kuriam gros Jono 
Navicko Nakties Pelėdų or
kestras.

piet. Visoms narėms svarbu 
dalyvauti ir išrinkti tinka
mą vaĮdybą.

Sausio 22 d. rengiama va
karienė, turėsime ir jos rei
kalais pasitarti. Jau prasidė
jo naujų narių vajus, tad tu
rime ieškoti ir gauti naujų 
narių. Visos narės kviečia
mos prikalbinti savo drau
ges tapti sąjungietėmis. Vi
soms moterims naudinga 
priklausyti ir būti apdraus
tomis.

Laukiam narių ir viešnių.
Kp. Pirm.

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

ŠV. JURGIO PARAPIJA

Mot. S-gos 35 kp. metinis 
susirinkimas bus šį sekma
dienį, sausio 8 d., 4 vai. po

Parapijai žengiant į savo 
gyvavimo 51 metus, mano
ma labai daug kas nuveikti. 
Mūsų kleb. kun. J. Aleksiū- 
nas nori šiais metais suma
žinti, kiek galima, parapijos 
skolą, nes kiekvieną pusme
tį parapijai reikia mokėti 
gana daug nuošimčių. Šie
met žadama turėti 4 didžiu
lius parengimus, kurie bus 
paskelbti kiek vėliau. Jiems 
jau ruošiamasi.

LIETUVIŠKI BARAVYKAI Į

MĖGSTAMAS ŽIEMOS SKANĖSTAS 1
Grybus lietuviai ypatingai nfėgsta. Dabar yra geriausia ‘ 

proga paragauti tikrų lietuviškų baravykų. Užtai pirkda- i 
mi mūsų importuotų „Maisto” lietuviškų mėsų, savo gro- j 
šerniuko ar bučerio prašykite ir lietuviškų baravykų vi r- j 
tinęs. Į

Užsakymus priimame tokius: baravykų — nemažiau 50 1 
svarų, mėsų — nemažiau 5 dėžių. !

LITHUANIAN-AMERICAN
IMPORT & EXPORT CORPORATION

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

Šv. Vardo draugija rengia 
Užgavėnių balių, kurs įvyks 
parapijos salėje, So. 4th ir 
Roebling gatvių kampe, va
sario 17 d., penktadienį. Ku
rie yra dalyvavę draugijos 
parengimuose, tai žino, kad 
ir šiame parengime bus pil
nai patenkinti. Visi esate 
laukiami.

Parapijos choro pratybos 
būna penktadienių vakarais 
Šį penktadienį po pamaldų 
bus choro svarbus susirinki
mas. Visi choristai dalyvau
kite.

pora kitų kūrinių (jų tarpe 
ir Žilevičiaus Močiute širde
le), sėkmingai armoniumu 
grojo R. Kurdinaitis.

Publikos buvo apie 100. 
Koncerto programa
gerai paruošta ir tinkamai 
atlikta. Ateity reikėtų duoti 
daugiau lietuviškų kūrinių.

Žg. J.

MIRĖ

visai

LIETUVIŲ VIEŠAS 
PASIRODYMAS

Pereitą sekmadienį prane
šta, kad sausio 3 d. prade
damas parapijiečių lanky
mas. Kalėdojimo metu kuni
gai lankys parapijiečius nuo 
5 iki 10 vai. vak.

Edvardas Sergalis veda
Juliją Kukurytę.

Pereitą sekmadienį pakri
kštytas Vizevičių sūnus Jur
gio Kazimiero vardu.

Moterų S-gos 24 kp. meti
nis susirinkimas įvyks šį 
pirmadienį, sausio 9 d., 8 v. 
vak., parapijos salėje. Visos 
narės prašomos šiame susi
rinkime dalyvauti.

PAVYKUS KONCERTAS

New Yorko laikraštis Dai
ly Mirror rengia tautiškų 
šokių ir dainų vakarus, ku
rie įvyksta Manhattan Cen
ter, 34 gatvė ir 8 Ave., New 
Yorke.

Tūkstantinės minios žmo
nių lankė jau įvykusius suo
mių, ukrainų, italų, lenkų ir 
kitų tautų vakarus.

Lietuviai irgi turės progą 
pasirodyti su savo dainomis 
ir šokiais. Lietuvių vakaras 
bus sausio 11 d., ateinantį 
trečiadienį. Programą išpil
dys: Angelų Karalienės par. 
choras, muz. Dulkės veda
mas; Lietuvos Dainos an
samblis, V. Tamkiūtės ved. 
solistas Aleks. Vasiliauskas

Nuo Naujų Metų „Studentų žodis” ATPIGINTAS. Me
tinė prenumerata sąjungos nariams studentams tik $1.00 
ir visiems skaitytojams, sumokėjusiems pilną metinę pre
numeratą IKI SAUSIO 1 D. duodama DOVANŲ po 1 kny
gą: 1. dr. Starkaus „Lietuvių Kalbos Gramatiką” vertės 
$1. 2. „Kelionė į Šv. Žemę” ir 3. „Jėzus Kristus Šv. Sa
kramente”. Arba po 2 knygas iš šių: 1. „Gyvenimo meni
ninkė”. 2. „Pranašyste”. 3. „10 Metų smuklėje”. 4. „Du 
vainiku”. _ 5. „Žydų Karalius” ir 6. „Vaizdeliai”. Taigi, 
„Studentų Žodis” dykai. Visiems kitiems $2, tačiau su 
dovanomis Jums kainuos tik $1.00. Juk tai beveik dykai.

„Stud .žodis” 1939 m. PAĮVAIRINAMAS 1. įdomiais 
straipsniais, 2. gražiomis nuotraukomis, 3. plačia apžval
ga. STUDENTAMS BENDRADARBIAMS už geriausius 
straipsnius SKIRIAMOS PINIGINĖS PREMIJOS. Proga 
i/mokti lietuvių kalbą. Proga išsilavinti, nes „Stud. Žo
dis” yra kultūros, mokslo ir Amerikos visuomeninio gy
venimo žurnalas.

Skaitykite ir bendradarbiaukite!
„Stud. žodžio” Administracija

52!
8th

Sofija Čiuprinskienė, 
metų, gyvenusi 189 So. 
St., Brooklyne, mirė sausio 
3 d.; palaidota sausio 5 d. 
šv. Jono kapinėse iš Angelų 
Karalienės par. bažnyčios.

Gruodžio 31 d. mirė Mari
ja Sisler, 56 m., gyv. 111 
Clarckson Avė. Palaidota 
sausio 3 d.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

Ar supažindinai bent vie
ną savo kaimyną su savo 
laikraščiu AMERIKA?

8 BROOKLYN 
CENTRAL PALACE, 

Inc.
I. Miller, Sav.

I

baliams, banke- !Salė 
tams, vestuvėms ir ki- j 

tokiems tikslams.

16-18 Manhattan Avė. 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 4-6696
, | jo*--- M-----

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 NO 6th STREET

VALANDOS: 
8—10 ryte 
1—2 P. P. 
6—8 vak.

Šventadieniais susitarus 
Tel.: EVergreen 8-9330

DR. ED. W. ŽUKAUSKAS

4302 FLATLANDS AVENUE

VALANDOS: 
1—2 P. P. 
6—8 vak. 
Ir pagal sutarti 
Tel.: NAvarre, 8-1919

DR- A. .PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 SO. 4th STREET

VALANDOS.- 
9—13 ryte 
l—„8 vak 

Penktadieniais uždaryta 
Tel.: EVergreen 7-6868

f-----------------------------
1 Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

1 219 So. 4th Street, Brooklyn, N. Y.
j (Williamsburgh Bridge Plaza)

Tel. Virginia 7-4499
BARRY P. SHALINS

(BRONIUS 6ALINSKA8)
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)

Gruodžio 30 d. Lietuvių 
muzikos menininkų dr-ja 
Susivienijimo salėje suruo
šė Kalėdų muzikos vakarą, 
kurio programą atliko Lie
tuvos Dainos grupė (ved. V. 
Tamkiūtė), pianistė M. Žu- 
džiūtė, smuikininkė M. Di- 
griūtė, baritonas K. Hoffma- 
nas ir R. Kurdinaitis (armo- 
nium), akompanavo P. Ro- 

itella. Visa programa atlikta 
labai meniškai, tiksliai. Lie
tuvos Daina, nors ir negau- 
[Singa grupė, bet labai muzi- 
kališkai susidainavusi; ji 
tikru maldingumu sugiedojo 
lietuviams artimas Naujalio 
giesmes Tyliąją naktį ir Pie
menėliams. Jos sudainuotuo
se kūriniuose buvo ryškus 
meliodijos atjautimas, gilus 
į dainos turinį įsigyveni
mas.

Publika labai šiltai pri
ėmė naujas, stipriai aiškia
me talente bręstančias jau
nas jėgas — pianistę Mil- 
dredą žudžiūtę ir smuikinin
kę Margaretą Digriūtę. M. 
žudžiūtė jau visai artistiš
kai lekiojančiais po pianą 
pirštais paskambino Šopeno, 
Lišto, Albeniz, Iberto ir 
Moszkovskio kūrinius; pub
likos pakartotinai iššaukta 
ir gausiai gėlėmis apdovano

Įsteigta 1892 • Tel. STagg 2-2173

Robert Lipton
LAIKRODININKAS

701 Grand St. Arti Graham Ave. Brooklyn
MOKYKLOS UŽBAIGTUVEMS DOVANOS 

Mokyklos užbaigos aukso žiedai ..............  nuo
Rankiniai laikrodėliai (Wrist watches) .... nuo 
Kryželiai ir užraktėliai su retežėliais.......nuo
Waterman plunksna ir paišelio setas......  nuo

$3.50
2.25
1.50
1.50

Maži rankpinigiai užtikrins jums bent kurį 
daiktelį iki pareikalavimo.

Paminėkite apie šį skelbimą ir gausite nuolaidą
ATDARA VAKARAIS Ekspertiškas laikrodėlių

taisymas

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

Daugiau kaitros už jūsų pini
gą. Jūsų ‘kaimynai naudoja 
Tru-Ember Coal Co. anglis ir 
patenkinti. Kodėl jums nepa
sekti jų pavyzdžiu.

IRU - EMBER COAL COMPANY
(LIETUVIŲ KOMPANIJA)

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

Tel. EVergreen 8-7027
GARSAS BAKERY, Inc.

Savininkas — A. SHRUPSKIS
GERA DUONA — ŽMOGAUS SVEIKATA

Lietuviai yra sveiki Ir stiprūs žmonas todėl, kad Jie valgo tikrą LletuvlSKą
Duoną. ’’GARSO’’ KEPTUVE kepa geriausią lietuvišką duoną, keiksiu 

Ir pyragaičius vestuvėms bei kitokiems pokyliams
Siunčia Ir | kitus miestus.

68 So. 2nd Street, Brooklyn, N. Y.

f Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
1 GERIAUSIOS RŪŠIES
< Lengvi nžkandėlal, kava, arbata, Hot Chocolate
< PUSRYČIAI — Pietūs — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
ž AISKRYMAS gamintas namie 16 geriausios Smetonos. ALŪS 18 geriausių >
į bravorų Parengimams priimami užsakymai. Kreipkitės:
g ‘ J. GINKUS
495 Grand Street; Brooklyn, N. Y J

Tel. NEwtown 9-4464 NOTARY PUBLIC

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS 
UNDERTAKER AND EMBALMER

REAL ESTATE — GENERAL INSURANCE

54-41—72nd Street, Maspeth, N. Y.

Tel.; EVergreen 7-1645 Lie. No. L886

PIRKITE SAVO LIKERĮ ŠVENTĖMS

SU PASITIKĖJIMU

MANHATTAN LIQUOR KRAUTUVĖJE

264 Grand St., Kampas Roebling St.

didžiausioje, geriausioje, žemiausių kai
nų ir labiausiai pasitikimoje regtinės 

krautuvėje, Brooklyne.

Degtinė yra dovana, kuri tikrai 
patenkins, jei pirksite

Manhattan Liquor Store
f 264 Grand Street, Kampas Roebling St., Brooklyn


