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Ką tik gauta laikraščių iš 
Lietuvos. Ne nauji jie, tik 
mums visiems pilni naujų, 
įdomių žinių. Juose aprašo
ma, kaip sutiktas sutarties 
su Rusija pasirašymas, kaip 
sutiktas Vilniaus atgavimas. 
Nors dar nežinota, kada Lie
tuvos kariuomenė galės įžy
giuoti į sostinę, į jos apylin
kes, tačiau vieningai džiū
gauta, viena mintimi gyven
ta. Visi lietuviai reiškė ribų 
neturintį pasitenkinimo jau
smą, kad grįžta istorinė so
stinė, kad grįžta širdis, nors 
ir skaudžiai sužalota.

Tuos pranešimus jauku 
skaityti ir todėl, kad jie pa
lydėti aiškiu nepasitenkini
mu dėl didelių lietuviškų 
sričių palikimo už naujos 
Lietuvos sienos. Tai ženklas, 
kad Lietuvoje vergavimo 
dvasiai nėra vietos, tai žen
klas, kad lietuviui netrūksta 
drąsos pasakyti tiesos žodį 
savo galingo kaimyno adre
su, nors ir reiškiama aiški 
pagarba ir šiltumo jausmai 
už ištęsėjimą savo žodžio ir 
atidavimą bent dalies lietu
viškų žemių su sostine.

Stalino Pažadai Lietuvos Delegacijai
Kaunas. — Seimo posėdy

je, svarstant Lietuvos-Sovie
tų Rusijos naujos sutarties 
patvirtinimą, užsienio reika
lų ministeris Juozas Urbšys 
plačiai aiškino sutarties tu
rinį, tarp kitko taip pareikš
damas :

„Užsieniuose, o taip pat, 
gal būt, pas kai kuriuos 
žmones ir pačioje Lietuvoje, 
bus kilę minčių, kad Sovietų 
Sąjungos kariuomenės buvi
mas Lietuvos teritorijoje ga
lįs turėti įtakos Lietuvos vi
daus sutvarkymui ir net jos 
savarankiškam valstybingu
mui. Šitie klausimai buvo la
bai plačiai aptarti su Sovie
tų Sąjungos valstybės vy
rais, iš kurių pusės buvo ka-

tos, kurie [OJE.

Negalima skaityti Lietu
vos laikraščių be gilaus su
sijaudinimo, aiškiai juntant, 
kaip giliai ir kaip drauge 
gyvenimiškai ten sutiktas 
Vilniaus atgavimas. Tuojau 
pasireiškė kūrybiniai siūly
mai. Nei jokios abejonės ne-
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reiškiama, kad lietuvis nesu
gebėtų sumaniai šeiminin
kauti atgautame nualintame 
krašte.

Universiteto rektorius, gi
lusis lietuvių mintytą} as,
prof. Šalkauskis studentams 
pareiškė, kad Vilniaus atga
vimu nesidžiaugti gali tik 
dvasios seniai. Katalikų 
MXX Amžiaus” dienraštis 
tuojau pasiūlė įvykdyti kra
šte stambias atmainas: že
mės reformos pagilinimą, 
socialinės globos išplėtimą, 
plataus masto viešųjų darbų 
organizavimą,' darbininkų 
namų statymą ir t.t. Nuro
doma, kad krašte pakanka- 

i mai jėgų būtinoms atmai- 
i noms įgyvendinti, norint su

stiprinti valstybės nepri
klausomumo pagrindą, sten
giantis greičiau atstatyti 
Vilniaus kraštą.

Max. Tai vyras, kurs, vokie
čiams užėmus Belgiją, nebė
go iš savo eitų pareigų, ne
sitraukė iš tiesioginio tauti
nio darbo, kol priešo kalėji
mas jį atskyrė nuo savo 
tautiečių. Jis elgėsi garbin
gai, kaip ir belgų kardinolas 
Mercier.

Šių vyrų pavyzdžiu sekė 
mūsų dienomis čekų kardi
nolas Kaspar, pasilikdamas 
Prahoje; taip pasielgė ir 
austrų kardinolas Innitzer, 
likdamas Vienoje. Lenkai to
kiais didvyriais šiuo metu 
negali pasididžiuoti. Jų va
dai išbėgiojo. Net kardino
las Hlond pasišalino iš savo 
vietos drauge su bėgančia 
vyriausybe ir dabar stengia
si vadovauti lenkams katali
kams iš užsienio. Aišku, jo 
įtaka negali būti labai pajė
gi, kai jis toli nuo savo 
žmonių. Tauta klesti, kai jos 
vadai su ja, kai jie ir žūna, 
kad tauta gyventų.

tegoriškai ir aiškiai užak
centuota, kad Sovietų Są
junga nieku būdu ir jokio
mis formomis nežada kištis 
į Lietuvos vidaus reikalus 
nei į Lietuvos valstybinę, 
ekonominę ir socialinę san
tvarką ar jos karines prie
mones. Šitie Sovietų Sąjun
gos užtikrinimai yra įrašyti 
ir į sutartį.

Pažymėtina, kad šitais 
Lietuvos vidaus politiką lie
čiančiais klausimais buvo 
pagrindinai išsikalbėta su 
pačiu Sovietų Sąjungos tau
tų vadu Stalinu, kuris paro
de daug supratimo ir simpa
tijos Lietuvių tautos reika
lams ir užtikrino, kad iš So
vietų Sąjungos pusės jokiu 
atveju nebus jokio kišimosi 
į Lietuvos vidaus reikalus. 
Tuo būdu jaučiuosi galįs 
Tamstas užtikrinti, kad Lie
tuvos ir Sovietų Sąjungos 
santykių būsimoje raidoje 
bus toks pats draugiškumas, 
toks pat sklandumas, kaip 
kad buvo praeityje, šitų 
santykių sklandumas praei
tyje, kaip minėjau, priklau
sė svarbiausia nuo to, kad 
Sovietų Sąjunga santykiuose 
su Lietuva nuoširdžiai vyk
dė laisvo Lietuvos apsispren
dimo ir nesikišimo į Lietu
vos vidaus reikalus pradus”.

ROOSEVELT NEPASVEI
KINO RUSIJOS
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VILNIAUS KRAŠTAS PA
DALINTAS Į TRIS 

APSKRITIS

Vilnius. — Lietuvos vy
riausybė greitai ir ryžtingai 
tvarko atgautąjį Vilniaus 
kraštą. Bandžiusieji kelti 
krašte neramumą gaivalai 
sudrausti ir dabar Vilniaus 
mieste ir visame krašte vieš
patauja visiška tvarka ir 
ramumas.

Vilniaus kraštas šiomis 
dienomis padalintas į Vil
niaus, Švenčionėlių ir Valki
ninkų apskritis, kurioms 
priskirti tokie valsčiai:

Vilniaus apskričiai — Ne
menčinės, Paberžės, Rešės, 
Maišiogalos, Nauj. Vilnijos 
(Vileikos), Trakų, Rudami
nos, Medinės;

Švenčionėlių apskričiai — 
Smalvų, Dūkšto, Ignolinos, 
Kaltinėnų, Švenčionėliij ir 
Pabradės;

Valkininkų apskričiai — 
Šaltininkėlių, Rudiškių, Val
kininkų, Varėnos, Turgelių 
ir Eišiškių valsčiai.

RUSIJA SIŪLO KEISTIS 
GYVENTOJAIS
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Broliai, Tauta Saukia - Stokime Darban
SUOMIJA VIS DAR 

DERASI

Maskva. — Suomijos dele
gacija Maskvoje turėjo kelis 
pasikalbėjimus su Sov. Ru
sijos vyriausybės atstovais, 
bet dar nepranešta apie jokį 
susitarimą. Delegacija nuo
lat atsiklausia savo vyriau
sybės ir taip pasitarimai už
sitęsia. Suomijos vyriausy
bė, kaip pranešama, lapkri
čio 7 d., pasiuntusi savo pa
skutinį atsakymą į Maskvos 
pasiūlymus; šis atsakymas 
gavęs visų Suomijos partijų 
vadų pritarimą.

Iš Suomijos pranešama, 
kad Suomija nenusileis jo
kiems pasiūlymams bei gra
sinimams, kurie pažeistų jos 
savarankiškumą, nepriklau
somumą ir neutralumą.

AMERIKIEČIŲ GAMYBOS
ORLAIVIAI LAIMI 
PRIEŠ VOKIEČIUS

Deja, buvo ir tokių, kurie 
visuotinio džiaugsmo jūroje 
bandė kelti neramumo ban
gų. Užsienio spaudoje tai 
nuskambėjo lyg dideliu da
lyku — demonstrantų grupė 
reikalavusi laisvės politi
niams kaliniams . Lietuvos 

| spaudoje paskelbtos pavar- 
’ dės asmenų, kurie buvo 
triukšmo vadai. Gal skaity
tojams bus įdomu žinoti, 
kas tie darbo žmonių ,,drau
gai”, kurie kelia riaušes, ku-
riuos gina ir mūsiškiai ame
rikiečiai komunistai:

Ghana Langbordaitė, Basė 
Garbaite, Meras Berelis, Gie
dris Calkė, Druskinas įei
nąs, Lanas Motelis, Serge j ė- 
tvas Prokopijus, Bazinas 
Šeivas, Charitonovas Fomas, 

■, Komajus Abromas, Mazely- 
’tėChaja, Finkelis Vulfas ir 
Į tt. šalia panašiai skamban- 
pos 21 pavardės yra ir 5 
a lietuviškos pavardės. Kaip 

Lietuvos spauda skelbia, ne- 
| tvarkos kėlėjų dauguma yra 

komunistai trockininkai, ku
rte norėję išprovokuoti ko

munistus stalinistus ir pa- 
I kenkti geriems Lietuvos Ru

sijos santykiams.

| Šią savaitę belgai labai iš- 
■ dingai palaidojo savo 
bitinį didvyrį, Briuselio 
liesto burmistrą Adolfą

Mūsiškių komunistų spau
da nesigėdina klausti, kur 
Kat. Federacija dės vilnie
čiams šelpti renkamas au
kas. Komunistai patys Lie
tuvai aukų nerenka, patys 
neduoda, o tačiau pasidrąsi
na teirautis svetimame jiems 
lauke. Galit būti ramūs! Ka
talikai iš jūsų nelaukia nei 
vieno cento, o jie patys žino, 
kur eina jų suaukojami cen
tai. Katalikai, per daugelį 
metų aukoję ir aukojęsi tau
tos reikalams, žino, kad jų 
patikėta vadovybė sunaudo
ja surenkamas sumas tiems 
tikslams, kuriems jos ski
riamos.

Vilniaus lenkų žinomas 
laikraštininkas Jozef Mac
kiewicz, buvęs lenkų laikraš
čio redaktorius, „Lietuvos 
Žinių” dienraščiui parašė 
straipsnį „Mes vilniečiai”, 
kuriame, atrodo, iš širdies 
gedi sunaikintos Lenkijos ir 
dar labiau liūdi dėl Lenkijos 
vadų klaidų; apie numatytą 
Lietuvos kariuomenės įžy- 
giavimą Vilniun jis atvirai 
taip parašė:

„Taip džiaugsmingai ir vi
sų miesto gyventojų vienin
gai, nežiūrint, ar tai būtų 
lenkai, ar lietuviai, — nebu
vo sveikinama jokia kita ka
riuomenė, kaip šiandien... 
bus sveikinama Vilniuje 
Lietuvos kariuomenė”.

Toliau, paminėdamas len
kų valdžios milžiniškas klai
das, autorius rašo:

„Tiesiog norisi krimsti 
pirštus, ligi kraujo, to krau
jo, kuriuo šiandien pasruvu
si visa Lenkija”.

Gal ir atsidarys lenkams 
akys, gal pasikeis jų širdys 
dabar, kai juos ištiko skau
džiausia tragedija, kokia pa
saulyje retai atsitinka.

Washington. — Nuo 1933 
metų, kai Jungtinių Ameri
kos Valstybių vyriausybė 
pripažint* Sovietų Rusiją ir 
užmezgė diplomatinius san
tykius, prezidentas Roose
velt kasmet nusiųsdavo svei
kinimą Sov. Rusijos vyriau
sybei „spalių revoliucijos” 
šventės proga, šiemet. lap
kričio 7 d. Maskva tokio 
sveikinimo nesulaukė.

Nepasveikinimo priežastis 
aiški: paskutiniu laiku Sov. 
Rusijos atsakingi komisarai 
nemandagiai prikaišiojo 
Rooseveltui įsikišimą į jos 
derybas su Suomija ir šiaip
jau Sovietų spauda pradėjo 
labai nepalankiai rašyti apie 
Ameriką.

Pažymėtina, kad lapkričio 
7 d. Sovietų Rusijos pasiun
tinybėje, minint Rusijos 
tautinę šventę, neatsilankė 
nei vienas senatorius, nei 
vienas vyriausybės narys, 
nei vienas svarbesnis vals
tybės departamento tarnau
tojas.

Maskva. — Amerikiečių 
spaudos agentūros žiniomis, 
Rusijos vyriausybė pasiūlė 
Lietuvai pasikeisti gyvento
jais. Rusija leistų. į Lietuvą 
išsikelti 100,000 lietuvių, 
kurie pasiliko negrąžintoje 
Vilniaus krašto dalyje, o 
Rusija priimtų pas save iš 
grąžintosios Vilnijos gudus, 
rusus ir žydus.

Kiek tiksli ši žinia, neteko 
natikrinti, ne/ iš Kaimo ne- x r i —
gauta šiuo klausimu jokio 
pranešimo.

RUSIJOJE PAMINĖTA RE
VOLIUCIJOS SUKAKTIS

Paryžius. — Visoje Pran
cūzijoje, ypač jos kariniuose 
sluoksniuose, reiškiama di
delio pasitenkinimo ameri
kiečių gamybos kariniais or
laiviais, kurie dabartiniame 
kare išbandyti, kaip labai 
aukštos vertės.

Šiomis dienomis buvęs 
mūšis tarp Vokietijos ir 
Prancūzijos karo orlaivių. 
Oro kautynėse dalyvavo 27 
vokiečių ir 9 prancūzų orlai
viai, Amerikoje gaminti. 
Kautynių vaisius buvo toks: 
prancūzai neprarado nei vie
no orlaivio, o numušė 7 vo
kiečių orlaivius prancūzų 
žemėje ir 2 vokiečių pusėje.

Ir vėl sulaukėme laikų, 
kuomet mūsų tauta turi su
mobilizuoti visas savo jėgas, 
kad pakeltų ant jos užgulu
sią naštą, kad atsilaikytų 
nuo pavojų, kurie atsistojo 
prieš ją visu savo baisumu.

Nėra abejonės, kad Vil
niaus krašto atgavimas są
moningiems lietuviams su
teikė malonaus džiaugsmo. 
Visi sunkumai, kurie tenka 
pakelti perėmus tą kraštą, 
priimami nesiskundžiant ir 
pasitikint, kad ilgainiui jie 
bus nugalėti.

Didžioji ir sunkiai pake
liama našta — tai dešimtys 
tūkstančių į Vilnių subėgu
sių karo tremtinių: lenkų, 
žydų, gudų ir kitų. Jie į Lie
tuvos senąją sostinę susi
grūdo nieko su savim neat- 
sinešdami. Jiems reikia pa
rūpinti pastogę, juos apreng
ti ir maitinti. Krikščioniško
ji artimo meilė įsako ne tik 
saviškius, bet ir savo prie
šus reikale sušelpti. Paga
liau, jei to nedarysi, gali nei
giamai atsiliepti į atgautojo 
krašto ir net į visos valsty
bės gyvenimą.

Čia išreikštai minčiai pa
vaizduoti jau turime gyvų 
pavyzdžių.

Jau keliais atvejais skai
tėme spaudoj iš Vilniaus at
ėjusias žinias apie riaušes, 
apie maisto krautuvių už
puolimus, apie kivirčius tarp 
atskirų tautinių grupių. Taip 
pat su dicPHu susirūpinimu 
skaitėme laikraščiuose pra
nešimą, kad svetimos vals
tybės tankai Vilniaus gatvė
mis demonstravo.

Lietuvos valstybė, taip 
dar neseniai netekusi Klai-

KOMINTERNAS PUOLA 
VISAS VALSTYBES

Maskva. — šios savaitės 
pradžioje Rusijoje paminėta 
„spalių revoliucijos” 22 me
tų sukaktis. Didžiausios iš
kilmės įvyko Maskvoje, kur 
suruoštas kariuomenės pa
radas. Iškilmėse dalyvavo ir 
užsienio valstybių atstovai. 
Prieš parado pradžią pasakė 
kalbą karo komisaras Voro- 
šilovas, iškeldamas Stalino 
nuopelnus dėl jo toli prama- 
tančios politikos, kuri išsau
gojusi Sov. Rusiją nuo įsi
vėlimo karan.

Savo kalboje Vorošilovas 
paminėjo, kad Rusijos ka
riuomenė siunčiama Estijon, 
Latvijon ir Lietuvon apsau
goti tų valstybių ir Rusijos 
nepriklausomumą; jis pa
žymėjo, kad Rusija nesikiš į 
šių valstybių vidaus reika
lus, nes jos yra ir palieka 
suvereninės valstybės.

OLANDIJA, BELGIJA SIŪLO TAIKINTIS
MIRĖ BELGIJOS 

DIDVYRIS

Maskva. — Komunistų in- 
ternacijonalo vadovybė, mi
nėdama Rusijos revoliucijos 
22 metų sukaktį, išleido į 
„pasaulio darbininkus” atsi
šaukimą, kuriame aukštu 
tonu kalbama apie kapitalis
tinių valstybių braškėjimą 
ir kviečiama darbininkus 
ruoštis į naujesnę, geresnę 
santvarką, kurią duosiąs ko
munizmas. Visi darbininkai 
raginami sudaryti naujus 
liaudies frontus, bet tik jau 
be dešiniųjų socialdemokra
tų, o tik iš tų grupių, ku
rios esančios prieš karą.

Atsišaukime labai nepa
lankiai kalbama apie Angli
ją, Prancūziją ir Jungtines 
Amerikos Valstybes, kurios 
valdančios didesnę dalį pa
saulio. Prisimenama ir Vo
kietija, bet atsargiau. Itali
jos adresu pareiškiama taip: 
Italija laukianti tik momen
to, kada galės pasinaudoti 
iš būsimos karo nuslopintos 
pusės.

PENSIJŲ SIŪLYMAI 
KALIFORNIJOJ IR OHIO 

PRALAIMĖJO

Los Angeles. — Lapkričio 
7 d. Kalifornijos ir Ohio 
valstybių balsuotojai turėjo 
progą pasisakyti naujų siū
lymų reikalu. Kalifornijoje 
buvo susidaręs judėjimas, 
kuris norėjo įrašyti į vals
tybės konstituciją tokį nuo
statą: visi valstybės gyven
tojai, sulaukę 50 metų am
žiaus ir neturį darbo, turi 
gauti iš valstybės iždo kiek
vieną ketvirtadienį 30 dole
rių pensijos. Ohio valstybėje 
panašus siūlymas buvo kiek 
švelnesnis; ten siūlyta įves
ti pensijas po 50 dolerių mė
nesiui kiekvienam, sulauku
siam 60 metų amžiaus.

Abiejose valstybėse gy
ventojai šiuos kraštutinius 
siūlymus atmetė aiškia bal
sų dauguma;

Briuselis. — Lapkričio 6 
d. savo namuose mirė šio 
miesto burmistras, Adolphe 
Max, 70 metų amžiaus. Jis 
buvo miesto burmistru per 
30 metų. Visoje Belgijoje ir 
už jos ribų velionis giliai 
mylėtas, plačiai gerbtas.

Kai 1914 m. vokiečiai, su
laužę Belgijos neutralumą, 
įsiveržė Belgijon, Max, bū
damas Briuselio, belgų sosti
nės, burmistru, atsisakė vo
kiečiams nusilenkti, atsisa
kė klausyti jų neteisėtų įsa
kymų. Kai vokiečiai uždrau
dė belgams turėti bet kokius 
susirinkimus, Max drauge su 
kardinolu Mercier lankyda
vo bažnyčias ir ten abu 
drauge skelbė belgams rei
kalingas žinias ir drąsino 
juos šviesiomis viltimis. Vo
kiečiai vėliau jį suėmė ir iš
gabeno į Vokietiją, kur ka
lėjimuose Max išbuvo per 4 
metus. Karui besibaigiant, 
jam pavyko iš kalėjimo iš
bėgti ir sugrįžti į išlaisvin
tą Belgiją.

Belgai ,atsidėkodami savo 
didvyriui, išrinko jį Briuse
lio burmistru iki gyvos gal
vos. Max buvo vienas trijų 
belgų mylimiausių ir gerbia- 
miausių asmenų; kiti du jau 
anksčiau mirę — kardinolas 
Mercier ir karalius Albertas.

Amsterdamas. — Belgijos 
karalius Leopoldas su savo 
užsienio reikalų ministeriu 
lapkričio 6 d. buvo atvykęs 
pas Olandijos karalienę Vil
helminą ir turėjo ilgą pasi
tarimą, kuris užbaigtas nu
tarimu kreiptis į kariaujan
čių valstybių vyriausybes, 
pasiūlant tarpininkauti, jei 
būtų norima taikiai užbaigti 
vykstantį karą, kol jis dar 
nėra pasiekęs visų baisy
bių.

Anglijoje ir Prancūzijoje 
šis pasiūlymas sutiktas kaip 
staigmena ir pareikšta dide
lio abejojimo, ar kas gera iš 
tų pastangų bus. Berlyne 
siūlymas sutiktas palankiai, 
bet Hitleris pareiškęs, kad 
atsakymas priklausąs nuo 
Anglijos ir Prancūzijos.

Anglijos ir Prancūzijos 
spaudoje pareiškiama, kad 
anglai ir prancūzai karo ne
norėję, kad jie visą laiką 
siūlę Hitleriui ginčą su Len
kija spręsti prie derybų sta
lo, o ne karo lauke, tad ne 
jų rankose dabar karo su
stabdymas.

AMERIKOS LAIVAI PO 
PANAMOS VĖLIAVA

— Plokščių apylinkėse pa
skutiniu laiku atsirado vil
kų, kurie ūkininkams spėjo 
padaryti nemaža žalos. Vie
nam ūkininkui sudraskė 3 
avis.

Washington, D. C. — Pre
zidentui Rooseveltui uždrau
dus Amerikos bendrovių lai
vams plaukti į karo sričių 
uostus bei šalis, amerikiečių 
laivų bendrovės susirūpino 
savo likimu. United States 
Line bendrovė susirado sau 
tokią išeitį: jos vadovybė 
nutarė 8 savo laivus perleis
ti Panamos valstybės laivų 
bendrovėms ir taip vesti 
prekybą po Panamos vėlia
va.

pėdos krašto ir savo vienin
telio uosto ir iš tos priežas
ties panešusi milžiniškus 
ekonominius nuostolius, sie
kiančius iki kelių dešimtų 
milijonų litų, turi sukaupti 
visas savo jėgas, sukrapšty
ti visas taupmenas, kad at
statytų sunaikintą Vilniaus 
kraštą ir, žinoma, pirmiau
sia, kad sušelptų šimtus tūk
stančių vargstančių gyven
tojų. Šiam tikslui Lietuvos 
vyriausybė išleido 50,000,000 
litų paskolą — Vilniaus Pa
skolą. Lietuvos gyventojai 
paskutinius savo centus 
krapštys iš savo kišenių rei
kalingai pinigų sumai su
kelti.

Pastaruoju laiku susisie
kimas su Lietuva yra gero
kai sutrukdytas. Mažai te
gauname laiškų, laikraščiai 
irgi retai mus tepasiekia. 
Bet ir be to mes galime ži
noti, kad šiuo kritišku savo 
gyvenimo momentu ji šau
kiasi visų savo dukrų ir sū
nų pagalbos, šaukiasi ji ir į 
mus, šio krašto lietuvius.

Berods, ir sakyti nereikia, 
kad būtume beširdžiai ir ne
verti lietuvio vardo, jei šiuo 
momentu į savo tautos balsą 
neatsilieptume, jei galėdami 
nestotume ir darbu ir auka 
į talką senajai Tėvynei.

Neužmirškime, kad jei da
bar nesubrusime savo jėgų 
ir centų į krūvą didžiajai 
tautos naštai pakelti, didžio- 
sioms ir be galo komplikuo
toms problemoms išrišti, 
Lietuvos nepriklausomybei 
susidarys didelių pavojų. 
Lietuvių tautos priešai tik 
to ir laukia, kad mes nebe
sirūpintume Lietuvos reika
lais, kad į1 viską tik ranka 
pamotume, kad suabejotume 
apie Lietuvos valstybės atei
tį.

Jei kada nebuvo valia ap
sileisti tautinėse pareigose 
ir tiesiog nuodėmė užsikrės
ti beviltiškumo dvasia, tai 
dabar, kuomet reikalingos 
mūsų visų jėgos, darbas, au
kos ir kuomet reikalinga ir 
priešams ir visam pasauliui 
parodyti mūsų vieningumas, 
mūsų neatlaidus stovėjimas 
už laisvę ir nepriklausomą 
Lietuvą.

Malonu konstatuoti faktą, 
kad mūsų tarpe yra patrijo- 
tų, kurie supranta didįjį rei
kalą ir deda Tėvynės auku- 
ran savo sunkiai uždirbtus 
centus. Šiomis dienomis per 
Federaciją yra gautos aukos 
Vilniaus krašto biednuome- 
nės šelpimui ir senosios sos
tinės atstatymui iš šių kolo
nijų:

K. Federacijos New Yor- 
ko Apskritis — $143.00.

Šv. Jurgio par., Brooklyn, 
N. Y. — $50.00;

Šv. Antano par., Fed. 12 
sk., Chicago, Ill. — $43.21;

Šv. Panelės Gimimo par., 
Chicago, Ill. — $30.00;

Martynas Pond, Flushing, 
N. Y. — $1.00;

Lig šiol per Federaciją 
(paskelbtojo vajaus metu) 
vilniečių šelpimui, įskaitant 
ir Federacijos tūkstantinę, 
įėjo $1,528.93. Laukiama 
daugiau. Visose parapijose 
turėtų būti parinkta aukų 
šiam šventam tautos reika
lui. Nedelskime. Skubėkime 
su gausia auka, su pagalba 
Vilniaus kraštui ir tuo pačiu 
Lietuvai!

Leonardas Šimutis, 
Federacijos Sekretorius, 
2334 So. Oakley Ave., 
Chicago, Hl.
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Lietuvoje Laukiama Atmainos
(Mūsų vieno bendradarbio)

Ilgai grūmojęs ir artėjęs 
karas, pagaliau, rugsėjo 1 
d., galima sakyti dar ne
lauktai ir netikėtai, pasiro
dė visu savo klaikiu realu
mu prie pat mūsų Tėvynės, 
Rugsėjo 1 d. prasidėjusi įvy
kių grandinė ir dabar, kaip 
kokia filmą, traukiasi čia 
pat pro mūsų akis, o drauge 
dažnai paliesdama ir mus 
pačius. Iš pradžių žmonės 
sėdo prie radijo aparatų ir 
sekė kiekvieną valandą įvy
kius. Laikraščiai, net ir 
dienraščiai, tuojau paseno, 
nes kiekvieną valandą vis 
naujos žinios ateidavo. Vė
liau karas vis realiau pasi
darė juntamas. Sumažėjo 
rinkoje kai kurių prekių pa
siūlymai, o paklausai padi
dėjo, nes žmonės stengėsi 
daryti atsargas, kai kurie 
net perdideles ir nereikalin
gas. Kai kurių prekių lais
vai rinkoje visai negalima 
gauti, pav., žibalo, benzino. 
Išduodami tik tam tikri, nu
statyti kiekiai ir tai būti- 
niausiams reikalams. Su
prantama, kad šias importo 
prekes turime taupyti. To
liau gali tekti dar ir labiau 
susivaržyti, jeigu karas il
gai užsitęs. Nors dab^r, at
rodo, daug ką galėsime im
portuoti iš Sovietų Rusijos, 
su kuria dabar turime be
tarpiškas sienas ir glaudžius 
santykius įvairiose srityse.

Mūšiams beeinant arčiau 
prie Lietuvos, pietinėje da
lyje buvo girdėti ir patran
kų šūviai, o taip pat lėktu
vų ūžimas. Neužilgo susi
laukėme ir daugelio svečių, 
kurie pereitais metais keti
no atžygiuoti į Kauną, mar
šalo vadovaujami. Tik, deja, 
atžygiavo visai kita nuotai
ka, negu gal daugelis iš jų 
tikėjosi: suvargę, nusiminę, 
prieglaudos ieškodami mūsų 
šaly. Juos teko nuginkluoti 
ir internuoti. Teko girdėti iš 

•gerai informuotų šaltinių, 
kad pas mus perėjo apie 2,- 
000 karininkų, 8,000 karei
viu ir apie 1000 civiliu, dau
giausia įvairių valdininkų. 
Taigi, skaičius ne visai ma
žas. Dabar jie gyvena pas 
mus kurortuose.

Susilauksime tuojau ir ki
tu svečiu, tik jau visai kito
kios rūšies. Ateis mūsų sau
gumą daboti... Užvakar, spa

lių 11 d. džiaugėmės — ma- 
nifestavom, kad Vilnių at- 
gaunam. Tikrai nuoširdus ir 
gausiai reiškiamas džiaugs
mas. Manifestacijos didelės. 
Tačiau tuojau pasirodo ir 
džiaugsmo šešėliai: gausime 
svetimos kariuomenės įgu
las, o be to, grynai Švenčio
nių, Druskininkų ir kt. apy
linkės lieka už sienos. Bet 
reikia džiaugtis ir tuo, ką 
esamose sąlygose laimime. 
Galėtume ir nieko negauti, o 
tik duoti. Mūsų kaimynai iš 
šiaurės: latviai, estai, rodos, 
mažiau už mus laimingi bu
vo. Vis dėlto, reikia pripa
žinti, kad Sovietai mūsų at
žvilgiu parodė geros valios. 
Jie buvo teisingesni už visus 
kitus. Tad tenka pasitikėti 
ir toliau jų gera valia, mū
sų tautos šviesia ateitimi ir 
dirbti. O darbo, rūpesčių ir 
uždavinių bus nemaža.

Norėdami sveiki išeiti iš 
visų sūkurių, į kuriuos no- 
roms nenoroms patenkame, 
turėsime daug ir reformų 
pas save padaryti. Naujas, 
galingas mūsų kaimynas 
daugelį gali vilioti arčiau 
savęs ir sudaryti mūsų vi
daus gyvenime naujų veiks
nių. Todėl įvairios reformos: 
socialinės, ekonominės, poli
tinės ir kt. yra uūtinos. Apie 
jas jau daug šnekama, net ir 
parašoma. Dar yra nemaža 
senų užtvarų, kurios kliudo 
reikiamu tempu ir plotme ir 
reformas pravesti. Dėliai to 
visuomenėj jaučiamas tam 
tikras rūgimas ir nepasiten
kinimas. Dar vis matosi se
nų „vadizmo” palinkimų ir 
atgyvenusios partijos sieki
mų. Tas lig šiol tormazavo 
reikalingą pažangą ir svei
kas. reformas. Atrodo, kad 
turės tas pagaliau keistis. 
Jeigu nesikeis savaime, ge
ra valia ir realios padėties 
supratimu, tai gali prieiti 
prie sprogimo, o tada būtų 
bloga. Tačiau reikia tikėtis, 
kad to nebus. Šitą kaip ir 
garantuoja ir teikia gerų 
vilčių nuoširdus ir artimas 
(bent tuo tarpu) bendradar
biavimas tarp kataliku, liau
dininkų ir buv. socialdemo
kratų. Gal pagaliau supras 
tautos reikalus ir esama pa
dėti ir tautininkai, kurie lig 
šiol buvo tikrai maža to pa
rodę.
Kaunas, 1939 m. spalių 13 d.

mas valstybės sekretorium, 
pasižymėjo ypatinga veikla. 
1930 m. rugsėjo mėn. susita
rė su Italijos vyriausybe, 
kaip aiškinti diskutuojamus 
konkordato skyrius, tuomi 
baigdamas nesusipratimus 
su Mussolini. 1932 m. lap
kričio 19 d. pasirašė konkor
datą su Badeno Didžiąja Ku
nigaikštija, 1933 m. liepos 
20 d. su vokiečių Reichu, 
1933 m. birželio 5 d. kardi
nolas ir kancleris Engelbert 
Dolfuss pasirašo konkorda
tą su Austrija ir 1935 m. 
liepos 25 d. su Jugoslavija 
(šis konkordatas dar lig šiol 
neratifikuotas).

1934 m. spalių mėn. Pop. 
Pijus XI deleguoja kard. 
Pacceli atstovauti Jo Šven
tenybei Tarptautiniame Eu
charistijos Kongrese Buenos 
Airese. Kardinolas kelionėje 
po Pietų Ameriką buvo iš
kilmingai ir entuziastiškai 
priimtas. Vyriausybės ir 
žmonės jį nuoširdžiai sutik
davo ir pagerbdavo. Kur 
lankėsi, visur kalbėdavo vie
tos kalba — ispaniškai ar 
portugališkai. Atlankė Mon
tevideo ir Rio de Janeiro.

1935 m. balandžio mėn. 
lankėsi Lourde, užbaigiant 
iškilmingą Triduumą pami
nėti 19 šimtmetį Atpirkimo; 
čia jis atstovavo Šv. Sostui 
ir buvo Prancūzijos vyriau
sybės ir tautos priimtas ir 
vaišinamas. Suvažiavę mal
dininkai iš viso pasaulio ro
dė ypatingą pagarbą Popie
žiaus Legatui. Jis kalbėjo 
visur prancūziškai.

1936 m. rugsėjo mėn. Ro
moje suvažiavo Katalikų 
Spaudos Tarptautinis Kon
gresas. Jį atidarę kardinolas 
Pacelli itališkai, bet toliau 
tęsė savo kalbą pakaitomis 
angliškai, prancūziškai, vo
kiškai, ispaniškai, portuga
liškai ir lotyniškai. Stebėjo
si žurnalistai jo kalbų sklan
dumu, paprastumu.

Jungtinės Valstybės taip
gi turėjo progos vaišinti 
kardinolą ir jo kalbų klau
sytis. Tai buvo 1936 m. spa
lių mėn. Nors čia nėra san
tykių su Šv. Sostu, bet kar
dinolui visur tiek valstybė, 
tiek įstaigos rodė nepapras
tą pagarbą, priėmė, vaišino. 
Daugelis universitetų, net 
ne katalikų, jam suteikė 
garbės daktaratus. Pats val
stybės galva, prez. Roosevel- 
tas, jį priėmė ir pagerbė 
Baltuose Rūmuose.

Savo kelionę po Jungtines 
Valstybes atliko orlaiviais. 
Aplankė vakarų kraštus. 
Vizitavo keturis kardinolus, 
tarėsi su arti šimtu vysku
pų, lankėsi didžiuosiuose 
universitetuose, seminarijo
se. Būdamas Washingtone 
per vieną dieną aplankė vy
riausybę, Kongreso knygy
ną, Katalikų Nac. Tarybą, 
Kat. Universitetą, Mount

Popiežius Pijus XII
(Užbaiga)

Naujasis popiežius pasi
žymėjo ne tik kaip įgudęs 
diplomatas, bet ir kaip die
votas, nusižeminęs ir darbš
tus kunigas. Visada mėgo 
eiti eilinid kunigo pareigas: 
klausyti išpažinties, sakyti 
pamokslus, lankyti ligonius, 
Romos vargšus, juos šelpti. 
Nors užimtas ligi vėlyvai 
valandai kongregacijų reika
lais, niekad neapleisdavo 
maldos ar dvasinio mąstymo 
laiko. Tiek mėgo dvasios 
lavybas, kad net svajojo sto
ti vienuolynan ir tik maldos 
gyvenimą vesti.

Su ypatingu mėginiu duo
davo konferencijas studen
tams ir vienuoliams. Sako, 
kad šv. Tomo Summą Theo-

IŠ TĖVŲ ŽEMES
— Nors dar oficialiai ne

žinoma, kaip bus su Lietu
vos vokiečiais, bet, pradėjus 
vokiečius iškelti iš Estijos ir 
Latvijos į Vokietiją, nema
žai susirūpino ir Lietuvos 
vokiečiai ir šiomis dienomis 
labai gyvai aptaria savo at
eitį, o kai kurie jau išsipar- 
duoda. Daugelis Lietuvos 
vokiečių jau iš anksto ginasi 
vokiškumo.

— Iš Seinų ir Suvalkų 
gaunamomis žiniomis, vokie
čiai, kai tik iš rusų perėmė 
šį kampą, tuojau paėmę vie
tos valdžią į savo rankas, 
suėmę vietos komunistus ir, 
atgabenę lauko virtuves, 
pradėję išbadė jusiems gy
ventojams dalinti duonos ir 
šiltos sriubos. Šiaip naujieji 
šeimininkai laikąsis gana 
korektiškai.

— Švenčionių apylinkės gy
ventojai lenkų paskutinėmis 
dienomis nemaža nukentėję 
nuo anarchijos ir banditų, 
kurie buvę pradėję plėšti 
žmones, ypač lietuvius ūki
ninkus. Maskvos laikraščiai 
skelbia, kad tokie banditai 
esą išgaudyti ir atiduoti tei
smams.

— Šią vasarą svečių Birš
tone buvo rekordinis skai
čius. Autobusų stotyje užre
gistruota apie 30,000 per vi
są sezoną atvykusiųjų. Vien 
ligonių gydytis būta per 
3000. Kurorto gydyklose per 
šį sezoną išduota vonių arti 
35,000.

— Spalių 12 d. Kaune su
darytas iš įvairių organiza
cijų atstovų komitetas Vil
niaus kraštui remti.

— Į Kauną jau atvyko 
Vokietijos emisaras vokie
čių iškraustymo į Vokietiją 
reikalams tvarkyti von 
Tvardovskis. i

— Žiniomis. iš Klaipėdos, 
ten dėl medžį^gų stokos už
draustos mados. Šimtai 
„Hitlerjugend” jaunuolių iš
siųsta į mozūrus bulvių kas
ti.

Kongreso šūkis buvo — 
Pax Christi in Regno Chris
ti (Kristaus taika Kristaus 
valdyme). Apveizdos leista 
jam šiuo šūkiu dabar šauk
tis į karo parblokštą pa
saulį.

Š. m. vas. 10 d. mirė Jo 
Šventenybė Pijus XI. Kovo 
3 d. konkliava išrinko popie
žium kardinolą Pacelli, ku
ris pasivadino Pijum XII. 
Pop. Pijus XI vadinosi tai
kos popiežium. Tad ir dabar
tinis popiežius, mylėdamas 
taiką ir pasiryžęs savo pirm
tako taikos siekius vykdyti, 
pasirinko Pijaus vardą.

Lietuviams ypač bus at
mintinas dabartinis Šv. Tė
vas, nes Lietuvos santykius 
su Šv. Sostu atnaujino. Spa
lių 18 d., priimdamas Lietu
vos atstovą, dr. Stasį Gird
vainį, Jo Šventenybė pasa-

VILNIAUS AUŠROS VAR
TŲ ŠVENTOVĖ

VILNIEČIŲ REIKALAIS 
SKUBIAI RŪPINAMASI
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logiją pamoksluose aiškin
davo taip paprastu stilium, 
kad ir giliausios tiesos vi
siems buvo lengvai supran
tamos. Kartą jis mėgino at
sisakyti visų paaukštinimų 
ir eiti į parapijinį gyvenimą 
su liaudimi. Bet Šv. Tėvas 
nenorėjo to nė girdėti.
■ Visas pareigas Eugenijus 
Pacelli priimdavo noriai ir 
nužemintai. Priešintis Šv. 
Sosto norams niekad neban
dė. Priėmęs kardinolo pa
aukštinimus, šv. Jono ir 
Pauliaus bazilikoje savo pa
moksle pabrėžė, kad Kristus 
nori -iš visų pasiaukojimo. 
Jei dabar Kristus nenori 
kraujo praliejimo aukų, tai 
reikalauja širdies, sielos pa
siaukojimo. Tas pasiaukoji

Vernon ir k. Prezidentą vėl 
atlankė jo namuose, Hyde 
Park, N. Y., prieš pat išvy
kimą. Grįžęs Vatikanan pa
reiškė savo patenkinimą ke
lione Amerikon.

1938 m. gegužės mėn. kar
dinolas buvo Šv. Tėvo Lega
tas Tarptaut. Eucharisti
niam Kongresui. Minios jį 
visur džiaugsmingai sveikin
davo. šimtai vyskupų, tūk
stančiai kunigų rimtai sekė 
jo kalbas, kurias jis sakė 
vėl įvairiomis kalbomis. Jis 
asmeniškai dalyvavo viešuo
se tarptautiniuose posė
džiuose, procesijose, pamal
dose. Jo dinamiškos kalbos 
iššaukdavo ovacijas. Niekad 
neužmiršiu įspūdingos nak
ties procesijos Dunojaus 
upe. Man teko būti laive, 
kame buvo išstatytas Šven
čiausias, prieš kurį susikau
pęs visą laiką meldėsi kar
dinolas Pacelli. Kažin ar jis 
nujautė tą sunkią naštą, ku
rią uždės Kristus Valdovas?

kė: „Santykiai tarp Lietu
vos vyriausybės ir Šventojo 
Sosto įeina į naują laikotar
pį, kuriame dar esą klausi
mai, liečią valstybės ir Baž
nyčios santykius, galės iš
minties ir teisingumo dva
sioje veikiai susilaukti har
moningo išsprendimo, pa
lankaus tikybiniam gyveni
mui laisvai plėtotis tauto
je”

Trečias mėnuo kai verda 
karas. Šv. Tėvas stengėsi 
tautų painius santykius iš
lyginti. Bet Jo nepaklausė. 
Šv. Tėvas nenurimsta. Jo 
pirma enciklika yra šauks
mas taikintis, pasmerkimas 
karo, kvietimas nesusiprati
mus spręsti prie konferenci
jų stalo, ne mūšių laukuose. 
Jo pirmos enciklikos dėsniai 
bus Jo veiklos planas. Jo vi
są gyvenimą lydi Dievo Iš
minties dovana, karžygiška 
drąsa bei pasiryžimas dirbti 
žmonijos gerovei.

Kun. Jonas Balkūnas.

— Lietuvos mokytojai per 
valstybinį radiofoną pasiun
tė Vilniaus krašto mokyto
jams tokį sveikinimą: „Bro
lius tautiečius, Vilniaus kra
što mokytojus, kantriai iš
kentusius priespaudos kan
čias, mes, laisvosios Lietu
vos mokytojai, šiandien svei
kiname. Dabar mes visi lais
vi. Naujai atgimę, su nauja 
energija, petys petin, ranka 
rankon visi bendrai dirbsi
me, auklėdami naujas kar
tas mūsų mielos tėvynės ge
rovei. Ligi pasimatymo sos
tinėje Vilniuje”.

— Nors šiemet dėl oro są
lygų daugelyje Lietuvos vie
tų vėlokai bepasėti rugiai, 
tačiau jau ir šiaurės Lietu
voje jie yra gražiai sudygę. 
Dėl nepaprastai sausos va
saros ir rudens, keliai šie
met nė kiek nepablogėjo, ir 
spalių mėnesį keliais tebe- 
važinėta dviračiais ir auto
mobiliais.

— Lenkijos pasiuntinys 
Lietuvai mimsteris Charwa- 
tas su visa šeima ir atstovy
bės nariais apleidžia Lietuvą 
ir išvyksta į Prancūziją ir 
Angliją.

— Spalių 2 d. seimas pri
ėmė du svarbius įstatymus, 
liečiančius didelį Lietuvos 
gyventojų skaičių. Pirmuoju 
įstatymu, pašauktų į kariuo
menę vyrų šeimų nariams 
bus padidintos pašalpų nor
mos. Būtent, ligi šiol vienas 
šeimos narys gaudavo 25 
proc. pašauktojo pagrindi
nės algos, kurią šis gaudavo 
prieš stodamas į kariuome
nę. Dabar bus mokama vie
nam šeimos nariui ne 25, bet 
40 procentų pašauktojo pa
grindinės algos. Prie pa
šauktojo šeimos narių skai
čiaus priskaitomi ir jo sene
liai, jei tokius jis pirma iš
laikydavo. - - Antruoju įstaty
mu išbraukiamos skolos, ku
riomis Lietuvos žemė prieš
kariniais laikais buvo ap
sunkinta įvairiems Rusijos 
bankams ir kredito įstai
goms, kaip tai Bajorų Žemės 
Bankui, Valstiečių žemės 
Bankui, Petrogrado Tūlos 
Bankui, Vilniaus žemės Ban
kui, Žemaičių kredito drau
gijoms; kartu su Rusijos 
bankais iš viso apie 50 mili
jonų rublių.

— Rašytojas Jonas Mar
cinkevičius, pasižymėjęs ke
liais romanais ir gavęs už 
kai kuriuos savo veikalus 
premijas, pradėjo rašyti ro
maną iš Vyskupo Motiejaus 
Valančiaus gyvenimo. Ro
mane būsią vaizduojama šio 
didžiojo švietėjo ir kovotojo 
dėl lietuvybės asmuo ir jo 
gyventojo meto gadynė.

— Kaune lankėsi Raudo
nojo Kryžiaus tarptautinės 
sąjungos generalinis sekre
torius ir Raud. Kryžiaus 
tarptautinio komiteto atsto
vas Malcolm Davis, kurs, su
sipažinęs su internuotų len
kų pabėgėlių būkle, pareiškė 
pasitenkinimą jiems teikia
ma pagalba ir žadėjo kreip
tis į tarptautines ir Ameri
kos Raud. Kryžiaus organi
zacijas, kad šios palengvintų 
Lietuvai susidariusią naštą 
pabėgėliams išlaikyti ir mai
tinti.

— Šiais mokslo metais ne
paprastai padidėjo mokinių 
skaičius prekybos mokyklo
se. Dėl didelio mokinių skai
čiaus, kai kuriose prekybos 
mokyklose atidarytos net po 
18 lygiagrečių klasių.

— Klaipėdos lietuviškų 
draugijų Sandoros ir Auku
ro knygynai, kurių patalpos 
savo laiku buvo vokiečių už
antspauduotos ir invento
rius patikrintas, dalis knygų 
atrinkta, iki šiai dienai nėra 
lietuviams sugrąžinti, tačiau 
vietos lietuvių veikėjai tei
gia, kad netrukus knygynus 
pasiseksią atgauti.

Garsiausia Lietuvos šven
tovė ir daugiausia stebuk
lais žinoma vieta yra Aušros 
Vartai mūsų sostinėje Vil
niuje. Stebuklingasis Aušros 
Vartų Švenč. Panelės Mari
jos paveikslas šimtmečiai, 
kai traukia į save milijonų 
religingų lietuvių sielas ir 
širdis.

Meno atžvilgiu Aušros 
Vartų Švenč. Panelės pa
veikslas švelniai žavus. Ja
me Švč. Marija atvaizduota 
ypatingai švelni, malonios 
veido išraiškos, tarsi rūpes
čių mintyse paskendusi. 
Rankos prie krūtinės sukry
žiuotos. Nuo truputį į dešinę 
palinkusios galvos trykšta 
skaistūs auksinių gijų spin
duliai, kurių tarpuose spindi 
šviesios žvaigždės.

Paveikslas, pasak padavi
mų, turįs per 400 metų. Jis 
pieštas ant ąžuolo lentų.

Aušros Vartų vardo kilmė 
kiekvienam lietuviui puikiai 
žinoma: tai vieni iš kelerių 
miestą supančių mūrų var
tų. Jie yra kelyje į Ašmeną. 
Anuomet dabartinis stebuk
lais garsus paveikslas buvo 
saugomas specialių durelių.

1627 m. šalia tų vartų pa
statyta šv. Teresės bažnyčia 
ir didelis vienuolynas, kuria
me apsigyveno vienuoliai 
karmelitai. Ilgainiui paveik
slas tapo žinomas stebuk
lais. Vienuoliai karmelitai 
prie vartų pastatė koplyčią, 
o statymo metu paveikslas 
buvo perkeltas į šv. Teresės 
bažnyčią. Kai 1671 m. koply
čios statyba buvo galutinai 
baigta, Vilniaus vyskupui 
Aleksandrui vadovaujant, su 
ypatingai didelėmis iškilmė
mis iš šv. Teresės bažnyčios 
paveikslas grąžintas į koply
čią. Po 35 m. aplink koplyčią 
ir vienuolyną pradėjo siausti 
gaisras. Vienuoliai bijodami, 
kad gaisras nesunaikintų 
Šv. Marijos paveikslo, per
kėlė jį į saugiau besijaučian
čią šv. Teresės bažnyčią. 
Bažnyčia gaisro laimingai 
išvengė. Po gaisro paveiks
las tuojau buvo grąžintas į 
savo senąją vietą.

Po devynerių metų vėl 
Vilniuje buvo gaisras. Tuo 
metu sudegė ir koplyčia, ku
rioje buvo paveikslas, kuris 
nuostabiu būdu išgelbėtas. 
Vėliau vienuoliai koplyčią 
atstatė, tik jau didelę, mūri
nę. Ypatingai didelėmis iš
kilmėmis į altorių buvo įsta
tytas paveikslas. Čia jis ir 
dabar tebėra.

Kaunas. — Tuojau įda
ryta žygių, kad Vilniaus 
miesto kooperatyvai ir krau
tuvės būtų aprūpinti visais 
maisto produktais ir būtino
mis reikmenimis, kad tuojau 
galėtų tiekti gyventojams. 
Tam parengti miltų, sviesto, 
mėsos ir kt. produktų trans
portai. Lietuvos Raudonasis 
Kryžius tuojau sudarė visą 
aparatą, kurs vyko į Vilnių 
teikti gyventojams sanitari
nę pagalbą. Kadangi norin
čių aplankyti Vilnių yra 
tiek, kiek yra pasaulyje lie
tuvių ir tūkstančiai norėtų 
tuojau ten nuvykti, tai pri
vačių asmenų įleidimas nu
matomas tik pagal nustaty
tą tvarką, organizuotai.

Centro valdžios įstaigas 
numatoma kelti į sostinę pa
laipsniui, o geroka jų dalis 
pasiliks ir ateityje Kaune, 
kur joms yra pritaikytos pa
talpos ir įprastos sąlygos.

Seimo posėdyje • pirminin
kas inž. Šakenis pranešė, 
kad seimas tikisi greit ma
tyti savo tarpe ir Vilniaus 
krašto atstovus ir posė
džiauti tikrojoj savo sosti
nėj, Vilniuj.

Valstybės radiofono at
stovai tuojau išvyksta į Vil
nių pataisyti Vilniaus radio 
stotį, kad jau kariuomenės 
įžengimo dieną visa Lietuva 
ir užjūriuose . gyvenantieji 
lietuviai galėtų išgirsti lie
tuviškąjį žodį ir dainą iš sa
vo tautos sostinės.

r Vytauto

VISOJE LIETUVOJE 
AUKOS PLAUKIA 

VILNIEČIAMS

— Klaipėdos uostui atite
kus Vokietijai, jis tuojau 
buvo i pradėtas perstatyti 
taip, kad atitiktų jūrų karo 
uosto reikalavimus. Aiškiai 
buvo matyti, kad žadama į- 
rengti jūrų laivyno bazę. 
Kadangi uostas tokio pobū
džio sąlygoms netiko, buvo 
negilus, praeitą vasarą buvo 
pradėta jis gilinti ir buvo 
kalbama, kad tie darbai turi 
būti baigti iki spalių mėne
sio. Tačiau šiomis dienomis 
visi tie darbai nutraukti, 
nors nėra paskelbta to nu
traukimo priežastys.

— Klaipėdos krašte pra
dėta šaukti kariuomenėn 
1911 ir 1912 m. gimę vyrai, 
pirmoj eilėje tarnavusieji 
Lietuvos kariuomenėje. Klai
pėdiškiai lietuviai didžiuoja
si, girdėdami iš vokiečių ka
rininkų gražius atsiliepimus 
apie jų šeimos narius, tar
navusius Lietuvos kariuo
menėje. Esą tai narsūs ir 
gerai apmokyti kariai, kurių 
jau ne vienas pasižymėjęs 
dabartinėse kovose.

— Šilutės apskrityje jau 
apgyvendinta 40 iš Vokieti
jos atgabentų kolonistų. 
Laukiama ir daugiau atga
benant. Visi jie yra pasižy
mėję nacionalsocialistų par
tijos nariai.

Kaunas. — Nuvargintiems 
vilniečiams sušelpti jau pir
mąją dieną visuomenė ir or-, 
ganizacijos pradėjo nešti 
stambias aukas. Pieno ūkio 
kooperatininkų šeima pa
skyrė 100 tūkstančių litų 
vertės pieno produktų. Tą 
auką sudarė visų pieno sta
tytojų Lietuvos ūkininkų 
spalių 11 d. į pienines visoj 
Lietuvoj pristatyto pieno 
kiekis, Pienocentro ir pieno 
perdirbimo benrovių tarnau
tojų tos dienos uždarbis ir 
skiriamos tam tikros sumos. 
„Lietūkis” paskyrė 10,000 
litų vertės grūdų, o tarnau
tojai 6,000 litų. Mažeikių 
verslininkai paskyrė vagoną 
rugių, Sveikatos departa
mento direktorius dr. Mic
kus aukojo 1000 litų, o jo 
žmona visą savo ūkio šių 
metų derlių. Kauniškis Vin
cas Steponavičius 1000 litų, 
Žemės ūkio ministerijos šau
lių kuopa 1500 litų, Finansų 
ministerijos tarnautojai 1,- 
300 litų ir eilė kitų mažesnė
mis sumomis.

(Tęsinys)
Suokalbis

tarpu ir Vyt; 
•tyręs dar gyvenim 
[ir nieko pikto nėr 
L kartą taip pat 
[Trakus savo mt 
Lkyti. To tiktai ir 
pūčių suokalbiu 

ie tykojo nuversti E 
Pasinaudodami gers 
jie puolė ir užėm 

us pilį. Jiems padėt 
atvyko ir pats Jc 

km miesto raktus 
jas Rygos pirklys, 
pažadėjęs klausyt 

lės, dabar sulaužė 
jodį ir vėl atsisėdo 
ros sostą. Kęstut 
iuoju Lietuvos kuni 
n išbuvo tik pusę me 
Supratęs, kad neger 
irė išvykdamas į T 
ytautas skubiai si 
jvo vyrus ir po poros 
mvyko vaduoti Vii 
'anerių kalnuose tarp 
igtilos įvyko pirma 
ė. Vytautas jį prala 
i abiejų šalių krite 
ikstantis vyrų. Tai 
lirmosios naminio 
aro aukos. Čia mitri 
auto ir Jogailos i 
įieiulystė. Vytautas 
itsitraukti ne tik m 
jaus, bet su savo : 
{irute palikti ir gimt 
frakus. Juos užėmė J 
a savo broliu Skirgai 
i Kęstučio šeima ture 
ar nusikelti į pietus, 
tos pilį. Bet ir čia gal 
asiekti giminaičių ] 
teikėjo imtis ginklo, 
ipginti save ir Liet 
birią prigužėjo daug 
mųriterių, Jogailos

mo

Nutraukę savo dar 
nose, Kęstutis datki 
špilio tik Lietuvos n 
r pats savimi. Slapti 
ris jis nuvyko į Žem 
rinko ten narsių v 
i jais nužygiavo į T 
•akeliui prie jo būrių 
mgė dar Vytautas ii 
is Liubartas. Prie Tra 
!U rado didelę Jogai 
alavininkų kariuc 
ia, gražiose Kęstučio 
ės apylinkėse, turėjo 
i lietuvių tarpusavio 
plės. Jos turėjo nūs] 
as toliau valdys Li 
įstutis ar Jogaila?' 
bu kažko lūkuriavo i 
pradėti nesiryžo. , 
los kariuomenė buvo ž 
fcė, bet jis gal M 
asffijo lietuviškais 
alkais, kurie kovos 
riejo pereiti į Kęstuči 
Be to, Jogailai ir Sk 

i rūpėjo tiktai suimt
— Ryga, turėdama kas- - Kęstutį ir Vyt 

dieninį laivų susisiekimą su prieš,pat mūšį į
Skandinavija, pasidarė gy- stovyklą atvyko 
vas tarptautinis susisiekimo falą, žadėdamas g 
centras. Per čia dabar vyk- ’bakus, bet prašė ai 
sta visi važiuojantieji į Ame- ^juos pasitarti, 
riką, Afriką ir Australiją. darbas

— šventosios uosto dirb- gu gav0 tėvu, ■ 
tuvės nuo spalių 2 d. prade- apįg tai Vyt
jo tiekti elektros šviesą 
Šventosios miesteliui ir uos
te stovintiems laivams.

— Kariuomenės vadas 
brig. gen. Raštikis savo pa
dėkoje ūkininkams ir ki
tiems savininkams pareiškė: 
„Tarptautiniai įvykiai pa
reikalavo iš mūsų valstybės 
atitinkamo atsargumo ir 
budėjimo. Tam reikalui buvo 
pašaukta dalis atsarginių ir 
paimta iš gyventojų arklių, 
vežimų ir kitų susisiekimo 
priemonių. Man yra malonu 
viešai pažymėti, kad visi, 
ypatingai ūkininkai, vienaip rodof visai 
ar kitaip turto prievolės pa- p 
liesti, gerai suprato gyvena 
mo laiko uždavinį ir kariuO' 
menės reikalus ir sąžiningai Kt'vos tik"jie'at 
atliko tai, kas iš jų buvo rei- tuojau buvo ,

Movėjome tada vi( 
My, o kunigaikšt 
i prieš taus — ant 
’siimtė į mano tėv; 
p savo brolį, kunig 
Railą, kuris iš tok 
r mano tėvą, ka( 
kalbėtume geruoju 
tais Skirgaila 
pi ir man pačiam 
Raikščio Jogailos ž 

Bdė ranką, kaip išti. 
’ ženklą. Pasitikėdai 
Bais, drauge su tėvi 
suėjome į kunigai 
Mos stovyklą”.

Jiems buvo pasi 
•risti kariuomenę, va 

ir ten galutinai

kalaujama”. Matutis, grandinėm! 
Jtytaa, buvo nuvež 
M, o Vytautas pal
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Lietuvos Atstovo Sveikinimas ir Padėka
iau/^da- 

Vilniaus 
ii irkrau- 
nti visais 
ir būtino- 
ad tuojau 
entojams. 
I, sviesto, 
etų trans- 
ludonasia 
darė visą 
> į Vilnių 
sanitari- 

gi norm
inių yra 
Lilyje lie- 

norėtų 
tai pri

imąs nu- 
nuatety- 

lotai.

įstaigas 
ostinę pa- 
i jų dalis 
je Kaune, 
ikytos pa- 
sąlygos, 
pirminiu-

Vytauto Didž. Gyvenimo ______
(Tęsinys)

Suokalbis
Tuo tarpu ir Vytautas, 

j nepatyręs dar gyvenimo kla- 
| gtų ir nieko pikto nemany- 
j dainas, kartą taip pat nujo- 
| jo į Trakus savo motinos 
j aplankyti. To tiktai ir laukė 
J algirdaičių suokalbininkai, 
I kurie tykojo nuversti Kęstu- 
I tį. Pasinaudodami gera pro

ga, jie puolė ir užėmė Vil-
• niaus pilį. Jiems padėti tuo- 

. jau atvyko ir pats Jogaila, 
! kuriam miesto raktus įdavė 

vienas Rygos pirklys. Jogai
la, pažadėjęs klausyti savo 

; dėdės, dabar sulaužė duotą- 
J! žodį ir vėl atsisėdo į Lie- 

1 tavos sostą. Kęstutis di
džiuoju Lietuvos kunigaikš- 

įčiu išbuvo tik pusę metų.
1 Supratęs, kad negerai pa- 
jdarė išvykdamas į Trakus, 
j Vytautas skubiai surinko

pranešė, savo vyrus ir po poros dienų 
greit ma- nuvyko vaduoti Vilniaus. 
r Vilniaus ■ Panerių kalnuose tarp jo ir 
ir posė- j Jogailos įvyko pirmas mū

ši vo sosti- šis. Vytautas jį pralaimėjo.
į Iš abiejų šalių krito apie 
| tūkstantis vyrų. Tai buvo 

pirmosios naminio lietuvių 
karo aukos. Čia nutrūko Vy- 

; tauto ir Jogailos nuoširdi 
a bičiulystė. Vytautas turėjo 
I atsitraukti ne tik nuo Vil-

fono at- 
sta į Vil
ais radio 
riuomenės 
ja Lietuva 
rvenantieji
šgirsti tie- niaus, bet su savo motina
ainą iš sa-

OVOJE 
ŪKIA 
IMS

argintiems 
iti jau pir- 
nenė ir or-, 
dėjo nešti 
Pieno ūkio 
;eima pa- 
mą litų 
dūktų. Tą 
į pieno sta- 
i ūkininkų 
mines visoj 
,yto pieno 
ro ir pieno 
>vių tarnu- 
uždarbis ir

Birute palikti ir gimtuosius 
Trakus. Juos užėmė Jogaila 
su savo broliu Skirgaila. Vi
sa Kęstučio šeima turėjo da
bar nusikelti į pietus, į Bra- 

Istos pilį. Bet ir čia galėjo ją 
i pasiekti giminaičių pyktis, 
j Reikėjo imtis ginklo, norint 
I apginti save ir Lietuvą, į 
kurią prigužėjo daug sveti- 

. mų riterių, Jogailos talki- 
I ninku.
| Nutraukęs savo darbą ry
kuose, Kęstutis dabar susi- 
| rūpino tik Lietuvos įvykiais 
! ir pats savimi. Slaptais ke- 
! liais jis nuvyko į Žemaičius, 
- surinko ten narsių vyrų ir 
su jais nužygiavo į Trakus, 

(pakeliui prie jo būrių prisi
jungė dar Vytautas ir bro
lis Liubartas. Prie Trakų jie 

kros sumos.
:yre 10,000
I, o tarnu- 
į. Mažeikių 
tyrė vagoną 
s departs-: 
ns dr. Mic-

jau rado didelę Jogailos ir 
kalavininkų kariuomenę. 
Čia, gražiose Kęstučio tėviš
kės apylinkėse, turėjo įvyk
ti lietuvių tarpusavio kau
tynės. Jos turėjo nuspręsti, 
kas toliau valdys Lietuvą:

00 litų,ojo Kęstutis ar Jogaila? Tačiau 
ro ūkio sų abu kažko lūkuriavo ir mū-
uniškis Vh-. šio pradėti nesiryžo. Jogai
la 1000 litų, los kariuomenė buvo žymiai
iterijos sav
itų, Finansų 
nautojai 1,- 
tų mažesnė-

didesnė, bet jis gal būt ne
pasitikėjo lietuviškais savo 
pulkais, kurie kovos metu 
galėjo pereiti į Kęstučio ša
lį. Be to, Jogailai ir Skirgai
lai rūpėjo tiktai suimti abu 

M.m, W vadus — K?stutŽir Vytautą, 

sidarė ct-'1“0 stovyklą atvyko pats 
qnsisiektao skirgaila' žadėdamas grąžin- 
dabar vyk- ’tt Trakus, bet prašė atvykti 
tiejiį Ame- iuos PasitartL 
ustraliją. Apgaulės darbas
lošto dirt- „Mes su savo tėvu, — ra- 
2 d. prade- ,šė paskui apie tai Vytautas, 
os šviesą ~ stovėjome tada viename 
liui ir uos- kalnely, o kunigaikštis Jo
vams.
s vadas 
is savo pa
ins ir ki
ls pareiškė: 
įvykiai pa
jų valstybės 
sargumo ir 
eikalui buvo 
itsarginių ir 
įtojų arklių- 
susisieki®0 
yra malonu 

i, kad via 
ikai, vienaip 
prievolės p4' 
rato gyvens* 
nį ir kariui

gaila prieš mus — antrame. 
Jis siuntė į mano tėvą ir į 
mane savo brolį, kunigaikštį 
Skirgailą, kuris iš tolo ėmė 
šaukti mano tėvą, kad mes 
susikalbėtume geruoju. Ku
nigaikštis Skirgaila mano 
tėvui ir man pačiam davė 
kunigaikščio Jogailos žodį ir 
spaudė ranką, kaip ištikimy
bės ženklą. Pasitikėdami jų 
žodžiais, drauge su tėvu mes 
ir nuėjome į kunigaikščio 
Jogailos stovyklą”.

Čia jie, rodos, visai nesi- 
tarė. Jiems buvo pasiūlyta 
paleisti kariuomenę, vykti į 
Vilnių ir ten galutinai susi-

ir sąžinė ?e\V0S tik?e atVyk° 
siubuvorei'j VįlniIJ’ tuoJau buvo suim- 

jti. Kęstutis, grandinėmis ap
laistytas, buvo nuvežtas į 
1 Krėvą, o Vytautas paliktas

S. Sužiedėlis

Vilniaus pilyje. Kariuomenė 
ginti jų negalėjo, nes buvo 
jau išsiskirsčiusi. Vadinasi, 
užuot garbingai kariavus, 
buvo pasirinktas suktas ke
lias. Abu žymūs lietuvių va
dai — tėvas ir sūnus — pa
teko į artimų savo giminai
čių pinkles.

Kęstučio mirtis
Kęstutis, be abejo, iš Al

girdo vaikų šito nesitikėjo. 
Mažus juos gal ant rankų 
nešiojo ir narsiais didvyriais 
išauginti linkėjo, o jie savo 
dėdę grandinėmis surakino. 
Maža to — penktąją kalini
mo naktį Kęstutis buvo nu
žudytas. Ne karo lauke, ne 
kruvino mūšio sūkury, ne 
nuo priešų kardo jis žuvo. 
Šis narsiausias lietuvių kar- 
žygis savo dienas baigė 
niauriame Krėvos bokšte... 
Jo vėlė paliko šį pasaulį
1382 metų rugpiūčio mėn.

Tokia nelaukta žinia Lie
tuvoje sukėlė didelį sujudi
mą. Visi, tur būty- šnairiai 
žvilgčiojo į Jogailą ir jo 
brolius, nes jų čia buvo di
džiausia kaltė. Jie buvo pra
dėję su savo dėde pyktis, iš
vedė jį iš kantrybės, atvilio
jo į stovyklą ir leido įmesti 
į kalėjimą. Kęstutis, aišku, 
buvo algirdaičių neapykan
tos auka.

Kad žmonės perdaug ne- 
murmėtų ir-kiek nusiramin
tų, Jogaila įsakė Kęstučio 
kūną su tinkama pagarba 
atvežti į Vilnių. Čia, Šventa
ragio slėnyje, buvo sukrau
tas, didžiulis laužas ir ant jo 
iškilmingai sudegintas Kęs
tučio lavonas, geriausi jo 
žirgai, sakalai, ginklai ir rū
bai. Paskutinį kartą buvo 
taip laidojamas didysis Lie
tuvos kunigaikštis, kuris 
dar tvirtai laikėsi senojo lie
tuvių tikėjimo. Tiršti laužo 
dūmai, liūdnai sklaidyda- 
mies po visą šalį, rodos, sa
kyte sakė, kad su Kęstučio 
mirtimi nyksta ir šie senieji 
lietuvių papročiai.

Vytauto pabėgimas
Po Kęstučio mirties Vy

tautas iš Vilniaus taip pat 
buvo nugabentas į Krėvą. 
Jau ta viena mintis, kad ir 
jį uždarė į tą patį bokštą, 
kur jo tėvas išgyveno sun
kiausias ir liūdniausias savo 
gyvenimo dienas, Vytautą 
labai slėgė ir baugino. Jis 
prašė Jogailos, kad išleistų 
jį į laisvę, žadėjo jam ne
keršyti. Veltui! Jogaila, o 
ypač artimi jo patarėjai ge
rai Vytautą pažino ir matė, 
kad šis gabiausias Kęstučio 
sūnus gali būti jiems labai 
pavojingas. Taigi, Vytautas 
gal būtų sulaukęs tokio pa
ties galo, kokio susilaukė jo 
tėvas, bet nuo to jį apsaugo
jo sumani jo žmona Ona. 
Susitarus su savo giminai
čiais ir tarnais, ji padėjo 
Vytautui ištrūkti iš nelais
vės, kurioje jis išbuvo apie 
tris mėnesius. Mūsų tautos 
padavimas sako, kad dėl jo 
turėjusi pasiaukoti ir viena 
kilni mergaitė, vardu Mirga. 
Ji pasilikusi Vytauto vieto
je ir kelias dienas apgaudi
nėjusi pilies tarnus, kol jis 
nasišalinęs toli nuo Krėvos. 
Kai pilies tarnai ją pažinę, 
tuojau nužudę. Savo mirtimi 
ji išpirkusi Vytauto gyvybę, 
neleisdama žūti šiam di
džiam Lietuvos vyrui.

Ištrūkęs iš Krėvos kalėji
mo, Vytautas nebegalėjo pa
silikti Lietuvoje. Jis nebetu
rėjo nei žemių, nei galingo
jo tėvo, nei kariuomenės. 
Buvo likęs be prieglaudos ir 
be ansaugos. Jogailos tarnai 
galėjo ii kiekvienoje vietoje 
sučiupti ir vėl įmesti į rūsį. 
It koks nusikaltėlis, it trem
tinys, Vytautas turėjo 
sprukti iš savo tėvynės, kur 
buvo išgyvenęs jau daugiau 
kaip 30 metų, narsiai kovo
damas dėl jos laisvės. Su so
pama širdimi jis jojo tan-

Žinios iš Lietuvos, iš Kau
no ir Vilniaus skelbia, kad 
Vilnius, Lietuvos istorinė 
sostinė, sugrįžo prie Lietu
vos, kad lietuvių tautos sva
jonė ir Lietuvos Respublikos 
svarbiausias vidaus ir užsie
nio politikos uždavinys — 
Vilniaus atvadavimas — iš
sipildė.

Vilniaus atvadavimas yra 
juk ir Amerikos lietuvių 
troškimo, svajonių ir pa
stangų įsikūnijimas, — te
būna todėl man leista pa
sveikinti visus ir kiekvieną 
kas kaip galėdamas yra rė
męs Vilniaus atvadavimo 
idėją. Ačiū visiems už mora
linę paramą, už rūpesčius ir 
sugaištą laiką, už gausias 
aukas Vilniaus našlaičiams, 
vilniečių įstaigoms, kariams 
ir šauliams.

Toji šauni daina: „Mes be 
Vilniaus nenurimsim” iš
pranašavo šį dramatišką 
Vilniaus sugrįžimą greičiau, 
negu tikėta. Tačiau Vilniaus 
sugrįžimas visai nereiškia, 
kad mes dabar jau galime 
„nurimti”, — visai ne: da
bar reikalingas didžiausias 
budrumas, vienybė ir įtem
pimas visų kūrybinių krašto 
pajėgų. Tačiau manyti, kad 
„Vilniaus atgavimo kaina 
sudaro pavojų nepriklauso
mybės išlaikymui” visgi bū
tų klaidinga, nes Vilniaus 
grįžimas iš tikrųjų nebuvo 
„pirktas”, bet sudaro atski
rą ir nepaprastą Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos santykių 
išraiškos faktą, — faktą, 
kuris prašalino lenkų 1772 
metų pretenzijas, kuris la
bai sustiprino lietuvių tautą 
moraliai.

Tiesa, Lietuva dabar pra
deda naują laikotarpį naujo
se valstybės ribose ir naujo
se, niekad pirmiau nebūtose 
sąlygose. Tose sąlygose 
mums privalu susivokti ir 
atitinkamai savo žingsnius 
nustatyti, turint galvoje, 
kad mūsų gerojo kaimyno 
politika nepasikeitė. Kai
mynus mums privalu gerai 
pažinti, bet turime geriau 
pažinti ir patys save.

Kaunas Iškilmingai Minėjo Vilniaus Atvadavimą
Kaunas. — „Sulaukėme!” 

— buvo istorinės spalių 11 
dienos šūkis, išsiveržęs iš 
milijonų lietuvių širdžių 
Kaune, visoj Lietuvoj ir to
limuose svetimuose kraštuo
se, ir nemažiau pačiame Vil
niuje ir Lietuvai grąžinamo
se Vilniaus krašto srityse.

Pirmosios žinios apie Vil
niaus grąžinimą Lietuvai bu
vo gautos spalių 11 d. anksti 
rytą per radiją ir sukilę 
kauniškiai vienas kitą 
džiaugsmingai sveikino ©bal
siu „Sveikinu su Vilnium!” 
Iš pat ryto Kauno gatvėse 
judėjimas buvo daug dides
nis. Dvyliktą valandą ta 
proga įstaigos ir mokyklos 
užsidarė ir visi, kas gyvas, 
nusiskubino prie Karo Mu
ziejaus pasidalinti bendru 
džiaugsmu. Kaunas nebuvo 
dar tokios milžiniškos mani
festacijos turėjęs.

Organizacijos su šimtais 
vėliavų ir neorganizuotų 
kauniškių minios užtvindę 
visą didžiulę Vienybės aikš
tę ir aplinkines gatves. Ne
tilpę gatvėse žmonės perpil
dė namų balkonus, langus ir 
stogų platformas. Visuome
nės atstovai prie Nežinomo
jo kapo, atiduodami pagarbą 
žuvusiems už Vilnių karžy
giams, sudėjo daugybę žy- 

kiais Lietuvos miškais, sku
bėdamas kaskart toliau ir 
toliau. Jo užpakalyje, už mė
lynų šilų, pasiliko Vilniaus 
ir Trakų pilys.

Jo žirgas jį nešė į Mozūrų 
žemę.

(Bus daugiau)

Mūsų uždaviniai irgi ne
pasikeitė, tik dar labiau 
ryškesni pasidarė. Nepri
klausomybė yra mūsų idea
las, mūsų laimės ir jėgų šal
tinis. Todėl nepriklausomy
bės gynimas buvo ir bus, 
dabar drauge su vilniečiais, 
mūsų visų svarbiausia už
duotis. Turime darbais įro
dyti pasauliui ir kaimynams, 
kad Vilniaus grįžimas į Lie
tuvos suverenitetą yra rea
lus taikos ir teisės triumfas 
toje Europos dalyje. Atmes
dami karą, kaipo politikos 
įrankį, eidami tiesiu ir atvi
ru neutralumo keliu, mes 
turime įrodyti ypač savo 
kaimynams mažos mūsų val
stybės patvarumą ir sugebė
jimą nugalėti visokias kliū
tis, neišsemiamą entuzijaz- 
mą ir prisirišimą prie savo 
kultūros ir tradicijų, sąmo
ningą bendradarbiavimą 
žmonijos progresui ir tokiu 
būdu laimėti sau jų kaimy
nišką prielankumą ir pagar
bą.

Naujose ribose įsistiprinu
si, vidujinę krašto vienybę 
visu rimtumu patikrinusi, 
Lietuva su pasiryžimu, su 
viltim ir su Jūsų talka eina 
didelių darbų dirbti: mes tu
rime laimėti vilniečių širdis, 
turime juos padaryti laimin
gesniais, o drauge ir sąmo
ningais Lietuvos piliečiais. 
Mes taipgi turime savo my
limą kraštą padaryti ir eko
nominiai tvirtą ir savisto
vų, ne aukso kasyklų ieško
dami, bet padvigubindami 
darbingumą ir organizacinį 
sumanumą mūsų jau seniai 
praktikuojamoje kooperaci
jos ir privačios iniciatyvos 
ūkio sistemoje. Ant palinku
sio beržo net ir ožkos lipa 
— sako mūsų priežodis. Nuo 
mūsų priklauso, kad mūsų 
Lietuva būtų stati ir galin
ga ne tik materijalėje, bet 
ypač moralinėje kultūroje. 
Tat, Vilniaus sugrįžimo į- 
kvėpiami, eikime prie ben
drojo darbo pirmyn.

P. Žadeikis,
Lietuvos Atstovas.

dinčių gėlių ir vainikų. Ge
nerolas Nagius (Nagevičius) 
ir Vilniui Vaduoti Sąjungos 
pirmininkas dr. Ant. Juška 
per garsintuvus pasakė kal
bas, pabrėždami lietuvių 
tautai svarbią dieną ir su 
šios dienos džiaugsmu suriš
tas ateities pareigas. „Mūsų 
sieloje šiandien šventa, mes 
žengiame per skausmus ir 
gyvenimo patyrimus į gra
žią Lietuvos ateitį, kurioje 
visiems žmonėms būtų gera 
ir jauku gyventi, kur nebū
tų nei skriaudžiamųjų nei 

1 skriaudžiančiųjų. Mes eisime 
į Vilniaus kraštą, nešdami 
karo ir sunkių katastrofų 
paliestai liaudžiai brolišką 
pagalbą ir visoms ten gyve
nančioms tautoms ištiestą 
ranką”, pareiškė gen. Na
gius.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
pirm. dr. A. Juška pasakė 
tokią kalbą:

„Šventai tikėjome, kad tei
sė ir teisingumas pergalės, 
kad nuoširdūs troškimai ir 
ištvermingi darbai bus vai
nikuoti laimėjimo.

Vakar pasirašėme naują 
Maskvos sutartį, pagrįstą 
1920 metų taikos ir 1926 m. 
draugingumo sutartimis. So
vietų Sąjungos vyriausybė 
suprato ir įvertino mūsų tei
singą ir kietą nusistatymą 
ir garbingai sutiko Vilnių ir 
tam tikrą Vilniaus krašto 
dalį grąžinti Lietuvos suve
renitetui. Po kelių dienų 
Vilnius vėl grįžta Lietuvai, 
grįžta galutinai, kad gyven
tų Lietuvos gyvenimu, kad 
būtų mūsų visokios kūrybos, 

darbo ir pažangos centru. 
Su džiaugsmu sveikiname 
brolius ir seseris, kuriems 
nušvito laisvės spinduliai, 
sveikiname ir visą lietuvių 
tautą, laimėjusią šventą ko
vą.

Mūsų šių dienų džiaugs
mas būtų dar didesnis, jeigu 
nekeltų rūpesčių sunkūs gy
venamieji laikai, pareikala
vę sustiprinti mūsų valsty
bės saugumą ne tik mūsų 
karinėmis, bet ir mūsų 
draugingo sąjungininko pa
jėgomis. Mūsų džiaugsmas 
būtų dar visuotinesnis, jei 
jis nebūtų žalojamas dar ne
galutinėmis žiniomis, kad 
kai kurios grynai lietuviškos 
sritys su Švenčionimis prie
šakyje pasiliekančios už mū
sų valstybės ribų. Bet ir čia 
mes tvirtai tikime, kad pa
sirašytosios sutartys bus ir 
toliau kaip ligi šiol ištikimai 
abiejų šalių vykdomos, kad 
ir naujas Lietuvos sienas 
galutinai brėžiant bus dar 
atsižvelgta į būtinai reika
lingas pataisas.

Pradedame naują savo tė
vynės gyvenimo barą. Pra
dedame su naujomis pajėgo
mis ir pasiryžimais. Žinome, 
kad mūsų ateitis yra pir
miausia mūsų rankose. Žino
me, kad turėsime būti išmin
tingi, ryžtingi ir darbštūs, 
kad nė vienos valandos lai
ko, nė vieno sąmoningo vei
kimo neleisime veltui, kad 
susiklausysime ir suderinsi
me savo darbus, kad nuošir
džiai ir su pasitikėjimu iš 
vieno dirbsime giedriai Lie
tuvos ateičiai.

Tegyvuoja brangi nepri
klausoma mūsų Lietuva!”

Po jausmingų ceremonijų 
prie Nežinomojo Kareivio 
kapo, minios, giedodamos „Į 
Vilnių, į Vilnių” ir orkestrų 
lydimos su vėliavomis nu
traukė prie prezidentūros 
pasveikinti Respublikos Pre
zidento ir vyriausybės, kur 
visų vardu kalbą pasakė 
Šaulių Sąjungos vadas' pulk. 
Saladžius ir į džiaugsmingus 
minių sveikinimus atsaky
damas Respublikos Prezi
dentas pareiškė:

„Vilniaus atgavimas yra 
didelis džiaugsmas mūsų 
tautai. Tatai matyti iš jūsų 
veidų, iš jūsų džiūgavimų. 
Bet nepamirškite vieno visų 
svarbiausio dalyko, kad mes 
į Vilnių turime ne tik teisę, 
bet mes Vilniuje turime 
daug, be galo daug pareigų. 
Mūsų pareiga — atjausti 
Vilniaus krašto gyvenimą 
ir jam padėti ne tiek žo
džiais, kiek savo darbu ir 
aukomis. Šitas darbas ir tos 
aukos turės būti dedamos 
ant mūsų visų pečių nuo 
mažo ligi didžio, nuo netur
tingo ligi turtingiausio, visi, 
kiek galėdami, turės pakelti 
šitą naštą, kuri įvairiomis 
pareigomis pasireiškia”.

Po to, amerikiečių lietuvių 
aukotam Laisvės Varpui 
skambinant ir orkestrams 
pritariant, visų buvo sugie
dotas Lietuvos himnas ir 
minios, laisvai dainuodamos 
Vilniaus dainas, vėl užtvin- 
džiusios viso Kauno gatves 
pamažu išsiskirstė.

SVEIKINIMŲ BANGA

Kaunas. — Valstybės ra
diofonas gauna iš visos Lie
tuvos daugybes sveikinimų, 
kuriuos prašo oro bangomis 
perduoti broliams vilnie
čiams. Sveikinimus laiškais 
ir telegramomis siunčia įvai
rių miestų, miestelių ir kai
mų gyventojai ir organizaci
jos.

Spalių 11 d. jau susirinko 
įvairių organizacijų atsto
vai aptarti klausimams, kaip 
kuo greičiausiai suorgani
zuoti realios pagalbos teiki
mą Vilniaus gyventojams. 
Bus renkamos aukos pini
gais, daiktais ir produktais. 
Į Vilnių tuojau išvyko mais
to kooperatyvų įgaliotiniai.

SUDARYTAS VYR. KOMI
TETAS VILNIAUS KRAŠ

TUI REMTI

Kaunas. — Spalių 12 d. į- 
vykusiame • steigiamajame 
susirinkime sudaryta Vy
riausias Komitetas Vilniaus 
Kraštui Remti. Komiteto va
dovybę sudaro: Dr. A. Juš
ka — pirmin., V. Černienė
— vicepirm., dek. VI. Miro
nas — iždin., adv. J. Gold- 
bergas — sekret. ir nariais
— adv. Z. Toliušis, F. Pikči- 
lingienė, prof. Z. Žemaitis ir 
adv. R. Skipitis. Kontrolės 
komisijoje: kun. V. Mieleš- 
ka, ats. pulk. Mačiuika, Fel. 
Bortkevičienė.

Komiteto tikslas suorga
nizuoti Vilniaus kraštui me
džiaginės paramos tiekimą 
ir tikslingą jos paskirstymą. 
Komitetas šiam darbui telks 
visas Lietuvos organizaci
jas, atskirus šį darbą dirbti 
norinčius ir sugebančius as
menis, o taip pat ir visą 
Lietuvos visuomenę, centra
lizuos ir derins šių organiza
cijų, įstaigų bei plačiosios 
visuomenės darbą ir prižiū
rės ir paskirstys surinktą
sias aukas. Vykdydamas sa
vo uždavinius, komitetas 
dirbs artimame ryšyje su 
atitinkamomis valdžios į- 
staigomis. Komitetas yra 
teisinis asmuo su vykdomai
siais ir kontroliniais orga
nais.

Kad būtų galima šį Vil
niaus krašte gyventojų šel
pimo darbą išplėsti visame 
krašte, ir, kad visiems so
cialiniams sluoksniams ir 
profesijoms būtų sudarytos 
kuo palankiausios sąlygos 
prisidėti prie vilniečių me
džiaginės buities pagerini
mo, ir kad kuo tiksliau ir 
sparčiau tas darbas būtų 
vykdomas, vyr. komitetas 
organizuoja:

per savivaldybes Vilniaus 
kraštui remti vietos komite
tus (šiam darbui savivaldy
bės pasitelkia vietos organi
zacijų atstovus) ir prie vyr. 
komiteto steigia rinkliavos 
sekciją, į kurią tuojau kvie
čiami visų ūkio, verslo ir 
profesinių srovių atstovai: 
žemės ūkio įstaigų ir organi
zacijų; kooperatyvų; preky
bos, pramonės ir amatų į- 
staigų bei organizacijų pir
mininkai, valdytojai ar jų 
atstovai; laisvųjų profesijų 
korporacijų atstovai, darbi
ninkų atstovybės, studentų 
ir kt. Be tų būdų, kuriuos 
nustatys sekcijos vadovybė, 
rinkliava bus daroma ir au
kų lapais. Aukos bus pri
imamos pinigais, ūkio pro
duktais.

LIETUVOS ORGANIZACI
JŲ ATSIŠAUKIMAS

Kaunas. — Vilniaus Va
davimo, Tėvynės, Kariuome
nės Kūrėjų Savanorių, At
sargos Karininkų, Jaunųjų 
Ūkininkų Ratelių, Skautų, 
Pirmūnų, Liet. Tautininkų, 
Jaunosios Lietuvos Sąjungų, 
Katalikų Veikimo Centro, 
Pavasario Federacijos ir 
Darbo Rūmų pirmininkai iš
leido atsišaukimą į visuome
nę Lietuvoje ir užsieniuose,, 
kuriame, be kitko, sakoma:

Vilnius laisvas. Vilnius 
grįžta Lietuvai. Devyniolika 
metų kentusi brangioji Lie
tuvos sostinė Vilnius žengia 
į laisvę ir garbingą gyveni
mą nepriklausomoje Lietu
voje... Kovojome ne veltui 
teisingą kovą. Tautos ir vy
riausybės pastangomis Vil
nius jau laisvas. Rusų tauta 
ir jos vyriausybė suprato 
lietuvių tautos jausmus ir 
gyvybinius reikalus ir Vil
nius su lietuviškomis žemė
mis gera valia perleidžiamas 
Lietuvai. Sveiki, broliai ir 
sesės vilniečiai, sulaukę lai
svės... Nuo šios dienos mes 
visi jau esame vienos tėvy
nės, vienos Valstybės sūnūs 
ir dukterys... Žinome, kad
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Vilniaus kraštas ilgus me
tus buvo .naikinamas ir ali
namas, kad Vilniaus kraštas 
reikalingas mūsų paramos ir 
pagalbos. Tad visoje Lietu
voje, Amerikoje ir visur ki
tur, kur yra lietuvių, tuojau 
organizuokime komitetus 
vilniečiams remti ir rinkime 
gausingas aukas pinigais, 
ūkio gaminiais ir daiktais. 
Nei dienos negaišdami pade
kime kentėjusiems ir vargu- 
siems Vilniaus krašto gy
ventojams, kad jie iš pirmos 
dienos pajustų tikrosios mo
tinos Tėvynės meilės šilu
mą”.

— Lietuvai numatytoji 
laisvoji Klaipėdos uosto zo
na, kuri yra paskirta prie 
muitinės, jau aptverta ir 
baigiama sutvarkyti taip, 
kaip numatyta susitarime 
tarp Lietuvos ir Vokietijos.

LICENSES
Beer, Wine, Liquor

Wholesale, Retaile

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2896 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1436-1488 Myrtle Ave., 
Borough, of Brooklyn, County of Kings! 
to be consumed on the premises.

EMMA DOERZBACHER 
Adm. Bratwurst Glockle

1436-1438 Myrtle Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW431 has been issued to the under
signed to sell beer and wine at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 269 Wilson Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings* 
to be consumed on the premises.

R. DOERZBACHER 
Belrose Tavern

269 Wilson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3174 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 244 Nassau Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

AUGUST GERKE
244 Nassau Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1150 Flabush Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
JOHN J. O’BARN & ALFRED BALKE 

Dorchester Restaurant
1150 Flatbush Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL74003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 299 Wyckoff Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GEORGE JETTER
299 Wyckoff Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3382 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 2888 Atlantic Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

HELEN CHIBOWSKI
2888 Atlantic Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3860 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1751 Bedford Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

BALLFIELD TAVERN CORP. 
1751 Bedford Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3886 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 1168 Liberty Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

MORRIS SCHWARTZ
1168 Liberty Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2765 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 73 Grand Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7412 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 85 Hudson Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ANTHONY TUTLES
85 Hudson Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3431 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 52 Meserole Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

ARTHUR KELLER 
Twentieth Century Tavern

52 Meserole St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL7627 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 764—4Oth Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.
BROOKLYN FINNISH SOCIALIST CLUB 

Inc.
764—40th St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3275 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 225 Franklin Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

NICHOLAS KRASNAHIRA
225 Franklin St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3771 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 518 Grand Street, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

STANLEY MASSULIS
518 Grand St. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3669 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 477 Rogers Avenue, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

JOSEPH DeMAYO
477 Rogers Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3714 has been issued to. the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control Law at 777-779-781 Sterling Pl., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

JEREMIAH LAWLOR & 
NICHOLAS LAWLOR 

777-779-781 Sterling Pl„ Brooklyn, N. Y.



JERSEY CITY, N. J,

— Rožančiaus ir Tretinin
kų draugijų balius spalių 21 
d. puikiai pavyko. Liko gra
žaus pelno, kuris paskirtas 
klebonijos reikalams. Dėkui 
visoms ir visiems, kurie pri
sidėjo darbu.

— Parapijos metinė vaka- 
rienį įvyks lapkričio 19 d. 
par. salėje, Grand St. ir 
Manning Ave. Newark© No. 
1 autobusas priveža prie 
durų. Vakarienės metu bus 
trumpos kalbos ir dainos; 
po vakarienės šokiai, 
tas $1.25.

— Novena prie šv. 
kiekvieną antradienį;
viškai 7:30, angliškai — 
8:15 vai. Noveną veda kleb. 
kun. M. Kemežis.

— Trečiadienio vakaras 
mūsų parapijoj yra mūsų 
jaunimo vakaras. Visi jau
nieji kviečiami atsilankyti. 
Lietuvių kalbos pamokos 
bus kiekvieną trečiadienio 
vakarą jaunimui 7:30 vai. 
Visi, kurie nori pramokti 
lietuvių kalbos, teatsilanko.

Bilie-

Onos 
lietu-

— Jaunųjų choras prade
da mokytis vaidinimo „Jo
nukas ir Marytė”; vaiku
čiai, dainuodami ir vaidin
dami, pramoks ir geriau lie
tuviškai kalbėti.

— Suaugusių jaunimo cho
ras jau išsidalino knygutes; 
mokysis gražų veikalą su 
dainomis ir šokiais — „Kat
riutės gintarai”; visas jau
nimas gaus progos scenoje 
pasirodyti. Tai bus tikros 
lietuviškos vestuvės.

— Darbai pas mus labai 
pagerėjo; kurie nedirbo, da
bartiniu laiku gavo darbą.

O.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS
Surinko

Eleonora Bartkevičiūte

Duok vaikui gerą savi- 
tvarką ir auklėjimą 
duosi jam rūmus ir pasiseki
mą bet kur pakliuvusiam. 
Jis net nieku nesirūpins. Rū
mai patys ateis pas jį ir pa
prašys, kad įžengtų į juos.

Žmogui, kuris savo akimi 
vos tik dirstelėjo į saulę, vi
sas pasaulis atrodo tamsus, 
kai jis į jį pažvelgia nuo 
saulės savo akis atkreipęs... 
Taip ir gyvenimas. Juo link- 
smenės būna jaunos dienos, 
juo liūdnesnis turi būti se
natvės metas...

— Vincas Krėvė.

LICENSES
BEER, WINES & LIQUUORS

WHOLESALE AND RETAIL

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 573 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 693 Liberty Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE ABBRACCIAMIENTO 
Sal’s Grill

693 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 918 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 — 42nd Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN KATINAS
123 — 42nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3607 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 2081 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

LUDWIG LA 
2081 Coney Island Ave.,

Kings, to be con-

ROCHE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2832 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 423 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
Tavern Bona Vita

423 — 3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3393 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 453 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

WALTER WILK 
Walter’s Bar & Grill

— 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.453

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3556 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 2318 Atlantic Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grill 

Atlantic Ave., Brooklyn,2318 N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3836 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 3410-12 Tilden Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JAMES McDADE, Inc.
3410-12 Tilden Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3158 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 2101 Mill Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN M. GABRIEL 
Mill Basin Hof brau

Ave., Brooklyn, N. Y.2101 Mill

NOTICE 
RL 2996 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 1.32A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 127 Livingston Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

ELIZABETH TRINDER 
Livingston Rest. Bar & Grill

127 Livingston St., Brooklyn, N.

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

con-

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7688 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 917 DeKalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PAUL KATZ
917 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

Lapkričio 10 d., 1939 m.

BALTIMORE, MD

BRIDGEPORT, CONN,

— Lapkričio 9 d. jau pra
sidėjo parapijos metinis ba
zaras. Draugijos dalyvauja 
taip: lapkr. 9 d. šv. Vardo, 
G. Š. S. ir Marijos vaikelių; 
lapkr. 10 d. parapijos cho
ras, jaunų vyrų ir moterų 
G., P. Š.; lapkr. 11 d. šv. 
Jurgio dr-ja. Kitais vaka
rais dalyvaus kitos draugi
jos. Bazaro metu bus 25 dol. 
dovana, kuri išlaimima lapk. 
18 d. Visais paminėtais va
karais geras orkestras. Visi 
Bridgeporto ir 
kaimynai maloniai 
mi atsilankyti ir 
metinį parapijos

apylinkių 
kviečia- 
paremti 
bazarą.

Kleb. kun. J. Kazlauskas la
bai rūpinasi; jam padeda 
rengimo komitetas. Visi pa
simatysime parapijos baza- 
re.

1940

— Spalių 30 d. mirė Straz- 
dauskų motina; iškilmingai 
palaidota lapkr. 2 d.

— Lapkričio 5 d. siuvėjų 
unija turėjo išvažiavimą į 
Westport, p. Žilio kieme. 
„Oisterių” puotoje, dėl blo
go oro, mažai buvo dalyvių.

— Lyros dainininkai turė
jo koncertą apdainuoti Vil
niaus kraštą. Parapijos mo
kyklos vaikeliai turėjo vai
dinimą, labai patrijotišką. 
Balto senelio dvasia stebėjo
si, kad nedega šventoji ug
nis; lietuvaitės dainavo prie 
senelio kojų ir jis išvydo 
Lietuvą su spindinčiu vaini
ku, ant galvos apsiausta lai
svės vėliava; čia lietuvaitės 
seneliui išaiškino, kad dabar 
perkūnas negarbinamas, bet 
tikrojo Dievo amžina auka 
vyksta; senelis patenkintas 
žengė atgal į savo atilsio 
vietą. Šis labai rimtas vaidi
nimas sužavėjo publiką. Ku
nigai kleb. J. Lietuvninkas, 
L. J. Mendelis ir A. Dubins- 
kas, susižavėję vaidinimu, 
ragino tėvus leisti vaikelius 
į lietuvių mokyklą, kuri, 
kaip kun. Mendelis pareiškė, 
yra brangiausias perlas tau
tos. Mokykla dovanai su į- 
vairiais palengvinimais; kad 
ir 40 vaikučių liktų, mokyk
la veiks. Lai pamąsto lietu
viai, kurie siunčia vaikelius 
pas kitataučius. J. K.

Ak, gerbiamieji, jei jūs ži
notumėt, koksai žeminantis 
jausmas yra alkis! Į alkanus 
žmones jūs žiūrėtumėt ki
taip, kitaip su jais ir santy- 
kiautumėt.

— F. Šaliapinas.

Gyvenimas yra paslaptin
gai liūdnas. Linksmybė yra 
tik momentams. Liūdesys y- 
ra ilgoji realybė — skaus
mai yra pamatas. Žinoti tai 
— reiškia turėti ramybę.

— Pavlova.

Nelaimės atveda žmones į 
bažnyčias, verčia juos susi
prasti, 
minties

priveda juos prie 
apie Dievą.

— A. J. Cronin.

pasaulio didybė ne
susilyginti su gero

Visa 
gali 
draugo vertybe.

— Voltaire.

NEW BRITAIN, CONN

Lapkričio 5 d. Vilniui va
duoti sąjungos skyrius su- 
rehgė Vilniaus atgavimo mi
nėjimą. Kalbėjo kleb. kun. 
Vaškelis, kun. Karlonas, dr. 
B. Vencius (iš Brooklyno), 
J. Mončiūnas (iš Hartfordo) 
ir viena moteris (rodos, ko
munistinio laikraščio redak
torė, iš Brooklyno). Dainavo 
parapijos choras ir radijo 
dainininkų grupė. Turėta 
rinkliava. Prakalboms vado
vavo Poškus.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3804 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 6636 — 3rd Ave., & 283—67th 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.DW0JACKI 

Restaurant

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7316 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 362 DeKalb Ave. & 238 Grand 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

WILLIAM & PETER POULOS 
DeKalb Ave., 
Grand Ave.,

362
238 Brooklyn, N. Y.

WILLIAM
PJarkside

6636 — 3rd Ave.,
283 — 67th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL2675 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 
under Section 132A of the Alcoholic Bever
age Control
136—57th St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be 
mises.

ORIGINAL
139—53th St.
136—57th St.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7404 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 456 DeKalb Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
PHILIP SOCRATES & GEORGE SAVIDAS 
456 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

wine and liquor at retail

Law at 139—58th Street,

consumed on the pre-

MAGNET, Ine.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB11337 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 132A of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 78 
Montague 
County of 
premises.

NOTICE is hereby giren that License No. 
RW 561 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the A coholic Beverage Con
trol Law at 318 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

SALVATORE JORDONO 
Toronto Bar & Grill

318 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.
is hereby given that License No.NOTICE

con-

St.-eet, 
Kings,

LEO
78 Montague St.

Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

SPRINGER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4462 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 233 Moore Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MURRY CAFE, Inc.
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3487 has been issued to the undersigned 
trol Law at 405 Livonia Ave., Borough 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con- 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
LEO S. STAR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2882 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 1012 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY KRAHAM
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3803 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 627 Central Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

CLIFFORD W. RHODES 
Evergreen Gardens

627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3488 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 35 Lincoln Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LINCOLN TERRACE INN, INC.
35 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3287 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

3856-3858

at 3856-3858 Flatlands Ave., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

JAMES McDADE
Flatlands Ave., Brooklyn, N.

be

Y.

NOTICE 1s hereby given that License No. 
RW 508 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3042 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN T. WAMSLEY
3042 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3580 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 238 Wyckoff Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH STEFANDL
238 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3488 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 35 Lincoln Road, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LINCOLN TERRACE INN. Inc.
35 Lincoln Rd., Brooklyn, N ,Y.

NOTICE 
RL 3284 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 513 Central Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHELE BOZZA 
Central Garden Rest. Bar & Grill

513 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 4747 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 739 — 6th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN PERROTTA 
Greenwood Grove 

6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 442 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5416 — 16th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROCCO SCALI 
Alps Bar & Grill

5416—16th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3401 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 2110 Cortelyou Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

HENRY STERN 
Henry’s Rest. & Tavern

2110 Cortelyou Rd., Brooklyn,

con-

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7291 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 5701—1st Ave., and 102—57th 
Street, Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

K. TSAKOUMIS & MIKE PROIES 
Excelsior Rest. B & G 

5701—1st Ave., 
102—72nd St., Brooklyn, N.

of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3445 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 802 Caton Avenue. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROBERT ANDERSON 
Caton Grill

802 Caton Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3803 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 627 Central Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CLIFFORD W. RHODES 
Evergreen Gardens

627 Central Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2715 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 4822 Avenue N. _ 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

EDWIN A. HACK, Sr. 
4822 Avenue N, Brooklyn, N.

Borough
con-

Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 3136 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 396 Hamilton Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3913 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 1607 Sheepshead Bay Rd., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

JOHN J. STANLEY
1607 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn, N.

be

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7181 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 138 Ft. Greene Pl., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2800 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 535 — 5th Avenue, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PARK SLOPE TAVERN, Inc.
Ave., Brooklyn, N. Y.535—5th

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3028 ’ ' - - - - - -
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 33 Hudson Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned

Naujausi ir gražiausi Dariaus 
ir Girėno sieniniai kalendoriai, 
atvaizduojanti abu lakūnus, jų 
tikrą orlaivį Lituanica ir Soldino 
mišką, spausdinti keturiomis 
spalvomis, 15x20 didumo, labai 
puikus artisto J. Arlausko pie
šinys. Gražiausia Kalėdinė dova
na pasiuntimui Lietuvon. Kaina 
25c už vieną. Užsakant pažymė
ki! kokiais norit mėnesiais, lietu
viškais ar angliškais.

Agentai norintieji pardavinėt, 
arba biznieriai, dėl informacijij 
kreipkitės šiuo adresu

BAYONNE, N. J. NEWARK, N. J, is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

Il
:•

STANDARD CALENDAR 
COMPANY

332 W. Broadway, 
So. Boston, Mass.

Tel. Harrison 6-1693

B. J, SHAWKOBIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJA8

Laisniuotas New York© 
ir New Jersey valst.

310 John Street 
Harrison, N, J.

T®1.: MArfcet 2-6270

GOLDEN STAR 
BOTTLING CO.

J. Krallkautkai — Savininkai 
Gamintojai Geriauiloi Kūiles 

Naavalflnančlų Gėrimų
PamSflnklt mūių specialų Drlnk- 

M1XBT TOM OOLIN6
Taipgi parduoda lietuviško bra

voro alų Ii New Britain
CBHMO „CONNECTICUT BEST”
Pristato pareikalavus: sallūnami, 

vestuvėms Ir t.t. 
visur to vardo 
Ir Alaus

krautuvėms,
Reikalaukite

Soti ės

91-W Warwick St., Newark, N. J.

— Lapkričio 26 d. rengia
ma obuolių balius parapijos 
naudai. Nuoširdžiai kviečia
me visus atsilankyti.

— Dramos ratelis ruošia
si savo juokingai ir linksmai 
komedijai „Moterims neišsi- 
meluosi”. Norį vaidinti pra
šomi kreiptis pas kun. Stonį 
arba muz. Al. Jakupčionį.

— Kleb. kun. Stonis 
savaitę pradėjo lankyti 
rapijiečius, sudarydamas 
rapijiečių sąrašą.

— Karolina Planskytė
krikštyta šv. Mykolo bažny
čioje. Krikšto tėvai buvo A. 
Urniežius ir O. Plaskonytė.

— Mūsų parapijos choras, 
vedamas varg. Al. Jakupčio- 
nio, gražiai mokosi lietuviš
kų dainų ir kalėdinių gies
mių. Kviečiame daugiau jau
nimo prisirašyti ir lankyti 
praktikas, kurios būna penk
tadieniais parapijos sa Įėję 
8 vai. Vaikučių praktikos 
būna šeštadienį 10:30 vai. 
ryto.

Lapkr. 5 d. vietinės vyčių 
kuopos kėglininkų komanda 
žaidė su Kearny vyčiais ir 
laimėjo 2:1. Lapkr. 12 d. 
žais su Elizabetho vyčiais.

Buvusio žaidimo daviniai:

NOTICE 
RL 3682 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2394 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SAMUEL GOLD
2394 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3538 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 858 Glenmore Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

GIOVONNI NAPALITANO 
Blue Eagle Tavern

858 Glenmore Ave., Brooklyn, N.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2954 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 869 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises?

THOMAS FITZGERALD 
Ave., Brooklyn, N. Y.869—3rd

šią 
pa- 
pa-

ap-

HARTFORD, CONN

Šį sekmadienį, lapkričio 
12 d., lietuvių Švč. Trejybės 
par. mokyklos salėje, 339 
Capitol Ave., vietinės drau
gijos ruošia masinį Vilniaus 
atgavimo minėjimą, kurio 
pradžia 7 vai. vak. Kalbėto
jais pakviesti Lietuvos gen. 
konsulas J. Budrys, prel. J. 
Ambotas ir kiti. Bus įdomi 
muzikalinė programa, daly
vaujant chorui, orkestrui, 
solistams. Visi kviečiami.

Newark
V. Barkauskas 
Grimalauskas
E. Daukšys
J, Montvydas
V. Daukšys

165
154
167
169
145

175
155
159
171
195

168
129
158
174
146

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2895 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 1596 Broadway, Borough 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

MACON BAR & 
1596 Broadway,

Broadway, 
Kings, to be con-

GRILL, Inc.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3284 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 252 — 3rd Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CARMELA BORTONO
Ave., Brooklyn, N. Y.252—3rd

800 855 775
is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3094 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 907 Livonia Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ORAZIO GUTTILLA
New Lots Bar & Grill & Pizzaria 

Napolitana & Spaghetti House
907 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3252 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 4021-4023 Glenwood Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

POLLACK & LAURO, Inc. 
4021-4023 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
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 2834 Church Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP.
2834 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 3532

NOTICE is_ hereby given that License No. 
RW 540 has been issued to the Undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 646 Myrtle Avenue, Borough 
of Brooklyn,- County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETERE 
Myrtle Restaurant & Bar

646 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

Kearny No. 1
M. Kauzlauskas 174 
Dalinskas 
Vilkis 
Daškevičius 
Tamulaitis 
C. Kazlauskas

163
148
159

156
132
194

156

142
160
135

161
146
136
192

786 777 791

GREAT NECK, L. I,

Lapkričio 4 d. vietos lie
tuviai minėjo Lažauninkų 
vedybinio gyvenimo 25 me
tų sukaktį, kurios proga su
ruošta puota. Atsilankę lin
kėjo Lažauninkams dar 
daug linksmų metų drauge 
gyventi. Buvo atvykęs ir 
kun. Balkūnas.

Lažauninkai gerai žinomi 
vietos katalikų veikėjai, „A- 
merikos” bičiuliai, turį daug 
draugų. Ilgiausių jiems me
tų’

Federacijos skyriaus susi
rinkimas bus ateinantį ket
virtadienį. Prašom atsilan- 

I kyti. Vietinis.

NOTICE 
RL 3218 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 333-5 Park Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH GIORDANO
333-5 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3731 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 1593 E. New York Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CANTON TAVERN. Inc.
1593 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3374 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 183 Richards St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANCIS X. DUNN 
Buster Dunn’s Bar & Grill

Richards St., Brooklyn, N. Y.183

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2681 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 561-563 — 5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
Alp Tavern

56-563—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3346 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholib Beverage Con
trol Law at 8510—18 th Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOHN CIACCIO 
Knock-Knock Inn

8510 — 18th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2870 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2423 Avenue U. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PETROS COCKOROS 
Pete Strand’s Tavern

2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3105 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 119 Belmont Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS ABRAMOWITZ
119 Belmont Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2742 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 287-289 Hudson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PIETRO DELAROCCA 
287-289 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2861 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
907 Myrtle 
County of 
premises.

at 107 Tompkins Ave., and 
Avenue, Borough of Brooklyn, 

Kings, to be consumed on the

LOUIS WISCH
107 Tompkins Ave. &
907 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7862 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 3005 Avenue J, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROGER J. O’HALLORAN 
Midwood Tavern

3005 Avenue J, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2991 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 2258 Pitkin Avenue, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

DONATO
Dane’s Spaghetti 

2258 Pitkin Ave.,

BUGLIONE 
House Bar &

Borough 
be con-

Grill 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3611 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 182A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 384 Fifth Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ROSE D'AMBROSIA 
Jerry’s Bar & Grill

384 Fifth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 451 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 51 Asland Pl., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ALESSANDRO LA VALLE 
Silver Moon Restaurant

51 Ashland Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2682 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 271 Nassau Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3220 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 Flatbush Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CONNOL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No, 
RL 3260 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 291-3 Kent Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SAM SAPEGA
291-3 Kent Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2742 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 287-9 Hudson Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PIETRO DELAROCCA 
287-9 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 886 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Meeker Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

IRVING FLAMM
451 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 948 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112% 5th 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

FORTUNATO 
111%—5 th Ave.

Avenue, Borough 
Kings, to be con-

SĖSTI
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3640 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 174 Flatbush Avenue, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 438 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6123 Ft. Hamilton P’way, Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.
YE OLDE NEIGHBORHOOD INN, Inc. 

6123 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3334 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 1087-89-91 Atlantic Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

FRANKLIN INN, Inc.
Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.187-89-91

NOTICE
RW 390 
to sell
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 140 Frost Street, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11370 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
2903 West 8th St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FANNIE & ROSE PITSCH 
2903 West 8th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3257 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
408 Jay Street, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

STAR DELICATESSEN, Inc.
408 Jay St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11378 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 212 
Ralph Avenue, Borough of Brooklyn, Coun
ty of Kings, to be consumed off the 
premises.

ANNE PEPPER 
Pep’s Self Service Dairies

212 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3227 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
937 Flatbush Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

MORRIS GELFAND 
Gelfand & Herman 

937 Flatbush Ave.,

be consumed on the

& MAX HERMAN 
Kosher Delicatessen

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 433 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4811 Avenue N, Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE APOSTOL 
AP Bar & Grill

Avenue N, Brooklyn, N.4811 Y.

NOTICE is hereby given that License No.
RW 535 1 ....................
to sell ...... .....-
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 166 Columbia St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PEDRO PEREZ ALVAREZ & 
JOHN PONTES

166 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

has been issued to the undersigned 
beer and wine at retail under

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 metij 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 $16.50
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.

„AMERIKOS” V 
NŪS BILIETAI 

NAMI

Nors dar visas 
Amerikos” metii 
rienės, (ji bus g 
į, Apreiškimo p? 
bet malonūs „Am 
tiuliai jau uolia 
įad vakarienė 
džiausiu pasisekir 
dienomis iš „Amt 
ninistracijos pi 
stambų bilietų 
Skarulienė ir Pr. 
jaukiame ir dauj 
norių talkininkų, 
laramos priklaus 
nes pasisekimas.

„Amerikos” b? 
susilaukia didelic 
Daugelis draugij 
ir maloniai priėn 
mo laiškus. Dar 
ramos iki šiol si 
Maspetho parapi 
jų, kurios turėj 
mus. Atrodo, 1 
ruoša netrukus 
sijudins ir vėl 
pranešti daugia1 
čių žinių.

IŠ ANGELŲ K 
PARAI

Parapijos ba; 
vyks šio mene! 
dienomis, prisir 
pilnu tempu. Re 
misija ir parapi 
jos, kurios noi 
Komisija su kle 
ky nori, kad šis 
dienų bazaras g< 
sisektų.

Sekantis kom 
rinkimas įvyks 
d., pirmadienį,' 
maldų. Nariai i 
pirmame susini 
čiami ateiti. Dal; 
si — atskirai m 
ir pirmo susirir 
viri.

Šv. Vardo drj 
liūs įvyksta gnu 
šį kartą draugij 
ra pasirengę vis 
patarnauti. Bus 
nė pramoga pri

Šv. Vardo be 
nija įvyks šį sek 
mišių metu. Na 
dalyvauti. Po n 
susirinkimas. P 
bingus vyrus, 1 
priklauso prie 
kviečiam ateiti 
ti.

Jaunimas rer 
mams, kurie ds 
nes salė taisoma

Lietuvių kalbo 
bos pamokos, k 
sesutės prancišl 
antradieniais, 
riais ir šeštadien

Šio penktadier 
Rožančiaus draių 
rengia ką tokio 
parapijos salėje. ] 
eiti. r

Gyv. Rožančiau 
jos susirinkimas

APREIŠKIMO

21

JUBILIE
Sekmad.,

P.
84-02 Jamaica

Bus įvai
Vakarienei v 

P. Šalini 
Pradžia 4 vai

Rengėjai vi



19 m.
License No. 
undersigned 
retail under 
average Con- 
oe, Borough 

to be con-

‘Ura, N. Y.
License No. 
undersigned 
retail under 

berage Con- 
ue, Borough 

to be con-

Lapkričiu 10 d., 1939 m.

VIETOS ŽINIOS |
„AMERIKOS” VAKARIE
NĖS BILIETAI PLATI

NAMI

'klyn, N. Y.

License No, 
undersigned 
retail under 

average Con- 
ue, Borough 
to be con-

(AM 
klyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under 
gerage Con- 
e, Borough 
to be con-

lyn, N. Y.

■Acense No. 
undersigned 
retail under 
verage Con- 
e., Borough 
to be con-

>klyn, N. Y.

License No. 
undersigned 

retail under 
average Con- 
ue, Borough 

to be con-

)klyn, N. Y.

Licenie No. 
: undersigned 
retail under 
everage Con- 
ie, Borough 

to be con-

kfyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under 
verage Con- 
re, Borough 
to be con-

Nors dar visas mėnuo iki 
„Amerikos” metinės vaka
rienės, (ji bus gruodžio 10 
d., Apreiškimo par. salėje), 
bet malonūs „Amerikos” bi
čiuliai jau uoliai rūpinasi, 
kad vakarienė praeitų di
džiausiu pasisekimu, šiomis 
dienomis iš „Amerikos” ad
ministracijos pasiėmė po 
stambų bilietų pluoštą p. 
Skarulienė ir Pr. Skrodenis. 
Laukiame ir daugiau sava
norių talkininkų, nuo kurių 
paramos priklausys vakarie
nės pasisekimas.

„Amerikos” bazaras irgi 
susilaukia didelio pritarimo. 
Daugelis draugijų jau gavo 
ir maloniai priėmė pakvieti
mo laiškus. Daugiausia pa
ramos iki šiol susilaukta iš 
Maspetho parapijos draugi
jų, kurios turėjo susirinki
mus. Atrodo, kad bazaro 
ruoša netrukus smarkiai iš
sijudins ir vėliau galėsime 
pranešti daugiau džiuginan
čių žinių.

madienį, lapkričio 12 d., pa
rapijos salėje, po vakarinių 
pamaldų.

Kadangi šis susirinkimas 
yra labai svarbus, visos na
rės prašomos būtinai daly
vauti.

nau-

25 c.
35 c.

įklyn, N. Y.
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i P'way, Bo- 
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oklyn, N. Y.
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Kings, to be 

ic.
oklyn, N. Y.

License No.
> undersigned 
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leverage Con- 
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, to be con-

10 
oklyn, N. Y.

License No. ' 
undersigned 

iction 15 of
Lavr it 

of Brooklyn, 
med off the

SCH 
oklyn, N. Y.

License No. 
e undersigned 
Section 16 of 
col Law it 
of Brooklyn, 
mined on the

I, Inc.
•ooklyn, N. 1

t License No. 
je undersigned 
Section 76 of
1 Law at 212 
rooklyn, Coon
med off the

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Parapijos bazarui, kuris į- 
; vyks šio mėnesio 23 — 27 
! dienomis, prisirengimai eina 
j pilnu tempu. Rengiasi ir ko

misija ir parapijos draugi
jos, kurios noriai aukoja. 
Komisija su klebonu prieša- 

Į ky nori, kad šis trumpas 5 
dienų bazaras geriausiai pa
sisektų.

Sekantis komisijos susi- 
i rinkimas įvyks lapkričio 13 
i d., pirmadienį,- tuoj po pa

maldų. Nariai ir dalyyavę 
pirmame susirinkime kvie
čiami ateiti. Dalyvaukite vi
si _ atskirai nuo draugijų 
ir pirmo susirinkimo daly
viai.

Šv. Vardo draugijos ba
lius įvyksta gruodžio 1 d. Ir 
šį kartą draugijos nariai y- 
ra pasirengę visiems gražiai 
patarnauti. Bus tai paskuti
nė pramoga prieš adventus.

dries
Kddji, N. Y-

,t license No. 
he tmderagned 
Section 16 of 
Tol Law st 

of Brooklyn, 
mined on the

X HERMAN 
Delicatessen 
xiklyn, N. Y.

License No. 
e undersigned

retail under I 
Beverage Con- 1 
N, Borough ’ 

s, to be con- ■

L

wklyn, N. Y. !

Šv. Vardo bendra Komu
nija įvyks šį sekmadienį 9 v. 
mišių metu. Nariai prašomi 
dalyvauti. Po mišių svarbus 
susirinkimas. Parapijos gar
bingus vyrus, kurie dar ne
priklauso prie draugijos, 

I kviečiam ateiti ir prisirašy- 
1 ti.

Jaunimas rengiasi žaidi
mams, kurie dar neįvyko, 
nes salė taisoma.

; License No. | 
te undersigned 

retail under ,
Beverage Con
st., Borough

s, to be con-

REZ & 

oklyn, N. Y.

Lietuvių kalbos ir 
bos pamokos, kurias 

I sesutės pranciškonės, 
Untradieniais, 

Iniais ir šeštadieniais.

tiky- 
veda 
būna 

ketvirtadie-

drabu-

Šio penktadienio vakarą 
Rožančiaus draugijų narės 
rengia ką tokio nepaprasto 
parapijos salėje. Prašom at- 

. «■. f
Gyv. Rožančiaus draugi- 

‘jos susirinkimas įvyks sek-■'4

18.

ane di-

■1

ad niū-

IC.
i Ave-

>'-¥rf

C "3$.
Moterų Sąjungos 24 kuo

pa rengia silkių — bulvių 
balių šį penktadienį, lapkr. 
10 d., par. salėje. Prašome 
atsilankyti ir pavalgyti ska
nių silkių su šiltom bulvėm. 
Varg. P. A. Dulkės gabiai 
išlavinta pasaulinės parodos 
šokikų grupė pašoks 
jus lietuviškus šokius.

Bilietai kaštuoja po 
iš anksto, o prie durų
Įsigykite bilietų „Amerikos” 
administracijoje ar kreipki
tės pas draugijos nares. 
Gros Avižonio orkestras.

Sodaliečių pramoga
Sodalietės turėjo smagius 

rudens šokius; atsilankė 
daug jaunimo, kurs linksmi
nosi abiejose salėse, gražiai 
išpuoštose rudens lapais. 
Atsilankė jaunimo ir iš ki
tur, ypač iš Maspetho. Vi
siems ačiū. Už kostiumą do
vaną laimėjo H. Neveraus- 
kaitė; kitas dovanas laimėjo 
Bonhart iš Jamaica 
Paulaitė; vyrišką 
laimėjo V. Brožis.

Rengimo komisiją 
Legeikaitė, 
Visgirdaitė,
tės, F. Vasauskaitė, M. Pau
laitė, Stravinskaitė, Civins- 
kaitė ir mūsų jaunimo klubo 
vaikinai. Ačiū visiems atsi
lankiusiems ir darbinin
kams.

Svarbus sodaliečių susi
rinkimas bus lapkričio 16 d. 
8 vai. vak. Pasikvieskite 
naujų narių, nes įžadų pri
ėmimas bus gruodžio 8 d.

Lapkričio 19 d. bus ben
dra Komunija per 9 vai. mi
šias.

Pirm. A. Vasauskaitė.

ir Em. 
dovaną

sudarė 
Pankevičiūtė, 
Tamošauskai-

LIETUVOS KONSULATO 
NEW YORKE AUKŲ 

PAKVITAVIMAS NR. 18

Vilniaus reikalams:
Amerikos Lietuvių Tary

ba New Yorke — surinkta 
mitinge, įvykusiame 1939 
m. kovo mėn. 26 d. (per K. 
Vilniškį) — $130.71;

Lithuanian-American Im
port and Export Corpora
tion, New York — $25.00;

Alfonsas Stankevičius, 
Bronx, N. Y. — $10.00;

Amerikos Lietuvių Tauti
ninkų Klubas, Brooklyn, N. 
Y. spalių 9 d. minėjime su
rinkta — $15.00;

Federation of Lithuanian 
Jews of America, New York 
— $200.00;
Klaipėdos tremtiniams:

Lietuvių Darbininkų Susi
vienijimo 142 kuopa, Pitts
burgh, Pa. — $2.00;

SLA. 17 kuopa, Montello, 
Mass. — $5.00;

Bridgeport© 6-ių pašalpi- 
nių draugijų bendro išvažia
vimo, įvykusio rugpiūčio m. 
20 d., pinas — $61.00;
Apsigynimo reikalams:

APREIŠKIMO PAR. ŠV. VARDO VYRŲ DR-JOS 
25 metų gyvavimo proga

JUBILIEJINĖ VAKARIENĖ
Sekmad., Lapkričio - Nov. 19, 1939

P. ŠALINSKO SALĖJE
84-02 Jamaica Avenue, Woodhaven, N. Y.

Bus įvairių žaidimų ir gražių dovanų.
Vakarienei valgius ir visus reikmenis paaukoja

P. Šalinskas, Šv. Vardo Dr-jos Narys
Pradžia 4 vai. popiet. Bilietas $1.00

Rengėjai visus maloniai kviečia atsilankyti.

5

Apreiškimo parapijos katalikų jaunimo draugijos 
(CYA) bendros Komunijos pusryčių spalių 29 d. da
lyviai (fotografuota iš vieno šono). Erdvi parapijos 
salė buvo pilna jaunimo.

SAVAITES ĮVYKIAI
Neutralumo įstatymas

Lapkričio 4 d. prezidentas 
Roosevelt pasirašė neutralu
mo įstatymą, kuriam priimti 
jis buvo sušaukęs kongresą 
nepaprasto posėdžio. Kon
gresas susirinko rugsėjo 13 
d. ir nepaprastus posėdžius 
užbaigė lapkričio 3 d. Pagal 
naują įstatymą Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse ka
riaujančios šalys galės pirk
ti ginklų, jei tik turės iš ko 
užsimokėti ir jei juos gaben- 
sis savo laivais. Pasirašęs 
įstatymą, prezidentas išlei
do savo proklamaciją, kuria 
nurodė ribas, kur Amerikos 
laivai negalės vykti, kur 
draudžiama keliauti ir Ame
rikos piliečiams.
Džiaugiasi

Prezidentui Rooseveltui 
pasirašius naują neutralumo 
įstatymą, ypatingo džiaugs
mo reiškė prancūzai ir ang
lai, kurie savo spaudoje da
bar plačiai rašo, kad Ameri
ka bus neišsenkamas ginklų 
sandėlis, iš kurio Anglija ir 
Prancūzija galės jų lengvai 
gauti vedamam karui prieš 
Vokietiją. Pagal įstatymą, 
gali ginklų pirkti ir Vokieti
ja, bet jai tas neįmanoma, 
kadangi jos laivai nevaldo 
jūrų ir todėl ginklų prista
tymas iš Amerikos jai nega
limas. Vokietijos spauda at
sargiai, bet aiškiai reiškia 
savo nepasitenkinimą Ame
rikos vyriausybės ir kongre
so elgesiu. Vokiečiai jau gra
sina-, kad anglai ir prancūzai 
vistiek amerikiečių ginklais 
negalės pasinaudoti, nes vo
kiečių povandeniniai laivai 
labai gerai veikią.
Amerikiečių laivo kelionė

Spalių mėnesio pradžioje 
Atlantike vokiečių karo lai
vas „Deutschland” pagrobė 
amerikiečių laivą „City of 
Flint”, iškrėtė, jo krovinius 
pripažino kontrabanda, su
ėmė laivo įgulą, pastatė sa-

vo jūrininkus ir vokiečių į- 
gula vairavo laivą šiaurės 
link, kur laikinai sustojo ru
sų Murmansko uoste ir iš 
ten plaukė Vokietijos link. 
Lapkričio 3 d. amerikiečių 
laivas, vokiečių karo jūri
ninkų vairuojamas, įplaukė 
į vieną Norvegijos uostą ne
va iškelti vieną susirgusį 
amerikietį jūrininką. Vokie
čiai neturėjo norvegų leidi
mo sustoti jų uoste; norve
gai, pildydami tarptautinės 
teisės nuostatus, suėmė vo
kiečių įgulą ir laivą perdavė 
amerikiečiams jūrininkams. 
Vokietija pareiškė savo pro
testą, bet Norvegija jį at
metė, kaip visai nepamatuo
tą ir leido amerikiečių lai
vui plaukti, iškėlus žvaigž
dėtą Amerikos vėliavą.

Detroite neramu
Didžiulėse Chrysler auto

mobilių dirbtuvėse sustab
dytas darbas ir per 58,000 
darbininkų liko bedarbiai. 
Dirbtuvių vedėjai kaltina 
darbininkus, priklausančius 
CIO unijai, kaip sąmoningai 
pamažu dirbančius ir tuomi 
kenkiančius automobilių ga
mybai. Unijos vadai aiškina, 
kad dirbtuvės vedėjai reika
lauja žmogui neįmanomo ir 
negalimo darbo greičio. 
Vyksta abipusiai pasitari
mai, kuriems tarpininkauja 
Michigan gubernatorius, 
centro ir vietinės valdžios 
atstovai.

Padėkos diena
Prezidentas jau paskelbė, 

kad šiemet Padėkos Diena 
bus švenčiama lapkričio 23 
d., priešpaskutinį šio mėne
sio ketvirtadienį, o ne pas
kutinį, kaip iki šiol būdavo. 
23 valstybių gubernatoriai 
prezidento elgesiui neprita
ria ir savo valstybėse Padė
kos diena paskelbė lapkričio 
30 d., tad kai kur teks 
sti dvi Padėkos dienas.
Katalikų universiteto 
sukaktis

Amerikos katalikų univer
sitetas Washingtone, esąs 
vyskupų tiesioginėje žinioje, 
šią savaitę mini savo gyva
vimo 50 metų sukaktį, ku
rios proga lapkr. 13 d. bus 
perduotas per radiją Popie
žiaus sveikinimas. Iškilmėse 
bus svečių ir iš Europos uni
versitetų, kurių tarpe mini
mas ir Lietuvos vardas.
Laivynui išlaidos

Laivyno vadovybė šiuo 
metu ruošia didelę laivyno 
didinimo ir stiprinimo pro
gramą, kuriai numatoma 1 
bil. 300 milijonų dolerių. Ši 
programa bus pateikta se
kančiai kongreso sesijai, kai 
kongresas susirinks sausio 
mėnesį.
Paskelbs karo tikslus

Šiuo metu kalbama, kad 
Prancūzijos ir Anglijos vy
riausybės bendrai tariasi 
netrukus paskelbti vedamo 
karo tikslus ir ateities Euro
pos planą. Manoma, kad bus 
paskelbti punktai, kurie tu
rės būti vykdomi; karą už
baigus. Žinoma, prancūzai 
ir anglai tokį planą ruošia, 
tikėdami laimėti. Pačiu pir-

svę-

muoju punktu būsiąs pa
skelbtas reikalavimas atsta
tyti nepriklausomas Čeko
slovakijos ir Lenkijos vals
tybes.
Žydų pastangos

Buv. Austrijos ir čekų vie- < 
tovių žydai visu skubumu 
kraustomi į buv. Lenkiją, į 
Liublino apylinkes, kur stei
giami specialūs darbo bata- 
lijonai. Vokietijos žydai, ku
rie tik gali, deda visas pa
stangas ko skubiausiai iš 
Vokietijos išvažiuoti. Kas 
mėnuo jų išvažiuoja po 2,- 
000. Daugiausia jų vyksta į 
Palestiną ir šiaurės ir pietų 
Amerikas.
Estijoje ramu

Iš Estijos pranešama, kad 
jos gyventojai jau suskubo 
susigyventi su nauja aplin
kuma ; kariuomenės vadas 
pranešė, kad Sovietų Rusi
jos kariai atvykę tvarkingai 
ir kad taip pat tvarkingai 
juos sutiko estai. Iki šiol 
krašte jokių nesusipratimų 
neįvykę ir visi gyventojai 
vėl grįžta į normalų darbą 
po kelių savaičių įtemptos 
dvasinės nuotaikos.
Vatikano protestas

Vokietijos nacių vyriausy
bė uždraudė skelbti spaudo
je Popiežiaus pirmą encikli
ką; kunigai, mėginę skaity
ti encikliką bažnyčiose, esą 
suimti. Ryšium su šiais įvy
kiais, Popiežiaus Nuncijus

Berlyne pareiškė Vokietijos 
vyriausybei protestą, nuro
dydamas, kad vokiečiai lau
žą sutartį1, kuri leido Popie
žiui laisvai susisiekti su ti
kinčiaisiais.

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

Milijonai Suranda ši 
Švelnų Liuosuotoją 
Užtektinai Stipriu

Kodėl kai kurie žmonės laikosi seno
viškos nuomonės, kad liuoBuotojas turi 
būti neskanus — tari būti stiprus ir 
tari suerzinti vidurius savo veikimu? 
Tai yra klaidai
šiandien niekam nereikia save bausti 
nepakenčiamu, sarginančiu palengvin- 
toju dėlto, kad šiandien yra Ex-L>ax — 
lluosuotojas, kuris turi gardaus šoko
lado skon|.
Ex-L&x yra užtektinai veiklus vyrams— 
bet gi švelnus moterims ir vaikams. Jis 
suteikia tikrai gerą išvalymą — bet 
veikla vidurius lengvai, patogiai, be 
jokių skaudėjimų ir nusilpimų.
Sekite pavyzdžiu milijonų žmonių vi
sur. Pasitikėkite šiuo atsakingu Ex-Lax 
— plačiausiai vartojamu lluosuotoju 
visame pasaulyje. 10c. ir 25c. dėžutės 
visose vaistinėse.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JJ PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėkite raides "E-X-L-A-X" ant 
dėžutės Ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasetanee, rei
kalaukite orlglnallo Ex-Lax.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS 

DR. J. VAITUMONIS
LIETUVIŠKAS

RESTORANAS
BAR & GRILL

Gaminam, valgius ameri
koniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbimo 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEID AT 

Savininkai

411 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

GYDO be pelito, be 
valetų Ir be chemL 
kalų, tik su savo 
pilkomis rankomis. /f 
Visokios Ilgos yra 
gydomos: vyrų, mo
terų Ir valkų. Pa
tarimai veltui 
VALANDOS: nuo 9 
ryte iki 8 vakaro. 
Nedėldlenlals tr 
Šventadieniais nuo 
10 ryte ft! 1 po 
pietų.

307 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Stasys Čiapas, Waterbury, 
Conn. — $25.00;

M. ir J. Kranklių pagerb- 
tuvėse, Brooklyn, N. Y., su
rinkta — $15.30;

S. L. Zapėnas, Lawrence, 
Mass. — $15.00;

J. M. Tumavičienė, Jamai- 
ma Plains, Mass. — $10.00. 
Įvairiems reikalams:

S. L. Zapėnas, Lawrence, 
Mass. — Prisikėlimo bažny
čiai, Kaune, $10.00; Švento
sios Uosto statybai — $10.- 
00 — $20.00;

J. M. Tumavičienė, Jamai
ca Plain, Mass. — Pittsbur
gh© Universiteto Lietuviš
kam Kambariui — $3.00; 
Cleveland© Lietuviškam 
Darželiui — $2.00 — $5.00.

Viso — $539.01.
Atitaisymas: Aukų pa

kvitavime Nr. 17 paskelbta, 
kad Rochesterio, N. Y., lie
tuviškos organizacijos auko
jo Klaipėdos tremtiniams 
$106.32. Aukotojams pra
šant, šiuo skelbiama, kad ši 
auka skiriama Lietuvos 
Raudonajam Kryžiui.
1939. X. 28 d.

Brooklyn© Graboriai

Tel. EVergreen 7-4335

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojaa 
Modernižka Koplyčia

HAVEMEYE R 8^0259 'į * 
Ą RALPH

EOTOiG RAFAS
I--.; X'L'Jx-; j. *■

6 Ę r2 3-"ė RĄN D ąWn U E

Lie. No. L886

Tel. STagg 2-4409

Laidotuvių Direktoriui

Duoda automoblllua vMtuvėmi, 
krtkitynomg ir vtooktoma 

paalražlnėjlmauu.

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

A. RODZEWIOZ 
(Radzevičius)

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ 

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

STagg 2-5043 Notary Public

. 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 IŠSIMOKĖJIMUI

GRAND CHAIR CORPORATION
; LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI
;; ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas

409 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Tel. EVergreen 7-8451

Tel..- EVergreen 7-1645

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU
SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI 
PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE 

BROOKLYNE

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA 
4

Graborius — Baliamuotojai

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių. Direktoriui

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Gr&boriui Ir 

B&li&inuotojM

NOTARY PUBLIC

337 Union Av., B’klyn, N.Y.
Namas tas pats, tik mtasto pa
tvarkymu pamainytas numsrls 
buvusio 107 Union Arenus.

Tel. Virginia 7-4499

ESTATE Of 
BARRY P. SHAUNS

(Jalinskas)

Veitie E. Davii,
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingai
Laidotuvei
-----  $150 -----

KOPLYČIAS SUTEIKIAM
NEMOKAMAI

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

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJU8 
T. Fred Lefevre, Manager

LAISNIUOTAS GRABORIUS IB BALSAMUOTOJAS
Veronica B. Valantlejm 

GENERAL INSURANCE AGENT
54-41—72nd Street, Maapath, M. Y.



6

Ne Del Turtų Vilniaus Troškome
(Lietuvos Generalinio Kon

sulo Jono Budrio kalba, pa
sakyta lapkričio 5 d. Apreiš
kimo parapijos Brooklyne 
salėje Katalikų Federacijos 
mitinge ir lapkričio 6 ČL per 
WCNW radijo stotį New 
Yorke).

’Brangūs tautiečiai!
1920 m. spalių 9 d. Lietu

va neteko savo sostines ir 
trečdalio savo žemių. Ji nie
kuomet nepripažino to smur
to akto ir Vilniaus neišsiža
dėjo. Ta užgrobimo data vir
to valstybei ir visai tautai 
liūdesio diena. Devyniolika 
metų minėdami tą datą, liū- 
dėjome, bet ir tvirtai tikėjo
me, kad Vilnių atgausime ir, 
štai, susilaukėme, kad dalis 
tos užgrobtos žemės, o svar
biausia su Vilniumi ir Tra
kais, grįžo po Lietuvos vė
liava. Visos Lietuvos bažny
čių varpai ir „Laisvės Var
pas”, kurį jūs, amerikiečiai, 
paaukojote, pranešė tą link- 

: smą žinią, kad Lietuvos ka
riuomenė žengia į Vilnių. 

. Pakelyje ir pačiam Vilniaus 
mieste žmonės džiaugėsi, pa
sitikdami savo karius, bars
tė ir apdovanojo juos gėlė
mis. Vilnius pasipuošė gir
liandomis ir Lietuvos vėlia
vomis. Tai parodo, kad ne 
tik mes džiaugėmės, bet ir 
Vilnijos gyventojai rodė to
kį pat džiaugsmą, prijun- 
giant Vilnių prie Lietuvos. 
Tas itin svarbu.

Ten Vilniuje ir Kaune 
žmonės džiaugėsi — o kaip 
čia pas mus?

Amerikos lietuvių spau
doje girdėti susirūpinimas 
Lietuvos ateitimi. Tai atski
ras klausimas, kuris neturi 
šiandien užtemdyti mums 
Vilniaus atgavimo, atimti iš 
savo žmonių džiaugsmą, kad 
tautos troškimas, kad ir iš 
dalies, išsipildė. Ir kodėl Vil
niaus atgavimą būtinai rišti 
su neaiškiu rytojumi? Mūsų 
du draugiški kaimynai nieko 
negavo, net šį tą atidavė, 
bet jie, kaip ir mes, turėjo 
skaitytis su esama tarptau
tine ir vietos padėtimi.

Tad. skaitykimės su faktu, 
kad Lietuva tuo tarpu atga
vo Vilnių ir su juo dar dvi
dešimts valsčių, kas padidi
na jos teritoriją 4,000 kvad. 

-mylių su virš puse milijono 
p-vventoįų, kurie, jei jiems 
Lietuvoje bus geriau, ben- 

■ drai gins jos laisvę, jei tam 
bus reikalas. Atgautas plo
tas kelis kartus didesnis už 
Klaipėdos kraštą.

Dabartinė pasaulinė pa
dėtis yra tiek paini, kad nie
kas negali būti rimtu rytdie
nos pranašu. Rimtai ir pa
matuotai niekas negali įro- 
dvti, kuo pasibaigs pradėtas 
karas. O jei to įrodyti nega
lima, tai ir pesimizmą -sėti 
— tik patiems sau ir Lietu
vai, kurią mes mylime, kenk
ti.

Žmonės susidarė sau pa
žiūras dėl vyrų savybių: vy
ras turi būti stiprus kūnu ir 
dvasia. Vyras neturi būti 
bailiu, plepiu, o ištikus pa
vojui turi ieškoti galimybių 
jo išvengti ar atremti. Kas 
rvškiau pasižymi tomis ypa
tybėmis, iškyla į vadus —

taip bent tūrėtų būti. Geras 
vadas gi negąsdina savo 
žmonių, nes tuo tik susilp
nintų jų jėgas.

Mūsų tauta parodė tų vy
riškumo savybių praeityje; 
parodė jų pakankamai ir at
gimusi Lietuva, tad ir mes, 
tos pačios tautos vaikai, ne 
smulkiais ginčais, bergždžia 
polemika, bet kūrybiniais 
darbais ir veiksmais stiprin
kime ir vienykime tautos jė
gas. Vieni nori tokios Lietu
vos, kiti kitokios, o treti dar 
kitos, o ji yra tik viena vie
nintelė ir kelių įvairių Lietu- 
vų būti negali.

Toje esamoje Lietuvoje 
turi tilpti ir tarp savęs su
gyventi visi jos vaikai, ku
rių pažiūrų jie bebūtų, kad 
tik jie vienodai brangintų ir 
gintų jos laisvę. Ir mes ma
tome, kad jie sugyvena.

Lietuvos vyriausybę suda
ro skirtingų pažiūrų ir įsiti
kinimų žmonės, vienok jie 
padavė vienas kitam rankas 
bendram darbui vardan auk
štesnio idealo — Laisvos 
Lietuvos.

Tas aukštesnis idealas te
būnie rodykle ir mūsų veiks
mams čionai.

Pirmiausia turime pripa
žinti, kad Lietuva iki šiol, 
atsargios ir išmintingos po
litikos dėka, išvengė ne vie
no pavojaus, ji neįsivėlė į 
pražūtingą karą, sugebėjo 
išlaikyti korektiškus santy
kius su savo dideliais kai
mynais. Tą pripažinę, turi
me pamatą tikėti, jog ji tai 
darys dar apdairiau ir atei
tyje.

Lietuvos valstybės vyrai 
su visu atsidavimu ir įgytu 
patyrimu budės nepriklauso
mybės sargyboje ir ieškos 
taikingų būdų tolimesnių 
klausimu išsprendimui. Ką 
sąlygos leis — bus padary
ta, tik paremkime juos.

Šiandien prieš Lietuvą 
stovi daug problemų ir sun
kus, tačiau sykiu ir malonus 
darbas. Atgavome kraštą, 
kuris niekuomet turtingas 
nebuvo, o paskutiniu metu 
dar žymiai nukentėjo. Bet 
mes ne dėl turtu jo troško
me, o vien dėlto, kad jis yra 
mūsų ir lietuviais nuo amžių 
apgyventas. Dabar mes pa
sidalinsime su jais tuo, ką 
turime — laikinai paremsi- 
me juos, o vėliau jie savo 
darbu prisidės prie valsty
bės sustiprinimo ir gerovės. 
Lenkijai Vilniaus kraštas 
buvo gili provincija, Lietu
vai jis bus širdis.

Dar neturime visu duome
nų apie atgauta kraštą, dėl 
to sunku apie jį viską atpa
sakoti. Aišku, kad šis kraš
tas pradžioje savo atstaty
mui ir sutvarkymui pareika
laus dau? lėšų. Prišiltinki
me, kad jei kas ten ir turė- 
io savo sutaupu, tai jos vi
siems žlugo, drauge su Len
kijos valiuta. Tačiau jau ir 
dabar aišku, kad esamieji 
Lietuvos fabrikai ir įmonės 
gauna didesnę vidaus rinką 
ir atvirkščiai — naujosios 
Vilniaus krašto pramonės 
šakos gaus nauja Lietuvos 
rinka. Pagyvės ir Nemuno 
baseinas, nes dabar galima 
bus iš Sovietų Rusijos pluk-

SPECIAL
Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė, 

3 metų senumo, 90 proof
Kvorta----------------------$2.09
pint------------------------- $1.07

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

REPUBLIC LIQUOR STORE
415 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

AMERIKA

Angelų Karalienes Parapijos

Bazaras - Karnavalas
Lapkričio-Nov. 23-27 d. 1939

PARAPIJOS SALĖJE
Kampas So. 4th ir Roebling Sts., ? Brooklyn, N. Y.

dyti mišką. Padidės ir gele
žinkelių tinklas ir tranzitas.

Lietuvos valdžia gerai su
prato savo pareigas ir pa
siuntė ten ištisus traukinius 
su maistu ir reikalingiau
siais darbais. Tuojau Vilni
joje organizuoti viešieji dar
bai, prie kurių jau dirba 
3,000 žmonių, o per 25,000 
biednuomenės maitinami ka
riuomenės virtuvėse. Taip 
pat užtraukta 50 milijonų 
litų vidaus paskolos Vil
niaus reikalams. Pačių len
kų spauda rašo, kad pirmie
ji Lietuvos administracijos 
žygiai buvo rūpinimasis bie- 
dnuomene. Jūs jau iš spau
dos patyrėte, kad Vilniuje 
įvyko neramumų neva dėl 
dvigubai pakilusių duonos 
kainų. Duona nepabrango, 
bet pinigas pasikeitė. O to 
lietuviško lito daugumas dar 
neturi. Dar keliolika dienų 
ir viskas susitvarkys.

Padėkite ir jūs kuo galė
dami vilniečiams. Jūsų pa
galba be materialės turės ir 
didelę moralę reikšmę. Ji 
parodys, kad lietuvis lietu
viui, kur jis bebūtų, yra bro
lis. Kad laikinai nusilpęs, jis 
yra kitų, stipresniųjų brolių, 
paremiamas. Jūsų duosnu- 
mu pasitikėdamas, aš jau 
spalių 14 dieną kabeliu A- 
merikos lietuvių vardu iš
siunčiau 500 dolerių, kad 
pirmieji vežimai su maistu, 
kurie bus vežami į Vilnių, 
neštų ir lietuvių amerikiečių 
pagalbą ir aš nebuvau ap
viltas. Šiandien aš jau turiu 
gavęs tą išsiųstą sumą kiek 
su kaupu, kuriuos galėsiu 
išsiųsti papildomai. Tikiuos, 
kad tai tik pradžia ir kad 
kiekvienas lietuvis paskubės 
prisidėti savo auka pagal iš
gales. Amerikoje lietuvių 
kolonijoje egzistuoja kelias 
dešimt Vilniui Vaduoti Są
jungos skyrių. Jie neturėtų 
nustoti veikę, bet kaip tik 
dabar, pasivadinę Vilniui 
Remti draugijomis, pasirū
pinti skubia parama vilnie
čiams. Kai kurie jau tą ir 
padarė. Turiu pamato ma
nyti, kad ir anksčiau Lietu
vos Vilniui Vaduoti Sąjun
gos ir Geležinio Fondo kapi
talai dabar bus panaudoti 
Vilnijos reikalams. Aš da
rau tas išvadas dar ir iš to, 
kad už pirmą 500 dol. ame
rikiečių auką kabeliu padė
kojo Dr. Juška, buvęs Vil
niui Vaduoti Sąjungos val
dybos narys.

(Toliau konsulas J. Bud
rys ragino nepasiduoti gan
dams, bet toliau vieningai 
dirbti, kur reikalas liečia 
Lietuvą. Pasimokę iš pasku
tiniųjų įvykių, nuo šios die
nos lietuvis lietuviui tebūnie 
brolis. Skirtingi įsitikinimai 
neturi tam kliudyti).

NAMŲ SAVININKŲ 
SUSIRINKIMAS

Didžiojo New Yorko lietu
viu namų savininkų org. su
sirinkimas įvyks šį penkta
dienį, lapkričio 10 d. 7:30 
vai. vak., grab. Shalins-ša- 
linsko įstaigoje, 84-02 Ja
maica Ave., Woodhaven, N. 
Y. Valdyba.

MEDŽIOJA

Šią savaitę New Yorko 
šiaurės kalnuose medžioja 
dr. Valukas, K. Vilniškis, dr. 
A. Petriką ir B. ščegauskas, 
ieškodami briedžių.

VILNIAUS ATGAVIMO 
MINĖJIMAS

L. Katalikų Federacijos 
New Yorko apskrities pa
stangomis, lapkričio 5 d., 
praeitą sekmadienį, Apreiš
kimo par. salėje suruoštas 
Vilniaus atgavimo minėji
mas, kurs būtų praėjęs žy
miai sėkmingiau, jei nebūtų 
pasitaikius nepaprastai lie
tinga diena. Lietus lijo nuo 
pat ryto iki nakties, bet vis 
dėlto jautrių lietuvių susi
rinko arti 250 — daugumoje 
vyrai.

Federacijos apskr. pirmi
ninkas minėjimo atidarymo 
kalboje džiaugsmingai pažy
mėjo, kad lygiai prieš savai
tę istorinėje Lietuvos sosti
nėje, Vilniuje, Gedimino kal
ne, iškilmingai iškelta Lie
tuvos trispalvė, todėl visai 
tinka ir laikas, kad šiandie 
amerikiečiai lietuviai išreik
štų savo džiaugsmą, kad 
tiek daugelio metų siekimai, 
svajonės ir darbai išsipildė.

Minėjimo pagrindiniu kal
bėtoju buvo Lietuvos gen. 
konsulas Jonas Budrys, ku
rio pasakyta kalba atskirai 
spausdinama. Be jo, kalbėjo 
klebonai kun. N. Pakalnis, 
kun. J. Aleksiūnas ir kun. J. 
Balkūnas ir „Amerikos” re
daktorius. Kun. Pakalnis, 
džiaugdamasis Vilniaus at
gavimo faktu, kvietė visus 
lietuvius žiūrėti šviesiai į 
Lietuvos ateitį, nuolat dirbti 
tautos gerovei. Kun. J. Alek
siūnas papasakojo savo į- 
spūdžius iš lankymosi Vil
niuje, kur jam teko būti pra
ėjusią vasarą drauge su kun. 
P. Lekešium. Kun. J. Balkū
nas savo kalboje suteikė is
torinių žinių apie Lenkijos 
padalinimus ir nurodė reika
lą nuolat budėti tautos gy
vybinių reikalų sargyboje.

Vilniečiams sušelpti su
rinkta 156 dol. 62 et. Auko
jo šie asmens: N. N. 20 dol.; 
po 10 dol. — kun. J. Alek
siūnas, Petras Baltauskas,
J. ir O. Baniuliai; po 5 dol. 
— P. ir J. Paulauskai, Ona 
Šarkaitė, Dom. Ginaitienė,
M. Karaktinas, Alf. Stanke
vičius, Juozas Garšva, Ona 
Petrauskienė; po 2 dol. —
K. Kavaliauskas, kun. J. 
Balkūnas, Julija Nungaw, 
kun. P. Lekešis, kun. J. Kar- 
tavičius, K. žudžius, A. 
Galčius, K. Kairys, J. B. 
Laučka ; po 1 dol. — kun. 
K. Paulonis, J. Averkienė, 
R. Kašėtienė, Vismanai- 
tė, Janušonienė, N. N., K. 
Eidukaitis, Krasnys, K. Le- 
sevičius, J. Kodis, K. Marti
naitienė, J. Bagdonas, S. 
Šukienė, Pr. Norliūnas, J. 
Baltramaitis (Raudonajam 
Kryžiui), J. Karpavičius, J. 
Lukoševičius, K. Bumbulis, 
St. Butkus, J. Jankus, Pr. 
Dulkė, A. Vaškis, A. Bum- 
bulienė, J. Skrodienė, P. 
Montvila, J. Narušaitė. D. 
Genaitė, Bendziuvienė, J. 
Markūnas, P. Juras, D. Ka
šėta, A. Bačkus, V. Baltrū- 
nienė, J. Asevičius, J. Avi
žienis, P. Lukoševičius, J. 
Noreika, V. Karpavičius; po 
50 c. — J. Tumasonis. J. 
Laimikis, A. Gnezevičius; 
likusi suma smulkesnėmis 
aukomis. Prakalbų ruošimo 
išlaidoms padengti palikta 
13 dol. 62 c., o vilniečiams 
šelpti išsiųsta 143 dol. Vi
siems aukotojams nuoširdusVe aciu.

Čia dar verta paminėti, 

kad vilniečiams šelpti kiek 
anksčiau iš Maspetho ir šv. 
Jurgio parapijų išsiųsta per 
150 dol. Taigi, apylinkės ka
talikai jau yra suaukoję 
šiam dideliam tikslui apie 
300 dol. Nors tai maža su
ma, bet pradžiai labai graži 
ir visus skatinanti parodyti 
lietuvišką širdį ten, kur jos 
labiausiai laukiama — su
šelpti vilniečius.

MASPETHO ŽINIOS

— „Amerikos” bazaras 
Maspethe bus vas. 2, 3 ir 4 
d. (1940 m.). Bazaro komi- 
tetan jau išrinko atstovus 
Rožančiaus. Moterų S-gos 
29 kp., Šv. Vardo, Altoriaus 
draugija ir Vyčiai. Kai ku
rie ir pinigines dovanas pa
skyrė.

— Šiandien parapijos sa
lėje J. Januškevičius rodys 
paveikslus „Ekskursija po 
Lietuvą”.

— Raudonojo Kryžiaus 
reikalams lietuvaitės rinks 
aukas prie bažnyčios ir po 
krautuves. Vajus prasideda 
lapkr. 11 d. ir tęsis ligi galo 
mėnesio.

— Krepšininkai du kartu 
pralošė Harlequins koman
dai. Šiandien žaidžia su Fine 
and Dandy klubu.

— Jau pradėti antradie
nių laimėjimų vakarai para
pijos salėje. Visi kviečiami 
antradieniais Maspethe lan- 
kytiš.

— Jaunimas mėgsta spor
tą. Futbolą žaidžia kai kurie 
lietuviai su Vagabonds ir 
Collegians komandomis. Jo
nas Blieka priklauso vyriau
siai miesto ugniagesių krep
šininkų komandai, kurią tre
niruoja taipgi lietuvis, ug
niagesys Willie Scrill — Pet
rauskas. Antanas Kepežins- 
kas, žymus lietuvis krepši
ninkas, priimtas į garsiąją 
Celtic komandą.

— Šiandie laidojama Juo- 
zefina Lukoševičiūtė, staiga 
mirusi širdies liga. Laidoji
mu rūpinosi V. Valantiejie- 
nės grab, vedama įstaiga.«r

— Šv. Vincento draugija 
savo metinį balių turės sau
sio 24 d. parap. salėje. Bilie
tai bus po 25 c.

NAUJAS ŽURNALAS 
„LIETUVA”

Šiomis dienomis išėjo nau
jas, mėnesinis žurnalas 
„Lietuva”, kurią leidžia ir 
redaguoja J. Tysliava. Žur
nalas išleistas skoningai, 32 
puslapių, su viršeliais, kurių 
pirmą puslapį puošia Lietu
vos užsienio reikalų ministe- 
rio Juozo Urbšio paveikslas. 
Įžanginiame straipsnyje pa
sisakoma, kad laikraščio 
tikslas bus „tarnauti visuo
menei, teikti jai naudingų 
informacijų, duoti jai tokius 
daiktus, kurie žadintų joje 
kilnesnį jausmą, kurie nu
skaidrintų mintį”.

Žurnalo adresas: 188
Bleecker St., New York City. 
Jo kaina metams 2 dol.

IŠNUOMOJAMA
§ šviesūs kambariai su at
skira šiluma. Naujai ir gra
žiai išdekoruoti. Vienas blo
kas nuo Crescent St. stoties 
(Jamaica linija). Pageidau
jama be mažų vaikų. Kreip
kitės į 38 Pine St., Brooklyn,
N. Y. (42 — 45)

_____________________ Lapkričio 10 d., 1939 m.

ŽAIDIMAI, LAIMĖJIMAI, ŠOKIAI IR

KITOKĮ PASILINKSMINIMAI

ĮŽANGA TIK 10 CENTŲ

Visi nuoširdžiai kviečiami dalyvauti kiekvieną 
dieną.

Kviečia RENGĖJAI

ŠTAI KAI
Kum Valantiejus.
Sū meile žengė.
Vis dėlto plėšė. 
Mirė Sleževičius, 
pripažįsta nuopelnus 
Lietuviška dvasia...

DEMOKRATŲ 
LAIMĖJIMAS

Įvykusiuose rinkimuose 
lapkričio 7 d. New Yorke de
mokratų kandidatai išėjo 
laimėtojais. Dar nežinomi 
miesto rinkimų tarybos da
viniai, bet teisėjų, prokuro
rų ir kitos vietos atiteko de
mokratų partijos kandida
tams. Valstybės aukščiausio 
teismo pirmininku išrinktas 
teisėjas Irving Lehman, gu
bernatoriaus brolis; jis buvo 
demokratų kandidatas, bet 
jį rėmė ir respublikonai ir 
darbo partija.

PADĖKA

Reiškiu širdingiausią pa
dėką visiems, kurie prisidėjo 
prie mano mylimos dukrelės 
Onutės patarnavimų, ją lan
kant ligoninėj bei laidojant. 
Ypač dvasiškiams, kurie 
dažnai ją lankė ir teikė pa
guodos bei suraminimo jos 
sunkioje ligoje ir aprūpini
mą dvasiniais reikalais. Ačiū 
ir sesutėms už nuolatinį jos 
lankymą. Dėkinga visiems, 
kurie davė jos gyvybei pa
laikyti savo kraujo net 9 
kartus. Taip pat ačiū už gė
les jai sergant. Trūksta dė
kingumo žodžių išreikšti už 
dvasinius bukietus — šven
tas mišias, kurių buvo net 
70, kurių 9 užprašytos kuni-

Ačiū už daugybę paaukotų 
gėlių vainikų, kurie gaubė 
Onutės karstą. Ačiū visiems, 
kurie taip gausiai palydėjo 
a. a. Onutę į kapus. Ačiū 
graboriui Garšvai už gražų 
laidojimo patvarkymą ir 
mandagų patarnavimą.

Marijona Vensevičienė.

Tel. STagg 2-7177

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RUBIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETOS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAS gamintas namie Iš geriausios Smetonos. ALUS Iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIP KITES:

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

NAUJOJE VIETOJE
REPUBLIC BAB & GRILL

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

Kad geriau patenkinti visus kostumerius ir draugus, J. 
Sutkus persikels į kitą daug patogesnę vietą, kampas 
Grand ir Hooper Sts. Norėdami gauti tikrą nuoširdų lietu
višką patarnavimą, užeikite į naują vietą

492 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Neberetai suga 
tavoje varpai, j 
apie įžymių vyrų 
mą. šiomis dienon 
rė du vyrai — s] 
prof. dr. P. Avižoj 
tų amžiaus, žinom 
įlinkas, buvęs ui 
rektorius, o lapkr 
- adv. Mykolas S 
57 metų amžiaus 
rinkas, tris kart 
Lietuvos minister 
ninku.

Abu vyrai per s 
M iš gyvųjų 
Avižonio mirtis - 
mokslui, Sleževiči; 
litiniam gyvenimu

Sleževičius pi 
laikais buvo didel 
tas; jis padėjo 
tams surasti ben 
5ii katalikais gyva 
los reikalais. Nela 
minint Sleževičių 
gyvenimo sukaktį

LIETUVOS MOTERŲ LAI
KRAŠTIS AMERIKIETĖMS

Lietuvos Moterų Tarybos 
leidžiamas mėnesinis žurna
las „Moteris ir Pasaulis” 
savo rugpiūčio mėnesio nu
merį paskyrė amerikietėms 
lietuvėms. P. Janinos Simu
tienės tarpininkavimu, žur
nalas gavo pačių amerikie
čių moterų straipsnių. Šio 
numerio pažymėtini straips
niai: Pr. Pikčilingienės — 
Išeivija tėvynei, tėvynė išei
vijai; J. Simutienės — Mo
ters vaidmuo kovoje su nu
tautėjimu; Vikt. Vencienės 
— Amerikoj gimę lietuviai 
ir nutautėjimas; K. Račkie- 
nės — Amerikietė praktiš
kame gyvenime; T. Krušin- 
skaitės - Barzilauskienės — 
Am. L. K. Moterų sąjunga; 
daug šiame numeryje rašo 
kanadietė Marija Aukštai- 
tė; apie savo įspūdžius iš 
lankymosi Chicagoje rašo 
Pr. Lapienė; M. Strumskie- 
nė apie Brooklyno moterų 
veiklą. Žurnalo redaktorė, 
Pr. Pikčilingienė rašo savo 
atsiminimus apie pirmą į A- 
meriką atvykimo dieną.

Lapkričio 19 d. Wa' 
no lietuviai mini kun. 
V&lantiejaus kunigavii 
j klebonavimo 20 me 
iaktis, kurių proga ir, 
fika” skuba reikšti 
beširdžius sveikinim 
linkėjimus taip ar 
Bičiuliui.
Kalbėti apie kuklų 

jatą daug netenka, 
kalba jo milžiniški < 
jtrai organizuota W 
rio lietuvių koloni 
džiausią Amerikoje 
mokykla, erdviausia 
aašlaitynas, prieglai 
neliams, jaunimui 
sporto salės, vietinės 
tralinės organizacijoi 
niame kun. Jubilija 
globstyje randa sai 
dirvą visa tai, kas k 
ka, kas lietuviška.

Ilgiausių, sėkmi 
Dievo palaima gaus 
tų Garbiajam Jubil

Nors Brooklynas yra dalis 
Did. New Yorko ir nors pi
liečiai mokesčius moka vie
nodus, bet patarnavimo vi
sose gyvenimo šakose gauna 
labai mažai. Brooklynas šiuo 
tarpu turi per 3 milijonus 
gyventojų, gi mokyklų, žai
dimo vietų ir kitų vaikų 
sveikatai naudingų priemo
nių, palyginant su kitomis 
miesto dalimis, turi mažai. 
Piliečiai reikalauja, kad mie
stas tą viską imtų dėmesin 
ir neatidėliotų pažadų ryto
jui.

Laukdamas Li< 
riuomenės žygiai 
nių, katalikų „XX 
dienraštis taip rai 

„Su kokiais jai 
žengiam į Viln. 
Ne tik ji, bet ir t 
sis pasaulis, vis 
ir visos tarptautir 
cijos gerai žino, k 
mes mylėjome šią 
ir protėvių žemę, 
jos galirnesuprat 
ji buvo įstatymas, 
šimtmečiais rašyt 
pulkų vėliavose nė 
sielio keršto, neap; 
iš meilės savo žem 
me. su meilei irt 
žengsime pro šiau 
res”.

Gauti iš Lietuvi 
čiai patvirtina, k 
dėčių spaudos s 
nios apie Vilnia 
apiplėšimą buvo 
Daugiau mėnesic 
miestą ir apylinkei 
vietų kariai su 
komisarais labai 
švežė miesto ir ] 

mones, valdiškų 
staigų inventor 
jeležį, ligoninės 
spaustuves, unh 
boratorijų prieta

Ne tik daiktus 
dytoįai išsigaben 
vežė suėmę toki 
veikėjus, kaip Ko 
šį, Rapolą Macke1 
nia nej kur, nei u 
gabenti. Taigi, rai 
čiai nepasižymėjo 
dideliu tvarkingų] 
tuvai nuoširdumi 
mi Vilniaus ti 
jiems nepriklausė.


