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Į Ruošiant šį numerį spau- 
jL džiaugsmas maišosi su 
lįaimės jausmais. Džiaugs
iąs, kad Lietuva susigrąži- 
į savo sostinę Vilnių ir 
Kiaus kraštą. Baimė, kad 
įetuvos teritorijon tenka į- 

■ jiisti svetima kariuomenė.
1 Bet būkime atviri ir prak

tiški Dabartinėse sąlygose 
Lietuva galėjo patekti ir į 
visai kitokią padėtį. Lietu- 
n® draugai turėjo padary

ti dar didesnes nuolaidas ir 
oi tai nieko negauti. Lietu
fa, bent šiuo metu, išvaira- 
10 savo laivą patogiausia
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nariai ir jos 
mi žinoti, kads 
iį įvyks Fede- 
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Džiaugtis turime todėl, 
kad Lietuvos siekiai, jos tei
sėtos kovos užgrobtai sosti
nei atgauti nebuvo tuščios. 
Vilniuje ir vilniečių krašte 
suspindės lietuviška saulė, 
ten prabils lietuviškas žodis, 
gyviau sutvaskės sužeista 
lietuviška širdis.

ighetti” vah- 
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Turime neslėpti ir baimės 
jausmų. Didelis kaimynas 

j atsiųs savo kariuomenę, ku- 
ri kiekvienu momentu gali 
luti pavartota ir nedraugiš- 

j kam žygiui. Bet jos buvimas 
' bus didelis egzaminas ir kai
myno nuoširdumui bei gerai 
valiai įrodyti.
Praeitame numeryje šioje 

pat vietoje buvo parašyta, 
kad Sovietų Rusija iki šiol 
Lietuvos atžvilgiu buvo vi
sai korektiška; taip pat bu
vo pažymėta, kad derybų 

!metu turėtumėm būti tyloki 
j ir palūkėti tikslių žinių. Da
bar tenka tik laukti, kad 

I Sovietų elgsena Lietuvos at
žvilgiu nepasikeistų. Baimės 
Jausmas nesvetimas ir drą
siausiems asmenims, todėl 

j dėl jo nei kiek nesigėdinam. 
] Pagyvensim, susiprasim su 
j nauja aplinkuma — gal ir 
į baimė pranyks.

Amerikiečių spaudos agen
tūra iš Kauno spalių 11 d. 
2:40 vai. popiet pranešė, kad 
Lietuvos vyriausybė savo 
būstinę iš Kaimo perkelia į 
Vilnių pirmadienį, spalių 16 
d. Tą dieną Sovietų kariuo
menė evakuoja Vilniaus kra
štą.

Kaune spalių 11 d. reikš
tas nepaprastas džiaugsmas. 
Karo muziejuje 50,000 žmo
nių minia atidavė savo pa
garbą Nežinomo Kareivio 
kapui, tuomi padėkodama 
tiems Tėvynės vaikams, ku
rie žuvo Nepriklausomybės 
kovose.

Visas Kaunas spalių 11 d. 
paplūdęs gausingomis minio
mis, kurios reiškia didžiau
sią entuziazmą. Tūkstanti
nės minios buvo nužygiavu
sios į Prezidentūrą išlieti 
savo džiaugsmą.
Lietuvos politikos vadai 
yra įsitikinę, kad visos vals
tybės pripažins Lietuvai at
gautą teritoriją ir sostinę, 
kur ir Lietuvos nepriklauso
mybė paskelbta.

Visur pripažįstama, kad 
Sov. Rusija iš Lietuvos ga
vo daug mažiau koncesijų, 
nei iš Latvijos ir Estijos.
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Maskvos oficialus laikraš- 
tis „Izvestia”, kritikuoda- 

| mas anglų pasiryžimą sunai- 
I kinti hitlerizmą, pažymi, kad 
Į gyvename ne tuos laikus, 
I kai kuri nors ideologija ga- 
j lėtų būti išnaikinta kardu ir 
ugnimi. Tai tokia tiesa, kuri 
per tūkstančius metų įrody
ta, kad jos nevertėtų ir mi
nėti. Įdomu tik tai, kad tos 
tiesos išreiškimas jau randa 
vietos komunistuose, kurie

■bent iki šiol savo idėjiniams 
I priešams negailėdavo nei 

kardo, nei ugnies.
Kad kardu ir ugnimi ne

išnaikinsi idėjos, geriausiai 
įrodė katalikybė, kurios 
skleidėjai pirmaisiais am
žiais buvo žudomi, naikina
mi, kurios išpažinėjai ir 
šiandie kai kuriose vietose 

j skaudžiai persekiojami. Tą 
B tiesą išbandė ir lietuvių tau- 
I [ ta, kurią per šimtmečius no

rėta išnaikinti kardu ir ug-
I iiimi.

Maskva. — Komunistų 
partijos oficialus laikraštis 
„Izvestia” paskelbė straipsnį 
apie taiką ir karą, pasisaky
damas, kad Anglijos ir Pran
cūzijos karas prieš Vokieti
ją yra visai be pagrindo, 
kad jis negali būti pateisi
namas. Laikraštis nurodo, 
kad galima Hitlerio siūly
mus atmesti, pakeisti ar pri
imti, bet jie esąs pagrindas 
svarstymams.

Laikraščiui labai nepatin
ka Anglijos pasisakymas, 
kad bus kariaujama tikslu 
sutriuškinti hitlerizmą. „Iz
vestia” nurodo, kad jokia 
idėja negali būti išnaikinta 
kardu ir ugnimi. Straipsnyje 
rašoma apkaltinimo žodis 
Prancūzijos ir Anglijos ad
resu, kurioms primetamas 
noras valdyti pasaulį ir tik 
tuo tikslu jos, esą, ir kariau
jančios.

je ir tarpusaviame sutikime 
kurtų saugų ir visai žmoni
jai naudingą, nepriklausomą 
lietuvišką gyvenimą.
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Kalbant apie naują Lietu
vos gyvenimo laikotarpio 
pradžią, negalima nepaminė
ti ministerių Urbšio ir Bi
zausko, gen. Raštikio ir vi
sos vieningos Lietuvos vy
riausybės, kuriai teko tartis 

.su Sovietų Sąjunga. Visų 
šių garbingų vyrų tikslas 
buvo ne kokias savo vietas 
apginti, bet išsaugoti Lietu
vos nepriklausomumą, su
grąžinti priešo atimtą sosti
nę, užtikrinti saugų gyveni
mą visiems savo krašto žmo
nėms.

Vieninga Lietuvos vyriau
sybė, turėdama krašto pasi
tikėjimą, kuris nuolat auga, 
galės dar sėkmingiau vai
ruoti valstybės vairą. Visų 
mūsų linkėjimas, kad Lietu
vos žmonės vienybėje, meilė-1 ką.

O dabar žodis mūsų arti
miems bendradarbiams. 
Siaučiantis karas, pasikeitu
si Lietuvos padėtis šiuo me
tu reikalauja kuo daugiau 
laikraščio vietos skirti svar
biems reikalams. Mes dar 
negalime padidinti „Ameri
kos” puslapių skaičiaus, to
dėl prašome visus korespon
dentus savo kolonijų žinias 
rašyti kiek galima trum
piau. Rašykit dažniau ir 
daugiau, bet trumpiau. Atsi
sakykime nuo plačių aprašy
mų apie vakarienes, balius, 
pagerbimo puotas, o praneš- 
kime apie tokius įvykius, ku
rie visiems įdomūs, kurie 
skatina kitų vietų lietuvius į 
darbą, kurie reikšmingi ir 
ateičiai. Visiems bendradar
biams ačiū už nuolatinę tal-

Juozas Urbšys,
Lietuvos užsienio reikalų 
ministeris, vadovavęs Lietu
vos delegacijai pasitarimuo
se su Sovietų Rusijos vy
riausybe.

DALADIER ATMETA
HITLERIO TAIKĄ

d.Paryžius. — Spalių 11 _. 
Prancūzijos ministeris pir
mininkas Daladier per radi
ją pasakė kalbą, kurioje jis 
griežtai atmetė Hitlerio pa
siūlytą taiką, išreikštą kal
boje Vokietijos reichstagui. 
Daladier pažymėjo, kad ne
galima pasitikėti Hitlerio žo
džiu, kurs daug kartų buvo 
sulaužytas.

Daladier pasakė, kad 
Prancūzija kovos drauge su 
Anglija, kol Vokietija galės 
garantuoti pastovią taiką 
Europoje. Savo kalboje jis 
pateisino vyriausybės žygį 
prieš Prancūzijos komunis
tus, kurių partija uždaryta 
ir daugelis jų vadų suimta. 
Daladier nurodė, kad komu
nistai nebuvo sąžiningi; 
anksčiau jie puolę vyriausy
bę, kodėl ji negynusi Čeko
slovakijos, o dabar puolą 
vyriausybę, kam ji ėmusi 
ginti Lenkiją nuo užpuolimo.

VOKIETIJA IŠKRAUSTO
VOKIEČIUS IŠ BALTIJOS

Berlynas. — Vokietijos 
vyriausybė susitarė su Esti
jos, Latvijos ir, tur būt, su 
Lietuvos vyriausybėmis iš
kraustyti visus vokiečius iš 
tų valstybių į Vokietiją. 
Latvijoje vokiečių gyveno 
apie 65 tūkstančiai, Estijoje 
— apie 15 tūkst., o Lietuvo
je — apie 35 tūkst. Praneša
ma, kad ne visi vokiečiai no
riai važiuoja į Vokietiją, 
kur jų laukia neaiškus ryto
jus. Noriai važiuoja tik jau
nuoliai. Iš Estijos vokiečių 
dalis jau išgabenta keliais 
laivais. Rygoje jau stovi ke
li laivai paruošti vokiečius 
išgabenti.

Pranešama, kad Vokietija 
pasiūlė Lietuvai pasikeisti 
gyventojais; į vokiečių vie
tas Vokietija Lietuvai siūlo 
lietuvius, gyvenančius Ryt
prūsiuose ir Suvalkų apylin
kėse, kurias dabar Vokietija 
gavo iš panaikintos Lenki
jos.

Pirmieji atgabenti vokie
čiai iš Estijos apgyvendinti 
lenkų pastatytame Gdynios 
uoste. Kiti bus apgyvendinti 
iš Lenkijos gautose žemėse 
ir miestuose.

Paskutinėmis žiniomis, 
Vokietija dar nesusitarė su 
Lietuva dėl vokiečių gyven
tojų perkėlimo į Vokietiją.

Spalių 11 d. anksti ryte 
radijas ir kitos žinių agen
tūros pranešė, kad spalių 10 
d. Maskvoje pasirašyta Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos 
sutartis, pagal kurią Lietu
va atgauna Vilniaus miestą 
ir Vilniaus kraštą ir sudaro
mas susitarimas dėl abipu
sės pagalbos.

Lietuvos ir Sovietų Rusi
jos pasitarimai pradėti spa
lių 3 d., kai Lietuvos užsie
nio reikalų ministeris Juozas 
Urbšys atvyko su palydo
vais į Maskvą, kur jis sutik
tas labai šiltai. Atvykęs 
Urbšys tuojau turėjo pasi
matymą su Sov. Rusijos ko
misarų tarybos pirmininku 
ir užsienio reikalų komisaru 
Molotovu, Stalinu ir kitais 
svarbiais pareigūnais. Spa
lių 4 d. Urbšys orlaiviu grį
žo į Kauną pranešti Lietu
vos vyriausybei apie Sovietų 
pasiūlymus.

Spalių 7 d. Urbšys grįžo į 
Maskvą, bet jau ne vienas. 
Su juo drauge vyko Lietu
vos ministerio pirmininko 
padėjėjas ministeris Kazys 
Bizauskas, kariuomenės va
das gen. Stasys Raštikis, 
pulk. Rupšys, dir. Norkaitis 
(ekonominio departamento 
direktorius), °dr. Krivickas 
(tarptautinės, teisės žino
vas), T. Petkevičius (preky
binės teisės žinovas), dr. 
Vladas Viliamaš (geografi
jos žinovas) ir Montvila, už
sienio reikalų1 ministerijos 
tarnautojas.

Padidinta Lietuvos dele
gacija atvyko į Maskvą vė
lai vakare ir tuojau pradė
tos tolimesnės derybos. Ma
tyti, kad pasitarimai buvo 
ilgi. Pirmieji pranešimai nu
rodė, kad Sovietų vyriausy
bė sutinka perleisti Lietuvai 
tik lietuviškiausias Vilniaus 
krašto apskritis, pasilikda-' nui. Sutarties turinys skel-

Kazys Bizauskas, 
Lietuvos ministerio pirmi
ninko padėjėjas, buvęs Lie
tuvos atstovas Amerikoje, 
dalyvavęs Lietuvos pasitari
muose su Sov. Rusijos vy
riausybe.

ma sau Vilnių. Kiek vėliau 
pranešta, kad Sovietai su
tinka grąžinti visą Vilniaus 
kraštą su Vilniumi, bet rei
kalaudama iš Lietuvos auto
nominių teisių Vilniaus kra
štui. Lietuvos delegacijai, 
aišku, teko įtempti visas sa
vo jėgas pasitarimų metu.

Spalių 9 d., pirmadienį, K. 
Bizauskas ir gen. Raštikis 
grįžo į Kauną pranešti apie 
naujų pasitarimų davinius. 
Tą dieną vakare įvyko ilgas 
Lietuvos vyriausybės posė
dis, kuriame galutinai nusi
statyta iki kokių ribų eiti, 
tęsiant derybas su Sovietais. 
Spalių 10 d. Bizauskas ir 
Raštikis grįžo atgal į Mask
vą ir vakare ministeris Urb
šys su Molotovu pasirašė 
sutartį, dalyvaujant Stali-

HITLERIO ’’TAIKOS” PASIŪLYMAI
Spalių 6 d. Hitleris buvo 

sušaukęs reichstagą (tautos 
atstovų susirinkimą) nepa
prasto posėdžio, kuriame jis 
pasakė ilgą kalbą, pranešda
mas apie pasibaigusį karą 
Lenkijoje, apie santykius su 
Rusija ir padarė savo pasku
tinės veiklos apžvalgą. Savo 
kalboje jis pažymėjo, kad 
karo jis nenorįs, kad su An
glija Vokietija neturinti jo
kio ginčo. Anglijos ir Pran
cūzijos adresu Hitleris pa
reiškė savo taikos planą iš 
šių punktų:

1. Turi būti pripažintos 
naujos Vokietijos teritorijos, 
kurios atitinka istorines, et
nografines ir ekonomines są
lygas; 2. gyvenamos vietos 
turi būti pritaikintos pagal 
tautybes, kitaip sakant — 
išspręsti tautinių mažumų 
klausimą; 3. surasti priemo
nes išspręsti žydų klausimą; 
4. pertvarkyti Rytų Europo
je susisiekimą ir ekonominį 
gyvenimą, kad būtų nauda 
visiems gyventojams; 5. už
tikrinti saugumą; 6. sudary
ti naują Lenkijos valstybę, 
kuri nebūtų priešvokiška ir 
priešrusiška.

Savo kalboje Hitleris rei
kalavo grąžinti Vokietijai 
didžiojo karo metu praras
tas kolonijas. Jis nurodė, 
kad saugumas nebus užtik
rintas, jei nebus įvykdytas 
didesnis nusiginklavimas ir 
suvaržytas vartojimas žiau-

rių karinių priemonių. Baig
damas savo 80 minučių kal
bą, Hitleris pasakė, kad jo 
pasiūlymas taikai yra pa
skutinis. Jei jo pasiūlymai 
būsią atmesti, tada Vokieti
ja eis į karą visomis savo jė
gomis. Paskutiniai jo žodžiai 
buvo nukreipti Dievo adre
su...

Hitlerio kalba šioje šalyje 
perduota per radiją. Sostinė
se ji tuojau studijuota ir vi
sur buvo vieninga nuomonė, 
kad Hitleris tikrai karo to
liau nenori, tačiau jis nenori 
ir jokių nuolaidų, gelbėda
mas savo vardą vokiečių 
tautoje. Jis pabrėžtinai pa
žymėjo, kad Vokietija su So
vietų Rusija pasiekė aiškaus 
susitarimo gyventi geruose 
kaimyniniuose santykiuose, 
kad jos abi drauge svarstys 
Rytų Europą liečiančius 
klausimus, tačiau komunistų 
spauda Maskvoje nekalba 
taip aiškiai apie abipusį ben
dradarbiavimą.

Londone ir Paryžiuje tuo
jau atsakyta, kad ten visiš
kai netikima naujais Hitle
rio taikos pažadais. Prancū
zijos ministeris pirmininkas 
Daladier pareiškė, kad pran
cūzai kariaus jiems primes
tą karą iki galutinės perga
lės, kuri užtikrins Europoje 
teisingumą ir pastovią tai-

biamas čia pat; vertimas nė
ra oficialus, bet esame tikri, 
kad jis atitinka sutarties tu
rinį.

Rašant šiuos žodžius tie
sioginių žinių iš Kauno dar 
neturėta, bet amerikiečių 
spaudos agentūros pranešė, 
kad spalių 11 d. visoje Lie
tuvoje reikšta didelio džiaug
smo ryšium su Vilniaus per
leidimu Lietuvai. Kaune, 
kaip pranešama, namai pa
puošti tautinėmis vėliavo
mis, mokyklose paskelbta 
šventė, minint svarbų įvykį 
Lietuvos gyvenime.

Kada Lietuvos kariuome
nė įžengs į Vilnių, taip pat 
dar nežinoma. Galima many
ti, kad tai įvyks ateinančios 
savaitės pradžioje, kai bus 
pasikeista sutarties patvirti
nimo dokumentais.

Iš Lietuvos pusės sutartį 
turės patvirtinti Lietuvos 
seimas, kuris šiuo metu yra 
susirinkęs paprastos rude
ninės sesijos.

Maskvoje pasirašytos su
tarties turinys toks:

SSSR Vyriausio Sovieto 
Prezidiumas iš vienos pusės 
ir Lietuvos Respublikos Pre
zidentas iš kitos:

Norėdami vystyti draugiš
kus santykius,^ įsteigtus 1920 
metų liepos lg d. taikos su
tartimi ir pagrįstus nepri
klausomos yalstybės egzis
tencijos pripažinimu ir į ki
tos valstybė^vidaųs reika
lus nesikišimu;

Pripažindami, kad 1920 
metų liepos 12 d. taikos su
tartis ir 1926 m. rugsėjo 28 
d. nepuolimo ir taikaus gin
čų sprendimo paktas tebe
veikia, kaip jų abipusio san
tykiavimo pagrindas;

Būdami įsitikinę, kad ap
tarimas abipusio saugumo 
užtikrinimo ryškių sąlygų ir 
teisingas išsprendimas Vil
niaus miesto ir Vilniaus kra
što, neteisėtai Lenkijos at
plėšto iš Lietuvos, valstybi
nio priklausomumo, sutinka 
su abiejų susitariančių ša
lių interesais,

rado reikalinga sudaryti 
sekančią sutartį apie Vil
niaus miesto ir Vilniaus kra
što perdavimą Lietuvos res
publikai ir abipusią pagalbą 
tarp Sovietų Sąjungos ir 
Lietuvos ir šiam reikalui pa
skyrė savo autorizuotus at
stovus :

Vyr. Sovieto Prezidiumas 
— Viačeslavą Molotovą, liau
dies komisarų tarybos pir
mininką ir užsienio reikalų 
komisarą, o Lietuvos Res
publikos Prezidentas — Juo
zą Urbšį, užsienio reikalų 
ministerį; šie autorizuoti as
menys, pasikeitę savo įgalio
jimais, rado juos tinkamoje 
formoje ir tvarkingus ir su
sitarė sekančiai:

Straipsnis I.
Tikslu konsoliduoti SSSR 

ir Lietuvos draugiškus san
tykius, Vilniaus miestas ir 
Vilniaus kraštas Sovietų Są
jungos perduodamas Lietu
vos Respublikai ir įjungia
mas į Lietuvos valstybės te
ritoriją; siena tarp SSSR ir 
Lietuvos nustatoma pagal 
žemėlapį, pridedamą prie 
šios sutarties; ši siena bus 
smulkiai nurodyta prideda
mame protokle.

Straipsnis H.
Sovietų Sąjunga ir Lietu

va sutinka teikti viena kitai 
visokią pagalbą, įimant ir

■ karinę, jei būtų užpuolimas 
, ar užpuolimo pavojus prieš 

Lietuvą arba užpuolimas ar 
užpuolimo pavojus prieš So
vietų Sąjungą per Lietuvos 
teritoriją iš bet kurios Eu
ropos valstybės.

Straipsnis HI.
Sovietų Sąjunga sutinka 

suteikti Lietuvos kariuome
nei palankiomis sąlygomis 
pagalbą ginklais ir kitomis 
karinėmis priemonėmis.

Straipsnis IV.
Sovietų Sąjunga ir Lietu

va susitaria bendrai užtik
rinti Lietuvos valstybinių 
sienų saugumą ir šiam tiks
lui Sovietų Sąjunga gauna 
teisę laikyti, savo išlaidomis, 
Sovietų oro ir sausumos ka
rines jėgas, griežtai riboto 
dydžio, Lietuvos respublikos 
vietose, nustatytose abipusiu 
susitarimu. Šių karinių da
lių vietos ir ribos, kuriose 
jos galės būti pastatytos, jų 
dydis kiekvienoje vietoje ir 
taip pat kiti klausimai, kaip 
ekonominiai, administraci
niai, jurisdikcijos ir kiti, 
ryšium su Sovietų karinių 
jėgų buvimu Lietuvos teri
torijoje pagal šį susitarimą 
bus tvarkomi specialiais su
sitarimais. Vietas ir namus, 
reikalingus šiam tikslui, Lie
tuvos vyriausybė parūpins 
išnuomuoti palankiomis są
lygomis.

Straipsnis V.
Jei kiltų, if /^Tvo

jus prieš Lietuvą ar' prieš 
Sovietų Sąjungą per Lietu
vos teritoriją, abi susita
riančios šalys tuojau aptars 
susidariusią padėtį ir, abi
pusiu susitarimu, imsis visų 
priemonių, reikalingų abiejų 
susitariančių šalių teritorijų 
nepaliečiamumui apsaugoti.

Straipsnis VI.
Abi susitariančios šalys 

susitaria nesudaryti jokių 
sąjungų nei dalyvauti jokio
se koalicijose, nukreiptose 
prieš katrą iš susitariančių 
šalių.

Straipsnis VH.
Šios sutarties vykdymas 

jokiu atžvilgiu neturės pa
liesti susitariančių šalių su
vereninių teisių, ypač jų val
stybinės organizacijos, eko
nominės ir socialinės siste
mos, karinių priemonių ir, 
apskritai, į vidaus reikalus 
nesikišimo principo. Sovietų 
sausumos ir oro karinių jė
gų buvimo vietos (str. III) 
visais atsitikimais palieka 
neatskiriama Lietuvos res
publikos teritorijos dalis.

Straipsnis VHI.
Ši sutartis abipusės pagal

bos atžvilgiu (str. II ir VH) 
galioja penkiolikai metų; 
jeigu viena iš susitariančių 
šalių neras reikalo jos nu
traukti, pranešdama apie tai 
vieneriais metais prieš jos 
terminą, šie susitarimai au
tomatiškai įsigalios dar de
šimčiai metų.

Straipsnis IX.
Sutartis įsigalioja pasikei

tus ratifikacijos priemonė
mis. Šių priemonių pasikeiti
mas įvyks Kaune šešių dienų 
laikotarpyje nuo sutarties 
pasirašymo dienos. Ši sutar
tis pasirašyta dviejuose ori
ginaluose, rusų ir lietuvių 
kalbomis, Maskvoje, 1939 
metų spalių 10 d.

Viačeslov Molotov,
Juozas Urbšys.
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Naujas Istorijos Lapas
Mūsų Tėvynė Lietuva spalių 10 d. pradėjo naują savo 

nepriklausomo gyvenimo knygos istorinį lapą. Pagal pa
sirašytą su Sovietų Rusija susitarimą, Lietuva atgauna 
savo sostinę ir Vilniaus kraštą, kurį klastingas priešas 
prieš 19 metų buvo išplėšęs. Vilniaus kraštas grįžta teisė
tam šeimininkui, kurs jo ištikimai laukė, kurs be jokios 
atvangos jam išlaisvinti dirbo. Viso pasaulio kampuose iš
siskirstę lietuviai ryžtingai dainavo antru himnu tapusią 
dainą „Ei, pasauli, mes be Vilniaus nenurimsim”. Ši dai
na stiprino jauniausią ir seniausią lietuvį. Lietuvis veikė 
ir kita kryptimi. Ne tik diplomatine veikla, ne tik patri- 
jotinius jausmus žadinančia daina, bet jis veikė ir malda 
į Aušros Vartų Dievo Motiną, globojančią Vilniaus kraštą.

I

Dar per anksti daryti plačias išvadas iš ką tik Maskvoje 
pasirašytos Lietuvos-Sovietų Sąjungos sutarties, kurios 
galia užtikrinta mažiausiai penkiolikai metų. Galime pa
sakyti, kad ši sutartis savo turiniu yra Lietuvos vyriausy
bės ir visos lietuvių tautos savo kaimynų atžvilgiu korek
tiškumo padarinys. Lyginant ją su Sov. Rusijos sutarti
mis su Estija ir Latvija, turime pripažinti, kad ji yra pa
lankiausia. Tiesa, Lietuva sutinka leisti Sovietų Rusijai 
įsteigti savo oro ir sausumos karinių jėgų bazes, bet už 
šias nuolaidas Lietuva ir gauna tai, kas jai teisėtai pri
klauso. Kai Latvija įpareigojama pagelbėti Sov. Rusijai 
gintis, jei Sov. Rusija būtų puolama per Latvijos ir Estijos 
teritoriją, Lietuva įsipareigojo teikti karinę pagalbą tik 
tuo atsitikimu, kai Rusija puolama per Lietuvos teritoriją.

Žinoma, blogą įspūdį daro minėtas sutartyje punktas, 
leidžiąs Sovietams turėti savo kariuomenę Lietuvos teri
torijoje, bet turime suprasti naujas sąlygas, į kurias pa
teko mažos valstybės, turinčios bendras sienas su dide
liais kaimynais. Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių geo
grafinė padėtis tokia, kad neįmanoma gyventi visiškai ne
priklausomai, kai tarptautiniame gyvenime viešpatauja tik 
jėgos, ne i&tSsirdaus bendradarbiavimo ^hsiausvyra. 

Taigi, neturime beviltiškai žiūrėti į visiškai naują padėtį, 
kurion Lietuva šiomis dienomis pateko.

Sutartis skamba gražiai, bet visa priklausys nuo to, 
kaip ji bus vykdoma. Jei Sovietų Rusija neatsisakys ge
ros valios, Lietuvos klestėjimas nebus sulaikytas, Lietu
vos suverenumas nebus pažeidžiamas. Juk istorija žino 
atsitikimų, kad svetima kariuomenė yra stovėjusi kitoje 
valstybėje ne okupaciniais tikslais. Tikėkime, kad ir So
vietų kariuomenė stovės Lietuvos teritorijoje tik tiems 
tikslams, kurie pažymėti pasirašytoje sutartyje.

Sutartis pripažįsta Lietuvai visai savarankišką tvarky
mąsi viduje, pripažįsta jai jos socialinę ir ekonominę siste
mą; abi valstybės pasižada nesikišti į viena kitos viduji
nius reikalus. Šis nuostatas labai svarbus. Nuo jo vyk
dymo priklausys abipusiai geri santykiai. Sovietų Rusi
jos vidujinė santvarka visai neprivalėtų turėti jokios įta
kos į Lietuvos vidaus gyvenimą. Aišku, ideologinės pro
pagandos iš komunistinio internacijonalo bus labai sunku 
išvengti. Komunistų idėjos apimti asmenys šiandie Lie
tuvoje pasijus daug laisviau, bet iš kitos pusės gali būti 
ir teigiamų rezultatų, kuriuos galima šiaip pramatyti:

Lietuvos atsakingi pareigūnai turės nukreipti energin
gas pastangas į socialinį klausimą. Lietuvos visi žmonės 
— kaimiečiai, bežemiai, miestų darbininkai, tarnautojai, 
kurie ir dabar turėjo žmoniškas gyvenimo sąlygas, turės 
susilaukti dar palankesnių aplinkybių gyventi. Nors kun. 
Krupavičius pravedė didelę žemės reformą, bet per pasku
tinius keleris metus jos vaisiai šiek tiek sumažinti, tad 
vyriausybei, numatome, teks praplėsti žemės reformą, 
kad dar didesnis skaičius bežemių taptų savarankiškais 
žmonėmis. Turės būti išlygintas dar pastebimas valdi
ninkų, turtingesnių asmenų ir vadinamos liaudies žmonių 
skirtumas visuomenėje. Tikybą išpažįstantiems žmonėms 
pavojus galės būti mažesnis, jei Kristaus paliktų 
meilės, lygybės ir teisingumo dėsnių skelbėjai ir vykdyto
jai dar arčiau pasieks visą visuomenę ir visada bus su ja, 
joje ir už ją.

Kai Lietuvoje socialinis gyvenimas puikiai žydės, kai 
jos gyventojų visiška dauguma turės sąlygas smagiau gy
venti, tada jokia užsieninė propaganda sukurti naują san
tvarką nebus pavojinga. Lietuvos žmonės, tikime, supras 
naujas gyvenimo sąlygas ir stengsis jas paversti kiek ga
lima daugiau įmanomomis dirbti ir gyventi. Todėl bent 
šiuo metu turime žiūrėti į naują Lietuvos gyvenimo laiko
tarpį šviesiomis akimis, kurios tačiau neturi būti už
merktos.

Nauja padėtis turi dar labiau įpareigoti mus visus dirb
ti. Lietuviška sąžinė lai nuolat primena kiekvieno lietuvio 
pareigas, o tikinčiųjų maldos lai krypsta dabar į Aušros 
Vartų Vilniuje Dievo Motiną, kad Ji išmelstų pas Aukš
čiausią ypatingų malonių Lietuvai ir visai lietuvių tautai.

Jei man tektų eiti pro Joną kapą, 
Sustočiau ten ir pasėdėčiau valandėlę, 
Dėl to, kad kartą ir mane buvo prarijusi gilioji tamsa, 
Ir vis dėlto iš ten aš gyvas išėjau.

Jei man tektų eiti pro Nerono laidojimo vietą, 
Aš vėjui pasakyčiau: — Taigi, taigi! — 
Aš, kurs degančiam pasauly griežiau smuiku, 
Aš, kurs iškrėčiau tiek išdaigų, krėsti nevertų.

Aš ieškau taip pat ir Sinbado kapo.
Norėčiau paspausti jo dvasios ranką ir pasakyti:
— Nei vienas iš mudviejų nemirėm anksti, ar gi?

O paskutinė Nebuchadnezzaro poilsio vieta —
Kai ten nuvyksiu, aš vėjui pasakysiu:
— Tu valgei žolę; man teko valgyti varnieną, — 
Kuriam klojasi geriau — šiam momentui ar sekantiems 

metams ?

Jack Cade, John Brown, Jesse James,
Ir ten galėčiau atsisėsti ir pabūti valandėlę.
Manau, galėčiau pasakyti aš jų kapų akmenims:
Dieve, leisk man atsiminti visus kuklius nugalėtuosius.

Galėčiau aš žmonių prašyti, kad bertų pelenus ant jų galvų 
Vardu ano saržento Belleau miškuose,
Einančio į būgnų garsus, šaukiančio savo vyrus:
■— Eikšiakite, jūs — ! Ar jūs norit amžinai gyventi?

Išvertė Julius Baniulis.

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Kauno ir provincijos 

knygynuose išpirkti visi Eu
ropos žemėlapiai ir knygy
nai gavo telegrafu užsakyti 
didelius žemėlapių kiekius 
Vokietijoje ir kituose kraš
tuose.

— Pašaukus kai kuriuos 
atsarginius karo pratimams, 
atsirado daug jaunų vyrų, 
kurie prašėsi savanoriais į 
kariuomenę, pareikšdami no
rą, reikalui esant, ginklu 
ginti savo krašto nepriklau
somybę.

— Šiauliuose begrindžiant 
miesto gatves, rasta daug 
labai senų archeologinių ra
dinių, kaip tai žalvarinių 
apyrankių, smeigtukų, pla
tus geležinis kardas ir kt., 
kurie, spėjama, yra iš 4 — 8 
amžiaus.

— Nors abudu Lietuvos 
cukraus fabrikai greitu lai
ku pradeda gaminti cukrų iš 
šių metų cukrinių runkelių 
derliaus, tačiau, atsargos dė- 
liai, užpirkta cukraus ir už
sieniuose. Liepojun atgaben
ta 13,000 maišų po 100 kilo
gramų maišas ir dar laukia
ma apie 7,500 maišų. Šieme
tinis cukrinių runkelių der
lius yra neblogas, atrodo ge
resnis už pernykštį. Viso 
šiems metams cukraus run
kelių yra kontraktuota 180,- 
000 tonų.

— Respublikos Preziden
tas paskelbė nepaprastuoju 
metu tautos ūkiui tvarkyti 
įstatymą, kuriuo finansų mi- 
nisteris įgaliojamas leisti į- 
sakymus šiais reikalais: 1. 
prekių ir medžiagų įvežimo, 
išvežimo bei jų paskirstymo,
2. gamybos ir tausojimo ir
3. gaminių paskirstymo, par
davimo sąlygų bei kainų 
normavimo. Nusižengę įsa
kymams bus griežtai bau
džiami.

— Kauno burmistras Mer
kys buvo išleidęs atsišauki
mą į visus laisvus nuo kari
nės prievolės vyrus ir į mo
teris, kviesdamas užsirašyti 
savanoriais ugniagesiais, ku
rie esant reikalui padėtų 
miesto gaisrininkams.

— Kaunas buvo pasidaręs 
vienu svarbesnių punktų, 
per kurį pravažiuoja vienos, 
tai kitos kariaujančios šalies 
pareigūnai. Per Kauną grįžo 
į Berlyną Vokietijos amba
sados Varšuvoj personalas, 
kitą dieną per Tilžę — Tau
ragę atvyko į Kauną Lenki
jos generalinis komisaras 
Dancige Chodackis su savo 
artimiausiais bendradar
biais, viso 11 asmenų, ku-

lėktuvais 
ir „Stasys 
laiką per- 
153 mote-

riuos vokiečiai buvo sulaikę 
ir paskui pristatė iki Lietu
vos sienos.

— Pirmąja Lietuvos vi
daus oro susisiekimo linija, 
kuri veikė tarp Kauno ir 
Palangos nuo birželio 3 d. 
iki rugsėjo 4 d. ir buvo pa
laikoma dviem keleiviniais 
dvimotoriniais 
„Stepas Darius” 
Girėnas”, per tą 
skrido 620 vyrų,
rys ir 12 vaikų. Pašto siun
tinių persiųsta 3,476 kg, ba
gažo apmokamo 237 kg, ne
apmokamo 35513 kg. Viso 
lėktuvai padarė 218 kelionių 
ir nuskrido 48,200 kilomet
rų. Per visus tris mėnesius 
neįvyko jokio sutrikimo, tik 
vieną kartą didelėj migio; 
lėktuvas turėjo pasukti į 
Šaulius ir nusileisti aerodro
me. Jauniausias keleivis šia 
linija skrido majoro Gecevi- 
čiaus 5 mėnesių sūnus, se
niausieji — dr. J. šliupas ir 
M. Jankus.

— Taupumo ir atsargos 
sumetimais Lietuvoje suvar
žytas laikinai motorino, ben
zino, gazolino, žibalo ir kt. 
naftos produktų pardavimas, 
taip pat laikinai uždrausta 
parduoti privatiems asme
nims ir reikalams koksą ir 
anglis. Kaip skystasis, taip 
kietasis kuras pirmoje eilė
je taupomas valdžios ir pra
monės reikalams. Gyvento
jams patariama apsirūpinti 
malkų ir durpių kuru.

— Ministerių T-bos nuta
rimu dar labiau suvaržomas 
valiutos bei mokamųjų prie
monių išsiuntimas į užsie
nius. Prekybos ir Pramonės 
Rūmai pradėjo registraciją, 
kiek Lietuvoje esama žalia
vų atsargos ir kiek kuriai 
įmonei žaliavų reikalinga.

— Rugsėjo vidury Kaune 
buvo derybos su SSSR pre
kybos atstovu Jefanovu 1940 
metų prekybos susitarimo su 
SSSR, reikalu šiemet So
vietų Sąjungoj numatyta už
pirkti didesnius kiekius dru
skos, naftos produktų ir an
glių.

— Iš užsienių gaunami pa
siūlymai parduoti grūdus už 
žymiai aukštesnes, negu iki 
šiol kainas.

— Paštas iš Lietuvos į 
Vokietiją, Italiją ir Šveica
riją eina per Vokietiją, o į 
visas kitas valstybes ir kra
štus per Rygą — Stockhol- 
mą. i

— Nežiūrint pačioje Lie
tuvos pašonėje siautusio ' 
žiauraus karo, mažajame

Kokia yra vokiečių 
Siegfriedo linija

Prancūzams atsitverus 
nuo Vokietijos Maginot ( Ma
žino) linija, vokiečių karo 
vadovybė taip pat nutarė 
neapsileisti ir atsilyginti tuo 
pačiu.

1938 m. liepos mėnesį po 
inspekcinio linijos darbų ap
žiūrėjimo dabartinis field- 
maršalas Goeringas oficia
liai pareiškė, kad statoma 
Siegfriedo liija, kurią dabar 
vokiečiai vadina „Vakarų 
volu” — „Westwoll”.

1938 m. Siegfriedo linijos 
statyba jau buvo varoma 
400 kilometrų ilgy. Linija 
buvo vedama nuo Belgijos 
sienos ligi Šveicarijos sie
nos. Prie jos dirbo apie pu-

Marianapc

pasienio susisiekime su kai
mynais permainų kaip ir ne
buvo pastebėta. Su Vokieti
ja vyksta visiškai norma
liai, tik tiek, kad iš Vokieti
jos į Lietuvos pusę atėjo žy
miai mažiau suaugusių vyrų 
ir šiaip susisiekimas suma
žėjęs.

— Lietuvos, Vokietijos ir 
Lenkijos sienų susidūrime 
paliai Vystytį Lietuvos pu
sės gyventojai gavo būti tik
rojo karo liudininkais, nes iš 
Lietuvos pusės matė žygiuo
jančias kariuomenes, lėktu
vų kautynes ore ir girdėjo 
sviedinių sproginėjimus. Y- 
patingai iš Lietuvos pusės 
jaustas karas Augustavo — 
Suvalkų — Seinų fronte. 
Dėl karo priežasčių neįvyko 
ir Dzūkų dainų šventė, kuri 
turėjo įvykti Alytuje rugsė
jo 3 d.

— Paskutinėmis dienomis 
atbėgo iš Klaipėdos krašto 
vis daugiau lietuvių iš tų, 
kurie gimę D. Lietuvoje, bu
vo pasilikę Klaipėdos krašte, 
kaip tai darbininkai, įsigiju
sieji Klaipėdos krašte ūkius 
ir kt.

— Nežiūrint tarptautinių 
įvykių įsitempimo, į Kauną 
tarptautiniai traukiniai at
eina visi, kurie anksčiau at
eidavo, tik tiek, kad dauge
lis jų vėlinasi ir keleivių 
skaičius žymiai sumažėjęs. 
Pašto susisiekimas laikinai 
sustojęs su Anglija ir Pran
cūzija, taip pat nutrūkęs oro 
pašto susisiekimas su užsie
niais. Taip pat yra nutrūkęs 
susisiekimas telefonu ir te
legrafu su visomis kariau
jančiomis valstybėmis ir to
mis šalimis, kurios iš Lietu
vos buvo tranzitu pasiekia
mos per Vokietiją ir Lenki
ją.

— Ryšium su kariniais 
įvykiais pasaulyje, tiriami 
Lietuvos užsieninės preky
bos — eksporto ir importo 
— reikalai. Tuo tarpu žy
miai suvaržytas benzino ir 
kitokio skystojo kuro varto
jimas ir tuo tikslu sumažini
mas automatrisų ir keleivi
nių autobusų judėjimas, o 
taip pat apribotas benzino 
pardavimas privatiems auto
busams, taksi ir automobi
liams. Kaune ir provincijoj 
nubausta eilė asmenų preky
bininkų ir vartotojų, kurie 
kėlė produktams kainas, ar
ba slėpė spekuliacijos tiks
lais reikalingiausias vartoji
mo prekes ir tokių, kurie 
pirkosi dideles atsargas pro
duktų be jokio reikalo.

— Nuo rugsėjo 7 d. pra
dėtos vizos ir norintiems 
vykti į neutralias Latviją, 
Estiją ir Šveicariją ir iš tų 
valstybių vykstantiems į 
Lietuvą.

— Be jau esamų suvaržy
mų išvykti į užsienius, da
bar karui kilus, 
kitų valstybių 
pravažiavimą ir 
svetimšaliams.
paskelbus
Kaune labai mažai liko sve
timšalių.

ir daugelis 
apsunkino 

įvažiavimą 
Valstybėms 

mobilizacijas,

sė milijono žmonių. Vien tik 
kelių statybos darbininkų 
čia dirbo apie 250,000. Be to, 
prie linijos darbų buvo pa
šaukta apie 100,000 privalo
mos darbo tarnybos vyrų bei 
85,000 kareivių. Linijos sta
tybai vadovavo trylika at
skirų statybos štabų. Pačių 
vokiečių šaltiniai skelbė, 
kad Vokietijoje nėra nė vie
nos kariuomenės divizijos, 
kuri nebūtų prie linijos sta
tybos dirbusi po 3 — 4 sa
vaites 1938 metų pabaigoje 
ir 1939 metų pradžioje.

Linijos priešaky eina ke
turių šimtų metrų pločio 
laukas, kuris yra prismaigs
tytas geležinių baslių ir per
kastas giliu, vandeniu aplei
džiamu, grioviu. Tas laukas 
skirtas tankų antpuoliams 
sulaikyti. Už tankų kliūčių 
eina kliūtys pėstininkų ant
puoliams sulaikyti: kelios 
eilės ant geležinių žemėje į- 
cementuotų baslių užtemptų 
spygliuotų vielų.

Toliau eina aktyvaus prie
šinimosi įtvirtinimai: pa
trankų ir kulkosvaidžių liz
dai. Pirmąją aktyvaus gyni
mosi liniją sudaro kulko
svaidžių lizdai iš gelžbetono. 
Šita linija eina už 3 kilomet
rų nuo prancūzų sienos. Šios 
linijos priešaky taip pat yra 
platus apšaudymo laukas. 
Antroji aktyvaus gynimosi 
linija eina tarp Wintlicho ir 
Triero, o paskui pasuka į 
pietus pro Obersteiną, Kei- 
serlauterną, Karlsruhe, Frei- 
burgą. Bare Obersteinas, 
Karlsruhe, Pforzheimas yra 
trečia įsitvirtinimų linija.

Antroji ir trečioji linijos 
yra sustiprintos gelžbetoni
nėmis sunkiųjų kulkosvai
džių ugniavietėmis, požemi
nių fortų tipo galerijomis, 
kurios turi net po 2 — 3 
aukštus. Čia įsteigtos karei
vinės, ligoninės, municijos, 
maisto sandėliai ir kitos rei- 1 
kalingos patalpos. Vienos 1 
patalpos su kitomis sujung
tos požeminiais keliais.

Tarp sunkiųjų ir lengvųjų 
pabūklų betonuotų lizdų yra < 
ir kulkosvaidžių lizdai, ku- i 
rie, priešui sugadinus svie
diniais ar kitu būdu pabūk
lus, gali tarpus ginti sava 
ugnimi. Patrankų ir kulko
svaidžių lizdai daugumoje 
yra judomi. Išleidę seriją šū
vių, jie automatiškai įtrau
kiami. Visi lizdai užmaskuo
ti.

Kiekvienam fronto kilo
metrui tenka po 30 ugniavie
čių. Už pačios Siegfriedo li
nijos eina priešlėktuvinės 
apsaugos įtvirtinimai su 
specialiai įrengtais stebėji
mo punktais, prožektoriais, 
aerostatais, zenitinėmis pa
trankomis, kurios taip pat 
įbetonuotos, ir priešlėktuvi
nėmis slėptuvėmis.

Šiais metais pavasarį 
Siegfriedo linija kai kuriose 
vietose buvo užlieta vandens, j jas. Sunaikinus geležinkelio 
kuris jai padarė didesnių ar linijų svarbesniuosius maz- 
mažesnių nuostolių. Tačiau gus, šaudmenų pristatymas 
vokiečių karo vadovybė tuo- bus paraližuotas, o tada la
jau ėmėsi apgadintas vietas bai lengva sunaikinti linijos 
remontuoti ir valyti smėlio ugniavietes. Pristatyti lini- 
užneštas vietas. Be to, buvo'jai šaudmens automobiliais 
imtasi atitinkamų priemo- ...
nių, kad linijos vanduo dau
giau nebeužlietų.

Ar galima sulaužyti Sieg
friedo ir Maginot linijas?

Ir vienos, ir kitos linijos 
reikšmė labai didelė. Ir vie
ni, ir kiti tvirtina, kad jų li
nijos yra nenugalimos.

Ar galima pereiti Siegfrie
do ir Maginot linijas? Į tą 
klausimą turės atsakyti arti
miausių dienų įvykiai Vaka
rų fronte. Kaip galima tą li
niją pulti?

Kaip sako karo žinovai ir 
strategijos specialistai, to
kius įsitvirtinimus, kaip 
Siegfriedo ir Maginot lini
jos, galima pulti trimis bū
dais.

ir c. dū- 
tiesiog iš

ir atėmus

1- mas būdas. Visa linija 
paskandinama tirštuose dū
muose. Paskandinta dūmuo- 
se linija iš jos gynėjų atima 
bet kokį galimumą taikyti į' 
priešo ugniavietes ir į jo 
puolančias technikines dalis 
bei pėstininkus, todėl linijos 
gynėjai priversti visą laiką 
šaudyti uraganiškai, tokiu 
būdu eikvodami nepaprastai 
daug sviedinių ir rizikuoda
mi pertempti pabūklų jėgą. 
Liniją apakinti dūmais: a. 
jei vėjas palankus, dūmus 
galima leisti tiesiog iš skar
dinių, kuriose jie sukon
centruoti; b. liniją apmėtant 
dūminiais sviediniais iš pa
būklų bei lėktuvų 
mus paleidžiant 
lėktuvų.

Apakinus lįniją
iš jos gynėjų galimumą tai
kyti, galima ją pulti liepsno
svaidžiais ir jais naikinti 
ugniavietes, t. y., kulkosvai
džių ir patrankų lizdus. Nai
kinti ugniavietes galima ir 
pabūklais, tačiau tikslesnis 
ir greitesnis naikinimas įma
nomas liepsnosvaidžiais. Šis 
būdas yra greitasis būdas. 
Taigi, jis panaudotinas tada, 
kai priešas liniją nori stai
giu puolimu sulaužyti.

2- ras būdas. Šis būdas yra 
lėtas, bet labai varginantis 
ir kankinantis linijos gynė
jus. Panaudodamas antrąjį 
įtvirtinimų linijos naikinimo 
būdą, priešas kasa minų ga
lerijas, jomis pasiekia įtvir
tinimus ir, ten padėjęs dide
lius sprogstamosios medžia
gos kiekius, sprogdina. Vie
nintelis būdas nuo tokio puo
limo gintis — kasti kontrmi- 
nines galerijas ir iš jų sprog
dinti priešo kasamas galeri
jas. Gynimasis tačiau labai 
sunkus, nes priešas savo ga
lerijose stengiasi bildeni- 
mais suklaidinti gynėjus, ku
rioje vietoje jis yra nusika
sęs. Taigi galima labai leng
vai susprogdinti kaip tik ne 
tą galerijos vietą, kuri įtvir
tinimui yra pavojingiausia. 
Tuo tarpu puolantiesiems 
tikslas aiškus ir pastovus.

Galima ir abudu puolimo 
būdus pavartoti kartu, ir ta
da sunaikinimas nors ir 
stipriausios linijos būtų tik
ras, tačiau čia kliūtį sudaro 
nevienodas abiejų puolimų 
tempas (greitis): viršutinis 
greitas, požeminis lėtas. No
rint paspartinti darbą po že
me, reikėtų sutraukti ištisas 
pionierių divizijas, o tai jau 
labai sunkiai įmanoma.

3-čias būdas. Vykdant ant
žeminius linijos naikinimo 
darbus, t. y. apakinant lini
ją, lėktuvais galima naikinti 
geležinkelio linijų, kuriomis 
pristatomi gynimosi linijai 
sviediniai ir bendrai šaud- 
menos, mazgus. Kai kurie 
strategai net mano, kad tam 
reikalui būtų galima panau
doti oro desantus, kurie, nu
leisti iš lėktuvų linijos užnu
gary, gali labai sėkmingai 
sunaikinti geležinkelio lini-
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nepaprastai sunku, nes vie
ną traukinį tegali pavaduoti 
tik maždaug 250 sunkveži
mių.

Sunaikinus ugniavietes, 
apsigynimo linija pasidaro 
nepavojinga, nors joje būtų 
suslėpti ir labai dideli ka
riuomenės kiekiai. Tada už
tenka prie išeinamųjų angų 
pastatyti stipresnes sargy
bas ir naikinti ten tūnančią 
kariuomenę dujomis ar kito
mis priemonėmis.

Tokie yra karo specialistų 
samprotavimai apie Siegfrie- 
do ir Maginot linijų sunaiki
nimo galimumą. Bet tai yra 
tik teoretiniai samprotavi
mai. Kaip įvyks praktikoje, 
turės parodyti artimiausia 
ateitis.
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Jau kelintas metas, kai 
Marianapolio kolegijos vado
vybė rūpinasi patalpų reika
lu. Didelė gyvenamųjų namų 
spūstis trukdo tinkamai gy
venti ir atsakingas darbas 
dirbti. Štai kodėl buvo pra
dėtas vajus statybai.

Vajaus metu sukelta de
šimties tūkstančių dolerių 
suma. Beveik dviguba auka 
prie šio garbingo švietimo 
darbo prisidėjo didelis Ma- 

| rianapolio kolegijos geradė- 
jas, p. Jonas Ramanauskas, 
Brockton, Mass. Tokiu būdu 
susidarė nemaža pinigų su
ma. Statybos planai, kad bū
tų aprūpinti bent patys bū
tiniausi reikalai, siekė per 
šimtą tūkstančių dolerių.

I Prasidėjus Europoje karui, 
įvairios medžiagos Ameriko
je smarkiai pabrango; kai 
kurios net 50 nuošimčių. 
Kad toji statyba būtų įma
noma, reikėjo arti šimto ke
turių dešimčių tūkstančių 
dolerių.

Dievas yra geras. Jisai 
laimino Amerikos lietu
vių kolegiją iš pirmų josios 
gyvenimo dienų. Jisai sutei
kė savo gausios palaimos ir 
šiuo atveju, kada apie taip 
reikalingą statybą nebuvo 
galima nė svajoti. Šalia Ma
rianapolio kolegijos gyveno 
turtinga moteris, kuri valdė 
nemaža didelių ir puikių na
mų. Pereitą pavasarį ji mi
rė. Josios turtų paveldėtojai 
visa nutarė parduoti.

Kadangi ši nuosavybė bu
vo tik per kelią nuo Maria
napolio, kadangi ji galėjo 
aprūpinti būtiniausius kole
gijos patalpų reikalus ir ka
dangi buvo galima ji išside
rėti prieinama kaina, tai Tė
vų Marijonų provincijos ir 
Marianapolio Kolegijos va
dovybės nutarė dalį šios 
nuosavybės pirkti. Jo Eksce
lencija vyskupas Būčys davė 
leidimą ir todėl rugsėjo 29 d. 
— šv. Mykolo šventėje — 
Marianapolio Kolegija nusi
pirko didelę nuosavybę, skir
tą Amerikos lietuvių švieti
mo reikalams.

Ateityje šiose patalpose 
bus įruošta Marianapolio 
High School arba akademija 
ir tuomi atskirta nuo kolegi
jos, ko taip primygtinai rei
kalavo valstybės švietimo 
departamentas. Naujos nuo
savybės įgijimas laikinai iš
rišo Marianapolio gyvą stu
dentų patalpų reikalą. Žino
ma, šis pirkinys negali jokiu 
būdu patenkinti augančios 

I mokslo įstaigos reikalavimų. 
I Kolegija ir toliau yra reika- 
I linga erdvaus pastato, kuria- 
I me būtų tinkamai įruošti ko

legijos klasiniai kambariai.
Šia proga reiškiu nuošir- 

džiausio dėkingumo visiems 
savo geriesiems Prieteliams, 
kurie dideliu duosnumu pa
rėmė kolegijos vajų, ypač la
bai ir labai nuoširdžiai dė
koju dideliam Marianapolio 
Kolegijos prieteliui gerb. p. 
Jonui Ramanauskui, kuris 
savo viso gyvenimo santau
pas paaukojo šiam garbin
gam tikslui. Kolegijos vado
vybė, norėdama įamžinti sa
vo geradėjo vardą, gražiuo
sius rūmus pavadino jojo 
pavarde — Ramanausko Rū
mai (Ramanauskas Hali).

Karštai ir nuoširdžiai dė
kodamas garbingiems kole
gijos Rėmėjams už jųjų gau
sias aukas, labai prašau ir 
toliau nepamiršti šio didingo 
darbo ir savo gražia lietu
viška parama ir aukomis pa
dėti pastatyti tinkamus ko
legijos rūmus, į kuriuos vi
sų lietuvių akys ir jų sūnų 
— studentų žingsniai kas
dien bus nukreipti kaip į 
mūsų tautos židinį, teikiantį 
skaistesnių vilčių rytojui.

Kun. J. Navickas, MIC.

A. A. ELENOS RAKAUS
KIENĖS METINĘ SUKAK

TĮ MININT

Spalių 17 d., praslinkus 
vieneriems metams nuo lie
tuvių mylimos dainininkės 
Elenos Rakauskienės mir
ties, noriu sustoti ties jos 
kapu ir, pasimeldęs, prisi
minti keletą jos gyvenimo 
bruožų.

Velionė į Ameriką atvyko 
iš Lietuvos, iš Dainavos ša
lies — Dzūkijos, būdama 
dar visai jaunutė. Ji atsive
žė prigimtą ir brangią dova
ną — gražų balsą. Elena sa
vo balsą lavino, dalyvauda
ma choruose ir imdama spe- 
lias dainavimo pamokas. 
Greitai Elena Narinkaitė 
pagarsėjo Naujosios Angli
jos lietuvių tarpe. Ji dainuo
davo visuose didesniuose 
apylinkės lietuvių kolonijų 
parengimuose. Gražiu lietu
viškų liaudies dainelių dai
navimu ji kėlė tautiečių tau
tinį susipratimą.

E. Narinkaitė siekė aukš
tojo mokslo. 1922 m. spalių 
22 d. atvyko studijuoti į 
Valparaiso universitetą, kur 
netrukus ištekėjo už medici
nos studento Antano Rakau
sko. Vėliau atvyko gyventi į 
Chicagą. Čid, 1923 m. Fede
racijos kongrese ji pasirodė 
pirmą kartą kaipo solistė. 
Jos dainavimas ir asmenybė 
labai patiko chicagiškiams 
ir dažnai įvairiomis progo
mis buvo kviečiama dainuo
ti.
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STATEMENT OF THE OWNERSHIP, MANAGEMENT, CIRCULATION. 
ETC., REQUIRED BY THE ACT OF CONGRESS OF AUGUST 24, 1912. 

Of ’Amerika’ published weekly at Brooklyn, N. Y. for October 1, 1938
State of New York County of Kings SS.

Before me, a Notary Public In and for the State and County afore
said, personally appeared D. J. Averka, who having been duly 
sworn according to law, deposes and says that he is the Manager 
of the Lithuanian weekly AMERIKA and that the following 
to the best of his knowlege and belief, a true statement of the owner- 

■ ship, management (and if dally paper the circulation), etc., of the 
aforesaid publication for the date shown in the above caption, required 
by the Act of August 24 1912, embodied in section 411, Postal Laws and 
Regulations, printed on the reverse of this form, to wit:

1. That the names and addresses of the publisher, editor, managing 
editor and business managers are: Publisher Lithuanian Universal Bu
reau, Inc., 423 Grand St., Brooklyn, N. Y. Editor Joseph B. Laucka, 423 
Grand St., Brooklyn, N. Y. Managing Editor none, Business Manager 
D. J. Averka, 423 Grand St., Brooklyn, N. Y.

2. The owners, owing or holding one or more per cent of Lithuanian 
Universal Bureau, Inc., owner of „Amerika”, are: Norbert Pakalnis, 259 
5th St., St., B’klyn, N. Y., John Balkunas, 64-25 Perry Av., Maspeth, N. 
Y., Silvester Remeika, Smithtown, L.I., Joseph Alekšlunas, 213 So. 4th 
St., B’klyn, N. Y.; Charles P. Vilniškis, 267 Sumpter St., B’klyn, N. Y.; 
Joseph žydanavlčlus, 260 E. Main St., Amsterdam, N. Y.; Joseph P. 
Machulis, 86-56 85th St — - " - - -- -
Adams St., Newark, N. J.; Joseph Simonaitis, 211 Ripley Pl., Elizabeth, 
N. J.; Stanley Lukoševičius, 316 So. 4th, B’klyn, N. Y.; Anthony Stanl- 
sauskas, 57 Park Ter., Bridgeport, Conn.; Vytautas Zalnleraltis, 240 
Irving Ave., Brooklyn, N. Y.; George Tumasonls, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y.; LRKSA 134 kuopa, 213 So. 4th St., Brooklyn, N. Y.; 
Apreiškimo parapijos Rožančiaus draugija, 259 No. 5th St., Brooklyn, 
N. Y.; Apreiškimo parapijos šv. Vardo draugija, 259 No. 5th St., Brook
lyn, N. Y.; Plus Lekesis, 64-25 Perry Ave., Maspeth, N. Y.; Peter Vana
gas, Palanga, Lithuania; Joseph Shestokas, Rye, N. Y.; Juozas Žilevi
čius, 166 Park Place, Elizabeth, N. J.; Anthony Kazlas, 25 Taylor St., 
Newark, N. J.

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

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

D. I. AVERKA
Sworn to and subscribed before me this 2nd day of October, 1939

(SEAL) C. R. Jurgeia
(My commission expires March 30, 1941)

Woodhaven, N. Y.; Ignatius Kelmelis. 207
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Generolas Stasys Raštikis, Lietuvos kariuomenės va
das, kuriam teko dalyvauti Lietuvos delegacijoje, suda
rant sutartį su Sovietų Rusija. Šiomis dienomis Lietuvos 
kariuomenė su gen. Raštikiu priešaky, laukiama, įžy
giuos į Vilniaus kraštą.

Dr. A. Rakauskui užbai
gus medicinos mokslą 1929 
m. ir pradėjus praktikuoti 
ligoninėj, Elena išvažiavo į 
Italiją lavinti savo balsą. Po 
metų, dar aplankiusi Lietu
vą, grįžo į Chicagą. Vėl tę
sė gražius dainavimus pa
rengimuose ir „Draugo” kon
certuose. Dažnai tekdavo 
jai dainuoti per radiją įvai
riose programose.

Dainavimo profesoriai Ita
lijoj dar ją kvietė pora metų 
pastudijuoti ir žadėjo pozi
ciją operoje. Velionę nuo to 
plano sutrukdė pareigos, ku
rias turėjo eiti pagelbėdama 
savo vyrui profesijoje.

A. a. Elena Rakauskienė- 
Narinkaitė buvo pirmaeilė 
lietuvių dainininkė solistė 
Amerikoje. Todėl jos žvaigž
dės užgesimu lietuvių visuo
menė daug nustojo. Ji pali
ko mūsų ausyse skamban
čias gražias meliodijas, savo 
švelnios sielos atspindį ir 
gražų pavyzdį mokslo sie
kiančiam Amerikos jauni
mui. Velionė įrodė, kad dar
bingumu ir ryžtingumu gali
ma pasiekti savo tikslo.

D.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS 
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Geriau pakelti nukritusią 
vėduoklę ir grąžinti ją man
dagiai, negu duoti tūkstantį 
svarų sterlingų nerangiai; 
geriau atsisakyti patarnavi
mo, negu padaryti jį nemalo
niu būdu. Tik per gerą savi- 
tvarką gali patikti ir pakilti. 
Graikų ir lotynų kalbos mo
kėjimas niekad nepadarys iš 
sekretoriaus pasiuntinio ar 
iš pasiuntinio ambasado
riaus; tiktai gera savitvar- 
ka, išvaizda ir inteligencija 
gali tai padaryti.

— Česterfield.

Linksmumas yra dieviški 
vaistai; kiekvienas turėtų 
juose maudytis.

Knyga yra geras bičiulis, 
kurs guodžia mus nuliūdu
sius, pamoko, rodo kelią, 
duoda patarimų, atidaro 
akis, kad aiškiai regėtų ir 
ausis, kad geriau girdėtų.

— M. Pečkauskaitė.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3421 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 964 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CW 9 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 386 Troutman St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, Inc.
386 Troutman Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3150 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 923 Franklin Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 387 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1145 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3143 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1364 Myrtle Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ANNA GEBIG
1364 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
RL 3266 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 98 Berry Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

STEPHEN LEWICKE
98 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
RW 529 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4105 Avenue U, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con- 
consumed on the premises.

GEORGE H. POHMER 
George’s Log Cabin

4105 Avenue U Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No.
L 56 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under
Section 132A of the Alcoholic Bevo»iage
Control Law at 1060 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

JOSEPH CANEPA
1060 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2752 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 15 & 17 Myrtle Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

DAVID STOLLER
(Adm. Original Dave's Busy Bee)

15 & 17 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License Na 
RL 7446 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 95 Bedford Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
FRANK DALY & ANTONIO PLONSKI 

Park View Inn
95 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 415 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 47 Atlantic Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOSE ARAZOSA
47 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 400 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 145 Franklin Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PETER NAAS
145 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE Is hereby given that License No. 
RW 416 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 12 Carlton Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FRANK TECHET 
(Midwood Rest)

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 8 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 132A 
of the alcoholic Beverage Control Law at 
182 — 15th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
d-b-a Delmonico’s

182—15th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2934 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 261-7 Driggs Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

DOM, Inc.
261-7 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
L 537 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 43 Schermerhorn St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

CHARLES LOFFMAN 
d-b-a Boro Hall Liquor Store

43 Schermerhorn St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 918 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ARCADIA BALLROOM CO., Inc. 
918 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4-5 Newkirk Plaza and 
600-2 E. 16th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LA SALLE R. & F. CO, Inc.
4-5 Newkirk Plaza,
& 600 E. 16th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3318 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at Ft. of Voorhies Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

AUGUST L. ROEDER
Ft. of Voorhies Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3437 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 553-555 Fulton St., 6-8-10 
DeKalb Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed on the pre
mises

MEYER’S CANDIES, Inc. 
553-555 Fulton St.,
& 6-8-10 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3741 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2628 Atlantic Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GUISEPPE CALABRESE
2628 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3566 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1550 Fulton Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN M. KENNEDY
1550 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3517 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1048-1064 Ocean Parkway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-1064 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2854 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1408a Newkirk Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CORNFLIUS F. GERARD 
Gerard’s Tavern

1408a Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3383 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1515 — 69th St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
(Homewood Bar & Grill)

1515 — 69th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3246 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 964 Halsey St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HALSEY SPIRITS, Inc.
964 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3064 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 148 Hoyt Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3132 has been issued to the undersign'd 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 69 Johnson Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HARRY STRIHARSKY
& WILLIAM WARANITSKY

59 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2948 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3622 Quentin Rd., and 
1710 East 37th Street, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed on 
the premises.

PATRICK DOYLE 
d-b-a Quentin Bar & Grill .

3622 Quentin Rd.,
& 1710 East 37th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby giv*en that License No. 
RW 413 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Withers St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PHILIP MURANO
Adm. of Estate of Anthony Bamonte 

(Wither’s Grill)
32 Withers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3578 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 399 Nostrand Ave. and 295 
Putnam Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY NUDEL & LOUIS LEVINE
• d-b-a Buckhorn" Grill

399 Nostrand Ave.
295 Putnam Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3549 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 899 Franklin Ave. and 980 
Carroll St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS
(d-b-a College Rest., Bar & Grill) 

899 Franklin Ave.
980 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3219 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1154 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

OLD BELL INN 
(Lawrence Hall)

1154 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1450 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FRANCIS P. FARRELL
1450 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3341 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 212 Berry Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises)

ANTHONY SZMASZEK
212 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 580 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 509 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATTHEW FERRARA 
d-b-a Joe’s Sea Food

509 Nostrand Ave., Brooklyn, N ,Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3862 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1224—8th Ave., 445—13th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOHN GALLAGHER
1224—8th Ave.,
445—13th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3298 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 547 Morgan Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

KONSTANTY SINKIEWICZ
547 Morgan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2702 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 815 Franklin Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE, Inc. 
815 .Franklin Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3757 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1120 ’ Broadwav, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
SAM HAIMSON & LOUIS .RACHI.EFF 

1120 Broadway, Brooklyn, N. Y.

— Lietuvos prekybos lai
vai plaukioja tik tarp neu
traliųjų valstybių uostų.

— Kadangi šiemet rugsė
jo 8 d. tautos šventė viešai 
nebuvo švenčiama, tad Esti
jos kariuomenės vado gen. 
Laidonerio vizitas Lietuvos 
kariuomenės vadui gen. Raš
tikiui atidėtas vėlesniam lai
kui.

— Skystojo kuro taupymo 
sumetimais, žymiai sumažin
tas tarpmiestinių ir užmies
tinių autobusų skaičius, taip 
pat sustabdytas susisieki
mas geležinkeliais automa- 
tricomis.

— Visa eilė Lietuvos pilie
čių ruošėsi išvažiuoti į Pietų 
Ameriką ir kt., bet, susisie
kimui pasunkėjus, visi likosi 
namie.

— Šiuo metu Lietuvoje y- 
ra apie 100 Palestinos žydų, 
atvykusių biznio reikalais 
arba pas gimines. Nebegalė
dami išvažiuoti per Vakarų 
Europą, jie rūpinasi doku
mentais tranzitu per Sovie
tų Rusiją į Turkiją, iš kur 
tikisi pasiekti Palestiną.

Moteris man buvo jėga, 
žadinusi mano širdy geriau
sius jausmus.

— F. Šaliapinas.

Tik malda, darbas ir gam
ta neša laimę.

— A. Vienuolis.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor 

Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
L 254 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 408 Jay Street. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.

KURLAND WINE & LIQUOR, Inc. 
408 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 34 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.^

HENNESSY WINE & LIQUOR, Inc.
34 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2999 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 426 So. 5th Street. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MATEUSAS SIMONAVICIUS
426 So. 5th St.,. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2918 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 767 Fulton Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

THOMAS KENNY 
Fulton Tavern

767 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 375 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 3712-14 — 13th Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises. \

ANDREW ERCOLINO 
(Red’s Rest.)

3712-14 — 13th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3874 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 174 'Bedford Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CHARLESTON BAR & GRILL, Inc. 
174 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2585 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 882 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JAMES PANTELEAKIS 
d-b-a Pallas Rest.

882 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2923 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcqholic Beverage 
Control Law at 52 Meserole Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 1054 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

HENRY FITSCHEN 
B’way Bar & Grill

1054 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB2921 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1694 Gates Avenue Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPHINE VERDERBER 
The Old Crystal Palace

1694 Gates Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3704 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 4419 Avenue N, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PATRICK DOYLE
4419 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
L 494 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 361 DeKalb Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

NAT T. SPERLING
361 DeKalb Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
L 1324 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132 A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 584 Grand St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed off the premises.

WILLIAM WILKS
581 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3375 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 2081 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MAURICE H. PRICE
2081 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Winery 58 has been issued to the under
signed to manufacture wine under Section 
132 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 182 —5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
d-b-a Delmonico’s

182 — 15th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE hereby given that License No. 
RL 7321 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 125 Bedford Ave.. 169 
No. 10th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

REBECCA MARON
125 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
169 No. 10th St.

NOTICE hereby given that License No. 
RL 3485 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 49 Ten Eyck St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

JOSEPH MOKOLA
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3547 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 657 Broadway, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George's Rest.)

657 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 769 Metropolitan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SPIEZIO’S GRILL. Inc.
769 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2722 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 55 — 4th Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FELICE MANCARUSO
55 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given, that License No. 
RL 3036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 324 Devoe Street, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3350 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 7002 New Utrecht Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

VINCENT PELLEGRINO
7002 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3652 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 123 Glenmore Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SERGEI GORBALOFF 
Eagle Restaurant

123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3793 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 270 Smith St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to’ 
be consumed on the premises.

MARY WHITT
270 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3758 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcohqlic Beverage 
Control Law at 180 Irving Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
CARLO GANASSA & ANGELO RATTINI 

(New Ridgewood Casino)
180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3543 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 188-190 Grand St., Bo- > 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF POLISH 

FALCON ALLIANCE. Nest 14 of 
WILLIAMSBURGH. Inc.

188-190 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3660 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 247 Pennsylvania Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
Penn Bar & Grill

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.
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PITTSBURGH, PA.

Kalbės prof. Pakštas
Pittsburgho Federacijos 

apskritis yra pakvietusi 
prof. dr. K. Pakštą pasaky
ti prakalbą spalių 15 d. Spa
lių 9 d. — Vilniaus užgrobi
mo gedulo diena — buvo ir 
didelių tautinių pasiryžimų 
diena, šiemet Vilniaus rei
kalas įgavo visai naują po
būdį ir visiems svarbu susi
pažinti su nauja padėtimi. 
Prof. Pakštas yra daug ke
liavęs, labai gerai žinantis 
tarptautinę padėtį’; apylin
kės lietuviai turi nepaprastą 
progą susirinkti ir pasida
linti mintimis, kurių daugy
bę pareikš prof. Pakštas.

Svarbios prof. Pakšto pra
kalbos įvyks spalių 15 d. 3 
vai. popiet, lietuvių piliečių 
salėje 1723 Jane St., S.S. 
Pittsburghe.

J. B. Tamkevičius.

jams už visas suteiktas au
kas.

Širdingai ačiū minėtai ko
misijai už taip gausiai auko
tą valgį, gėrimą ir visą pa
tarnavimą.

Ona Kratavičienė.

HARTFORD, CONN.

DETROIT, MICH.

Kai tik pasirodė konsulo 
Daužvardžio atsišaukimas 
Lietuvos pa vili jono reika
lais, detroitiečiai stojo į 
darbą. Malvinos Smailienės 
iniciatyva, sudaryta komisi
ja iš M. Smailienės, M. Auk- 
štakalnienės (Hill), S. Bukš- 
nienės, O. Miškinienės, O. 
Kremblienės ir O. Kratavi- 
čienės.

Rugs. 28 d. Juozo ir Onos 
Miškinių gražiuose namuose 
surengtas šeimyniškas vaka
rėlis, kurin atsilankė apie 60 
žmonių.

Dr. J. J. Jonikaitis pla
čiau apibrėžė vakaro tikslą 
ir pakvietė kitus kalbėti. 
Malonu dalyvių tarpe maty
ti J. W. Stanton — Stanke
vičių, Michigan universiteto 
istorijos profesorių. Visų 
kalbėta trumpai, bet jaus
mingai. Po patriotinių išsi
reiškimų Lietuvos pavilijo
nui išlaikyti parodoje suau
kota sekančiai: dr. J. J. Jo
nikaitis —15 dol.; po 10 dol. 
— V. Petrikas, K. Stepanau
skas, J. P. Homckis; An. 
Šatulaitienė — 6 dol.; po 5 
dol. — J. Ligota, U. Willis, 
J. Sakalauskas, F. Motuzas, 
J. Bliss, prof. J. W. Stanton, 
V. Kriaučiūnienė, K. Uznis, 
A. J. Kudžienė, S. Čiurliony
tė — Douvan, W. Krutz, J. 
Rukšėnas, V. Jackevičius, 
X. X., J. J. Smailis ir J. Ta
mošiūnas; R. Bračulis — 4 
dol.; po 3 dol. — Paul Molis, 
M. Grinienė, dr. A. J. 
Andrews, Fr. šuipis; po 2 
dol. — J. M. Kudžienė, O. 
Kiuberienė, E. Paurazienė, J. 
Galinis, Al. Conrad, Wm. 
Kremblese, dr. J. C. Peters, 
dr. J. C. Peters, J. J. Šeirys, 
M. Greivienė, O. Vilkienė. G. 
Pickwick, J. Missel, M. An- 
driliūnaitė, B. Smailytė; po 
1 dol. — A. Hill, R. Bilaitie- 
nė, J. Kupstas, M. Kasevi- 
čienė, B. Druskauskienė, M. 
Šeirienė.

Nors negalėjo dalyvauti 
vakarėlyje, bet prisidėjo au
komis: po 1 dol. — A. Star- 
kienė, Petras Markevičius ir 
X. X.; po 2 dol. — M. Mai- 
tienė, P. Krick ir St. Am- 
brazas; po 5 dol. — Ver. 
Verneckienė, J. Ambrazas ir 
Dereškevičių šeima. Surink
ta 205 dol. ir nusiųsta Lie
tuvos konsului Daužvar- 
džiui.

Lai pa vili jonas ir toliau 
džiugina kiekvieno lietuvio 
širdį! Lai garbingai skelbia 
Lietuvos kultūrą parodos 
lankytojams!

’ Komisija reiškia Miški
niams nuoširdžiausią padėką 
už malonų vaišingą priėmi
mą namuose. Taipgi visiems 
vakaro dalyviams ir rėmė-

— Rugsėjo 28, 29 ir 30 d. 
mokyklos salėje buvo meti
nis parapijos naudai karna
valas. Atsilankė ’ nemažai 
žmonių, bet galėjo būti dau
giau. Liks nemažai pelno; 
komisija iš visų draugijų la
bai gražiai darbavosi. Buvo 
ir jaunimo populiarumo kon- 
testas, kurį laimėjo iš mer
gaičių Ona Manikaitė, ga
vusi per 3,000 balsų, o iš 
vaikinų — Albinas Gedutis. 
Kiti pažymėtini — Edvardas 
Kasmonaitis, Tadas Špelis, 
Pranas Kilmas, Edvardas 
Mončiūnas, o iš mergaičių 
Irena Vilimaitytė, Viktorija 
Deltuvaitė. Sveikiname lai
mėjusius ir kitus. Karnavale 
buvo atsilankiusi Ona Kat- 
kauskaitė — Kaskas su savo 
motinėle ir sesute.

— Parapijos jaunimas tu
rėjo savaitinius šokius. Gro
jo Prano Pakėno 11 asmenų 
orkestras. Tikimasi, kad at
eityje daugiau atsilankys. 
Šokiai bus parapijos mokyk
los salėje kas ketvirtadienio 
vakarą. Tie šokiai parapijos 
naudai. Taigi, jaunime, lan
kyki savo salę, kur maloniai 
praleisi laiką su saviškiais.

— Lietuviai ekskareiviai 
veteranai ir moterų „aux
iliary” mokyklos salėje turė
jo gražias iškilmes. Kunigas 
pašventino naujas vėliavas. 
Dalyvavo iš visos Connecti
cut valstybės lietuviai eks
kareiviai ir moterys. Buvo 
daug žmonių. Kalbėjo Korte- 
naitis, Žalnieraitienė, Nor- 
kūnienė iš New Britain, 
Stonkienė iš Waterbury, Ka
valiauskas iš New Britain, 
italas hartfordietis, kun. 
Kripas, dr. šiupis, Šaukienė 
Mončiūnienė, Kasmonaitis, 
Karpienė. Vėliau atsilankė 
ir prelatas Ambotas. Vakaro 
vedėja buvo Žalnieraitienė.

— Lapkričio 22, 23 ir 25 
d.d. parapijos salėje bus me
tinis bazaras. Laimėjimui 
šiais metais skiriama 500 
dol. Draugijos turi bilietų. 
Gaučas jau išpardavė iki 25 
knygučių. Tai gražus pavyz
dys kitiems. Galima parduo
ti fabrikuose, įstaigose, kur 
dirba lietuviai.

— Jaunimas gražiai dar
buojasi basketbolo žaidimo 
sezonui. Žinau, kad lietuviai 
parems savo jaunimą kaip ir 
visuomet.

— Lietuviai dalyvavo Tai
kos Komunijos pusryčiuo
se Bond viešbutyje. Šv. Var
do draugijos nariai ir kiti 
vyrai priėmė Komuniją pa
saulinės taikos intencija. Po 
to buvo pusryčiai Bond vieš
butyje, kur ir lietuvių atsto
vai dalyvavo. Kalbėjo kun. 
Werst ir J. Kennedy. Daly
vavo per tūkstantis vyrų.

Spalių 4 d. vietinis kata
likiškų draugijų Federacijos 
skyrius nutarė pakviesti 
profesorių K. Pakštą atvyk
ti pas mus su prakalbomis. 
Dėl tos priežasties ir spalių 
9 d. — Vilniaus užgrobimo 
— minėjimą sujungsime su 
prof. Pakšto atsilankymu, 
kadangi į įžymaus kalbėtojo 
prakalbas bus galima gau- 
singiau publiką sutraukti ir 
giliau bei nuosekliau dabar
tinius Lietuvos painius klau
simus išsiaiškinti.

Ant. Žiemys.

tokiai dvasiai viešpataujant, 
parapija augs ir gyvuos ge
riau, negu kada nors praei
tyje.

Spalių 8 d. moterų drau
gija turėjo gražų parengi
mą; veikalėlį „Katra neiš
mano” vaidino Totoriūnienė, 
Snapaitienė, Kempienė, Kli- 
maitytė. Visos gražiai vaidi
no. Nors veikalėlis neilgas, 
bet įdomus. Atsilankė kleb. 
kun. J. Kazlauskas ir svečias 
kun. Gauronskas, kuris šią 
savaitę pavadavo kun. Ra
žaitį, truputį sirgusį.

— Parapijos bazaras bus 
lapkričio 9, 10, 11, ir 16, 17, 
18 d.d.; visa parapija jam 
rengiasi.

— Choro vaidinimas
koncertas bus spalių 22 d. 
Vaidinimas bus gražus — 
graži drama „Germanija”. 
Bridgeporto lietuviai turėtų 
tą dieną visi atsilankyti.

— A. a. Tamošiūnas mirė 
praeitą sekmadienį. Palaido
tas bažnytinėmis apeigomis 
spalių 10 d. iš lietuvių baž
nyčios. Laidojo Romas.

BEER, WINES & LIQUUORS
WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3531 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 3003 Avenue L, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

DANIEL BURNS
3003 Avenue L, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 414 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Lnw at 1833-1835 Douglas St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROUMANIAN PEASANT, Inc.
1833-1835 Douglas St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3766 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 67 Jay Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN RINKEVICH. Jr.
67 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3576 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 411 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3173 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 473 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

STANLEY MISIŪNAS
473 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3658 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 1200-2 Liberty Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan’s Delicatessen and Rest.) 

1200-2 Liberty Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 33b 1 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 280 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LITHUANIAN AMERICAN 
CITIZENS CLUB

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1522 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 36 Newkirk Plaza, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

NEWKIRK STATION LIQUORS 
and WINES, Inc.

Newkirk Plaza, Brooklyn, N. Y.36

NOTICE is hereby given that License No. 
EB3202 lias been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic _____ _ ___
1533 Broadway, Borough of Brooklyn, Coun
ty of 
misos.

Beverage Control Law at 

Kings, to be consumed on the pre- 

EDWARD G. LAWLER
& JAMES LAWLER 

(Lawler Bros.)
1533 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7251 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol at 384 Broadway-321 Division Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

HARRY GRAFF
(d-b-a Kingsley Bar and Grill) 

384 Broadway
a-k-a 321 Division Ave., Brooklyn, N.
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.generalinis kon- tol, 
įBudrys, šiomis jas 
itfo skaudžią iš gat 
įegramą, prane- 
j Kaune mirė jo 
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i mirties, P. Kon- 
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1938 m. spalių 17 d. Mir
ties Angelas aplankė mūsų 
pastogę ir nuskynė mano gy
venimo darželio mylimiausią 
gėlelę — mano žmoną — 
Elenytę Narinkaitę-Rakaus- 
kienę.

Velionės giminės, artimie
ji ir pažįstamieji ta skau
džia žinia buvo sujaudinti, 
tačiau tas liūdnas įvykis 
skaudžiausiai palietė mane. 
Iš visų Amerikos kraštų pa
sipylė už a. a. Elenytę šv. 
Mišių intencijos, o man plau
kė užuojautos pareiškimai 
žodžiu, telegramomis ir laiš
kais.

Per laidotuves Chicagos ir 
apylinkių visuomenė, lanky
dama velionės karstą, taip 
pat palydint ją į amžinojo 
poilsio vietą, dalyvaujant se
selėms vienuolėms ir dvasiš
kiai, tuo pareiškė jai pa
skutinį kartą didelę pagar
bą ir meilę. Velionės ir savo 
vardu daug kartų aš visiems 
nuoširdžiai dėkojau savo 
maldose į Jėzų Kristų.

Tokiu pat nuoširdumu, pa
garba ir dėkingumu kviečiu 
visus a. a. Elenytės gimines, 
geradarius, prietelius, drau
gus ir katalikų visuomenę 
pasimelsti, minint mirties 
metinę sukaktį, už a. a. Ele
nytės vėlę.

Spalių 17 d., metinės su
kakties proga, šv. Mišios a. 
a. Elenytės vėlės intencija 
bus laikomos:

„Aš kovojau gerą kovą, 
pabaigiau bėgti, išlaikiau ti
kėjimą. Gale man atidėtas 
teisybės vainikas, kurį duos 
man aną dieną Viešpats, tei
susis Teisėjas; ne tik man, 
bet ir tiems, kurie myli jo 
atėjimą” (2 Timot. 7-8).

Dr. Antanas Rakauskas.

L. Vyčių 67 kuopa spalių 
21 d., šeštadieni, Mt. Carmel 
salėje, E. 22 St., ruošia ne
paprastą balių. Rengimo ko
misijoje dirba J. Navickas, 
J. Cerwins, M. Kviatkauskai- 
tė, A. Bernotas, Adelė Kar
men, N. Pudaitė, Pr. Micke
vičius. Gros Guy Barrie or
kestras. Tikimasi gausaus 
atsilankymo. Visi kviečiami.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 520 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Leonard St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

TONY BALCAN
137 Leonard St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 941 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 128 North 10th Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN ANDERSON
128 North 10th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 795 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1133 Washington Ave. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

RAY WOLFF
1133 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 775 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 76 Montague St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

WILLIAM H. VAN VLECK, Inc. 
76 Montague St., Brooklyn, N. Y.
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Romoje, prie šv. Petro 
grabo — kun. prof. J. Vait
kevičiaus; So. Boston, Mass., 
šv. Petro parapijoj — kun. 
P. Virmauskio, 8 vai. ryto; 
Worcester, Mass., šv. Kazi
miero parapijoj — kun. A. 
Petraičio; Wilkes-Barre, Pa., 
šv. Trejybės parapijoj — 
kun. J. Miliausko, 8 vai. ry
to; Brooklyn, N. Y., Apreiš
kimo parapijoj — kun. N. 
Pakalnio, 8 vai. ryto; Chica- 
goje, šv. Kryžiaus ligoninėje 
(Elenytės mirimo vietoj) — 
kun. P. Juškevičiaus, 6:15 
vai. ryto; Paterson, N. J., 
šv. Kazimiero parapijoj — 
kun. J. Kintos, 8:30 vai. ry
to ; iškilmingos gedulingos 
pamaldos bus taip pat spa
lių 17 d. 7:45 vai. ryto šv; 
Panelės par. bažyčioje, Chi- 
cagoje.

Atsimindami savo maldo
se ir prašydami Dievo amži
nosios laimės velionei, o kar
tu ir sau, kaip mūsų šv. Ti
kėjimas moko, pelnysime 
Dievo malonių, reikalingų 
patekti į amžiną laimę, kad, 
baigę šios žemės kelionę, 
kiekvienas galėtume tarti 
šiuos brangius šv. Povilo žo
džius:

Klebono kun. M. Kemežio 
pagerbtuvių vakaras, varda
dienio ir gimtadienio proga, 
kaip buvo rašyta praeitame 
numery, puikiai praėjo. Pa
rapijos salė buvo pilna sve
čių.

Garbės stalą puošė didelis 
buketas
„birthday cake”, 
programą vedė
trustistas J. Lipinskas, kurs 
programą atidarė, išreikš
damas savo nuoširdžius lin
kėjimus klebonui. Taip pat 
linkėjimus ir sveikinimus iš
kilmių proga išreiškė trusti
stas K. 
stebino 
dovaną 
draugų. 
Vardo
Martinkus, vakaro šeiminin
kių atstovė Jociuvienė ir 
choro vardu varg. Justas. 
Choras sudainavo „Šią nak
telę”, „Žalioj girelėj”, „Aš 
ne gert atėjau”.

Užbaigiant programą, pats 
klebonas kun. Kemežis nuo
širdžiai išreiškė padėką vi
siems atsilankiusiems ir 
tiems, kurie prisidėjo prie 
šio šiaunaus parengimo ir 
prie brangios dovanėlės, ku
ri jam buvo suteikta. Ypa
tingai džiaugės, kad jį, nau
ją šios parapijos kleboną, 
žmonės taip meiliai ir gra
žiai priėmė į savo tarpą.

Galima sakyti, kad šis va
karas buvo susipažinimo ir 
dainų vakaras. Per visą va
karą iki išsiskirstymo į na
mus, lietuviškos dainos bal
sai skambėjo tai vienam, tai 
kitam gale salės.

Labai ačiū šeimininkėms 
ir aukotojoms už prirengimą 
skanių užkandžių. Padėkos 
žodį užsitarnavo vakaro ren
gimo komitetas ir darbinin
kai. Geras orkestras grojo 
lietuviškus ir amerikoniškus 
šokius.

Kreipiuosi į lietuvius ka
talikus, pranešdamas, kad 
aš dirbu įvairiausios rūšies 
ir spalvos (juodos ar rudos) 
rožančius; vartoju gerą, sto
rą, varinę vielą, kuri laiky
sis daug metų. Parduodu du 
rožančius už 1 dol.; reikia 
dar prisiųsti 5 c. pašto žen
klams. Tikiu, kad mano dar
bu būsite patenkinti. Rožan
čius labai gera dovana Ka
lėdų proga, tad pasinaudo
kite. Jei kas nori pataisyti 
ar perdirbti senus rožančius, 
prašau man prisiųsti ir aš 
tai pataisysiu.

Aš esu ligonis, jau 15 me
tų negaliu vaikščioti, turiu 
suparaližiuotas kojas; būnu 
neturtėlių ligoninėje. Reika
le prašau kreiptis, nurodant 
savo aiškų adresą. Rašykit:

John Shislosky, c-o Little 
Sisters of the Poor, De Kalb 
and Bushwick Aves., Brook
lyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3315 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 344 Marcy Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
Armory Tavern

344 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 409 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 755 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

BENITA TAMELIS
755 — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 553 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at' retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 485-487 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRIEDERICH JULIUS MERKEL 
485-487 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 411 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 170 Avenue T, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIOVANNI PIZZUTO 
and BASILIO IMBURGIA

170 Avenue T, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2916 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 13-15 Grand St. Ext., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
Lucky But and Grill

13-15 Grand St. Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7364 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 406 South 3rd St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WALTER AMBROSE
406 South 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3112 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 914 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar and Grill

Broadway Brooklyn, N. Y.

įšaliu teises šioje 
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s ir į Williamsburgo til 
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B. j. shawkqhis
(Ašakūnaa)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
iy New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrison, N. J.

GOLDEN STAR
BOTTLING CO.

J. Krallkauskag — Savininkas 
Gamintojas Geriausios Rūšies

NMvaiglnančlų Gėrimų
Pamėginkit mūsų specialų Drink-

Mlmr TOM COLINS 
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų iš New Britain
CREMO „CONNECTICUT BEST" / 
Pristato pareikalavus: galiūnams, J

Garbingų svečių tarpe bu
vo klebono tėvelis ir motinė
lė ir daugelis jo giminių ir 
pažįstamų iš Kearny, Harri
son, Bayonne, Elizabeth, 
Union, Irvington, New York, 
ir Long Island. Garbė šv. 
Onos parapijiečiams už tokį 
gražų ir įspūdingą parengi
mą. Tikri galime būti, kad,

krautuvams, vestuvėms Ir 1.1.
Reikalaukite

Sodės
visur to vardo
Ir Alaus

*• 01-03 Warwick 
J .T

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3304 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 343 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

RONALD YUREWICZ
343 Broadway Brooklyn, N. Y.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3003 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 281 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2671 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 774 Third Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SUZANNA WAITELIS, Admx.
774 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2938 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 1506 Neck Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PATRICK SOLAN 
d-b-a Ocean Tavern

1506 Neck Rd., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3881 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 101 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

OWEN CAFFREY
101 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 537 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 206 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GUNDE LEICKERT SCHUELE 
206 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3198 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1906 Ayenue M, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

. P. & M. DELICATESSEN. INC. 
1906 Avenue M Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11249 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the ........... __ _____ ____
437 Ridgewood Avenue, Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed 
the ,___ 1__

437 Ridgewood Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2888 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 109 Graham Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

NIKITA MUCHA
109 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3015 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 713 Rockaway Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SIDNEY JURIS, Adm. 
Estate of Harry Juris

713 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2813 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 724-726-728—5th Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WHITE EAGLE HALL CO.. Inc. 
724-726-728—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3117 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 1522 Bergen St., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARY SPINELLI
1522 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3786 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 704 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THE COVE RESTAURANT. Inc.
704 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3089 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 74 Rochester Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2937 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 279 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HAEM ER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3330 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 257 Grand Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BITTERMAN
257 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3799 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of thp Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8500 Fourth Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LA TOURAINE CAFE. Inc.
8500 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

914

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3188 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 

■Control Law at 1116 Manhattan Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

THEODOR KURYLAS
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7405 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage
Control Law at 109 Nassau St., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

MARY LOCOCO SERAO
109 Nassau St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3S29 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 699 Gates Avenue, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

GLENMORE BAR & GRILL, Inc. 
699 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3537 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 155 Greenpoint Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3225 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
Control Law at 575 Johnson Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3752 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 595 Union Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ANTHONY VERRUTO
EDWARD CURCIO & JAMES CURCIO 

d-b-a Miami Restaurant
595 Union Ave., Brooklyn, N. Y.
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[North Beach orlaivių sto- 
b jau netrukus bus baigta 
(turės moderniausius prie
dus orlaiviams tvarkyti. 
Įkoma, kad iš šios stoties 
teks ir į ją sugrįš apie 800 
laivių kiekvieną dieną.

th^lVidurmiesčio tarp New 
rlSiicĄ>orko ir Queens automobi- 

ms tunelis jau iškastas, 
įbar lieka ištaisymo dar- 
8. Tunelis bus baigtas už

New Yorko geros valios 
goodwill) teismui išrinkti 
■uji teisėjai. Iš katalikų 
kės paskirtas Edm. Wha- 
k protestonų — H. G. 
fcremer; žydų — R. Sugar-

kad Fulton gatvės viršutinis 
geležinkelis būtų paliktas 
tol, kol bus atidarytas nau
jas miesto kasamas Fulton 
gat. požeminis geležinkelis.

Mellon institute Pittsbur- 
ghe surasta naujas vaistas, 
kurio vartojimas sumažino 
50 proc. mirimų plaučių už
degimu.

New Yorko miesto rašti
nėse yra laisvos 4 vietos. 
Paskelbti egzaminai, kuriuos 
laikys 1,600 aplikantų.

Queensboro miesto stato
muose namuose nuomininkų 
pradės leisti nuo spalių 25 
d. Šiuose namuose galės su
tilpti 3,149 šeimynos.

Šį sekmadienį 35,000 len
kų paraduos New Yorko 
Fifth Ave., minint gen. Pu- 
laskio šventę.

So. Brooklyn© gydytojų 
draugija paskelbė, kad visi 
jos nariai neturintiems pi
nigų užsimokėti tėvams 
patarnaus dykai, gydydami 
vaikus nuo 5 iki 7 metų am
žiaus. So. Brooklynas prasi
deda nuo Brooklyn© tilto ir 
eina iki Red Hook ir 
pect Park.

Pros-

moki- 
High

Taupiausi mokyklų 
niai yra Erasmus 
School, Brooklyne. Jie bū
riais neša savo sutaupytus 
penktukus kas savaitę į ban
kus. Išmokyme taupyti dau
giausia darbuojasi mokyto
jai.

East New Yorke pasklido 
gandai, kad nebebus stato
ma planuota aukštesnioji 
amatų mokykla. Paaiškėjo, 
kad mokyklos statymo dar
bai bus pradėti apie lapkr. 
15 d. vietoje, kur seniau bu
vo vandens traukimo didžiu
lis namas, tarpe Atlantic ir 
Liberty Avė.

Darbo sekretorė Perkins 
įsakė, kad mažesnėse amu
nicijos dirbtuvėse mažiausia 
darbininko alga būtų nuo 
42y2 iki 52y2 c. į valandą. 
Alga nustatyta toms dirbtu
vėms, kur yra valdžios už
sakymų.

„MOTINĖLES” CENTRO 
POSĖDIS

Posėdis įvyko spalių 10 d. 
Centras paskyrė dvi stipen
dijas: Leonardui šimučiui 
(žinomojo veikėjo sūnui), 
studijuojančiam muziką De 
Paul universitete Chicagoje 
ir Petrui Kupraičiui, studi
juojančiam Bostono univer
sitete prekybinius mokslus. 
Dėl lėšų stokos abu gavo sti
pendijas tik vienam semest
rui. Centras svarstė planus 
sukelti fondą sušelpti dau
giau studentų.

— Prasidėjus Europos ka
rui. kai kurie Lietuvoje užsi
likę amerikiečiai išsiskubino 
išvažiuoti įvairių neutralių 
valstybių laivais. Anglų su
laikytasis vokiečių laivas 
„Bremen” rugsėjo pirmomis 
dienomis turėjo, be kitų ke
leivių, nuvežti į Ameriką ir 
keletą lietuvių, jų tarpe po
ra kauniškių.

— Nežiūrint susidariusių 
naujų sąlygų, mėsos ir pie
no produktai iš Lietuvos ir 
toliau eksportuojami. „Mais
tas” rugsėjo 3 — 10 d. išve
žė 6,203 kiaules, 125 raguo
čius, per 17,500 paukščių ir 
arti 12,000 kilogramų kitų 
mėsos gaminių. „Pienocen
tras” per tą savaitę išvežė

gyventojai reikalauja, 2,207,880 kiaušinių.
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Brooklyn© mokesčių mo- 
feojų organizacija reikalau- 
j sumažinti 1940 metų mie
to išlaidas ir mokesčius 30

Schenectady, N. Y., elek-
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AMERIKOS LIETUVIAI 
UŽ VILNIAUS 
ATVADAVIMĄ

Chicago. — Amer. Lietu
vių R. K. Federacijos ir Lie
tuvių R. K. Susivienijimo A- 
merikoj centro valdybos pa
siuntė į Lietuvą per „Eltą” 
tokią kablegramą:

„Pranešame jums, broliai, 
kad mes, Amerikos Lietu
viai, griežtai stovime ir sto
vėsime už pilną Lietuvos ne
priklausomybę ir prašome 
vyriausybės stengtis atgauti 
Vilniaus kraštą, nedarant su 
okupantais kompromisų, ku
rie pažeistų valstybės suve
renumą”.

Kablegramą pasirašė Fe
deracijos pirmininkas Dr. A. 
Rakauskas ir Liet. R. K. Su
sivienijimo pirmininkas L. 
Šimutis.

PRANCŪZIJOJE AREŠ
TUOJAMI KOMUNISTAI

Paryžius. — Vyriausybei 
uždarius komunistų partiją, 
buvę komunistų partijos at
stovai tautos atstovų rūmuo
se tuojau sudarė neva naują 
partiją — darbininkų ir ūki
ninkų vardu, kuri nusiuntė 
tautos atstovų rūmų pirmi
ninkui Herriot laišką, stovė
dama už Sov. Rusijos Vokie
tijos susitarimą ir taiką su 
Vokietija. Uždarytos komu
nistų partijos nariai nerimo 
ir priešinosi vyriausybės įsa
kymams. Ryšium su tuo po
licija padarė kratas ir su
ėmė kelias dešimtis komu
nistų vadų.

Komunistų partijos gen. 
sekretorius Maurice Thorez 
buvo mobilizuotas į kariuo
menę ir paskirtas į inžineri
jos dalį, bet šiomis dienomis 
jis iš kariuomenės pasišali
no ir nesugrįžo. Jis ieško
mas kaip dezertyras. Yra ži
nių, kad Thorez paspruko į 
užsienį'.

HITLERIO PASIŪLYMO
ATGARSIAI

Berlyno ir visos Vokieti
jos spauda reiškia vilties, 
kad taikos tarpininko vaid
mens imsis prezidentas Roo
sevelt, todėl Vokietijoje la
bai domimasi, kas kalbama 
ir veikiama Washingtone. 
Vokiečių spauda nutyli ži
nias apie anglų ir prancūzų 
visišką nepasitikėjimą Hit
lerio žodžiais, bet rašo, kad 
anglai ir prancūzai nori tai
kos, bet tik vyriausybės ne
leidžiančios apie tai viešai 
kalbėti.

Anglijos informacijos mi
nisterija pareiškė kritikos 
pastabas: 1. reikalinga dau
giau negu žodinių pažadų iš 
Hitlerio; čia prisiminta per
nykščiai Hitlerio žodžiai, 
kad su Sudetų teritorija už
sibaigia Vokietijos teritori
niai reikalavimai; 2. anglai 
jokiu būdu negali sutikti su 
siūlymais, nes juose nėra pa
žado atstatyti Lenkiją ir Če
koslovakiją ir tinkamai joms 
atlyginti už padarytas nuo
skaudas.

Iš Berlyno pranešama, kad 
Hitleris lauksiąs nuo 10 die
nų iki dviejų savaičių, kas 
bus daroma jo pasiūlymų at
žvilgiu; jei nieko negirdėsiąs 
iš Anglijos, Vokietijos ka
riuomenė stos į karą vakarų 
fronte.

Romos laikraščiai pritaria 
Hitlerio kalbai ir nurodo an
glams, kad dabar geras lai
kas padaryti taiką, kol tik
ras karas dar nepradėtas. 
Italijoje vyrauja visuotinis 
pageidavimas, kad Italija 
išliktų neįtraukta į karą.

— Avių Lietuvoje per va
sarą su prieaugliu esama 
apie 1,300,000, o per žiemą 
laikoma apie 600,000. Nuo jų 
per metus gaunama apie 2 
milijonai klgr. vilnų. Apie 1 
milijoną klgr. vilnų dar įve
žama.

SUOMIJA RUOŠIASI 
GINTIS

Helsinkiai. — Sovietų Ru
sijos vyriausybė „pakvietė” 
ir Suomiją atsiųsti savo at
stovą pasitarti abi valstybes 
liečiančiais klausimais. Suo
mijos vyriausybė nesiskubi
no siųsti savo atstovo ir pa
siuntė ne užsienio reikalų 
ministerį, bet savo atstovą 
Švedijoje, buvusį ministerį 
pirmininką dr. Juhu Paasiki- 
vi, kurs išvyko ne orlaiviu, 
bet traukiniu.

Suomijoje pašaukti atsar
giniai kariai ir išstatyti prie 
Suomijos Rusijos pasienio. 
Suomių spauda vieningai 
kalba, kad tarimaisi galimi 
tik lygybės teisėmis. Ko rei
kalaujama iš suomių, dar 
nežinoma, bet manoma, kad 
reikalavimai bus panašūs į 
pastatytus Lietuvai, Latvi
jai ir Estijai.

ITALAI RAŠO PRIEŠ 
KOMUNISTUS

Roma. — Maršalo Balbo, 
pasižymėjusio lakūno, laik
raštis paskelbė straipsnį, 
kurs smarkiai puola komu
nizmą ir jo vadus. Laikraš
tis labai pasipiktinęs vienu 
italų žurnalu, kuris įdėjo So
vietų Rusijos kariuomenės 
komisaro Vorošilovo paveik
slą, palygindamas jį su italų 
didvyriu Garibaldi. Italų lai
kraštis vadina Vorošilovą 
kriminaliniu gengsteriu.

Kadangi italų spauda yra 
griežtos cenzūros priežiūro
je, todėl manoma, kad Itali
joje prasidėsianti nauja vie
ša pažiūra Vokietijos atžvil
giu, kuri artimai bendradar
biauja su Sovietais.

RUSIJA REMS VOKIETIJĄ 
PREKĖMIS

Maskva. — Čia atvykusi 
Vokietijos ekonominė dele
gacija susitarė su komisarų 
tarybos pirmininku Moloto
vu pradėti skubiai vykdyti 
ekonominę sutartį, pagal 
kurią Sovietų Rusija par
duos Vokietijai įvairią me
džiagą už mašinas ir kitas 
Rusijai reikalingas prekes. 
Vokietijos ekonominės dele
gacijos nariai atvyko dviem 
orlaiviais.

NUSKANDINO OLANDŲ 
LAIVĄ

Londonas. — Spalių 8 d. 
Anglijos kanale nuskendo 
Norvegijos laivas ’ „Binnend- 
jik”, plaukęs iš New Yorko 
į Amsterdamą. Laivas nu
skendo įvykus dideliam 
sprogimui. Laivo įgula iš 41 
asmens išgelbėta. Dar neaiš
ki nuskendimo priežastis — 
ar laivas buvo torpeduotas 
ar užkliudė miną. Vokiečiai 
nurodo, kad laivas užkliudė 
anglų miną. Anglijos laivy
no vadovybė pažymi, kad 
Anglijos kanale anglai nėra 
padėję jokių minų.

Jei kaltinamieji bus pripa
žinti kaltais, jiems gresia 
bauda iki 5,000 dol, ir viene- 
rių metų kalėjimas.

KOMUNISTŲ PARTIJOJE 
NERAMU

Kartais vyrai išmetinėja 
moterims, kad jie duoną už
dirba. Teisybė, bet moteris 
uždirba gyvenimo pyragą; 
be moters jiems ir duona ne
būtų skani. — J. T.

PORTUGALIJA IŠTIKIMA 
ANGLIJAI

Lisbonas. — Portugalijos 
tautos atstovų susirinkime 
ministeris pirmininkas Sala
zar pranešė apie prezidento 
sėkmingą kelionę po portu
galų kolonijas Afrikoje. Sa
lazar pareiškė, kad Portuga
lija turinti užtikrinimą iš 
Vokietijos, kuri pasižadėjusi 
gerbti Portugalijos neutra
lumą, bet ministeris pirmi
ninkas pasakė, kad Portuga
lija reiškia visišką ištikimu
mą Anglijai, nuolatinei Por
tugalijos draugei ir sąjun
gininkei.

Savo svarbioje kalboje Sa
lazar pareiškė gilios užuo
jautos lenkų tautai. Be to, 
Salazar pažadėjo visą savo 
paramą tiems, kurie sieks 
taikos.

AUTOMOBILIŲ BENDRO
VĖS BYLA

South Bend, Ind. — Čia 
prasidėjo didelė byla prieš 
General Motors automobilių 
bendrovę, kurios vedėjai kal
tinami sudaryme prekybinio 
monopolio, priešingo vei
kiantiems įstatymams. Pa
naši byla buvo iškelta prieš 
Fordo ir Chrysler bendro
ves, bet jų vedėjai prisipaži
no kalti, pasirašė pasižadėji
mą nepraktikuoti monopoli
nės prekybos ir jiems byla 
nutraukta.

Šiuo laiku renkami prisie
kę teisėjai. Byloje liudinin
kų iššaukta apie 500. Byla 
gali užsitęsti tris mėnesius.

PIRKITE RAKANDUS
DABAR

Parduodame įvairius rakandus labai prieinamo
mis kainomis. Pasirinkimas didelis: „Bedroom 
Sets”, „Parlor Sets”, Matrasus ir Springsus „Stu
dio Couches”, „Kitchen Sets” ir „Dienette Sets”.

LIETUVIAMS DUODAME IŠSIMOKEJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
409 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVĖ 
BROOKLYNE

Šiuo metu Amerikos ko
munistų partijoje verda „gy
venimas”. Sovietų Rusijai 
pasirašius artimo bendra
darbiavimo sutartį su Vokie
tija, daug komunistų pasi
šalino iš partijos. Partijos 
gen. sekretorius turi daug 
darbo, važinėdamas po įvai
rias vietas ir aiškindamas 
partijos naują padėtį. Jis 
apipiltas daugybe klausimų, 
pav., kaip Stalino Hitlerio 
susitarimas atsilieps į ko
munistų partijos likimą šio
je šalyje? kiek komunistų iš
stojo iš partijos? ir t.t. Bene 
žymiausi išstojusieji iš par
tijos yra 2 asmenys: Har
vardo universiteto prof. 
Granville Hicks ir buvęs 
komunistų „Daily Worker” 
administratorius Wishnak.

Neseniai Kongreso tyrinė
jimų komisijai Browder bu
vo pasakęs, kad komunistų 
partija šioje šalyje turi apie 
100,000 narių, kurių trečda
lis New Yorko valstybėje. 
Tačiau manoma, kad nario 
mokesčius mokančių yra tik 
60,000 asmenų.

Komunistams daug pa
kenkė darbo partijos rezo
liucija, kuri komunistus pa
vadino Amerikos darbininkų 
judėjimo išdavikais, demo
kratijos priešais ir diktatū
rų rėmėjais, su kuriais dar
bininkai neturį palaikyti jo
kių santykių.

PROF, K. PAKŠTO ARTI
MIAUSIOS PRAKALBOS

Spalių 15 — 20 d. Pitts
burgh©, Pa.

Nuo spalių 25 d. Čikagoje 
ir apylinkėse.

Brooklyno

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborituj — B&lsamuotojaa

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Pried pat Apreliklmo bažnyčią)

Duoda automobilius TestuvSmi, 
krikitynonu Ir visokiems 

paslv&žlnSJlmami.

Tel. Newtown 9-4464

: HAVEMEYER 8-025$
RALPH KRUCH 

FpTaGRAEĄS 
65-23 -A X ĖW-j ;e

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius ąmerl 

konisko ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

Savininkas

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITULIONIS

GYDO bo pelito, be 
valetų Ir be chemi
kalų, tik au tavo 
pllkomli rankomis. 
Visokios Ilgos yra 
gydomos: vyrų, 
terų Ir valkų, 
tarimai veltui
VAIJkNDOS: nuo 
ryte Iki I vakare. 
Nedčldlenlals ir 
Šventadieniais nuo 
10 ryte Iki 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Graboriai

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE OF 
BARRY P. SHAUNS

(Salinskas)
Vestie E. Davis,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas
Laidotuves 
-----  $150 ------

KOPLYČIAS SUTEIKIAM
NEMOKAMAI

84-02 Jamaica Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
T. Fred Lefevre, Manager

LAISNIUOTAS GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Veronica R. Valantiejus

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maspeth, R. Y.

EniS.il


Spalių 13 d., 1939 m.

Prof. Dr. Kazio Pakšto Kalba MIRĖMETINĖ VAKARIENĖ

L. K. New Yorko apskri
tis spalių 9 d. suruošė prof, 
dr. Kazio Pakšto prakalbas, 
įvykusias Grand Paradise 
salėje. Tai buvo drauge ir 
Vilniaus užgrobimo 19 metų 
sukakties paminėjimas ir 
dabartinės Lietuvos padėties 
apžvalga.

Profesorius savo kalbą 
padalino į dvi dalis. Pirmoje 
peržvelgė dabartinę Europos 
padėtį ir Baltijos valstybių 
— Suomijos, Estijos, Latvi- 

. jos ir Lietuvos pasiektus 
kultūrinius, ekonominius ir 
politinius laimėjimus per 20 
m. nepriklausomo gyvenimo, 
o antroje dalyje kalbėjo spe
cialiai apie Vilniaus kraštą, 
jo istoriją, gyventojus, jo 
grąžinimo Lietuvai galimu
mus ir Lietuvos likimo per
spektyvas.

Labai vaizdžiai kalbėtojas 
papasakojo apie jam arti
mai pažįstamas Baltijos val
stybes, kurių gyvenimas ne
paprastai pažangus. Nurodė, 
kad Baltijos valstybės kul
tūriniame gyvenime per 20 
metų padarė tokią pažangą, 
kokios nei viena kita tauta 
pasaulyje dar nėra pasieku
si. Reikia prisiminti, kad Lie
tuvai, Latvijai ir Estijai 
svetimi okupantai buvo nu
kirtę galvą — išnaikinę švie
suomenę, bet visos trys vals
tybės ataugino savo galvą ir 
ją aukštai iškėlė. Studentų 
skaičiumi, proporcingai pa- 

| gal savo tautos dydį, latviai 
i užima pasaulyje pirmą vie- 
7 tą, estai — trečią, lietuviai 
/ — ketvirtą (antra priklau- 
( so šveicarams).

Profesorius stipriai pabrė
žė reikalą lietuviams išmok
ti gražiai, kultūringai, žmo
niškai sugyventi tarpusavy
je, nes mūsų trijų milijonų 
per maža, kad galėtume iš
mesti iš tautos laivo į van
denyną bent vieną lietuvį; 
reikia taupyti kiekvieną lie
tuvį, reikia išmokti pakęsti 
savo artimo lietuvio kitokią 
nuomonę, čia pavyzdį turi 
duoti katalikai, kaip gausin
giausia tautos dalis. Katali
kybė nėra tik religija; ji yra 
didžiausia kūrybinė jėga, 
kuri davė pasauliui visa, 
kas yra gražiausia moksle, 
mene, muzikoje, literatūroje. 
Katalikai turi ne atstumti, 
bet globoti kitas grupes, nes 
katalikybė yra visuotinu
mas.

Verta būti lietuviu vien 
tik dėl lietuvių kalbos, sakė 
profesorius. Lietuvių kalba 
yra raktas į Europos žmoni
jos širdį. Lietuvių tauta gal 
dar nepasakė savo savo žo
džio dėl ypatingų aplinky
bių, bet jį pasakys, tik visa
da laikykimės žmoniškumo 

. ir raskime smagumo gyven
ti su savaisiais. Lietuvių gy-

venimo pagrindas turėtų 
būti toks— meilė visiems 
lietuviams.

Praeityje lietuvių tauta 
barstė savo jėgas. Lietuviai 
davė dinastijas Lenkijai, 
Vengrijai, Čekijai; ėjo į pa
galbą rusams, totoriams ir 
taip tautos gabumai išsibar
stė. Šiandie pats geriausias 
laikas surinkti visus gabu
mus į vieną krūvą, kad vieš
patautų didžiausia vienybės 
tvirtybė.

Neaiškus rytojus mūsų 
Tėvynei. Iš Rusijos gali 
grėsti pavojus, kurs gali 
duoti labai liūdnų pasekmių. 
Nebūkime neatviri, bet žiū
rėkime drąsiai į akis ir tam
siausiems galimumams. Jei 
Lietuvoj būtų įvesta didžio
jo rytų kaimyno dabartinė 
santvarka, mūsų tauta galės 
netekti tūkstančių savo ge
riausių jėgų, kurios taip 
sunkiai paruoštos, išaugin
tos, kurios nepaprastai tur
tingos savo dvasinėmis ga
liomis. Gilaus proto, tėvynę 
mylinčios širdies ir tvirto 
atsparumo žmonės galės bū
ti nuskinti, bet ir tai neturi 
mūsų gąsdinti. Mūsų tauta 
turėjo kančių praeity, turės 
pergyventi ir naujus smū
gius, tad užsieny gyvenančių 
lietuvių pareiga žymiai di
desnė, nei kai kam atrodo.

Visiems įdomu, kaip su 
Vilniaus likimu. Vilniaus 
kraštas visais atžvilgiais tu
ri priklausyti tik Lietuvai. 
Jo žmonių kilmė lietuviška. 
Tiesa, jie sulenkėję ir sugu- 
dėję, bet jie būtų ištikimi 
savo valstybei. Jei Lietuvai 
būtų lemta šiomis dienomis 
atgauti Vilnių, be ypatingų 
sąlygų, lietuviai mokės tą 
kraštą valdyti ir sugebės su 
vilniečiais sugyventi. Lenkai 
visą laiką turėdavo pridėti 
prie Vilniaus, nes Vilniui rei
kalingas tikras užnugaris, 
kuriuo yra tik Lietuva. Lie
tuviai ateitų tvarkyti Vil
niaus krašto ne su bizūnu, 
ne su jėga, bet su lietuviška 
meile.

Kadangi gyvename ypa
tingus laikus, turime _visi 
apsisunkinti gausesnėmis 
pareigomis, daugiau dirbti ir 
būti pasiruošusiais ant Tė
vynės aukuro paaukoti ir di
džiausias aukas.

Pertraukos metu buvo dai
nų; M. Bujokienė padainavo 
solo, o A. Maslauskaitė ir 
A. Dragūnaitė duetą; joms 
akomponavo muz. J. Jankus. 
Išlaidoms padengti surinkta 
55 dol.

Po dolerį aukojo: N.N., A. 
Stankevičius, J. Matulaitis, 
Baniuliai, J. Paulauskienė, 
K. Vilniškis, J. Gudelis, L. 
Grigonis, N. N., Karaktinas, 
Karaktinienė, N. N., Skužin- 
skas, Matijošaitis„ N. N.,

Kurmis, N. N.; po 50 centų: 
N. N., Ad. Akelaitis, P; Ban
kus, N. N., V. Daubara, P. 
Lukas, J. Valaitis, S. Daily- 
dėnas, T. Paulin, N. N., J. 
Unguraitis, J. Kasmočius; 
smulkiomis aukomis surink
ta 30 dol.

Profesoriaus Pakšto pra
kalba palydėta gausingais 
dėkingumo plojimais. Po 
kalbos priimta rezoliucija. 
Prakalbos pasiklausyti vie
tiniai lietuviai gausiai susi
rinko; buvo apie 600.

d. par. salėje. Bus įvairių 
žaidimų, o šieno — kiek tik 
kas norės. Bilietas iš anksto 
35 c. J. Navicko Nakties Pe
lėdų orkestras gros įvai
riausius šokius. Visi atsi
lankę bus maloniai priimti 
svečių sutikimo komisijos.

Komitetas.

MASPETHO ŽINIOS

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Lapkričio 23 — 26 d.d. 
bus metinis bazaras, kurs 
tęsis keturias dienas, nes 
praeitų laikų patyrimas įro
dė, kad 8 ar 9 dienų bazarai 
suvargina ne tik rengėjus, 
bet ir lankytojus. Jeigu pa
rapijiečiai atjaus parapijos 
reikalams, tai ir per trumpą 
bazarą bus galima daug nu
veikti. Kleb. kun. J. Aleksiū- 
nas pranešė, kad minėtose 
dienose bus parankiausias 
laikas ir tam reikalui bus 
šauktas parapijos draugijų 
valdybų ir jų atstovų susi
rinkimas.

— Metinis tretininkų su
sirinkimas įvyks šį sekma
dienį, spalių 15 d., 4:30 vai. 
popiet.

— Spalių 15 d. 4:30 vai. 
p.p. susituoks Pranciška Ra- 
žanskaitė su Eugene Kra
mer.

— Altoriaus vaikų vaka
rėlis pasisekė. Dabar ruošia
si krepšinio uniformas nusi
pirkti.

— Transfiguration C.C. 
krepšinio komanda pradės 
sezoną Klasčiaus salėje spa
lių 27 d.

— C.Y.A. šokių vakarai 
vyksta kiekvieną trečiadie
nio vakarą parapijos salėje.

VYČIŲ PRAMOGA

naujoje vietoje
REPUBLIC BAR & GRILL

J. Sutkus, sav.
492 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
firnnT* i kitą daug patogesnę vietą, kampas

11 hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu- 
s 4 patarnavimą, užeikite j naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Repubuc XAVERAS STRUMSKIS
ĮSTAIGA TARNAUJANTI 
TEISINGAI IR. MANDAGIAI 
SU DIDŽIAUSIU PASIRINKIMU 
IR ŽEMIAUSIOM KAINOM

5AVAS.PAS SAVĄ

CALIFORNIA

PORT

Jaunieji krepšininkai jau 
atgijo ir turėjo pratybas. Čia 
tik pradžia. Suaugę — klu- 
biečiai irgi rengiasi prie 
krepšinio. Jie žada turėti net 
du vakarus savaitėje. Tre
čiadienio vakare bus žaidi
mai ir kiti pasilinksminimai 
McCaddin salėje. Laukiame 
jų pradedant ir gražiai pasi
rodant.

Sodalietės sekmadiehį 9 
vai. mišių metu eis bendrai 
prie Komunijos.

Parapijos mokykla jau 
veikia. Sesutės pranciškonės 
moko vaikelius lietuvių kal
bos ir tikybos antradieniais 
ir ketvirtadieniais nuo 4 iki 
6 vai. popiet ir šeštadieniais 
nuo 10 iki 12 vai. dieną.

Visi parapijiečiai turėtų 
pasinaudoti ir savo vaike
lius pasiųsti tomis dienomis 
į pamokas.

Pirmadienio popiečiais, 
nuo 4 iki 6 vai., vaikai pa
rapijos mokykloje mokomi 
magiškų dalykų. Moko mies
to atsiųstas žmogus dykai. 
Vaikučiai labai domisi ir 
dauguma jau pradeda kai 
kuriuos dalykus suprasti. 
Be to, pirmadieniais bus mo
koma ir praktiškų dalykėlių, 
pav., iš geležies padaryti vi
sokius žaislelius.

Šv. Vardo draugija nutarė 
rengti balių gruodžio 1 d., 
penktadienį, par. salėje.

LAIMĖJIMŲ VAKARAS

Spalių 15 d., ateinantį sek
madienį, 5 vai. popiet, Ange
lų Karalienės par. salėje, 
Gyv. Rožančiaus dr-ja ruo
šia didelį laimėjimų vakarą, 
kuriame bus daug dovanų; 
visi bus pavaišinti kava su 
užkandžiais. Pelnas parapi
jai.

BULVIŲ — SILKIŲ

Penktadienį, spalių 10 d., 
8 vai. vak., įvyksta linksmas 
bulvių — silkių balius. Mo
terų s-gos 24 kuopa kviečia 
visus „Amerikos” skaityto
jus į šį balių, įvyksiantį An
gelų Karalienės parapijos 
salėje.

Programoj dalyvaus pa
saulinės parodos šokikų gru
pė, pritariant Avižonio or
kestrui.

SODALIEČIŲ PRAMOGA

Angelų Karalienės par. so- 
dalietės jau pasiruošusios 
sutikti visus svečius šieno 
(„barn”) šokiuose spalių 28

Maspetho L. Vyčiai spalių 
21 d. Klasčiaus salėje turės 
didelį šokių vakarą, kurs 
bus senų pažičių atnaujini
mo ir naujų sudarymo sma
giausia pramoga. Drauge 
bus paminėta kuopos 17 me
tų sukaktis. Gros J. Lane ir 
jo Terrace Club orkestras.

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Didžiojo New.Yorko lietu
vių namų savininkų organi
zacijos svarbus susirinkimas 
įvyks šį penktadienį, spalių 
13 d. 8 vai. vakare, grab. 
Shalins-Šalinsko įstaigoj, 84- 
02 Jamaica Ave., Wood
haven, N. Y. (Forest Park
way stotis — Jamaica lini
jos traukiniu važiuojant).

Adv. Cl. Voketaitis ir kiti 
kalbėtojai patieks svarbių 
pranešimų ir nurodys aktua
liuosius šių dienų namų sa
vininkų uždavinius. Ne na
riai namų savininkai taipgi 
kviečiami atsilankyti ir pri
sidėti prie organizuoto vei
kimo. Nario mokesčiai yra 
labai maži; priklausyti prie 
organizacijos yra labai svar
bu ir reikalinga kiekvienam 
namų savininkui. Valdyba.

IŠVYKO Į LIETUVĄ

Praeitą antradienį, spalių 
10 d., olandų linijos laivu 
„Pennland” išvyko į Lietuvą 
Aleksandras Žemaitis ir p. 
Mičiulienė. Jie buvo atvykę 
su verslininkų ekskursija ir 
viešėjo Amerikoje apie pus
antro mėnesio.

Išlydėti juos susirinko ne
mažas būrelis giminių ir 
draugų, kurie palinkėjo ke
leiviams laimingos kelionės. 
Laivas, manoma, kelionėje 
užtruks apie 11 dienų.

„Amerikos” metinė vaka
rienė. kaip numatoma, bus 
ruošiama gruodžio antrą 
sekmadienį — gruodžio 10 d. 
„Amerikos” bičiuliai prašo
mi iš anksto apie tai pasižy
mėti, kad tą dieną galėtu
mėm visi susitikti ir jaukio
je aplinkumoje drauge sma
giai pabuvoti. Plačiau apie 
vakarienę bus pranešta 
liau.

vakarą. Bus daug gražių do
vanų, skanių užkandžių.

Visos apskrities sąjungie- 
tės, jų bičiulės, šeimos ir pa
žįstami maloniai kviečiami 
atsilankyti. Geriausia vykti 
Jamaica traukiniu iki Forest 
Park stoties.

NEW YORK CITY

Agota Majauskienė, 54 
metų, gyv. 56 Goodwin PI., 
mirė spalių 4 d. Palaidota 
spalių 7 d. šv. Jono kapinė
se iš Angelų Karalienės par. 
bažnyčios. Velionė buvo „A- 
merikos” skaitytoja.

Laidotuvėse patarnavo 
grab. J. Garšva.

tį dėkingumas.
fijsos sritys!
įip tayptis-

karininkai.
pečiams proga.

PADĖKOS ŽODIS

vė-

Reiškiu širdingą padėkos 
žodį Moterų Sąjungos 29 kp. 
narėms, šeimininkėms S. Su- 
batienei, Ragelienei, Janin- 
skienei ir kitoms artimoms 
draugėms už suruoštą puotą 
25 metų naši avimo proga. 
Puota įvyko rugsėjo 26 d., 
mano namuose. Širdingai dė
koju visoms dalyvėms ir 
draugėms, prisidėjusioms 
puotą surengti ir už gražią 
dovaną, kuri man buvo įteik
ta. Ypač ačiū šv. Monikos 
našliij dr-jai.

M. Baranauskienė.

PARODA GAUSIAI
LANKOMA

Paskutiniu laiku pasaulinė 
paroda labai gausiai lanko
ma. Praeitą šeštadienį ir 
sekmadienį lankytojų buvo 
daugiau kaip po 300 tūks
tančių. Lankytojai šiuo me
tu daugiau New Yorko ir 
apylinkės gyventojai.

Lietuvos pavilijonas visą 
laiką gausingai lankomas. 
Šeštadieniais ir sekmadie
niais į pa vili joną ateina vie
tinės moterys ir merginos 
savo laisvu noru suteikti į- 
vairių paaiškinimų ir pagel
bėti parduoti likusių prekių.

„KAM TAIP PIGIAI?”

Šiomis dienomis M. Zda- 
navičienė, brooklynietė, atsi
lankė į „Amerikos” adminis
traciją ir užsirašė „Ameri
ką”. Patyrusi, kad „Ameri
ka” metams kaštuoja tik 2 
dol., Zdanavičienė patraukė 
pečius ir pasakė: „Kam taip 
pigiai?” Šalia prenumeratos 
mokesčio ji pridėjo savo 
duoklę pašto ženklams.

M. Zdanavičienės sūnus 
Albinas lanko Long Island 
universitetą, kur jis priim
tas iš Jefferson High School 
su laimėta stipendija už pa
sižymėjimus moksle ir spor
te. Albinas žaidžia L. I. uni
versiteto futbolo komando
je. Linkime geriausio pasi
sekimo.

MOTERŲ APSKRITIES 
PRAMOGA

Moterų S-gos N. Y. ir N. 
J. apskritis penktadienį, spa
lių 20 d., 8 vai. vak., Šalins- 
ko salėje, 84-02 Jamaica 
Ave., Woodhavene, rengia 
kauliukų ir kortų žaidimo

Nauįos Rudens Mados
VYRŲ IR JAUNŲ VYRŲ

Siūtai ir Overkotai
Jei jūs esate jautrūs madų atžvilgiu ir ypatingas drabu

žių kokybe, jūs turėtumėt atlankyti mūsų krautuvę.
Mes turime įvairaus dydžio rūbų pritaikinti visiems.
Virš 30 metų parinkime vilnonių rūbų ir modelių.
Mūsų kainos yra labai prieinamos, nes mes perkame di

deliais kiekiais.
SIŪTAI IR OVERKOTAI VYRAMS IR 

JAUNIEMS VYRAMS
Vertės $22.50 už $18.50 
Vertės $25.00 už $19.50 
Vertės $30.00 už $22.50

Jūsų atsilankymas į mūsų krautuvę įtikins jus, kad mū
sų drabužiai yra puikiausios rūšies.

Henry Narins Sons, Ine.
670 Grand Street kampas Manhattan Avė.

Brooklyn, N. Y.

Aušros Vartų par. L. Vy
čių 12 kp. spalių 3 d. turėjo 
savo susirinkimą, po kurio 
įvyko choro pratybos.

Mūsų par. salėje spalių 22 
d. 4 vai. popiet įvyks N. Y. 
ir N. J. apskrities suvažia
vimas, kurio dalyviai prašo
mi laiku atvykti. Po posė
džio visi bus pavaišinti.

Vakare įvyks metiniai 
„Halloween” šokiai — kepu
rių balius. Visa tai bus par. 
salėje, 568 Broom St. Visi 
dalyviai gaus po kepurę. 
Šokiai nuo 8 vai. vak. Gros 
Joey Gray orkestras. Rengi
mo komisija rūpinasi šią 
pramogą padaryti įdomia.

Iš anksto sveikiname bū
simus apskrities suvažiavi
mo dalyvius — atstovus ir 
svečius. J. S.

- Namų Bargenai -
Norintieji pirkti namus — pa

siskubinkite — kol dar galima 
pirkti pigiai. Nors namų kainos 
pradėjo kilti, bet dar pavyksta 
tai vienur, tai kitur pagauti 
„bargenų”. Pavyzdžiui:

Ridgewoode: 3-jų šeimynų mū
ro namas, garadžiai, patogi vie
ta, arti stoties.

Cypress Hills: 2-jų šeimynų 
mūro namas, puikiai įrengtas, ga
radžiai.

Woodhavene: 2-jų šeimynų na
mas, 9 kambariai, arti Jamaica 
Ave. Kaina tik $3,250.

East New Yorke: 1-nos šeimy
nos namas, 7 kambariai. Kaina

I
 laikraščių minim 

Tabouis, politini 
į rašytoja, prie 
į Paryžiuje parei; 
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nurodė, kad liet 
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santykius su Sov. Ri

Tabouis pastabų p 
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$1,750. 6-šių šeimynų mūro na- [reikšdama rusų pač 
mas, po 4 kambarius su maudy irių tautai už didelę 
nėmis, centralinis šiltas vanduo. įr neį išgelbėjimą 

golų ir totorių.

UŽSIRAŠYKIT BALSUOTI

Šią savaitę New Yorke 
vykdomas visų piliečių užsi- 
rašymas rinkimams, kurie 
bus lapkričio mėnesio pirmą 
savaitę. Kas šią savaitę ne
užsirašys savo gyvenamų 
vietų atitinkamose rinkimų 
raštinėse, negalės dalyvauti 
rinkimuose. Lietuviai pilie
čiai būtinai privalo atlikti 
savo pilietinę pareigą — už
sirašyti į balsuotojų sąrašus 
ir, atėjus paskirtam laikui, 
balsuoti.

Queens apskritis iki šiol 
dar neturi nuosavo namo. 
Manoma statyti prie Queens 
boulevard ir Union Turnpike 
kampo. Namas kaštuosiąs 
2 mil. 340 tūkst. dolerių.

Kaina $6,000.
Ozone Park: 2-jų šeimynų mo

derniškas namas, garadžiai. Cash 
reikia tik $750.

Jamaica: Vienos šeimynos mū
ro atskiras namas, moderniškas, 
naujas, didelis lotas, geras pri- įjgūlių sąžinei ne 

tavos ir lietuviški 
4 Tačiau Maskva n 

p pasielgė. Vėliausi

igumas už praei 
nas dabarties ti 

Maskvos atsal

važiavimas.
Bay Ridge: 

mūro puikus 
kambariai, visi

Coney Island: 16-kos šeimynų jį rodo, kad Rusija 
modemiškas namas, po 3 ir 4 
kambarius.

Flatbush ir kitose sekcijose 
turiu puikių apartmentų parda
vimui, nuo 16 iki 75 šeimynų di
dumo, kuriuos galima pirkti pri
einamai ir su nedideliais cash 
įnešimais.

Daugiau informacijų ir kitokių 
bargenų klauskite žemiau pažy
mėtu antrašu:

J. P. M A C H U L I S 
Real Estate & Insurance

8656 85th St., Waadhaven, N. Y

12-kos šeimynų 
namas, kertiniai 
įrengimai.

tik dalį lietuviškų 
rias Sovietai pr 
‘tavai 1920 metų ?
Net Švenčionių r 

tuviška Lydos aj 
tuviškiausi Mare 
siliko už dabartinė 
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os turės būti praplė 
H į rytus, kur dar ] 
tviskiausios sritys, i

___ bth bt., Waadhaven, JN. YJyn
Tel. Virginia 7-1896

P. S. Telefonu šaukti patarti- ilniečiai lietuviai
na anksti iš ryto.

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

VALANDOS:
8—10 ryto 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

DR.ED.W. ŽUKAUCKAS
4302 Flatlands Avenue

VALANDOS: 
1—2 p. p. 
6—8 vak.

Ir pagal sutartĮ 
Tel. NAvarre 8-1919

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

Tel. STagg 2-7177

reiptis į naujus šeiir 
us, nurodydami save 

pasiryžimus grįžt 
vo Tėvynės, kur gr 
inė su nedidelėmis Ii 
tnių sritimis. Gal i) 
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[bėti savo broliams, 
ms už nepriklau 
jtuvos ribų.

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARTRNR Geriausias pasirinkimas
AISKRYMA8 gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Pnr engimam r priimami užsakymai. KREIPKITĖS;

JUOZAS GINKUS
495 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Pirkite tik lietuvių gamybos „OVER GLOBE” avalynę ir 
tik lietuviškose krautuvėse. Čia jūs rasite visokios rūšies ir 
geros kokybės BATŲ, BATELIŲ, GALIOSIU, RUBBERS, 
ARCH SUPPORT, SLIPPERS, SNEAKERS ir moterims šil
ko KOJINES.

Užtikriname, kad pirkiniu ir kaina jūs būsite pilnai pa
tenkinti.

MILGHIUS SHOE SHOPS, Inc.
235 Grand St., tarpe Driggs Ave. ir

Roebling St., Brooklyn, N. Y.
56-27 Clermont Ave., Maspeth, N. Y.
66-31 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
69-21 Grand Ave., Maspeth, N. Y.
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