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Kalbant $ jįtetus „Vilniaus Raktui 
man norisi galvo| įnti 
ką. L ~_____  _______________ ,

Tiesa, aš ir triniai ir bronziniai, ku- 
jau, kad toks ii
Sudiev.

Rašoma, kad Vil- 
is Raktai bus auksiniai,

išnuomoji

skiriami Lietuvos išei- 
ns už tam tikrą auką.

ematėme Vilniaus Rakto 
litinio, tad nelengva ką

3 apie jo projektą ir pa
arti, bet vis dėlto keistai 
nba tas Vilniaus Raktas, 
ėl gi pasirinktas raktas, 
ę koks kitoks ženklas?

6 šviesūs kanį 
jai išdekoruotį | 
kas nuo Crescent 
(Jamaica linijos!, 
jama be mažą $ įaus vartai dabar laisvi,

Kreipkitės į:U kam reikalingi raktai? 
Brooklyn, N.
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ikys ne vienas lietuvis.
r negalėtų minėtas ko- 
jtas kokį patrauklesnį 
rlą parinkti, kurs būtų 
šmingesnis priminti ir 
įinąją sostinę ir talką jai 
)s kraštui pastatyti į rei- 
ną aukštumą?
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9—U ryte

Penktadieniai i

Tel BVergna

uED J. WENTZ
VENCIUS)
.DVOKATAS

Brooklji 
>urgh Bridge Plaza)

I dėkojo visoms darter •

e visi lenkai apsupti ak- 
didybės ir puikybės. Yra 
jų tarpe šviesiau žiūrin- 
iįr plačiau matančių. Štai, 
bsio Vilniaus lenkų 
|w” redaktorius St. Mac- 
|Čius-Cat, dabar gyvenąs 
Lžiuje, ten išeinančiame 
[ų „Glos Polski” apie len- 
pabėgėlių priėmimą Lie- 
bje taip rašo:
Ktvykome į Lietuvos te- 
riją nusiminę, prislėgti, 
fkoje neviltyje. Atvyko- 
įkaip atstovai valstybės, 
I dar vakar buvo kelioli- 
kartų didesnė, turtinges- 
Igalingesnė už Lietuvą, 
iomenė, žmonės, tauta

pralaimės 
to aplink 
nepriklau- 
federacija,

ir atsilankiusiems.
EISTA VALANDA

BAYONNE, JU

Kovo 3 d., sekmadid 
įvyksta par. salėje kq 
kauliukų žaidimų 
Pelnas didžiojo altoi 
gražinimui. Sodaliefet 
gaitės rūpinasi šiuo n| 
S. Novickienė ir E.fe| 

nė renka dovanas. V 
rapijonai aukoja dori 
Eutuziazmas didelis ė- 
jų pagražinimų, darot, 
nyčioje. Kviečiama d 
kyti į tą labai įdomi l 
girną.

Kleb. Kun. S. StoĖ 
kėši Mt. Carmel, pas 
draugą kun. Dr. J. E 
per 40 vai. atlaidus ir P 
tinę dieną pasakė pat

šium su vedamomis Ap- 
imo parapijoje reko- 
iomis. New Yorko Apy- 

|s Lietuvių Katalikų Sei- 
į bus pradėtas kovo 10 

.litą sekmadienį, pusan- 
valandos vėliau, nei 

Hau skelbta. Vadinasi, 
slio posėdis bus pradė- 
l vai. popiet, Apreiški- 
ar. salėje. Atstovai ir 
ai prašomi įsidėmėti ir 
. į seimelį atsilankyti.

Valdyba.

LIVO EKSKURSIJA 
BIRŽELIO 16 D.

ioklyno parapijos jau 
paėmusios laivą ,,City 
iw York” savo metinei 
irsijai birželio 16 d.

Roosevelto sukaktis

Kovo 4 d. sukako lygiai 
septyneri metai, kai Frank
lin Delano Roosevelt pradėjo 
Jungtinių Amerikos Valsty
bių prezidento pareigas. Šią 
sukaktį prezidentas atžymė
jo labai kukliai, atsilanky
damas su žmona ir motina ir 
kitais artimaisiais į bažny
čią. Vakare Roosevelto va
dovaujamos vyriaus ybės 
svarbiausi asmenys su savo 
šeimomis suruošė draugišką 
vakarienę Rooseveltui pa
gerbti.

Ieško paramos sostui
Šios savaitės pradžioje at

vyko bu v. Austrijos impera
toriaus Karoliaus vyr. sū
nus Otto, kurs deda pastan
gas atstatyti laisvą Austriją 
ir atsteigti monarchiją, ku
rios priešakyje jis atsistotų. 
Spaudos atstovams jis pa
reiškė, kad karą 
Vokietija ir po 
Dunojų susidarys 
somų valstybių
kurios santvarkai jis ieškąs 
pagrindų ir todėl atvykęs 
pastudijuoti Amerikos kon
stituciją ir jos atitikimą gy
venimo reikalams.

Anglai Afrikoje
Iš Afrikos pranešama, kad 

šiomis dienomis Anglija už
baigė sutraukti ir sutvarky
ti savo kariuomenę italų val
domos Etiopijos pasieniuose. 
Kiek tos kariuomenės, ne
skelbiama. Į anglų kariuo
menę stojo labai daug sava- 

nės parapijos jaunimo klu-l 
bas, su savo basketbolo žai
dėjais priešakyje, kviečia ry
tinių valstybių lietuvių pa
rapijų ribose esamas basket
bolo komandas pradėti tarp 
savęs lenktyniuoti ir susiar
tinus, suorganizuoti lietuvių 
parapijų basketbolo sąjungą. 
Dar šių metų sezoną bai
giant reikėtų surengti para
pijų komandų imtynes ir pa- 
b ’goję rungtynes dėl čem- 
pijonato su dovanomis, žai
dimai galės vykti susitarus 
su parapijų komandomis.

Taigi, lietuviškų parapijų 
basketbolo komandos, kurios 
šiam kvietimui pritars, ma
lonės iki kovo 8 d. pranešti 
šiuo antrašu: Rev. J. Laury- 
naitis, 213 So. 
lyn, N. Y.

Žaidimų ir 
norime aukoti 
laičiams.

4 St., Brook-

vakarų pelną
Vilniaus naš-

Bielūnai paaukojo 
Jėzaus stovylai 
Grikštai aukojo 
lės stovylai. Garbė

I kurie rūpinasi 
gražinimu.

Praeitą sekmadiet 
dalietės ėjo in 
Komunijos. Jų 
ta tik 8, o dabar 
21. Graži pastanga.

MĖNESIO IŠPARDAVIMAS I
PARDUODAME RAKANDUS 30 % PIGIAU

VASARIO

Švedų prašymas

Švedijos įžymiausi švie
suoliai, mokslininkai, rašy
tojai ir kitos įžymybės, pa
rašė bendrą atsišaukimo 
laišką į Amerikos visuome
nę, prašydami neatsisakyti 
nuo įvairios galimos para
mos Suomijai, karžygiškai 
ginančiais! nuo užpuoliko, šis 
prašymas paskelbtas spau
doje ir padarė labai stipraus 
įspūdžio.

Paskola suomiams
Kongresas priėmė įstaty

mą, pagal kurį Suomija ga
lės gauti 20 mil. dol. pasko
lą. Nurodyta, kad paskola 
skiriama ne karinio pobū
džio daiktams pirkti.

Welles pasiuntinybė
Roosevelto ypatingas at

stovas Sumner Welles praei
tos savaitės gale užbaigė pa
sikalbėjimus Vokietijoje. Jis 
susitiko ir pasikalbėjo su 
dabartinės Vokietijos svar
biausiais asmenimis, bet tik 
nieko viešai nepasakyta, kas 
su nacių vadais kalbėta. 
Spauda skelbia, kad Hitleris 
pareiškęs būtiną reikalą su
naikinti Anglijos viešpatavi
mą jūrose ir pripažinti Vo
kietijai visiškai laisvas ran
kas vidurinėje Europoje. 
Dabar Welles pakelyje į Pa
ryžių, iš kur vyks į Londo
ną.

Žydai negali pirkti žemės
Palestinoje anglų vyriau

sybė uždraudė žydams pirk- 
kaitės, A.' Razicko ir p-iosj 
Kepežinskienės. Tikim asi 
statybą pradėti vidurvasarį.

Šv. Kazimiero šventė
Kovo 4 d. bažnyčioje 7:30 

vai. ryte bus iškilmingos mi
šios su pamokslu. Vakare 
7:15 pamaldos, pamokslas 
jaunimui ir palaiminimas. 
Ryte ir vakare pagerbs šven
tojo relikvijas.

Vyčių veikla
Maspetho vyčiai kasmet 

ypatingai pagerbia vieną na
rį, kuris daugiausia pasidar
buoja kuopai. Cafe Loy ale 
New Yorke vakariene ir do
vana pagerbtas 1939 metų 
darbščiausias ir daugiausia 
kuopai nusipelnęs narys, Jo
nas Wezwick; dalyvavo vy
čiai ir jų svečiai. Jį išrinko 
specialus garbės komitetas, 
kurį sudaro J. Augustinas, 
M. Augustinaitė, N. Ragely- 
tė ir J. Kleiza.

Vasario 24 d. kuopos kam
bariuose įvyko kortų pramo
ga.

Mūsų sveikinimai N. Ra- 
gelytei ir P. Keršulytei, mi
ninčioms gimtadienius.

Vyčiai dabar turi naujų 
narių vajų; visi jaunuoliai 
kviečiami atsilankyti į kuo
pos kambarius ir susipažinti 
su kuopos nariais.

Jo Šventenybe Popiežius Pijus XII, kovo 10 d. 
minjs vainikavimo vienerių metų sukaktį, kuri Ro
moje bus atžymėta atitinkamomis iškilmėmis.

NAUJI KETURI KUNIGAI MARIJONAI
SHENANDOAH MIESTAS 

SLENKA ŽEMEN

Shenandoah, Pa.—Kovo 5 
d. tūkstančiai šio miesto gy
ventojų bėgo iš savo gyvena
mų namų, kai šie pradėjo 
staiga slinkti žemėn, o jų 

ro jo Kai uos pageidaujami į- 
vairūs klausimai, kurie bus 
atsakyti. Šios įžymaus as
mens įdomios paskaitos, ti
kima, pasiklausyti gausiai 
susirinks jaunimas.

Chicago. — Kovo 6 d. tė
vų marijonų vedamoje semi
narijoje įvyko didelės iškil
mės, kurių metu keturi lie
tuviai klierikai įšventinti 
kunigais. Į iškilmęs atvyko 
p o p i e ž iaus Apaštališkasis 
Delegatas. __ arkiv. Amleto

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

MAX BANDO PAVEIKSLŲ 
PARODA

French Art Galleries (51 
E. 57 St.—Fuller Building) 
New Yorke, kur neseniai su
ruošta Lietuvos piliečio Ar- 
bit Blato paroda, įvyksta ki
to Lietuvos piliečio, žymaus 
dailininko, gyvenančio Pary
žiuje, Max Bando paveikslų 
paroda.

Max Bandas jau kelis kar
tus turėjo New Yorke ir

Savickas
Venskus
Kratulis
Peleckis
P. Kružinskas

972 888 1015| 

Linden
186 176 233
174
144
178
171

172
204
164
192

176
179
191
162

853 908 941

LICENSES
Beer, Wine, Liquor
Wholesale, Retail

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 11885 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of 
the Alcoholic 
1378 Broadway, 
ty of Kings, 
premises.
CEASAR PAUST 

1378 Broadway,

Novena prie šv, * 
prasidės kovo 11 di$ 
sis iki Velykų. Nov® 
ti atvyksta kun. dr.5 
tis.

Tel. Harrison 6-1^

B. J. SHlllll!
(Ašakfinul

GRABORIUS"

DROOM

Laisniuotas New’’ 
ir New Jersey^

310 John Str**' 

Harrison, N.

įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
— KITCHEN SETS — DINING ROOM

SETS — M ATRAS AI IR SPRINGS Al 

GRAND CHAIR CORPORATION 
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

ANT. PETRAITIS, Biznio Vedėjas
19 ir 436 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7-8451

Šį sekmadienį, kovo 3 d., 
4 vai. popiet, įvyks Moterų 
S-gos kuopos susirinkimas. 
Visos narės kviečiamos atei
ti ir išgirsti svarbių praneši
mų.

Smagu pranešti, kad ba
landžio 14 d. atvyks į mūsų 
parapiją vaidintojų grupė iš 
Bayonne ir suvaidins gražų 
veikalą. Be abejonės, atvyks 
ir kun. S. Stonis ir jo varg. 
Jakubčionis. Pranašas.

Coney Island biznieriai 
pradėjo 
pajūrio 
Darbas

rengtis pagerinti 
namus 

pradedamas tuojau.
ir biznį.

Rengiamasi D. L. K. Gedimino 
Jubiliejaus Minėjimui

LIETUVAI NUPIRKTAS 
PREKINIS LAIVAS

New York. — Lietuvos 
Amerikos Importo Eksporto 
bendrovė šios savaitės pra
džioje užpirko iš Nikaraguos 
prekinį laivą „Denny”, apie 
2,500 tonų. Šis laivas yra 
atlikęs daug kelionių per 
Atlantą. Kiek teko patirti, 
lietuviškos bendrovės vado
vybei, kurią sudaro L. Gri
gonis, Ad. Akelaitis ir K. 
Vilniškis, reikėjo daug dar
bo įdėti ir sumanios inicia- 
tvvos parodyti, kol pavyko 
šį svarbų pirkimą atlikti. 
Šiais laikais laivai labai 
brangūs ir Lietuvai padidin
ti savo prekybos laivyną ne
paprastai svarbu.

Užpirkto laivo perimti į 
New Orleans lėktuvu išvyko 
L. Am. Importo ir Eksporto 
bendrovės pirmininkas ir ve
dėjas Leopoldas V. Grigonis, 
kuris kelionėje užtruks gal 
daugiau nei savaitę; jam 
teks pasamdyti laivo kapi
toną ir jūrininkus. Netru
kus laivą puoš Lietuvos vė
liava, kuo rūpinasi Lietuvos 
generalinis konsulatas. Kai 
tik bus viskas sutvarkyta, 
jūrininkai pasamdyti, nau
jas Lietuvos laivas išplauks 
į šventosios uostą per Rygą.

Kaunas. — Kitais metais 
sukanka 600 metų, kai mirė 
Vilniaus įkūrėjas, Didysis 
Lietuvos Kunigaikštis Gedi
minas. Ryšium su šios su
kakties tinkamu minėjimu, 
susirūpinta Laisvės Varpo 
perkėlimu į Vilnių, Gedimi
no palaikų ieškojimu ir dr. 
Jono Basanavičiaus palaikų 
perkėlimu iš Rasų kapinių į 
Vilniaus katedrą.

IŠKILMINGAI PAMINĖTA 
ŠV. KAZIMIERO DIENA

Vilnius. — Šv. Kazimiero 
dieną, kovo 4, į Vilnių su
plaukė tūkstantinės minios 
ekskursantų, kurie aplankė 
šv. Kazimiero karstą ir pa
simeldė Lietuvos saugumo 
intencija. Šventės proga Vil
niaus universitete įvyko la
bai iškilmingas posėdis, ku
rio metu išdalintos dovanos 
keliems rašytojams už ge
riausius literatūros kūrinius.

ŠAULIŲ SUVAŽIAVIMAS

r GAISRAS SUNĄIK
Brooklyn, N. Y.

Kaunas. — Kovo 5 d. į- 
vyko Šaulių sąjungos atsto
vų suvažiavimas, į kurį atsi
lankė ir kalbas pasakė prezi
dentas Smetona, ministeris 
pirmininkas Merkys, krašto 
apsaugos ministeris gen. 
Musteikis ir kariuomenės 
r B7ooki^s-

Brooklyno Grab oriai

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

Beverage Control Law at 
Borough of Brooklyn. Coun- 

be consumed off the

& HARRY REHBOCK 
Brooklyn, N. Y.

to

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES 

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIKTUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMAK gamintas namie iš geriausios Smetonos. ALUS iš geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITM:

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

EVergreen 8-9770

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Phone STagg 2-0783
Night RAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

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

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

Kampas Roebling St.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobiliu vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.
TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK

TI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU

SIŲ KAINŲ IR LABIAUSIAI

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE

BROOKLYNE 
į 

)
į

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALIN8 
(Jalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingus 
Laidotuves 

- $150 --------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464 ,

ESTATE OF A. J. VALANTIEJU8

VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.
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Ir žinias Amerika trump Ina savo nuožiūra. Neeunaudofcl raitai korespon
dentams negražinami, Jei tam tikslui neprifriunčlama pašto ženklu.

JUOZAS B. LAUOKA — Redaktorius.

DANIELIUS J. AVHRKA — Vedėjas.

Pagal gražiai įsigyvenusį paprotį, kovo 10 d. susirinks 
posėdžio New Yorko ribose veikiančių lietuvių katalikų 
draugijų atstovai. Kasmet susirenkama, peržvelgiama 
lietuvių katalikiškos visuomenės praeitų metų veikla, pa
ieškoma naujesnių kelių ateities darbams, bendrai pasi
keičiama mintimis.

Šios apylinkės draugijų atstovų suvažiavimai, vadina
mi seimeliais, kviečiami tvarkingai kasmet jau bene dau
giau kai 10 metų. Anksčiau jie turėjo platesnio pobūdžio 
ta prasme, kad jie įvykdavo ir New Jersey valstybės ri
bose veikiančiose lietuvių parapijose, kad juose dalyvau
davo abiejų kaimyninių valstybių lietuviai katalikai vei
kėjai. Dabar vaizdas jau kiek pasikeitęs.

Anksčiau seimeliuose labai svarbią programos dalį už
imdavo svarstymai ir pastangos įsteigti apylinkėje laik
raštį, kurio gyvavimo būtinas reikalas rimtai jaustas. Ben
dros pajėgos davė gražių vaisių ir 1933 metų gale susi
laukta savo laikraščio—,,Amerikos”. Kai buvo atsiektas 
pats svarbiausias tikslas, seimelių svoris pradėjo mažėti 
nes lyg ir mėginta teisintis, kad dabar jau viskas tvarko- 
■gjlĮd turime laikraštį, tad kam čia bendrai susi važiuoti.

Seimelio dalyviai, tikime, parodys tinkamo susirūpi
nimo ir susidomėjimo visais svarbiausiais reikalais, kurie 
mūsų apylinkėje laukia stipresnio pajudinimo, bet ir šioje 
vietoje, šalia nuoširdžiausių linkėjimų, norime pareikšti 
savo pageidavimą, kad seimelio dalyviai atkreiptų tinka
mą dėmesį ir į tai,kas anksčiau sudarydavo visų seimelių 
svarbiausią svarstymų dalį.

Aiškiai sakome, kad seimelio dalyviai turi vėl paju
dinti „Amerikai” paramos sustiprinimo klausimą ta pras
me, kad šešeris metus gyvavęs ir ištikimai tarnavęs savo 
paskirčiai laikraštis susilauktų tinkamesnių sąlygų savo 
darbui. Dėmesyje turime „Amerikos” patalpų klausimą.

atbuvo anie tai kai kurių mūsų bendradarbių rašyta
“Sttver : ren.v-rutt u er *,q- T-cv-rter-yJni 
kviesti į „Amerikos” balių, 
duoti progos jiems pasigėrė
ti gražia, įdomia programa, 
o po to ir į savo namus dar 
užeiti, nes laiko užteks—ba
liaus programa bus pradėta 
4 vai. popiet, o 7 vai. vak. 
jau gros orkestras šokiams.

—Linkėčiau, administrato
riau, kad Tamstos šis galvo
jimas visus „Amerikos” bi
čiulius pasiektų. O ar pro
grama tikrai bus įdomi?

—Apie tai negali būti ir 
kalbos. Žinojom, kad Wilkes- 
Barre apylinkėje yra pasižy
mėję vaidintojai, pasivadinę 

per 3 metus buvusį paprotį. „Keturiais Driskiais”. Apie 
—Bet ar kovo mėnesį į- juos skaitėme gražius apra-

t—>saB«aitaJ. gandžiau pasi
klausti, kas nauja, kaip lai
kosi „Amerika”, o jis pradė
jo pasakoti smagius juoke
lius, nukreipdamas mano 
klausimus, lyg jie nebūtų 
tinkamai pareikšti. Girdi, jis 
tik administratorius, o apie 
„Amerikos” reikalus reikią 
kreiptis į „Amerikos” leidė
jų iždininką ... Bet pagaliau 
susišnekėjome.

— Skaičiau „Amerikoje” 
praeitą savaitę, kad kovo 31 
d. rengiate Pavasario Balių?

—Taip, rengiame pavasa
rio balių, palaikydami jau

B. Brazdžionis

O VILNIAU,

O Vilniau, o brangi, šventa aušrų aušrine, 
Tu visuomet lietuvio guosdavai krūtinę?
Tu kaip pavasarį baltų alyvų kekė 
Žavėjai klystančio Jogailos seną akį, 
Aukštuos Neries šlaituos, pakrantėse Vilnelės 
Ramino Vytautą pušų kepurės žalios, 
O iš Trakų Kęstutis kai į Kauną jojo, 
Tik tavo soduos amžinai užmigt svajojo.

O Vilniaus, Gedimino sapnuose pražydęs, 
Ir laisvėj ir vergijoj vis kilnus ir didis, 
Kartų kartoms vaidilų maldose pašvęstas 
Ir amžiais, kaip žvaigždynų stebuklingas raštas, 
Spindįs lietuvio sieloj be dėmės šešėlio, 
Tu vėl gyvent ir augt ir vest mus prisikėlei— 
Gyvenk ir auk ir vesk į tėvų garbę tautą, 
Kad ji laisva šioj žemėj amžiais viešpatautų!

(Iš „Kunigaikščių Miesto” knygos, laimėjusios 
m. valstybinę literatūros dovaną.)

Religija Sovietų Rusijoje
(Tęsinys)

Gyvenimas kaimuose
Iki pat 1929 m. vis dar 

komunizmas nebuvo pilnai 
išsivystęs kaimuose. Nuo to 
laiko ūkininkai, kurie se
niau entuziastiškai buvo su
tikę revoliuciją ir komunis
tinę tvarką, dabar pradėjo 
nusiminti. Mat, jie matė, 
kad jų ūkio gaminiai dažnai

dų, taip visų lietuvių susido
mėti šia svarbia lietuvių į- 
staiga ir ragina tėvus leisti 
jon savo sūnus.

Tarybos suvažiavimas į- 
galioja centro sekretorių 
kreiptis į atitinkamas Ame
rikos katalikų instancijas 
nurodant susidariusius Lie
tuvai sunkumus dėl karo pa
bėgėlių, prašant materialės 
paramos iš Amerikos katali- 
>us viena n e p a m i r štamų 
pramogų. Visi iš anksto 
ruoškimės būti jo dalyviais 
ir savo draugus raginkime 
atsilankyti. Baltrukas.

ATSIPRAŠOME!

Ką tik gavome brolių Jan- 
čarų iš Pennsylvanijos laiš
ką, kuriame jie praneša, kad 
jų, kaip vaidintojų, origina
lus vardas yra „Keturi Dris
kiai”, o ne „Keturi Durniai”, 
kaip buvo 
paskelbta.

Anksčiau 
buvo labai
vienas Brooklyn© dienraštis.

1939

konfiskuojami vyriausybės, 
neva pagelbėti kitiems. Bet 
kai 1921-1924 m. užėjo labai 
blogi metai ir jų šeimos vi
sai neturėjo maisto, jokia 
valdžios įstaiga jiems nieko 
neatsiuntė ir nieko nepadė
jo. Pagal Lenino nurodytą 
naują politinę ekonomiją, 
privatinė nuosavybė dažnai 
turi eiti visuomenės naudai. 
Tačiau kai Stalinas 1929 m. 
išleido dekretą, kad visi 
ūkiai ir žemės pramonė per
eina valdžios rankosna arba 
sukolektyvinami, tai net iš
tikimiausi komunistams ūki
ninkai pradėjo pykti ir bruz
dėti. Toks smarkus pasi
priešinimas vyriausybei tu
rėjo savo padarinių. Kolek
tyvizacija buvo labai sušvel
ninta. 1933 m. turėta an
tras badas, trūkumas mais
to. Pagal tų metų užsienio 
radijo pranešimus, nemažas 
skaičius rusų išmirė, bet vy- 

jos, kurias ves garsus pa
mokslininkas, kun. Mešlis jė
zuitas. Šiose rekolekcijose 
turėtų lankytis visi, seni ir 
jauni, vyrai ir moterys ir pa
sinaudoti rekolekcijų metu 
teikiamomis Dievo malonė
mis.

Pamokslai bus 7:30 vai. 
vakarais ir 9 vai. rytais. Re
kolekcijos baigsis 40 vai. at
laidais kovo 10-12 d.d.

Plačiau apie rekolecijų 
tvarką pasakys pats misijo- 
nierius pirmadienį. Tą va
karą bus ir Stebuklingo Me- 
daliko novena.

IŠ TĖVŲ ŽEMES
IŠ TĖVŲ ŽEMES

Švento- 
koncen- 
pramo- 
paruoš- 
pramo-

—Patiriama, kad 
sios uoste norima 
truoti dalį Lietuvos 
nės. Netrukus bus 
tas planas, kurioms
nės šakoms Šventojoj tiktų 
kurtis. Iš pradžių, kaip gir- 
rėti, manoma šventojoj ug
dyti žuvų, gintaro ir medžio 
apdirbimo pramonę.

—Atgautame Vilniaus 
krašte šauliams atsivėrė 
plati veikimo dirva. Šaulių 
būriai organizuojami visame 
krašte. Šiuo metu visoje 
Vilniaus srityje yra jau pa
tvirtinta 30 šaulių būrių, iš 
kurių 25 vyrų ir 5 moterų 
būriai. Pačiame Vilniaus 
mieste jau veikia 8 šaulių 
būriai—5 vyrų ir 3 moterų. 
Apie 25 nauji būriai šiuo 
metu dar yra organizuojami 
ir netrukus bus patvirtinti. 
Neužilgo Vilniaus kraštas 
turės 55 savu šaulių būrius.

—Vyriausybei įvedus dar
bo privolę Vilniaus, Šven
čionėlių ir Trakų apskričių 
miškų darbams, miesto sa
vivaldybėje įvyko pasitari
mas darbo prievolės reikalu, 
kurią norima Vilniaus kraš
te pradėti tuojau vykdyti. 
Darbo birža jau pradėjo 
ruošti sąrašus tų, kurie ne
turi nuolatinio darbo ir tin
ka miškų darbams. Dėl dar
baviečių Vilniaus savivaldy
bė tariasi su miškų adminis
tracija.

—Vilniaus muitinėje dar
bo kasdien didėja. Nuo mui
tinės įsteigimo jau apmui-1 
tuota prekių už 2*% mil. li
tų. Į muitinę ateina prekės 
iš SSRS, Italijos, Latvijos, 
Vokietijos ir kt. kraštų. 
Taip pat per čia nemaža 
eksportuojama į SSRS, Vo
kietiją, Latviją, Švediją ir 

patarnavimą kaip auką; šir
dingas ačiū-. Mišių metu var
gonais grojo varg. S. Saka- 
dolskis. Giedojo vargoninin
kai V. Justas, P. Hodelis, J. 
Brundza, p. Jankaus sūnus 
Justas. Be jų giedojo p. 
Mažeika, Ig. Bujokas, J. 
Kuodis, F. Stupuris, B. Kriš- 
taponis, Ukrainų vadas Sa
vickas, F. Kizis ir broliai 
Praniai.
Kizienė. Visiems nuoširdžiai 
dėkojame. Už gėles dėkoja
me parapijos chorui.

Mūsų padėka Pazerec- 
kams, kūmams Valiniams, 
Valvams. Širdingiausią pa
dėką reiškiame Ant. Pa- 
žereckienei, kuri nuo pirmos 
dienos šermenų dirbo išsi
juosus, kaip tikra motina. 
Daug gelbėjo O. Osteikienė. 
Pietus suruošė Pažereckienė, 
Stravinskienė, Pankevičienė, 
Karpienė ir Vasauskaitė. Kū- 
kevičienė, ir Vasalskaitė. Kū
mai K. Vaitelis ir J. Garš
va sugrįžusius prižiūrėjo. Pa
tarnavimu daug prisidėjo 
M. Bujokienė, Ig. Pečinskas, 
Sim. Aleksiūnas ir kiti. Iš 
Tamaqua, Pa. buvo atvažia
vusios motina E. Žitkuvienė, 
Bernardo krikšto motina Ci- 
plijauskienė ir Simonaitė Ur- 
banskienė.

Širdingai tariame ačiū vi
siems už atsilankymą namuo
se, dalyvavimą bažnyčioje ir 
palydėjimą į naujas šv. Jono 
kapines ir kun. J. Laurinai
čiui už paramą. Mūsų padė
ka T. Klimienei, radijo pra
nešėjams Valaičiui ir Ginkui 
ir visiems kitiems.

Pranas A. Dulkė 
su šeima.

NAŠLIŲ PRAMOGA

—L i e t u v os Tautosakos 
Archyvas yra numatęs pa
kviesti iš Vilniaus į Kauną 
liaudies dainininkus, kurie 
galėtų įdainuoti į plokšteles 
vilnietiškų liaudies dainų ir 
pasekti būdingesnių liaudies 
pasakų. Lietuvos Žemės 
Vardynas pradeda Vilniaus 
srityje nustatinėti tikruo
sius vietovardžius. Švenčio
nėlių ir Vilniaus apskrityse 
dalies ežerų ir 
jau nustatyti, 
tovardžiai bus 
juos patikrinus 
dokumentuose, senuose ar
chyvuose, per mokyklas, pa
čių žmonių gyvojoje kalbo
je.

—Visuose Lietuvos vidaus 
vandenyse paskutiniais me
tais sugaunama apie 890,000 
kilogramų įvairių rūšių žu
vų. Tvenkiniuose kasmet iš
auginama pardavimui apie 
15,000 kg. karpių, be to apie 
460,000 kg. žuvų kasmet su
gaunama jūroje. Kasmet su
gaunamos žuvies vertė sie
kia 1 milijono litų.

—Apskaičiuojama, kad da
bar Lietuvoje yra apie 91,- 
000 hektarų vidaus vande
nų. Iš šio ploto apie 63,000 
ha. yra valstybės nuosavybė 
ir apie 27,000 ha priklauso 
privatiems savininkams.

—Šį pavasarį Kauno pra
džios mokyklos ruošia didelę 
sporto ir dainų šventę Kau
no ir Vilniaus miestų pra
džios mokyklų mokiniams. 
Pirmiausia ta šventė įvyks 
Kaune, iš Kauno bus perkel
ta į Vilnių ir iš Kauno bus 
nuvežta apie 2,000 mokinių 
žaidikų, sportininkų ir dai
nininkų.

—1939 
Vilniaus 
milijonus 
lų, iš jų 19 milijonų ilgalai-

MINČIŲ ŽlUPSJi
Surinko

Eleonora Bartkevioj

Kovo m. 8 d., ISjiųĮ- g 1910j

Grožis mene, lygį, 
ir žmonių būde ir g}> ■ 
nepažįsta aštrių bruo^ į 
viena siela, galinti į 
ži, turi perdaug į 
bruožus, kad galėtu 
ti tikrą toblulumą.

Mol
upių vardai 
Tikslūs vie- 

atstatomi, 
oficialiuose 

senuose

Sunku tiems ištvert 
rie netiki, kad ateisi 
bei šviesesnė gadynė,

, Spausdinami kas a

F ~
Lietuvos

------- ‘Gauta glėbis laiškų is 
Žmogus gali daugiu rvos. Pasirodo, kad i 

H karo, cenzūros ir 
kliūčių, „Ameril 

ikraštis pasiekia ir t<

fizikos, chemijos, 
jos, mechanikos, g 
ir vis dėlto gali 
mokslo ir neigti kini ius Lietuvos kompelius 
dėsnius. Taip pat į ■ „Amerikos”^ skaity 
gali žinoti daugybę • Jetuvoje su džiaugsmi 
kovų pavadinimų ir Iko „Amerikoje” įvestą 
karalių vardų ir t.t. iiw puslapį „Moterų Gy 
kai nežinoti istorijos, 
tori j a nėra faktų ri 
ji yra dvasia, try 
faktų, kaip iš medži 
iš jų supratimo, kaip 
mos. Todėl mokslas 
telkinys, bet dvasia, skyrelis ,šeimininki 
tanti iš studijuojamąja 8a^°> valgių gam 
bių. —Er,

dėsnius

Aidai”. Rašo, kad 
bus daug artime 

plačiojo vandenyno j 
čios „Amerikos” be: 

, skaitytojos. P 
ja, kad kiekvieną 1

Ar BiKiekvienoj puotoj | 
minki, kad tu turi ė 
čius pavaišinti: kūnąl 
lą, ir ką tu duosi kįįKiek tau metų? Tu i 
gainiui prarasi, bet 
teiksi sielai — pasiliks 
nai.

ė, kaip kad atrc 
galvosena atstos 

tarpini; esi jauna- 
ir jauties. Jei sut 
gimtadienius be 

tada esi pasiruošus 
ir linksmam gyveni:

padaro vienas jau

Aš jaučiau, kad 
yra gyvenimo džiaių 
jo valdovė! Ką tik 
riau, viską dariau mot 
kad užsitarnaučiau jy|v;/sūlaukugįas 40 
sį, jų meile.

-F. Šąli
metų sausio 1 d. 
miestas turėjo 34 
zlotų įvairių sko-

o kitas dar jaunas, 
60-tus metus ? Tu 

savo metus. Bet ai 
kūno metus ir savo—Didėjant • Liet, 

draugijos narių itaos metus? Ir kuri 
skaičiui ir užmezguspra tavo tikrieji meti 

jus metus girdėjo t
Lenkijos politikos kis 

Į neištarė nei vieno 2 
Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGIU kuris dar padidinę 

pažeminimą, neišgi
Sekmadienį, Gegužes-May 5 d.,

į patvirtinti visi, kur

Vakariene irŠoki

No.
APREIŠKIMO PAR. AUDITORIUMS,

5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. p priversti vykti į Lieti

Solo sugiedojo A.

praeitą savaitę

*

Kovo 4 d. vak. po pamal-

Amerikos” Pavasario

t putojai, nei Sovie-

TRU - EMBER COAL COMPWKw4.'

r

paskelbtu vardu 
susidomėjęs ir

Kvorta---------------------
Pint--------------------------------

(Imant 12 kvortų 10% nuolaida)

REPUBLIC LIQUOR STORE 
415 Keap Street, Brooklyn, N.

jie gal per tris(LIETUVIŲ KOMPANIJA)
485 Grand Street, Brooklyn, H
Telefonas: EVergreen 7-1661

Pradžia 5 vai. vak. .

Tik šokiams 35 centai

Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė, 

3 metų senumo, 90 proof■i

ATVELYKIO SEKMADIENĮ

Kovo - March 31d., 1940 m
Labor Lyceum Salėje

947 Willoughby Avenue., Brooklyn, N. Y.

PROGRAMOS PRADŽIA 4 VAL. POPIET. ŠOKIAI NUO 7 V AL. VAK.
Baliaus programoje: Pennsylvanijos pasižymėję juokdariai artistai — „Keturi Driskiai” ir ki s pajėgos.

Šv. Monikos našlių dr-ja 
vasario 23 d. turėjo žaidimų 
pramogą Apreiškimo par. 
salėje, kur atsilankė apie 150 
asmenų. Duota daug įdomių 
dovanų, kurių dali aukojo T. 
Kanaporius. Visi dalyviai 
pavaišinti. Kor.

alonu, kad iš Lietuve 
vieną savaitę atsiunčia 
aiiių telegramomis ir vi

Bilietas $1.25

Visus kviečiame ruoštis dalyvauti.
KOMITETAS ^^°iau perduodama lie 

laikraščiams. Tai pade 
palaikyti labai artimi 

su Tėvynę ypač šiais 
is, kai paštas vėluoja 

Tiesa, ne visada tele 
mis žinios labai svar-

ties mėnesį Lietuvoje 
irtas naujas vyskupas, 

Borisevičius. Rodos, 
idelės reikšmės žinia, 

ose apie tai nė 
iii nepasakyta, 

pranešinėta, 
iroje daug sniego,

nors 
kad 
kad

ne- 
va-

GERIAUSIOS RŪŠIES 
ANGLYS

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

%į-yĄ Jįįįįffi A

„Laisvei” 
pranašauti. Kai

21 i Sovietų lėktuvai 
vo švedų Pajalos 

.Laisvė” šaukė, kad 
pranešimai apie šį 
rimą esą gryna 

^ija, tačiau kovo 5 d. 
JI vyriausybė atsipra- 
Mjos už bombardavi- 
- pasižadėdama ateityje 

įvykių išvengti.
r? 2 d. „Laisvė” di- 

raidėmis šaukė, 
-Sovietą kariuomenė Vi- 

'F.bet pati Maskva ko
ji54 pranešė, kad Vigor- 
'J l^ipuri) dar nepaim- 
|| .frigi, mūsiškių komu- 
įj R redaktoriai daug grei-

J

k 
g 
n

č 
h 
t: 
a 
n 
ni
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MINČIŲ ŽIUPSNI 

Surinko
Eleonora Bartkų

Jrožis mene, lygį 
žmonių būde ir J 

pažįsta aštrių brw 
;na siela, galinti W 

turi perdaug 
uožus, kad galėtą] 

tikrą toblulumą,

Moterų Gyvenimo Aidai
Spausdinami kas antra savaite

———————————
Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

Sunku tiems išh> 
e netiki, kad atea. 
:i šviesesnė gadyį Lietuvos Moterys Laukia Liucija Boreikaitė

AŠ EISIU PASITIKT TAVĘS
Gauta glėbis laiškų iš Lie- 

Pasirodo, kad nežiū-Žmogus gali daug; uvos. 
zikos, chemijos, as jnt karo, cenzūros ir visų 
>s, mechanikos, $ jtų kliūčių, 
• vis dėlto gali 
iokslo ir neigti tį 
ėsnius. Taip pat 
ali žinoti daugybą 
ovų pavadinimą 
aralių vardų ir t| 
:ai nežinoti istorijai 
ori j a nėra faktą J 

i yra dvasia, tryH 
aktų, kaip iš med 
š jų supratimo, d 
nos. Todėl mokįl 
telkinys, bet dvaaj 
:anti iš studijuoja 
oių. -6

Amerikos” 
likraštis pasiekia ir toliau- 
įus Lietuvos kompelius.

„Amerikos” skaitytojos 
jetuvoje su džiaugsmu su- 
iko „Amerikoje” įvestą nau- 
ą puslapį „Moterų Gyveni- 
10 Aidai”. Rašo, kad joms 
Įabar bus daug artimesnės, 
|ž plačiojo vandenyno gyve
nančios „Amerikos” bendra- 
Įarbės, skaitytojos. Pagei- 
Įauja, kad kiekvieną kartą 
Kitų skyrelis ,Šeimininkėms’, 
Įes, sako, valgių gamybos

Lietuvoje receptai, skiriasi 
nuo receptų Amerikoje. Ki
tos net suskubo išmėginti ir 
džiaugiasi pasisekimu.

Todėl, visos bendradarbės, 
kurios jau siunčiate, ar dar 
ruošiatės siųsti savo valgių 
receptus, žinokite, kad Sesės 
Lietuvoje jų laukia. Ar gi 
tas savaime neteikia kiekvie
nai malonumo ir džiaugsmo?

Tikrai linksma, kad taip 
greit pareiškė savo mintis, 
kai kurios Sesės iš mūsų 
brangios tėvynės. Jų pagei
davimus patenkinti bus 
mums labai malonu.

Siela išklydo pasitikt tavęs,
Už horizontų, už melsvų bangų ...
Su daina, jaunystės juoku, 
Su širdim—pilna jausmų.

Dienos švelnios, dienos grakščios,
Supa svajonių laivu,
Viliodamos ten ... prie kranto, 
Kur saulėta, pasakiškai gražu.

Ir eisiu ten toli...
Su daina, šnabždesiu bangų.
Te lydės žuvėdrų klyksmas ...
Te skambės meliodija sielos stygų.

Kiekvienoj 
minki, kad tu turr 
čius pavaišinti: kfe 
lą, ir ką tu duosi 
gainiui prarasi, te 
teiksi sielai — 
nai.

Ar Bijai Pasenti Nepaskęs mano laivas, 
Nei irklai pavargs— 
Aš eisiu pasitikt tavęs, 
Kol širdis nuilsusi—užgęs.

Aš jaučiau, kad 
yra gyvenimo 
jo valdovė! Ką 
riau, viską dariau 
kad užsitarnaučiau 
sį, jų meilę.

-F.

—Didėjant ■ Liet, 
draugijos narių 
skaičiui ir

PARAPIJOS

statė kitoms kaip raupsuotą 
ir uždarė duris į visas mote
rų ruošiamas pramogas. Jei 
kur netyčia būdavo įsmunku, 
bet, vos susitikus su panašia 
Cacutei visuomenininke, aš 
turėdavau dumti pro duris. 
Ji pradėdavo mane plūsti ne
gražiais žodžiais, primesti 
pirmosios įsivarytą ligą ir už 
pirmąjį mano neapgalvotai 
paleistą šypsnį apkaltino ma
ne pačią minėtos kritikos au
tore esant. Jutau nepalankių 
moterų žvilgsnius ir lengvai 
siekė mano ausis jų šnibžde
sys. Aš pasitraukiau iš jų 
kelio.

Palmyros Laiškai
Brangi Palmyra,

Aš esu jauna, 27 metų 
moteris, nelabai gražaus vy
ro žmona. Už jo ištekėjau 
tik gyvenimo verčiama, be 
jokios meilės, net su atstu
miamu jausmu. Ir jau mes 
išgyvenome 5 metus, bet 
mano jausmas nei kiek prie 
jo neprisirišo. Aš matau 
daug laimingų porų, net 
joms pavydžiu, nes aš slan
kioju kaip Dievo užmiršta. 
Man visur liūdna ir graudu. 
Pasakykit, kam taip gražiai 
dūzgia vėjai, ir ko verkia 
aplinkui muzika? Kam žydi 
gėlės, ir ko juokiasi saulė? 
Man gaila, gaila visko, ir 
prarasto mano gyvenimo! 
Aš stebiu pasaulį kaip iš 
pravožto grabo, kai tuo tar
pu manasis džiūgauja lai
mingas, dažnai mane angelu 
šaukdamas, didžiuodamasis, 
ir pilnu saiku visame jusda- 
mas malonų pasitenkinimą.

Aš kasdien ilgesy, nerims- 
tu, blaškausi, nežinau išei
ties. Nors aukojuosi, bet 
supraskite, kokia nežmoniš
kai sunki mano auka. Kad 
neturėčiau 3 metų sūnelio, 
aš eičiau, eičiau, nes vis la
biau many bunda nerimas
tis, kaip aš su juo gyvensiu? 
Gal rasite mano neribotai 
kančiai kokį nors šviesesnį 
pragiedrulį. Patarkite, 
kiu.

Bėgo metai. Žilas plaukas 
papuošė galvą. Smarkiau 
pasukau Amerikos lietuvių 
nelygiu vieškeliu. Tyliai, be 
žodžių. Tik, štai, vieną po
pietį, kai aš svajingai nusi
teikusi priėjau kryžkelę ir 
negalėjau greit nuspręsti į 
kurią pusę man pasukti— 
mane prakalbino pažįstama, 
bet seniai matyta moteris. 
Tai viena iš tų, kurių vardų 
jokia spauda nelinksniuoja, 
kuri tik savo šeimyniniam 
rately yra žinoma, bet ku
rios akys plačiai mato.

—Kastele, kodėl tu pasi
traukei iš lietuvių viešo gy
venimo? Mes iš tavęs lau
kiame darbų, norime išvysti 
tave mūsų išeivijos kultūri
nėj dirvoj besančią, o ne 
amžinai smilkstančią savo 
vienos pasaulėly, — man iš
metinėjo.

—Yra v i s u o menininkių. 
Nenoriu joms kliudyti. Te
dirba, o man tik lieka pasi
džiaugti jų darbo vaisiais,— 
kukliai atsakiau.

—Ką tu vadini visuomeni- 
ninkėmis?—ji manęs paklau
sė.—Tas, kurios visada ir vi
sur save priekin kiša? Joms 
lietuvybė tiek terūpi, kiek to 
reikalauja jų biznis ar sie
kiama garbė. Ir to nebijau _ _ ~ _______ .
atliko kunigų įšventinimo 
apeigas.

Apaštališkojo Delegato į- 
šventinti kunigais šie mari
jonų a u k 1 ė t i n iai: Juozas 
Kuprevičius iš Providence, 
R. L, Andrius Naudžiūnas iš 
So. Boston, Mass., Pranciš
kus Aukštakalnis iš Miners
ville, Pa. ir Mykolas Šmi- 
gelškis iš So. Boston, Mass.

Į iškilmes atvyko ir kun. 
dr. J. Navickas, marijonų 
provincijolas; Chicagoje jis 
prabus iki po Velykų, o po 
to vėl grįš į Mąrianapolį.

kitaip vyras nesidi- 
tokia žmona, ne

jos švelniu vardu, 
šeimoje pasitenkini-

Aš tamstai nuoširdžiai

mesio ir dėl menkniekių ne
kelti audrų. Yra tūkstančiai 
nelaimingų porų, bet nors ir 
nelaimingiausioj poroj, iki 
protas vadovauja, ten berei
kalingi jausmai apkarpomi 
ir derinamas! prie aplinky
bių.

Be to, esi 3 metų sūnelio 
motina. Privalai jam gy
venti. Motina, jau tik tas 
vienas žodis šventas. Užtad, 
motina turi išsižadėti savęs, 
savo polinkių, o gyventi tam, 
kas turės gyventi kitiems.

Matoma iš laiško, kad 
tamsta esi pavyzdinga ir ge
ra, nes 
džiuotų 
šauktų 
nejustų 
mo.
patariu: nežiūrėk į pasaulį 
kaip iš po „pravožto grabo”, 
bet būk savo šeimos svar
biausia, jautriausia styga, 
kuri tam pačiam lavonais 
dvokiančiam pasauliui su
virpėtų stebinančiais taikos 
motyvais. Juk tik šeima, tik 
dora kilni motina, moteris 
turi klabentis į žmoniškumo 
duris. O jeigu moterys šian
dien tik savo polinkių klau
sydamos bėgios iš šeimų, ko 
susilauks dar ateinančios 
kartos ?

Tamstos šeima dar visai 
normalioj vėžėj, čia tik reik 
Tamstos, Vale, ryžtingesnio 
pasiaukojimo, atsižadėjimo 
savęs, kurs tikrai moterį iš
kelia į pilnas jos aukštumas 
Dievui ir žmonijai. Tad, būk 
pati savo laimės kūrėja, sa
vo griūvančios ramybės at
statyto ja. Juk dvasinėj au
droj ir šventam liūdesy kar
tais gema tokie žiedai, kurių 
net džiaugsmas pavydi.

Palmyra.

Palmaitėtau metų? Tu neesi 
kaip kad atrodai; 

galvosena atstovauji 
; esi jauna—jei 

ir jauties. Jei sutinki 
gimtadienius be bai- 

tada esi pasiruošusi il- 
ir linksmam gyvenimui.

padaro vienas jau se- 
vos sulaukusias 40 me- 

o kitas dar jaunas, ei- 
60-tus metus? Tu ži- 

savo metus. Bet ar ži- 
kūno metus ir savo gal

inėtus? Ir kurie iš 
tavo tikrieji metai?

metus girdėjo tik 
Lenkijos politikos klai- 
neištarė nei vieno žo- 
kuris dar padidintų 
pažeminimą, neišgir- 

nei juoko, nei ironijos, 
karčių užmetimų. Tai 
patvirtinti visi, kurie 
priversti vykti į Lietu-

Kiek
(nesne

ienos 
yra
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šia. Jie kvėpuotų jaunystės 
viltimi. Jie sutiktų gimta
dienius be baimės.

Mokslininkai nesako, kad 
senatvės priežastis yra pats 
asmuo. Bet jie sako, kad 
rūšis, pavidalas, vertė glūdi 
tavo rankose. Jie taip pat 
tvirtina ir nurodo, kad per 
suplanuotą žmogaus veiklu
mą neteks pažinti tos senat
vės, kurios tūkstančiai bijo
si. Dažnai asmuo, sulaukęs 
38 metų ar mažiau, pradėjęs 
greičiau nervuotis, jaudintis, 
kaip paprastai, tuojau gal- 
norių is vietinių gyventojų,i 
kad jų priėmimas praeitą 
savaitę turėjo būti sustab
dytas.

Kastete

Lankant Lietuves Lau-

Valė X-ta.
ir pati esu ką tai 
pergyvenusi. Tai 
niai. Buvau jauna ir visu 
jaunystės karščiu dirbau vi
suomeninius darbus. Verkiau 
du vakaru (dieną negalėjau 
dėl pareigų ėjimo), skaity
dama laikrašty žinutę, kad 
tokia ir tokia panelė vaiz
duojasi didelius darbus dir
banti bekiršindama žmones.

Šiaudinės Visuomenininkės
Aš radau Cacutę užtinu

siomis akimis. Jis vis dar 
raudojo.

—Kas, mieloji, kokia prie
žastis ašarų? — apglėbus 
jausmingai ją paklausiau.

—Dieve, ko gyvenime su
silaukiau ... Šitaip pažeisti 
mano širdį dar niekas iki 
šiol nepajėgė—pro ašaras ji 
skutiniu laiku labai noriai 
pardavinėjo žemes, norėda
mi laisviau pagyventi už 
gautus pinigus. Žydai dėl 
šio uždraudimo kelia dide
lius protestus, bet uždraudi
mas neatšaukiamas ir žy
dams užkirstas kelias įsigy
ti žemę Palestinoje.
Visa šeima—advokatai

Kovo 1 d. Vyriausias Teis
mas Washingtone leido 
trims advokatams vesti by
las Vyr. Teisme. Įdomiau
sia, kad visi trys priimti ad
vokatai yra vienos šeimos 
nariai: tėvas, motina ir sū
nus. Tai W. H. Faust šeima 
iš Indianapolio. Visi trys 
respublikonai. Tėvas advo
katauja nuo 1909 m., motina 
nuo 1930 m., o sūnus—nuo 
1936 metų.
Lenkams draudžia vestis

Lenkų gen. gubernijoje 
Vokietijos vyriausybė labai 
varžo lenkų vedybas, dažnai 
neduodama leidimų; vokie
čiai nurodo, kad šiuo metu 
miestuose labai mažai būtų, 
todėl neįmanoma kurti nau
jas šeimas, kai nėra kur 
joms apsigyventi. Lenkų 
propagandos komitetas 
Prancūzijoje praneša, kad 
toks vokiečių elgesys yra 
niekas kitas, kaip tik pa
stangos naikinti lenkų tau
tą, neleidžiant jai plėstis.

Rumunai atsargūs
Iš Bukarešto pranešama, 

kad Italija, ryšium su veda
momis prekybinėmis dery
bomis, pasiūlusi Rumunijai 
sudaryti bendrą sutartį 
prieš komunistų internacio
nalą. Rumunijos vyriausy
bė tokį pasiūlymą atmetusi, 
nenorėdama nei mažiausiu 
veiksmu bloginti jau ir taip 
įtemptu santykių su Sovietų 
Rusija, kurios kariuomenės 
gausūs kiekiai atsiųsti prie 
Rumunijos. Sov. Rusijos pa
sienyje rumunai šiuo metu 
stato tvirtoves, ruošdamiesi 
ginti Besarabiją, jei rusai 
pultų.

panašaus 
buvo se- Atsakymas:

Vale, nelaimingoji! 
čiau, realiau žiūrėk į gyve
nimą. Savo tragediją tam
sta pati paaštrini, leisdama
si vis gilyn į kankinančią 
desperaciją. Bandyk, susi
kurti šviesesnes mintis. Jū
sų vyras, nors ir nemylimas, 
ir nelabai gražus, bet, tam-

Šal-

-xx: vitKailSKas.'
kaminai sprogo, stiklai du
žo. Anglies kasyklų vietai 
paslinkus gilyn, nukentėjo 
didelė miesto dalis. ' Skai
čiuojama, kad nuostoliai 
sieksią per milijoną dolerių. 
Daugelyje namų jau nebus 
galima gyventi.

Į nelaimės vietą buvo at
vykęs gubernatorius James, 
bet jis pareiškė, kad nuken
tėję namų savininkai negali 
tikėtis nuostolių padengimo 
iš kasyklų savininkų, kadan
gi jie įsigijo nuosavj^bes 
grynai savo rizika. Nuken
tėję gyventojai jau turėjo 
susirinkimus, kuriuose pa
reiškė savo pageidavimus ir 
reikalavimus.

Shenandoah mieste gyve
na daug lietuvių, kurių šv. 
Jurgio parapija viena di
džiausių lietuvių parapijų. 
Dar negauta žinių, ar daug 
nukentėjusių lietuvių.

Kovo 5 d. vakare kilo di
delis gaisras La Guardia ae
rodrome ir beveik sunaikino 
dar neužbaigtą lėktuvų sto- 
tį-angarą. Nuostolių esą apie 
pusė milijono dolerių, nors 
dar neviskas apskaičiuota. 
Gaisro priežastis aiškinama.

PREKYBOS DERYBOS SU 
VOKIETIJA

Berlynas. — Kovo 5 d. čia 
prasidėjo Lietuvos ir Vokie
tijos derybos naujai preky
bos sutarčiai sudaryti.

tų 
už 
at-
Iš

Lietuvoje Naujas Vyskupas, kad iš Lietuvos 
savaitę atsiunčia- 

telegramomis ir vi- 
tuojau perduodama lie- 
laikraščiams. Tai pade- 

labai artimą 
su Tėvynę ypač šiais 

kai paštas vėluoja- 
Tiesa, ne visada tele- 

žinios labai svar-

talonu
[vieną 
žinių

ais

nomis

nes

liu
_ laiku

mėnesį Lietuvoje 
naujas vyskupas, 

Borisevičius. Rodos, 
reikšmės žinia, 

apie tai nė 
nors 
kad 
kad

ortų 10% nuolaida)

LIQUOR STORE
Brooklyn

nepasakyta, 
pranešinėta, 

daug sniego,

ne-

RUŠIES

i jūsų pini
gai naudoja 
2o. anglis ir 
jums nepa-

L

vo vadų vėl stipriau agituo
jami aukoti Lietuvos ,,ge- 
riausiems sūnums” išlaisvin
ti iš kalėjimų.

Jau esame šioje vietoje 
kartą paskelbę pavardes 
„geriausių sūnų”, kurie 
priešvalstybinę veiklą 
skirti nuo visuomenės,
pavardžių labai aiškiai ma
tyti, koks nuošimtis lietuvių 
tarp „geriausių sūnų”.

Dar galima vieną faktą 
nurodyti. Spalių mėnesį 
Lietuvoje už triukšmavimą 
ir bandymą viešai skleisti 
komunistinius siekimus, su
imti 62 asmenys, kurių 43 
pavardės grynai žydiškos, 8 
rusiškos ir tik 11 pavardžių 
skambėjo lyg ir lietuviškai.

Lietuviai komunistai ir jų 
suvedžiojami turėtų žinoti, 
kokiems „geriausiems Lietu
vos sūnums” jie aukoja sa
vo sunkiai uždirbtus centus.

SOVIETAI PASIRAŠYS 
NEPUOLIMO SUTARTĮ SU 

RUMUNIJA

ANGLAI SULAIKO ITALI
JOS LAIVUS

Telšiai. — Prelatas Vincas 
Borisevičius, Telšių kunigų 
seminarijos rektorius, pa
skirtas Telšių vyskupu su
fraganu (pagelbininku). Jo 
konsekravimas įvyks sekma
dienį, kovo 10 d., Kauno ba
zilikoje.

Naujasis J. E. vyskupas 
V. Borisevičius yra suvalkie
tis, gimęs 1887 m. lapkričio 
23 d. Bebrininkų kaime, Pa-

Bukareštas.—Sovietų Ru
sijos atstovybė praneša, kad 
netrukus į Bukareštą atvyks 
Sovietų Rusijos užsienių rei
kalų komisaras ir komisarų 
tarybos pirm. Molotovas pa
sirašyti Sovietų Rusijos Ru
munijos nepuolimo sutartį.

Ši žinia pakeičia daugel 
gandų. Visą laiką rumunai 
bijojo, kad Sovietai nepultų 
jų valstybės, norėdami atsi-

ROOSEVELT VIS TYLI
Suvalkų 

buvo suimtas 
Vokiečių okupa- 
įkaitas; sugrįžę 
jį buvo patrau- 
,už nusikaltimą

Washington. — Politiniuo
se sluosniuose laukiama ir 
nesulaukiama žodžio apie 
prezidento Roosevelto pla
nus ateičiai—ar jis norės bū
ti kandidatu trečiam termi
nui, ar rems sau artimą as
menį. Neseniai spaudoje pa
skelbta, kad prezidentas 
rems valstybės sekretorių 
Hull prezidento vietai ir kad 
jis pasisakęs tikybiniais su
metimais prieš James F. 
Farley kandidatūrą vicepre
zidento vietai.

Paklaustas apie šį prane
šimą, Roosevelt atsisakė bet 
ką pareikšti. Jis pažymėjo, 
kad tokio pranešimo jis nė
ra skaitęs.

Kovo 5 d. New Yorko ar
timose apylinkėse, paties 
New Yorko kai kuriose da
lyse ir šiaurinėje New Jer
sey siautė didelė audra, ku
rios nuostoliai ir dabar ne
apskaičiuoti. New Yorke la
biausia nukentėjo Bronxo 
dalis.

Londonas. — Italijos ir 
Anglijos santykiai paskuti
niu laiku ypatingai įtempti. 
Anglija pranešė Italijai, kad 
nuo kovo pradžios bus su- imti Besarabiją, kuri prieš 
laikyti visi italų laivai, ga
beną anglis iš Vokietijos. 
Italija pareiškė griežtą pro
testą, nurodydama, kad Vo
kietijos anglis yra būtinai mi.
reikalinga italų tautos gyve- Iš Londono pranešama, 
nimui ir darbui. Į Italijos kad Anglija pareikalavo Ru- 
protestą Anglija atsakė la
bai švelniai, pranešdama, 
kad Anglija turi laikytis sa
vo nusistatymo, nes to rei
kalauja dabartiniai jos inte
resai.

Kovo 5 d. Anglijos karo 
laivai sulaikė Anglijos ka
nale pirmą italų laivą, ve
žusį vokiečių anglis. Laivu 
gabenta 11 tūkstančių tonų 
anglies. Po to plaukė kiti 
italų laivai ir visi jie sulai
kyti apžiūrėti. Kovo 6 d. 
anglai buvo sulaikę septy
nis italų laivuf; kuriais ga
benta anglis iš f Vokieti jos.

Amerikiečių spaudoje la
bai madoje skelbti žinias 
apie viešą nuomonę, pasire
miant įvairiais tyrinėjimais. 
Labai žinomas Gallup insti
tutas, kurs beveik kas sa
vaitė skelbia viešąją nuomo
nę kuriuo nors klausimu. 
Šis institutas skelbė įtarti
nus davinius apie Ispanijos 
pilietinį karą. Nelabai se
niai paskelbė nuomonę apie 
gimdymų kontrolę.

Katalikų savaitraštis „The 
Register”, kurs 
470,000 katalikų 
paprašė
pranešti, kiek jų 
klausė Gallup agentai, 
gausybės atsakymų tik vie
nas pasisakė buvęs klaustas. 
Jei iš tokio gausaus skai
čiaus asmenų tik vienas Gal- 
lupo instituto buvo pasiek
tas, tad labai ir labai tenka 
abejoti apie to instituto pra
nešimų apie viešąją nuomo
nę vertę.

rustų „Laisvei 
pranašauti. Kai va- 

21 d. Sovietų lėktuvai 
švedų Pajalos 

,Laisvė” šaukė, kad 
pranešimai apie šį 

esą gryna 
a, tačiau kovo 5 d. 

vyriausybė atsipra- 
už bombardavi- 

pasižadėdama ateityje 
įvykių išvengti.
2 d. „Laisvė” di- 

raidėmis šaukė, 
„Sovietų kariuomenė Vi
ję”, bet pati Maskva ko- 
• d. pranešė, kad Vigor- 
(Viipuri) dar nepaim- 
Taigi, mūsiškių kūmu

li redaktoriai daug grei
ti kariautojai, nei Sovie- 
tariai suomių fronte. Ar 
Irtėtų jiems vykti į Suo- 
I, kurią jie gal per tris 
jas užimtų ...

seka

Idos prane 
Įbardavimą 
rokacija, ta

šiomis

savo

pasiekia 
šeimynų, 

skaitytojų 
nuomonės 

Iš

didįjį karą priklausė Rusi
jai. Žadama pasirašyti ne
puolimo sutartis pakeičia 
padėtį visiškai kita krypti-
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comunizmo pinkles pate- 
Įetuviai amerikiečiai sa-

munijoje visiškos lygybės su 
Vokietija rumunų aliejaus 
gamyboje ir pristatyme. An
glams svarbu kiek galima 
daugiau sumažinti aliejaus 
atsargas, kuriomis vokiečiai 
lengvai iki šiol naudojosi. 
Rumunai yra pasižadėję 
šiais metais pristatyti vo
kiečiams 1,600,000 tonų alie
jaus; jei tokio pat kiekio 
reikalaus ir anglai, rumunai 
negalės to padaryti ir tada, 
manoma, Rumunija bus pri
versta pasirinkti, prie ko 
glaustis—Vokietijos ar prie 
Anglijos su Prancūzija.

ežerių vi., Vilkaviškio aps
krity. Mokėsi Petrapilio šv. 
Kotrinos gimnazijoj, Seinų 
kunigų seminarijoj, ir Fri
burgo universitete Šveicari
joj, kur gavo teologijos li
cenciato laipsnį. Kunigu į- 
šventintas 1910 m. Prieš 
pradedant dirbti parapijoj, 
buvo du kartu rusų žanda
rų iškviestas, ieškant drau
džiamosios lietuviškos lite
ratūros. Nuo 1913 m. pava
sario vikariavo 
cijos metu 
Kalvarijoj, 
kaip miesto 
rusai dėl to 
kę tieson ,
valstybei”, esą kad rinkęs 
vokiečių uždėtą kontribuci
ją. Nuo 1916 m. ligi karo 
pabaigos kapelionavo X ru
sų armijoj. Kapelionauda- 
mas Minske, 1917 m. suor
ganizavo lietuvių ratelį mok
sleiviams šelpti. Tam tiks
lui surinko pinigais ir iš 
kunigaikštienės Radvilienės 
gavo nemažai sidabro. Vie
nas 30,000 rublių vertės si
dabrinis servizas liko rate
liui, kuris jį paskui atidavė 
Ateitininkų Susišelpimo Fon
dui ir sudarė pagrindą Atei
tininkų namams statyti.

Nuo 1922 iki 1926 m. pro
fesoriavo Seinų kunigų se
minarijoj Gižuose, o po to 
buvo paskirtas Telšių kuri
jos kancleriu, 1927 m. Telšių 
seminarijos rektorium ir 
profesorium. Yra paskelbęs 
daug straipsnių.



AMERIKA Kovo m. 8 d., 1940 m govo m. 8 d., 1940 hl

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
jos. Kuopos dvasios vadas 
kun. J. Vaišnoras pasakė 
pritaikintą pamokslą. Gau
singas jaunimo dalyvavimas 
visiems padarė labai gražų

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS

JERSEY CITY, N. J.

Rekolekcijos mūsų parapi
jos bažnyčioje bus pradėtos 
šį sekmadienį, kovo 10 d. ir 
tęsis visą savaitę. 9 vai. ry
tais bus mišios su trumpu 
pamokslėliu, o 7:30 vai. vak. 
pamokslai, palaiminimas ir 
kitos pamaldos. Rekolekci
jos bus užbaigtos Verbų sek
madienį, 7 vai. vak. Jas ves 
kun. dr. J. S. Starkus, Ma- 
rianapolio kolegijos profeso
rius.

—Kortų žaidimo vakaras 
praeitą sekmadienį praėjo 
puikiu pasisekimu; nors ir 
prastas oras buvo, bet para
pijiečiai gražiai atsilankė.

—Šį sekmadienį, kovo 10 
d., parapijiečiai jau pamatys 
sanktuarijume naują kilimą 
(karpetą), kurs nupirktas 
geraširdžių parapijiečių au
komis.

—Parapijos vardu nusiųs
ta per Federacijos centrą 
vilniečiams lietuviams su
šelpti 101 dol. 65 et.

—V e r b ų sekmadienį, 8 
vai. vak., par. salėje, bus ro
domi judomi paveikslai apie 
Kristaus gyvenimą, 
kviečiami atsilankyti.

Visi

PHILADELPHIA, PA.

Vasario 18 d. federacijos 
skyrius šv. Kazimiero par. 
salėje surengė Lietuvos ne
priklausomybės 22 metų su
kakties minėjimą, praėjusį 
puikiausia nuotaika, žmonių 
minią sutraukė prof. K. 
Pakšto vardas. Gražiai pa
sirodė par. mokyklos vaiku
čiai, seselių kazimieriečių 
priruošti. Prof. Pakšto kalba 
daug kartų pertraukta karš- 
JgJJ^lnjimąis. ^Gražiai dai-

—Choras turės kovo 9 d. 
kortų žaidimo vakarą. Visi 
paremkite veikiantį jauni
mą, tuos, kurie jums ir Die
vo garbei gieda šv. Mišių 
metu. Remkite ir priau
gantį jaunimą, kuris per 10 
vai. mišias gieda; raginkit 
jaunimą, kuris tik pradeda 
žydėti, kaip ta pavasario gė
lė. Tegul jie garbina Dievą 
gražiais savo balsais, siųski
te savo jaunas dukreles, ku
rios turi 15, 16 metų, į šį' 
chorą. Bus tėveliams didi 
garbė, kad sūnelis ir dukre
lė nesibasto po pakampes. 
Jaunime, dirbki gražų dar
bą; kas 
sensta.

—Šv. 
čių ir
komandos 
praeitą šeštadienį žaidė su 
New Haven šv. Kazimiero 
par. komanda. Gražu, kad 
jaunimas mėgsta sportą.

—Daugelis pasigedo Ame
rikos’, nes dabartiniu laiku 
nepardavinėjama prie baž
nyčios. Sutikę prie bažny
čios varg. A. Stanišauską, 
priminkit jam, o jis jums 
pagelbės užsirašyti metams, 
„Ameriką” ir „Darbininką”. 
Pamėginkite ir matysit 
kaip šie laikraščiai kas 
penktadienį atsilankys jūsų 
namuose.

Kovo 4-10 d.d.—Elizabeth, 
N. J.—kun. Jonas J. Jakaitis.

Kovo 4-10 d., Šv. Jurgio

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

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

dirba, niekad nepa-

Jurgio par. mergai- 
vaikinų basketbolo 

gerai žaidžia;

BALTIMORE, MD.

O.

—Kovo 1 d. po sunkios 
gos mirė Jonas Tautkus, 
prieš pasaulinį karą ilgus 
metus buvęs vargonininku 
šv. Jono Krikštytojo lietuvių 
bažnyčioje.

—Kovo 2 d. palaidota se
na parapijietė J. Klišienė.

— Vasario mėnuo buvo .. kr**. v'V ~v\5iry-Jcxrrxv4.Kj
^t^ų^mių^ynuje, beTcia nonme pasisalfyiV?? „Ame
rikos” darbo priešaky esančių žmonių vardu, kad New 
Yorko apylinkės lietuvių katalikų visuomenė turėtų suras
ti galimumų įgyti „Amerikai” tinkamas patalpas, kad 
„Amerikos” pareigos būtų įmanomos tinkamai atlikti.

Šiam reikalui padaryta pradžia. Apie įgyvepdina- 
mus planus, tikime, seimelio dalyviai turės progos išgirs
ti. Sveikindami seimelio dalyvius, reiškiame tvirtą viltį 
kad,,Amerikos” naujų patalpų reikalas ten ras tinkamo at
garsio ir visiškai apčiuopiamos paramos.

li-

Fed. Tarybos Suvažiavimo Nutarimai

1940 m. vasario 23 d. New 
Yorker viešbutyje, New 
Yorke, įvykęs A.L.R.K. Fe
deracijos Tarybos suvažia
vimas aptarė visą eilę tau
tos ir mūsų visuomenės rei
kalų ir priėmė šiuos nutari
mus:

I
A.L.R.K. Federacijos Ta

ryba nuoširdžiai dėkoja 
Amerikos lietuvių visuome
nei už aukas ir kooperavi- 
mą atgautojo Vilniaus Kraš
to biednuomenei šelpti ir at
statyti okupantų apgriautą
ją senąją ir garbingąją mū
sų tautos sostinę.

Taryba nutaria pratęsti 
vilniečiams šelpti aukų rin
kimo vajų ir prašo lietuvių 
būti dosniais šiam didžiam 
tautos reikalui.

Surinktas 
prašo siųsti 
Federacijos 
užregistravęs
gose, pasiunčia į Lietuvą, 
nurodydamas, kad aukos bū
tų sunaudotos tam tikslui 
kam jos buvo surinktos.

II
A.L.R.K. Federacijos Ta

ryba, turėdama prieš akis 
šias pasaulinių sukrėtimų 
laikais gresiančius pavojus 
Lietuvos n e p r i klausomam 
valstybiniam gyveni mui, 
kviečia ir ragina amerikie
čių lietuvių katalikų visuo
menę dar vieningiau suakty
vinti savo tautinę veiklą, 
kad, ištikus Lietuvos laisvei

aukas Taryba 
per A.L.R.K.

centrą, kuris, 
jas savo kny-

pusryčiai mokyklos 
kur dalyvavo per 50 
Trumpas prakalbas 
kun. J. Vaišnoras, 

J. Mažeika, muz. A.

įspūdį.
Po pamaldų įvyko kuopos 

bendri 
salėje, 
narių.
pasakė 
inž. A.
Sadauskas, F. Skrabytė, H. 
Šaulytė, A. Onaitienė, M. Ši- 
melytė, K. Ruzgys, S. Bir
bilaitė. Vadovavo pirm. P. 
Jevaltas. Visi kalbėjo lietu
viškai, atlikdami visa tai la
bai gražiai ir duodami gražų 
pavyzdį kitiems.

Pirmas viešas šios vyčių 
kuopos pasirodymas pasise
kė nepaprastai gražiai ir su 
visų mylimo klebono kun. J. 
Vaišnoro nuoširdžia parama 
kuopos ateitis tikrai šviesi. 
Dabar šios kuopos didžiau
sias troškimas, kad ir kitose 
Pittsburgho parapijose bei 
Homestead, Pa. vyčiai taipgi 
būtų atgaivinti, kas sustip
rintų katalikiško jaunimo 
veikimą dar labiau.

A. J. M.

BAYONNE, N. J.

—Kovo 3 d. salėje įvyko 
kortų ir kauliukų žaidimo 
vakaras, kurio pelnas didžio
jo altoriaus papuošimui. Pa- 
rapijonai, sužavėti nepapras
tai gražiu altoriaus papuoši
mu, parodė prielankumą. 
Žmonių tiek prisirinko, 
pritrūko vietų ir bilietų, 
na erdvi parapijos salė 
silkių prikimšta. Visos
vanos buvo suaukotos ir tiek 
gausiai sunešta, kad beveik 
kiekvienas atsilankęs gavo 
didesnę ar mažesnę dovanė
lę. Rinkimui dovanų dau
giausia pasidarbavo S. No- 
vickienė ir E. Nanortienė ir 
sodalietės mergaitės. O. Di- 
maitlytė ir Novickaitę. Pa

par. Philadelphia, Pa. — 
kun. dr. K. Matulaitis.

Kovo 4-10 d., Athol, Mass. 
— kun. dr. Juozas Pauliuko- 
nis.

Kovo 11-17 d.d.—Brockton, 
Mass. — kun. Petras Mali
nauskas.

Kovo 11-17 d., Šv. Jurgio 
par., Philadelphia, Pa. — 
kun. J. Vosylius.

Kovo 10-12 d., Dievo Ap
vaizdos par., Chicago, Ill. — 
kun. dr. A. Jagminas.

Kovo 11-24 d., Šv. Jurgio 
par., Brooklyn, N. Y. — kun. 
Adomas Markūnas.

Kovo 11-24 d., Maspeth, 
N. Y. — kun. Vincas And- 
riuška.

Kovo 11-24 d., Bayonne, 
N. J. — kun. dr. K. Matulai
tis.

Kovo 11-24 d., Newark, N. 
J. — kun. J. Dambrauskas.

Kovo 16-24 d., Šv. Jurgio 
par., Detroit, Mich. — kun. 
dr. J. Pauliukonis.

Kovo 17-21 d., Marianapo- 
lio kolegijoje — kun. P. Ma
linauskas.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1370 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 245 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off ' 

245

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
600—2 E. 
County of 
premises.

L^ ...
4—5 Newkirk Plaza 
A-K-A 600-2 E. 16 St..

A-K-A 

consumed on the 

L. CO.. INC.

Prooklyn, N. Y.

at 4—5 Newkirk Plaza, 
16th St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be

LA SALLE R. &

pPTcn? h3 h>Creby Kiven that 
KL 1608 has been issued to the į? 
to sell beer, wine and liquor at re? 
Section 132A of the Alcoholic Beret' 
V'01 Law at 722 Coney Island A ret 
of Brooklyn. County of Kinas, 
sumed on the premises.

VICTOR LAZARO 
„„„ _ Vic’s Restaurant 
722 Coney Island Ave., Brookin.)

VIETOS

the premises.
HYMAN BERGER

Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L-9 has been issued to the undersigned to 
sell wine and liquor at retail under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 4911—12th Ave.. - - - - -
County of 
premises.

4911—12th

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1830 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 282 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

Kings ,to

ARTHUR 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SPAGNA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby (riven that License No 
CTR 29 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 918 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARCADIA BALL ROOM CO.
918 Halsey St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2094 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 595 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY VERRUTO, EDWARD CURCIO 
& JAMES CURCIO—MIAMI RESTAURANT 
595 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that CflF. DR. K. PAKŠTA 
RL 161/ has been issued to the
to sei! beer wine and 'iqiior at re? ĮKVIESTAS Į SEIME1
Section 1m~A of the Alcoholic BereJ Į:
trol Law at 1 149 East New f? I --------- —
Borough of Brooklyn, County of to R - - -
be consumed on the premises 

SAM STILLMAN
1449 East New York Ave., BrooHn.)

NOTICE is hereby given that L>, 
RL 1583 has been issued to the cu ^„11 L__  _ • ... '

flew Yorko apylinkė 
juo metu viešįs prof, c 

Pakštas pakviest
RL 1583 has been issued to thė įZ ,, J NTonr Veri
to sell beer, wine and liquor it m? įlallkytl J jNcW I Or. 
u-oitiOLnaw32a^ 2°79 ‘ Wyc^t-S nylinkės Lietuvių Katalil 
on^'^re^S of King8’to k ” įelį, įvykstantį šį se

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., Brockįų

Y.N.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3437 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 76 of 
the Alcoholic Beverage Control 
3523 Avenue S, Borough of 
County of Kings ,to be consumed on 
premises.

SANDQUIST TAVERN, INC. 
3523 Avenue S, Brooklyn, N.

Law at 
Brooklyn, 

the

Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
RL 2341 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 945 Franklyn Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTGOMERY BAR & GRILL. INC. 
945 Franklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1819 has been issued to the undersigned 
to soil beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 9 Willoughby St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. 
Gallagher’s 

Willoughby Ave.,

GALLAGHER 
Subvfay Inn 

Brooklyn, N.

kad 
Ga- 
iyg 
do-

Žmogus, kuris ilgai kovo
jo su nelaimėmis, yra rei
kalingas stiprybės, kad pri
imtų staigų kieno nors nuo
širdumą. —Jerrold.

LICENSES
Wholesale, Retai)

Beer, Wine, Liquor

NOTICE is hereby (riven that License __
RL 6058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Bevera(re Con
trol Law at 406 Flatbush Ave., Ext., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

B. LUNCH & GRILL. INC.
406 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N.

No

be

ku1 visuomenesB a ra 1 * Starai'ii&ūsy%ejok7obe^agWds heif 
' iš Raudono Kryžiaus, nei iš .VI - . , - • ’vx v prancūzų vyriausybes nepri- ,

Kiti nutarimai: a) užgir- Kolektyvinimo darbas :

pavojui, išeivija būtų pasi
ruošus sukaupti ir nukreipti 
visas savo pastangas Lietu
vai ir tautos gyvybei ginti

Visada budėjusi lietuvių 
tautos sargyboje, organizuo
ta lietuvių katalikų visuo
menė, šiuo metu, nematyda
ma nekatalikiškose grupėse 
kompetentingų i n s t itucijų, 
su kuriomis būtų galima 
tartis dėl bendros tautinės 
veiklos, tęs tautinį darbą 
savo veiklos ribose, pagei
daudama visų Lietuvos ne
priklausomumui ir tautai iš
tikimų lietuvių tvirto susi 
organizavimo.

III
A.L.R.K. Federacijos Ta 

ryba, išklausiusi kun. V. 
Masiulio pranešimo jaunimo 
organizavimo reikalu ir pa
tyrusi apie jo pastangas pa
ruošti lietuvių katalikų jau
nimo organizuotai veiklai 
konstituciją ir veikimo san
tvarką, paveda Lietuvių Ka
talikų Federacijos Jaunimo 
Atstovybei iš kun. J. Alek- 
siūno, kun. V. Masiulio, J. 
Bulevičiaus, V. Kvetkausko, 
A. J. Mažeikos ir J. B. Lauč- 
kos šia kryptimi veikti ligi 
Federacijos kongreso.

tas dabar vedamas lietuvių 
katalikų spaudos ir Federa
cijos vajus; b) nutarta rem
ti prie Katalikų Universite
to Vašingtone susidariusią 
pilietybės komisiją; c) iš
klausius centralinių mūsų 
organizacijų pranešimų, nu
tarta prašyti visuomenės 
kad jas labiau remtų ir stip
rintų; d) jei bus reikalas, 
šaukti kitą Tarybos suva
žiavimą drauge su Lietuvių 
R. K. Susivienijimo seimu 
gegužės 20 — 23 dienomis, 
Worcester, Mass.; e) Fede
racijos kongresui laiką ir 
vietą paskirs centro valdy
ba.

Tarybos suvažiavimas, gi
liai įvertindamas Mariana- 
oolio Kolegijos didelę reikš
mę Amerikos lietuvių religi
niame ir tautiniame gyveni
me, prašo kaip dvasios va-

VII
Tarybos suvažiavimas nu

tarė pasiųsti p. Ant. Mer
kiui, Lietuvos ministerių 
pirmininkui, tokio turinio 
laišką:

Amerikos Lietuvių Kata
likų Federacijos Taryba 
1940 m. vasario 23 d. suva
žiavo į New Yorką apsvars
tyti lietuvių tautos aktualių
jų reikalų. Tų reikalų pir
moje eilėje suvažiavimas pa
statė lietuvių konsolidaciją 
paremtą visų patriotinių 
srovių lygybe pasireikšti 
kaip kultūriniame, taip ir 
politiniame bei ekonominia
me Lietuvos gyvenime. Kol 
kas Amerikos lietuviai vis 
dar tebelaukia kitų srovių 
lygybės su tautininkų srove, 
kuri Lietuvoje vis dar nau
dojasi privilegijomis. Jei ki
tos grupės būtų lygiai trak
tuojamos ir tinkamai val
džioje atstovaujamos, tai vi
sai išeivijai atsirastų dau
giau noro remti visus val
džios žygius Lietuvoje ir 
svetur. Karo pavojai irgi 
ragina mūsų organizacijų 
atstovus prašyti p. Ministe- 
ri Pirmininką pasukti Lietu
vos vairą platesnės ir pil- 
nes vienybės keliu. Pabrėžę 
plačių išeivijos masių pagei-

ėmė. Kolektyvinimo darbas 
buvo varomas ir toliau. Per 
mokyklas, per laikraščius, 
per paveikslus ir kinus, per 
radiją ir per gatvių darbi
ninkų propagandines dainas 
privačių ūkių suvalstybini- 
mo mintis vis buvo plečia
ma.

Lašas po lašo, žodis po žo
džio vis buvo kalama į ūki
ninkų galvą, kad jiems ne
apsimoka patiems valdyti 
ūkius, kad daug geriau būtų 
perleisti vyriausybės žinion. 
Žmonės pagaliau jau pradė
jo ūkius perleisti kolchozų 
žinion ir patys eidavo į juos 
kaipo valdžios darbininkai. 
Iš pradžių kolchozai buvo 
labai panašūs į kelių žmonių 
vieną didelį ūki, bet vėliau 
pradėjo darytis, grynai ko
munistų ideologijos įrankiai. 
Žmonės dar turėjo daug se
nų papročių ir išpažino se
nąjį pravoslavų tikėjimą. 
Tačiau visa tai ėmė nykti ir 
užleisti vietą naujam judėji
mui, naujai „dvasiai”.

9 

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 807 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

LILLIE TEAHEN 
807 Coney Island Ave. Brooklyn, N. Y. 

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1785 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 964 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises. 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 25 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 1501 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

—Šiemet Vilniaus miestas 
ieško 5 milijonų litų pasko
los, kuri bus sunaudota se
kamai: naujai skerdyklai 
statyti 800,000 lt., vanden
tiekio naujiems šuliniams į- 
rengti ir tinklui praplėsti 
800,000 lt., elektros stoties 
įrengimams a t n a u j i nti 1 
mil. lt., miesto lombardo pa
grindiniam kapitalui suda
ryti 300,000 lt. Visą šią pa
skolą Vilniaus miesto savi
valdybė galės grąžinti per 6 
metus.

davimą, taipgi reiškiame 
Ponui Ministeriui Pirminin
kui savo geriausius linkėji
mus ir pagarbą.

VIII
Lietuvos kariuomenės va

dui gen. St. Raštikiui suva
žiavimas pasiuntė tokį laiš
ką:

Tamstos kilni asmenybė 
ir darbai Lietuvos kariuo
menės stiprybei ir tautos 
konsolidacijai yra aukštai 
vertinami išeivijoj ir Ameri
kos lietuvių R. K. Federaci
jos Tarybos suvažiavimas 
New Yorke, 1940 m. vasario 
23 d., prisimindamas tuos 
Tamstos, Pone Generole, 
nuopelnus, siunčia Tamstai 
nuoširdžius linkėjimus greit 
pailsėti ir vįėl sugrįžti prie 
tų pačių labą! svarbių tautai, 
valstybei ir kariuomenei pa
reigų.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1562 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 432 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. GALLAGHER 
The Rocky Road Tavern 

Nostrand Ave., Brooklyn,

įenį, kovo 10 d., 4 vi 
-jet, Apreiškimo par. s 
B TV. .£ TUI.XLm q

iifę yra apsistojęs Elizai
NOTICE is hereby given that Lb, > Dalraf-oa aiaRL 1616 has been issued to the gį, į PrOI. laKStaS SIU 
to sell beer, wine and liquor at re? J ■ • • TT” ’
Section 132A of the Alcoholic BncynUr J1“ --------
Brookbrn? County6 oY^KingsV to paS kUn. J. Simonaitį, 
on the P^miseASEL tjkimasi( kad
i6i-5th Ave^BrookiM atsilankys kun.

432 N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1687 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 239 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES MACK 
Mack’s Tavern

Irving Ave., Brooklyn,239 N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5600 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 675 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL STERN
675 Fulton St., Brooklyn, N.

N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2241 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 1S8 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WOJSIAT 
168 Driggs Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5586 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 1048—1064 Ocean 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048—1064 Ocean T’kway, Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1874 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 560 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW JOSEPH GALLAGHER 
Gallagher’s Subway Inn

Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Parkway, 
to

560

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1511 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 503 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. 
Gallagher’s

9 Willoughby St.,

GALLAGHER
Subway Inn

Brooklyn, N. Y.

Mažu pamažu kaimuose 
ir miesteliuose ėmė nykti 
bažnyčios, kunigai ir dvasi
ninkai būdavo apkaltinti ir 
išvežami kažin kur, kaimie
čių gyvenimas ir jųjų siela 
smarkiai keitėsi. Žmonės bu
vo labai nerangūs ir negreit 
veikdavo: jie vis tikėjo, kad 
visa tai lyg audra pereis ir 
„ruskij mužik” vėl gyvuos 
linksmas ir laimingas. Deja, 
dalykai negerėjo ir negerėjo 
ir šiandie jau visai blogai 
atrodo.

Propaganda prieš bet ko
kią religiją yra vedama 
dviems keliais: pirmiausia, 
kaip minėjome, į kaimus ir 
miestelius yra vežami kinai, 
(judomi paveikslai) valdiški 
radijo garsiakalbiai, teatro 
grupės, kalbėtojai ir knygos. 
Antras kelias — vietoje su
tverti organizacijas ir bū
rius žmonių, kurie pareika
lautų vietinės administraci
jos, kad nebūtų švenčiamos 
šventės. Rusai kaimiečiai 
dar iki pat paskutinių metų 
švęsdavo šv. Elijo, šv. Niko- 
lojaus, Dangun žengimo ir 
grabnyčių šventes, nors ma
žesnes šventes jau buvo pa
miršę. Bet neseniai komu
nistų bezbožnikų reikalavi
mu 
visi 
mis, 
kiai
bendras darbas ir nuotaika.

Juoz. Bogušas.
(Bus daugiau)

išleistas dekretas, kad 
turi dirbti tomis dieno- 
nes kitaip esąs smar- 
trukdomas visuomenės

laikių. Paskolos buvo pa
imtos iš Lenkijos valst. ban
ko, Žemės banko ir kt. kre
dito įstaigų. Daugiau kaip 
70 nuoš. visų Vilniaus mies
to skolų tenka buvusiai Len
kijos valstybei.

—Kražių visuomenė imasi 
iniciatyvos Kražiuose pasta
tyti paminklą, kurs primin
tų visiems į Kražius atsilan
kiusiems, kad prieš kelias- 
dešimts metų čia įvyko žiau
rus rusų caro žandarų smur
tas prieš lietuvius. Pamin
klui pastatyti kražiečiai ti
kisi pajėgsią patys surinkti 
lėšų.

—Neturinčių Lietuvos pa
sų Vilniuje, Raud. Kryžiaus 
lenkų sekcijoje užsirašė 75,- 
182 asmenys, kurių 57,739 
prašo pašalpų. Lenkų sek
cija spėja, kad pašalpų tik
rai reikalingųjų būsią apie 
35,000 asmenų, kuriems iš
laikyti reikalinga apie 400,- 
000 litų per mėnesį.

—Susisiekimo ministerija 
iš Kauno persikelia į Vilnių, 
kur jai yra dar iš rusų laikų 
didžiuliai rūmai, pastatyti 
Vilniaus krašto geležinkelių 
direkcijai.

—Vilniaus miesto savival
dybėje lenkų okupacijos me
tu dirbo 1600 tarnautojų. Iš 
jų 350 yra atleisti, o lietu
vių priimta 200. Dabar sa
vivaldybėje dirba 1400 tar
nautojų, kurių apie 1000 ne
moka lietuvių kalbos. Jiems 
duota sąlyga per pusę metų 
išmokti skaityti, o per me
tus išlaikyti egzamenus ir į- 
sigyti pilietybę.

—Rusai buvo išvežę iš 
Vilniaus apie 560 gyvento
jų. Dabar susitarta su So
vietų vyriausybe, kad tie, 
kurie galės įrodyti turį tei
sę gauti Lietuvos pilietybę, 
bus paleisti.

—Grupė kooperatininkų 
steigia kooperatyvą dur
pėms kasti ir gaminti. Ko
operatyvas bus pavadintas 
„Kuru”.

NOTICE is hereby given that Lią 
RL 1582 has been issued to the 
to sell beer, wine 
Section 132A of the Alcoholic Berea 
trol Law at 636 Glenmore Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to he cei 
on the premises. 

ROBERT ECKERT 
Glenmore Hall 

636 Glenmore Ave-, Brockiyr.) 

NOTICE is hereby given that Lres 
RL 1899 has been issued to the ttiri 
to sell beer, wine and liquor at Bit; 
Section 1 
trol Law at 1 
Palmetto Street. 
County of Kings, 
premises. 

RIDGEWOOD 
1 Ridgewood PL, 
& 388 Palmetto St.,

NOTICE is hereby given that Ikes 
RL 1913 has been issued to the Elei 
to sell beer, wine and liquor at rel 
Section 132A of the Alcoholic Bereu 

Brooklyn, County of Kings, to be a 
on the premises.

LESTER HAMILTON 
184 Broadway Brooklji I |

NOTICE is hereby given that Lira m Šventę, turėjo bend 
RL 2253 has been issued to the EŽ ‘ ,
to sell beer, wine and liquor at red mjia ApreiSklHlO De 
Section 132A of the Alcoholic Bernų 1 r
trol Law at 110 Court St., Bra WClOie per 11 Vai. U 
Brooklyn, County of Kings, to be n < _ - -
on the premises.

COURT CAFE. INC. 
110 Court St., Brookfc

NOTICE is 
RL 5i) / • ) WVV.11 --
to sell beer, wine and liquor at rea 
Section 132A of the Alcoholic Be« 
trol Law at 7201—5th Avenue, f 
Brooklyn, County of Kings, to be ■ | 
on the premises. 

JOHN M. SULLIVAN 
7201—5th Ave., Brooklji

NOTICE is hereby given that 
RL 2128 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at rral 
Section 132A of the Alcoholic Bereifl 
trol Law at 1110 Cortelyou Rd- 
Brooklyn, Couhty of Kings, to be 
on the premises.

HOWARD JACOB SCHVLH 
1110 Cortelyou Rd., Brookin

NOTICE is hereby given that 
W. AV.8 has been issued to the 
to sell wine at wholesale ur.de 
' 222 of the Alcoholic Beverage 

—tol-,th St., Borough of 
džius ryoavaej-ovt aid 

tuvių chorais Šiaurės fo didelius skirtumus t 
rikoje, Anglijoje bei 
Amerikoje ir grįžus Vi 
kraštui prie Lietuvos, 
pritrūkę gaidų, todėl 
riant Švietimo Minist 
Liet. Muzikų draugija 
išleidžia III serijos gai 
siuvinio antrą laidą.

—Pernai privačių 
Palangoje gyvenamų 
pastatyta per 60, iš j 
mūrinių. Negyvenami; 
mų pastatyta 33, p 
ir pramonei 2 ir vienas 
teatras. Iš viso j sta 
dėta per 1,270,000 litį 
skaitant valstybinių ir 
vaidybinių pastatų, 
metais, jei bus gauta 
lingu statybinių me 
Palangoj numatoma

Tne and1 liquor‘at į rekolekcijas Apreišl 
>f the Alcoholic bažnyčio

igi, šiemet seimelio dal 
j turės malonumo sa 

įpe matyti įžymius, brž 
svečius. Tikimasi, k 

S'rthtličSc’B^l draugijų valdybos pa 
BomuT1 ofL:-‘įins tinkamu atstovą 
to be consuasd 

STAR BAR t E

B rodi,i J A. NORKŪNAS VYC 
SUVAŽIAVIME

trol Law at 184 Broadway. Ben; 3 d L VYČIU N( 
RrnnVlvn Cmintv nf KinffS. to bt Q - ' V c

rko ir New Jersey apsk:
minėdama šv. Kai

Vyčiai labai graži 
įrodė; nepaisant lietai 

hereby given that Mažiavo atstovai veik 
has been issued to the^

fa oje jų buvo apie Id 
ias atlaikė kun. A. F 
lakas, o pamokslą pas 

B, Kruzas. Vyčiai 
Iii stipraus įspūdžio p 

Mykolas A. Norkum 
nnizacijos steigėjas, ž 

iš Lawrence, Mas 
ialiai į šias iškilmes, 
ojau po mišių, par. s 
,ko bendri
Biijjixtai’ Xj i. Ail^mai su

ies amžiaus žmonių tar 
I Moteris, sulaukusi 5( 

, gali būti fiziniai stip 
protiniai gyvesnė ui 

ietį moterį. Vienos 4C 
i dar gali didžiuotis vi- 
s jaunystės gėrybėmis, 

sulaukusios 40 metų 
rodosi visai pasenusios.

auga, sensta skir- 
greičiu, kaip kad skir- 

1 vaikšto, valgo, dirba, 
tik laiko bėgimas žmo- 

dina. Ir dėlto ne
igi yra turėti bet ko- 
ažiaus ribas.

inimai rodo, kad se- 
ininkai lygiai gerai 
savo darbą, kaip ir 

i Tik šiais laikais dėl 
amžiaus darbininkų 

didesnė statyba. Visų riymo prisideda nedar- 
langos gatvių ilgis nūn tobdavių nusistatymas 

Ą baimė. Tik ne jųmas per 27 kilometrus.
—Atitinkamose įsta B! 

iškeltas sumanymas ir 
jektuojama ir Lietuve ^yra tai, kuo mes ją 
vesti „vasaros laiką”, Į įdarome. Nei vie- 
rant laikrodį viena vai ląstelė neprisideda
pirmyn, šis projektas 
trukus bus įteiktas Min Wi dėl savo akių, 
Tarybai apsvarstyti.

—Kauno vyskupijoje 
parapijinių bažnyčių - 
kitokių bažnyčių koply< nyksta? Suras- 
149, Telšių vyskupijoje “ atmintis silpsta ne

k mokslas įrodo, kad

senatvės priartinimo.

^virškinimo aparato, 
’įs? Ar tavo atmin- 

®ja? Ar tavo viduji-

149, Telšių vyskupijoje ^atmintis silpsta ne 
rapijinių bažnyčių—112 "tos, metų eilės, bet 
tokių—30, Panevėžio vj nukreipimo į ki- 
pi j o j parapi j inių — 91, 
kių bažnyčių ir ko 
116; Vilkaviškio vy 
parap. bažnyčių 94, ki 
5; Kaišiadorių vysku v*“
parap. bažn. 66, kitokil*5^ pats asmuo, su- 

 

Viso Lietuvoje katalikb|^ tam palankias 
rapijinių ir kit. bažn 
koplyčių esama 756.

—Klierikų Kauno 
cezinėj seminarijoj yrs 
Telšių kun. seminarijo 
Vilkaviškio 62. Iš viso 
tuvoje yra 294 klierikai

—Š v i e t imo minis 
patiriama, kad nuo a 
čių mokslo metų p 
Vilniaus krašte stei.

o šakas, reika- 
! tola visa aplinku- 

nemaloni, nejau- 
ė energija — en- 

silpnėja tik tada,

totų eilės visai ne- 
’ Prie susilpnėjimo 

Ankstumo, gyvumo, 
to gi yra senatvė? 
^oja? Jei gali- 

Pašalinti nuo vidu
je žmonių visas 

pergyveni- 
nemi įtem- 

imą ir baimę, 
i amžinoje jau-

viena mokytojų seminai^į toai ne. Bet jie 
^u, protu, dva-

t <

i 
i

s 
1 
V 
n 
n 
n 
v 
d 
k 
is 
k; 
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Kovo m. 8 d.,
ivo m. 8 d., 1940 m.

No Į NOTICE is hereby J g , =
ider ?,L|14?8l*ir8 H !

i Dtsii uvli | wine iiprį *
-on- Section 182A of the A1Sa.e
K-A froi LaW at 722 Coney 
lyn. of Brooklyn, County 
the sumed on the premises.

I Vv^°E
Y 722 Coney Island A^”?

NOTICE is hereby

>F. DR. K. PAKŠTAS
SVi',Jr (Si TIESTAS Į SEIMELĮ

No
ined I to geli
nder I Section 1R9A nt u.. >>
Con- 
i of 
lined

. Y.

No. i 
gned 
mder 
Con
ti of 
timed

acio 
ANT

5

ZIETOS ŽINIOS:
... H49 Eį-T 

Borough of Brooklyn, oj9 
be consumed on the tmS 

SAM STIiS
1449 East New York A^,

NOTICE is hereby 
RL 1583 has been isstuj 
to sell beer, wine ind . .
Section 132A of the aS‘ inkytl 1 
trol Law at 279 WiA»7? . . _ _ .

jw Yorko apylinkėje 
metu viešįs prof. dr. 

rs Pakštas pakviestas 
New Yorko

No 
igned 
under 
Con- 

;h of 
iumed

B^oki^. (LX inkės Lietuvių Katalikų 
Įvykstantį si sek

inį, kovo 10 d., 4 vai. 
t, Apreiškimo par. sa- 

Prof. Pakštas šią sa- 
yra apsistojęs Elizabe- 

jas kun. J. Simonaitį, 
ip pat tikimasi, kad į'

CHARLES Eit* 
279 Wyckoff Ave.,

NOTICE Is hereby ri*.. p' 
RL 1616 has been 
to sell beer, wine and į*,' 
Section 132A of the A!«M 
trol Law at 161-Sli if 
Brooklyn, County of 
on the premises. ™ ’

MICHAEL J. m*
161—5th Ave.,

j Y NOTICE is hereby i. 
I RL 1582 has been issue?

to sell beer, wine and 
Section 132A of the iįį 
trol Law at 636 Giemsa, i. 
Brooklyn, County of £<. 
on the premises.

ROBERT RSj 
Glenmott į 

636 Glenmore Are., ,

NOTICE is hereby dws < 
RL 1899 has been isafa 
to sell beer, wine and 
Section 132A of the Al»u 
trol Law at 1 Ridįįį 
Palmetto Street, Bom 
County of Kings, to h - 
premises.

RIDGEWOOD STAKH 
1 Ridgewood Pl,
& 388 Palmetto St, į

s No
•igned 
under

Con- 
gh of 
sumed

X. Y.

e No 
signed 
under

» Con- 
gh of 
i sumed

cas, jėzuitas, šiuo laiku 
s rekolekcijas Apreiški- 

parapijos bažnyčioje, 
i, šiemet seimelio daly- 
turės malonumo savo 

; matyti įžymius, bran- 
svečius. Tikimasi, kad 
draugijų valdybos paši
ls tinkamu atstovavi-

soms jos kuopoms, pasveiki
nusioms jį pernai gruodžio 
mėnesį, kai jis sulaukė 70 
metų amžiaus. Jo kalbą gir
dėję vyčiai jokiu būdu neno
ri tikėti, kad jų organizaci
jos tėvas jau turi 70 metų, 
nes kalba labai gyvai, karš
tai. Norkūno atsilankymas, 
tikiu, vyčiams paliko neiš
dildomų įspūdžių.

Posėdyje svarstyti įvairūs 
apskrities reikalai. Kovo 29 
d. Jersey City įvyks sporto 
komisijos posėdis, kuriame 
bus nustatyta sporto veik
la visiems metams. Kitas 
suvažiavimas įvyks Elizabe- 
the, gegužės mėnesį, 
džiui pirmininkavo 
pirm. V. Kružinskas 
den, N. J.

Posė- 
apskr. 

iš Lin-
T. B.

PAKEISTA VALANDA

N. Y.

>e No 
rsigned

under 
e Con- 
igh of 
isumed

. NORKŪNAS VYČIŲ 
SUVAŽIAVIME

N. Y

se No. 
rsigned 
I under 
:e Con- 
irkway, 

tongs,

tP.
N.

įse No. 
irsigned
1 under 
ge Con- 
ugh of 
>n sumed

ER

N. Y.

nse No 
ersigned 
ii under 
ge Con- 
ough of 
on sumed

to sell beer, wine sad 
Section 132A of the Alttėį 
trol Law at Ui 
Brooklyn, County of Esr', >VO 3 d., L. VyClU NeW 
on the premises. c

lester hail o ir New Jersey apskri- 
184 Broadway

NOTICE is hereby p® h 
RL 2253 has been isstdv. 0 
to sell beer, wine •MM,. 
Section I32A of the AMs 1 
trol Law at 116 Coarts 
Brooklyn, County of Kha.- 
on the premises.

COURT CAIL I 
110 Court St,

NOTICE is hereby gnadfc 
RL 5575 has been issuedsi 
to sell beer, wine nd Ihsn 
Section 132A of the Aistė 

£°l r TJV’ 'je jy buvo apie 140.Brooklyn, County of l&p: J •> k
on the premises.

JOHN M. --------------------- — — - -
7201—5th Ave., i

minėdama šv. Kazi- 
i šventę, turėjo bendrą 
m ją Apreiškimo par. 
pcioje per 11 vai. mi- 

Vyčiai labai gražiai 
‘odė; nepaisant lietaus, 
iavo atstovai veik iš 
apskrities kuopų. Baž-

Ryšium su vedamomis Ap
reiškimo parapijoje reko
lekcijomis, New Yorko Apy
linkės Lietuvių Katalikų Sei
melis bus pradėtas kovo 10 
d., šį sekmadienį, pusan
tros valandos vėliau, nei 
anksčiau skelbta. Vadinasi, 
seimelio posėdis bus pradė
tas 4 vai. popiet, Apreiški
mo par. salėje. Atstovai ir 
svečiai prašomi įsidėmėti ir 
laiku į seimelį atsilankyti.

Valdyba.

, N. Y.

is atlaikė kun. A. Pe- 
ikas, o pamokslą pasa- 

notice is hereby prau m. B. Kruzas. Vyčiams 
stipraus įspūdžio pa- 

Mykolas A. Norkūnas, 
lizacijos steigėjas, at- 
3 iš Lawrence, Mass., 

- aliai į šias iškilmes.
į1 )jau po mišių, par. sa- 

vyko bendri pusi”r4&*4 OK^nAi^i- tj-i'rrrcj'imai su

IŠ SUSIVIENIJIMO 
SUVAŽIAVIMO

RL2128 has been issued:: 
to sell beer, vine and lha 
Section 132A of the Afe. 
trol Law at 1110 Conha 
Brooklyn, Couhty of Kha 
on the premises.

HOWARD JAC03 i 
1110 Cortelyou Rd.,

NOTICE is hereby gire: 
W.W.8 has been issued » 
to sell wine at «kH 
’T'ia of the Alcoholic Bae:

tuvių chorais Šir.|> didelius skirtumus to 
rikoje, Anglijoje 
Amerikoje ir grįš 
kraštui prie Lies
pritrūkę gaidų, [ė, protiniai gyvesnė už 

i riant Švietimo IP
. Liet. Muzikų M 

imasi m serjjsĮ
pasta-1 siuvinio antrą !ai:F 
nmin- 
tsilan- -Pernai privati 
kelias- Palangoje gyv©| 
d žiau- pastatyta per Į 
smur- mūrinių. Negyrej 

-*amin- mų pastatyta $ I 
■iai ti- ii* pramonei 2 ii j 
arinkti teatras. Iš visoji

dėta per 1,W| 
ros pa- skaitant valstybei 
'yžiaus vaidybinių pas'- 
še 75r metais, jei bus d 

57,739 lingu statybini? F
:ų sek- Palangoj numab-L 
pų tik- didesnė statyba r 
įą apieĮlangos gatvių^ 

ims iš- 
ie 400,-

. ban-

. kre-| 
kaip 

mies- 
i Len-

ss amžiaus žmonių tar- 
Moteris, sulaukusi 50 

, gali būti fiziniai stip-

PENKIŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA

SEKMADIENĮ

Balandžio - April 28,1940

McCaddin Salėj e
Berry, tarpe So. 2nd ir 3rd Sts. Brooklyn, N. Y

jas 
jas 
ar 
at-

Laisvamaniai šūkauja apie 
laisvę, bet kitiems jos ne
pripažįsta. Štai, Albany, N. 
Y., teismo keliu jie pareika
lavo, kad valstybės vyriau
sybė panaikintų prie kalėji
mų kapelionus.

Šv. Vincento Pauliečio 
draugija ragina New Yorko 
miestą padidinti namų pa
šalpą. Dauguma pašalpga- 
vių netik neturi užtektinai 
už ką pavalgyti, bet net 
žmoniškos pastogės gauti.

artėja paskutinės
Sujungus geležin- 

miesto vadovybėje,

Tikimės, kad šis mūsų pa
siūlymas ras malonaus pri
tarimo lietuvių jaunimo 
sportininkų tarpe ir dėlto 
lauksime jų greito ir palan
kaus atsakymo.

Angelų Karalienės Par.
Jaunimo Klubo basket

bolo komanda.

kad 
man pasakytumėt, 

kve- 
sto-

Pas daktarą
— Daktare, aš noriu, 

atvirai 
kas yra man, — vos
puodama sušuko, įėjusi 
ra moteriškė.

Jis pažvelgė į ją nuo 
vos iki kojų, 
galiu tau tik 
pasakyti.

— Pirmas,
numesti svorio, 
50 svarų. Antras, tamstos 
grožis būtų ryškesnis jei

gal- 
ir tarė: — Aš 

tris dalykus

tamstai teks 
mažiausiai

vartotum mažiau dažų. Tre
čias, aš esu dailininkas, — 
daktaras gyvena sekančiam 
aukšte.

Viltis
—Girdėjau, kad Tamstos 

žmona dalyvaus grožio var
žybose. Atvirai kalbant, ji 
jokios dovanos ten nelaimės.

—Už tai ji viliasi iš ma
nęs paguodos dovanos.

Kam Versti Vaikus 
Imti Neskanų 
Liuosuotoją

Kai kurie tėvai daro klaidą, versdami 
savo valkus Imti neskanų, sarginanti 
vaistą reikiant Jiems liuosuotojo. Vai
kas pyksta dėl tokios pabaudos. Ir tas 
viskas yra visai nereikalinga.
Kada Jūsų valkams reikalingas lluo- 
suotojas, daryk, kaip milijonai moder
nių motinų daro—duok Jiems Ex-Lax! 
Jums nereikės raginti Jaunuolius Imti 
Ex-Lax, dėlto, kad Jis gardus, kaip 
skanus šokoladas. Kas dar svarbiau, 
Ex-Dax yra švelnus lluosuotojas, tinkąs 
Jautriems, mažiems vldurėliams. Jis 
veikla vidurius švelniai, lengvai, be 
prievartos Ir Išsltempimo.
Ex-Lax yra geras suaugusiems Ir val
kams taip pat. Visose vaistinėse po 10c. 
Ir 25c.

dėjais priešakyje, kviečia ry
tinių valstybių lietuvių pa
rapijų ribose esamas basket- 
bolo komandas pradėti tarp 
savęs lenktyniuoti ir susiar
tinus, suorganizuoti lietuvių 
parapijų basketbolo sąjungą. 
Dar šių metų sezoną bai
giant reikėtų surengti para
pijų komandų imtynes ir pa
baigoje rungtynes dėl čem- 
pijonato su dovanomis. Žai
dimai galės vykti susitarus 
su parapijų komandomis.

Taigi, lietuviškų parapijų 
basketbolo komandos, kurios 
šiam kvietimui pritars, ma
lonės iki kovo 8 d. pranešti 
šiuo antrašu: Rev. J. Laury- 
naitis, 213 So. 4 St., Brook
lyn, N. Y.

Žaidimų ir vakarų pelną 
norime aukoti Vilniaus naš
laičiams.

HAVEMEYER 8 0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS 
65-23 Grand avenue 

MASPETH; N.Y.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ!
ATSISAKYTKIT JI PAKEIČIANČIŲ!

Gaminama tik vienas tikras Ex-Lax! 
Įsidėmėki te raides "E-X-L-A-X” ant 
dėžutės ir ant kiekvienos plytelės. 
Kad gautumėt geras pasekmes, rei
kalaukite origlnąllo Ex-Lax.

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTASLIETUVIŠKAS

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 ZEIDAT

Brooklyno gatvekariams, 
atrodo, 
dienos, 
kelius
visi gatvekariai bus panai
kinti ir jų vieton paleisti 
autobusai. Tas dar užims 
gal 5 metus.

DR. J. VAITULIONIS

Vyrams, Moterims ir Vaikams, 
kurie kankinasi smarkiu galvos 
skaudėjimu, vidurių gėlimu, šir
dies deginimu ar nervų suirimu. 
Net ir tuomet, kai paraližuoja 
rankas ir kojas, nenustokite vil
ties. Ateikite pas mus, kur ga
lite rasti pagelbą ir sveikatą. 
Jei negalite ateiti, galite mums 
parašyti apie savo padėtį se
kančiu adresu:

JUOKTIS SVEIKA

Vasario 25 d. Angelų Ka
ralienės par. salėje, įvyko 
LRKSA. New York ir New 
Jersey apskrities kuopų at
stovų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo 19, 115, 134, 135 ir 
200 kuopų atstovai. Pirmi- 

c ą £ Lukoševičius, 
voja tai dcnc^o ticicv/ moa. ju.

• sensta. Bet tas jų nervuo- 
■ tumas, susierzinimas kyla iš
• šeimos, ekonominių ar socia

linių sunkumų, nemalonumų,
: kurie galėtų prislėgti ir la- 
1 bai jauną, tvirtą žmogų. La

bai neprotinga įsivaizduotu 
senatvės šešėliu didinti vi
sas kitas realias gyvenimo 
sunkenybes, nelaimes. Kiek
vienas atskirai turi pasi
rinkti savo gyvenimo siste
mą. Bet nereikia pamiršti 
sekančių: žiūrėk į artėjan
čius metus, kaip į naują gy- 

’ venimo puslapį, naujas pro
gas, naujus galimumus. Ne
eikvok veltui savo brangios 
energijos pradingusiai jau
nystei arba šiaip prabėgu
sioms dienoms apgailestau

Brooklyn© Navy Yard va
sario 23 dieną šventė 139 
metų sukaktį. Paminėjimo 
nebuvo, nes visi užimti dar
bu. Dirba dieną ir naktį, 
štiucį, mAtu_

kaipo žmogaus ne tik blo
gąsias, bet ir gerąsias puses, 
be abejo rasi jame ką nors 
vertingo ir prisitaikinsi ne 
išjudintu jausmu, bet pro
tu!

Tamsta turi labai lakią, 
gražią vaizduotę, nes paste
bi ir vėją, ir muziką, ir sau
lę su žydinčiomis gėlėmis. 
Pilnai tikiu, kad tamsta ras
tum pilno nusiraminimo gra
žių scenų piešime, plunksnos 
darbe.

Čia rastum savo neribo
tiems ilgesiams dirvos, va
landėlėmis užmirštum savo 
gyvenimo opiausią žaizdą, į- 
sitrauktum į naujus idealus, 
ir tada pilną meilę rastumei 
savo darbe...

Tamsta sakai, matai daug 
laimingų porų, bet kiti mato 
tamstos šeimą laimingąja, 
o paprastai, kiekvienoje šei
moje yra nesusipratimų, bet 
vyras ir žmona privalo į 
mažmožėlius nekreipti dė-

Ji, paėmus mane už ran
kos, nusivedė į pačių žymių
jų visuomenininkių namus. 
(O kaip nedrąsu buvo ten ei
ti!) Ten mes nematėme nie
ko, prieš ką būtų reikėję 
galvą lenkti. Be minkštų 
grindyse kilimų, be brangių 
baldų ir sunkaus šilko lan
gams užuolaidų, daugiau nie
ko tuose ištaiginguose bu
tuose nesimatė. Dar daugiau. 
Nei vienos mūsų lankytos vi- 
vuomenininkės vaikas nemo
kėjo lietuviškai. Mūsų pra
kalbinti spoksojo nustebusio
mis akutėmis, matyt, pirmą 
syk girdėdami lietuviškus, 
jiems visai svetimus garsus. 
Jie visi savo mintis reiškė 
tik anglišku žargonu.

—Štai, matai dabar iš ar
ti tas, kurioms tu per metų 
eilę lenkei galvą. Aš jas se
niai pažinau. Seniai supra
tau jas šiaudinėmis patrio
tėmis esant. Aš tau sakau: 
jei mums tikrai rūpi Ameri
kos lietuvių išeivijos buitis, 
mes turime pakeisti savo gy
venimo vadoves. Ne, nesa
kau, kad visas. Tik tokias, 
kurios, pamačiusios savo 
darbų kritiką, įsivaro sau li
gas. Tik tokias, kurios dirb
damos vien laukia pagyrimo. 
Tik tokias, kurias tik ką ap
lankėme. Juk jos visuome
ninius, tariamus patrijotiš- 
kus, darbus dirba tik mate
rialiais išskaičiavimais. T’k 
pagalvok: jei moteris, deda
si žymia lietuvių dirvoj vei
kėja, niešmoko savo vaikų 
lietuvių kalbos bent tiek, 
kad ji pati galėtų su jais su
sikalbėti, tai ar ji nėra šiau
dinė visuomenininke? To
kios nieko gero mūsų gyve
nime negali atnešti.

Bet turime dar baisesnių 
savo gyvenimo nuodytojų. 
Tai vadinamos svieto lygin
tojos, kurios savo rankomis 
nori pasaulį pasukti jų no
rima kryptimi. Jos net ne
sigėdi skelbti įvykusių jų 
„visuotinių seimų”, visos 
Amerikos „moterų suvažia-

draugija, kam aš dar jėgas 
eikvojant! tverdama antrą. 
Pažymėti buvo mano inicia
lai, nors ir be jų turėjau pa
grindo suprasti, kam tie žo
džiai taikomi.

Na, o ši sena veteranė? 
Kas ją verčia visą Amerikos 
visuomenininkių apkaltinimą, 
ant savo vienos pečių susi
krauti? Amerika labai pla
ti, lietuvių moterų, vadina
mų visuomenininkų, labai 
daug.

Prisiminė man daugybė 
anekdotų panašiose sąlygose 
užgimusių ir aš prieš savo 
norą šyptelėjau.

Dievulėliau! Aš įsigijau 
amžiną priešą geros draugės 
asmeny. Ji mane pavadino 
šiokiu ir kitokiu vardu, per-

ja! ne vėliau 90 dienų prieš 
Seimą.

Suvažiavime daugelis at
stovų nusiskundė, kad Susi
vienijimo organas nėra labai 
įdomus ir gyvas, tad jie nu
tarė pareikalauti, kad Susi
vienijimo gerovei Centro 
Valdyba privalėtų per laik
raštį varyti agitaciją naujų 
narių reikalų, išaiškinant 
kai kurias konstitucijos da
lis ir naujus apdraudos sky
rius, ir kad Centro Valdyba 
išleistų tam tikras brošiūrė
les Susivienijimo propagan
dos tikslu, išsiuntinėtų 
visoms kuopoms, o šios 
išdalintų prie bažnyčių 
susirinkimuose. Kuopų
stovai pageidavo, kad Susi
vienijimo organo redakto
rius būtų ne Seimo renka
mas, bet švietimo Komisijos 
rekomenduojamas, o Pildo
mojo Komiteto samdomas 
asmuo, kuris būtų atsako- 
mingas ne Seimui, bet Pil
domajam Komitetui.

Po apsvarstymų ir aptari-

Ne juokais susirūpinau.
—Liga kokia? šeimoj ne

laimė?... Kas? Man gali 
būti atvira. Argi vieną kar
tą dalėmės savo vargais?

—Kad tai tik tiek būtų! 
Pažeista mano garbė! .. . 
Nepagydoma tai liga ir ne
suraminama gražiais žo
džiais.—Šiek tiek prablaivė- 
jusiomis akimis ji man skun
dėsi.

Toliau patyriau, kad mano 
gerosios draugės kažkieno 
visuomeniniai darbai spau
doje pakritikuoti. Faktinai 
kritikuoti tik amerikiečių vi
suomenininkių, bet ji, skai
tydama save visuomenininke 
Nr. 1, dėl to labai susikrim
to.

Grįžo mano minty praei
ties metai. Prisiminiau, kad

Sapnas
Žmogelis sapnuoja, kad jis 

miręs ir patekęs į erdvią vie
tą, Atsibodo jam būti lais
vėje ir jis sušuko:

—Ar nieko čia nėra?

tietų moterį. Vienos 40 
į dar gali didžiuotis vi- 
įs jaunystės gėrybėmis, 
3 sulaukusios 40 metų 
godosi visai pasenusios, 
tiogus auga, sensta skir- 
ū greičiu, kaip kad skir
si vaikšto, valgo, dirba. 
[ tik laiko bėgimas žmo- 
hesendina. Ir dėlto ne- 
|nga yra turėti bet ko- 

jjtamžiaus ribas. 
Jtikrinimai rodo, kad se- 
larbininkai lygiai gerai 
,|ka savo darbą, kaip ir

, Tik šiais laikais dėl 
o amžiaus darbininkų 
‘žymo prisideda nedar- 
iarbdavių nusistatymas 
pačių baimė. Tik ne jų 
is!
cs mokslas įrodo, kad 
vė yra tai, kuo mes ją 
i pasidarome. Nei vie- 
pno ląstelė neprisideda 
į senatvės priartinimo, 
lesensti dėl savo akių, 
ar virškinimo aparato.

į kas? Ar tavo atmin- 
ttnėja? Ar tavo viduji-

įg.Įmas per 27 kflcl 
—Atitinkamos I 

iškeltas sumani 
isterijai iektu°ia“ H 

'vesti „vasarosi 
rant laikrodį 
pirmyn. Šis f 
Tukus bus jteip 
Tarybai apsvar?| 

—Kauno vy®
parapijinių baifcgi j a nyksta? Suras- 
kitokių bažnyčilad atmintis silpsta ne 
149, Telšių vy*£
rapijinių bažwmesio nukreipimo į ki
tokių—30, Pait:|y

Vilnių, 
sų laikų 
astatyti 
žinkelių

savival
dos me- 
įtojų. Iš 
o lietu- 
įbar sa- 
100 tar- 
1000 ne- 
3. Jiems 
sę metų 
per me
nus ir į-

;vežę iš 
gyvento- 
1 su So- 
kad tie, 
turį tei- 
pilietybę,

’atininkų 
zą dur- 
nti. Ko- 
ivadintas

žiaus, metų eilės, bet

'tyvenim0 šakas, reika- 
pijoj* parapiji^ipač kada visa aplinku- 
kių bažnyčių fcrosi nemaloni, nejau- 
116; Vilkavisl^FWine energija —en- 
parap. bazny^P^as silpnėja tik tada, 
5; Kaišiadorių f0 nori pats asmuo, su- 
parap. bažn. 4amas tam palankias 
Viso Lietuvoje Ts- Metų eilės visai ne

ėda prie susilpnėjimo 
io lankstumo, gyvumo, 
r kas gi yra senatvė ? 
[egzistuoja? Jei gali
ntų pašalinti nuo vidu- 
Įamžiaus žmonių visas 
bes, ligas, pergyveni- 
įdabartinį nervų įtem- 
įsusirūpinimą ir baimę, 
į jie liktų amžino je jau
gė? Visai ne. Bet jie 
įvirti kūnu, protu, dva-

rapijinių ir $ I 
koplyčių esama Į

—Klierikų M 

cezinėj semiami 
Telšių kun sf<| 

Vilkaviškio M 
tuvoje yra $ i 

—Švieti! 
patiriama, kįd 

čių mokslo n 
Vilniaus J 
viena mokyti Į

Mintys, sukoncentruotos 
vien baimės ir savęs apgai
lestavimui, neturi laiko atei
ties planams, kurie taip rei
kalingi tikrajam džiaugsmui

Didžiausias pavojus yra, 
kada pasiduodama pasyvu
mui, sustabdomas bet koks 
veikimas.

Moterys, kurios išauginu
sios šeimas, sulaukusios 50 
ir daugiau metų, pasilieka 
veiklios skirtingose gyveni
mo srityse, visuomet pla
nuoja, visuomet dirba visuo
menės, tautos labui, parodo 
visoms kelią į linksmą, nau
dingą, laimingą senatvę. To
kios moterys yra žmonijos 
išganymas ir palaima. Jos, 
kaip saulės spinduliai gaivi
na, viską, kas yra aplinkui 
naujam gyvenimui, teikia 
tikrojo džiaugsmo.

Vertė Leaurisa.

ŠEIMININKĖMS

Kimštos Kriaušės
y4 Puoduko gerai išplaktos 

saldžios grietinės
y4 puoduko supjaustytų 

šutų
Vž šaukšto cukraus, 
y4 šaukštuko vanilos, 

konservuotos kriaušės, 
pusės), 
galva saloto.
Į gerai išplaktą grietinėlę

sudėti riešutus, cukrų ir va- 
nilą. Kriaušes išdėti ant sa
loto lapų. Mišinį, anksčiau 
minėtą, dėti ant kriaušių, 
papuošti vyšniomis. Iki var
tojimo laiko, laikyti šaltoje 
vietoje.

rie-

3

1

(6

rumi. Išmaišyti miltus su 
kep. milteliais. Dėti—dalis 
miltų, dalis sviesto, dalis 
pieno iki išsibaigs. Sudėti 
vanilą, riešutus, ištirpintą 
šokoladą. Supilti į išteptą 
skardą, kepti vidutiniame 
karštyje. Iškepus, dar karš
tą supiaustyti į kvadratėlius 
palikti skardoje, kol atauš.

N. Sirgėdienė.

M. Juozapai ty te.

1

3
2

2
1

Panašus
Marytė:—(Savo sužieduo

tiniui, sugrįžusiam iš Afri
kos). Jonai, kaip man links
ma, kad tu manęs nepamir
šai ir dar net atvežei tą bež
džionėlę. Bet... ji labai pa
naši į tave.

2
2
1
3
6

Šokolado Pyragaičiai
Puodukai miltų, 
puodukas valakinių riešu
tų, 
puodukai cukraus, 
kiaušiniai, gerai išplakti, 
šaukštelis vanilos, 
šaukštukai kep. miltelių, 
šaukštai tirpinto sviesto,

% svaro kartaus šokolado, 
% puoduko pieno.

Ištrinti kiaušinius su cuk-

Veršienos Kotlietai
svaras nestorų veršienos 
kotlietų, 
svogūnai,
šaukštai taukų,

y<i šaukšto miltų, 
y4 puoduko rūgščios j

nes.
truputis peprikos, 
druskos pagal skonį.

Taukuose pakepinti 
gūnus. Sumaišyti miltus su 
druska ir peprika. Pavolio- 
jus mėsą apkepti abu šonus 
kol paraus.

Uždengus, virti 1 vai. ar 
mažiau (Žiūrint kokio storio 
kotlietai). Vėliausiai supilti 
grietinę ir leisti užvirti. Duo
ti į stalą 
žovėmis.

grieti-

svo-

su karštomis dar-

j='S. Subatienė.

vimais”. Tai savos rūšies 
revoliucionierės, kurios suė
ję svarsto, kaip sukontro
liuoti gimdymą, tarytum jos 
vestų padorų šeimyninį gy
venimą ir būtų apsikrovu
sios vaikais. Tokių aš len
kiuos iš tolo ir į jų namus 
tavęs nevesiu. Jos be dides
nio triukšmavimo už pirmą
sias skiriasi dar tuo, kad 
viek plačiau vartoja lietu- 
\ ką žodį. Tik ar galime 
džiaugtis žinodamos, kad tai 
joms reikalinga sėkminges- 
niam šmeižimui savo tėvy
nės, teršimui savo gimtojo 
lizdo?!... Taip, jos už pir
mąsias yra daug kenksmin- 
gesnės mūsų visuomenei.

Suspaudusi man ranką, 
patylomis ištarė:—dabar aš 
tave nuvesiu į paprastų mo
terų namus.

Mudvi lipome laiptais į 
ketvirtąjį aukštą, šiukšlinos 
gatvės apartmentiniame na
me.

(Bus daugiau)

Po valandėlės pasirodė 
augalotas tarnas ir paklau
sė:

—Ko tamsta nori?
—Ką aš galiu čia gauti,—• 

atkirto žmogelis.
—Ko tiktai tamsta nori

te,—atsakė tarnas.
—Na, tai atnešk man ką 

nors užvalgyti.
—Ką stamsta užsakysite? 

Tamsta galite reikalauti ko 
tik norite.

Tarnas atnešė jam viską, 
ką jis reikalavo. Žmogelis 
valgė, miegojo, žaidė. Bet 
pagaliau, jam pradėjo įkyrė
ti viskas. Jis paprašė, ar 
jam neduotų kokio nors dar
bo, užsiėmimo.

—Gaila, tai vienintelis da
lykas, kurio mes tamstai čia 
suteikti negalime, — atsakė 
tarnas.

—Jau man viskas taip įky
rėjo, kad aš geriau eičiau į 
pragarą,—sušuko žmogelis.

—Tamsta ir esi pragare, 
ne kur kitur, — paaiškino 
tarnas.

Pasiruošia
Kaimynė I.: Kodėl ponai 

Smitrai pradėjo imti pran
cūzų pamokas?

Kaimynė II.: Jie augina 
prancūzų kilmės kūdikį. No
ri kalbas išmokti tam, kad 
galėtų suprasti, ką paaugęs 
vaikas kalbės.

Rimta Priežastis
—Kodėl suiro tavo sužie- 

dotuvės su Jonu? Judu, ro
dos, labai sutarėt?

—Sutarti sutarėm, bet kad 
nė viena mano draugių man 
nepavydėjo.

. ■ -



Kovo m. 8 d.,

GREAT NECK j

Mūsų vyčių krete

sekr.

Pereitą sekmadta
kuopos atstovai į įsakymas, kurį paraše

saite, Lažaunikaitė,

per

PROGRAMOS PRADŽIA 4 VAL. POPIET ŠOKIAI NUO 7 VAL. VAK.

para
simatysim.

IŠNUOMOJAU!

Šį d.,

Y.

(

j

N.

K.

PATERSON, N. J.

N.

beto

BRIDGEPORT, CONN.

132A of the Alcoholic Beveni

to

sa-
Tel. Harrison 6-1693

Y.PITTSBURGH, PA

at 1808A 
County of 
premises.

LOUIS LEVINE 
Grill

Brooklyn, N.

us? Keista!”

—

menkos Pavasario

ATVELYKIO SEKMADIENĮ

Labor Lyceum Salėje
947 Willoughby Avenue., Brooklyn, N. Y.

Baliaus programoje: Pennsylvanijos pasižymėję juokdariai artistai — „Keturi Driskiai” ir kitos pajėgos.

New Yorko Apylinkės Seimelis
New Yorko Apylinkės Lietuvių Katalikų Seimelis į- 

vyks kovo 10 d., sekmadienį, 4 vai. popiet, Apreiškimo pa
rapijos salėje, kampas North 5 ir Havemeyer gatvių, Broo- 
klyne.

Šaukiamo seimelio tvarka tokia:
1. Seimelio atidarymas.
2. Prezidiumo, sekretoriato ir komisijų sudarymas.
3. Federacijos apskrities valdybos ir Lietuvių Dienos 

komiteto pranešimai.
4. Paskaitos-pranešimai: a. Lietuviškos spaudos reikš

mė—Eleonora Bartkevičiūtė; b. Šio momento reikalavimai 
ir mūsų pareigos—Juozas B. Laučka, kun. Jonas Balkūnas 
ir Kazys P. Vilniškis.

navo par. choras. Programą 
vedė kun. Ig. Valančiūnas. 
Kalbą pasakė ir misijonie- 
rius kun. dr. K. Matulaitis. 
Salę išpuošė K. Dryža. Au
kų vilniečiams surinkta 54 
doleriai.

American Chemical Paint 
bendrovės savininkas James 
H. Graveli, miręs pernai 
gruodžio 8 d., paliko įdomų 
testamentą, paskirstydamas 
savo 3 mil. dolerių turtą sa
vo įstaigos darbininkams. 

' Sekretorei ir savo broliui 
paliko po 100,000 dol., o li
kusį turtą akcijomis (Še
rais) proporcingai 24 darbi
ninkams, kurie paliktu tur
tu galės pasinaudoti už 10 
metų. Laimingų darbininkų 
tarpe yra ir vienas lietuvis, 
Alb. J. Saukaitis. Minėta 
dirbtuvė pradėjo veikti tik 
1914 m., bet suskubo išaugti 
j turtingą įstaigą.

šiltesnis už sausį, bet kovo 
pradžia su šlapiu oru, saulės 
nesimatė ir vis linojo. Dau
gelis žmonių susirgo. Susir
go kun. dr. L. J. Mendelis. 
Tikimės, kad gretai sutvir
tės sveikatoje.

—Kun. Mendelio brolis, 
užbaigęs gydytojo mokslą, 
dar praktikuoja ligoninėje. 
Atsilanką pas jį lietuviai la
bai patenkinti. Baltimorie- 
čiai sveikina jauna gydyto
ją, dr. C. J. Mendelį.

—Kovo 2 d. degė lentų ben
drovės didžiuliai sandėliai, 
nuostolių padaryta apie 
300,000 dol. J.

—Praeitą šeštadienį G. Š ' 
S. draugija turėjo savo kor
tų žaidimo vakarą. Jaunos 
darbščios ponios ir gražios 
panelės gražiai patarnavo. 
Manau, kad pelno draugijai 
liks.

—Balandžio 14 d. bus labai 
svarbi jubiliejinė vakarienė. 
Komitetas darbštus, gerai 
platina bilietus. Parapijos 
choras pakviestas programą 
išpildyti. Girdėti, kad ir pri
augančiųjų choras dalyvaus 
su dainomis ir lietuviškais 
šokiais. Visi įsigykite iš 
anksto bilietus, nes publi
kos, manoma, bus per 500; 
tikimasi iš apylinkės koloni
jų daug svečių.

.—Seni vargonai tuoj bus 
pradėti griauti ir jų vietoj 
bus nauji. Visi laukia. Kleb. 
kun. J. Kazlauskas su para
pijos trustistais Masaičiu ir 
Klimaičiu turėjo posėdį ir 
nutarė, kad nauji vargonai 
reikalingi; bus pradėtas kel
ti vargonų fondas.

Kovo 2 d. Skubų draugai 
Navickienės salėje surengė 
netikėtą puotą p. Skubui pa
gerbti, minint jo amžiaus 60 
metų sukaktį. Atsilankė per 
50 asmenų ir visi pareiškė 
savo geriausius linkėjimus. 
Skubai, nors neseniai gyve
na Patersone, turi daug 
draugų; jie geri parapijie
čiai, turi išauginę 5 sūnus ir 
vieną dukterį, kuri ištekėjus 
ir gyvena 
Visi sūnūs 
ne, veikia 
vau j a par. 
ge su tėvu dirba vienoje 
dirbtuvėje.

netoli Meksikos, 
gyvena Paterso- 

su vyčiais, daly- 
chore; visi drau-

Misijos mūsų parapijoje 
prasidės Verbų sekmadienį; 
jas ves kun. J. Kidykas, jė
zuitas. Visi lietuviai kvie
čiami pasinaudoti. Laikas 
labai tinkamas - kančios 
vaite.

SIUVYKLŲ KONTRAKTO
RIŲ VAKARIENĖ

jaus pradžia labai sėkminga. 
Parapijiečiai noriai aukoja. 
Prisideda ir kitataučiai. Da
bar leidžiamas savaitinis biu
letenis su aukotojų sąrašu.

—Šv. Vardo draugija įgi
jo visiems nariams Lietuvo
je išleistą „Šv. Vardo Drau
gijos Vadovėlį”.

—C.Y.A. trečiadienį turėjo 
įdomią paskaitą su paveiks
lais apie šv. mišių auką.
Velykų jaunimas ruošia 
kių vakarą.

—Transfiguration C.
krepšinio komanda kovo 1 
laimėjo prieš Our Lady 
Lourdes komandą 55-51.
mūsiškių pasižymėjo Kepe-

Žaidi-
va-

Brooklyno lietuvių siuvyk
lų kontraktorių sąjunga ba
landžio 13 d., šeštadienį, 
Half Moon viešbutyje, 
Coney Island, ruošia vaka
rienę, kurios pelnas skiria
mas Vilniaus lietuviams. Bi
lietų galima gauti pas 
Karvelį.

ŠTAI KAIP
apie raktą.

jkiai” informuoja*
manda vėl taejjį vMurio. 
atvykę vyčiai is ak^s dator?
jie mūsiškiams U ’ ir ^^8.
kams pralaimėjo 
žaidimo visi priimti 
vaišinti. iTikime, 
čiai smagiai laiką

pareikštos pastabos de 
iatis Rakto susilaukė at- 
jų, pritariančių mūsiš-

i nuomonei. Štai įdomus
Po 
šo-

C. 
d. 
of 
Iš

žinskas ir Krygeris. 
mai būna penktadienio 
karais Klasčiaus salėje.

—Kunigai sekmadienį 
mišias ragino atnaujinti 
„Ameriką” ar užsiprenume
ruoti klebonijom raštinėje.

Rožančiaus dr-ja nutarė 
išleisti laJm.ėjimų knygutes 
ir gegužės 19 d. suruošti 
Sekminių vakarienę, kurios 
pelnas naujos klebonijos 
statybai. Išrinktos delega
tės į Apylinkės seimelį.

SALDAINIAI IŠ
LIETUVOS

ją dalį išpildė Brooklyno 
vyskupijos pagarsėjęs cho
ras, kun. Bracken vadovau
jamas. Choras įdomus ir 
tuo, kad jo visas sąstatas 
vyriškas, o sopranų ir altų 
pareigas vykusiai atlieka 
jauni berniukai, kurių tarpe 
yra ir du lietuviai—varg. P. 
Dulkės sūnūs.

Programa buvo didelė, į- 
vairi. Vyskupijos choras at
liko Bacho, Palestrinos, Ros
sini ir kitų įžymiųjų kompo
zitorių kūrinius; du choris
tai (baritonas Carlson ir te
noras Mathieu) giedojo so-

daryta gražaus pelno. Gar
bė Bayonniečiams, kurie 
taip gražiai remia savo pa
rapiją ir savo bažnyčios pa
puošimą.

—Kovo 11 d., pirmadienį 
7:30 vai. vak. prasideda no
vena prie šv. Juozapo. Ves 
tėvas marijonas kun. dr. 
Matulaitis, kuris ilgą laiką 
darbavosi Amerikoje, Lietu
voje ir Anglijoje. Rytais 
novenalės mišios bus 9 vai., 
o vakarais pamaldos 7:30. 
Novenos vedėjas žymus pa
mokslininkas ir patyręs dva
sios vadas. Kviečiami visi 
lietuviai iš Bayonne ir iš 
apylinkės atsilankyti.

—Kovo 10 d., sekmadienį, 
7:30 vak., par. salėje bus 
rodomi paveikslai apie Kris
taus gyvenimą ir mirtį.

—Dailininkas J. Subačius 
baigia savo papuošimo dar
bus bažnyčioje. Darbų at
likimas žavėjantis ir visi 
parapijonai labai patenkinti. 
Tai labai stambi meninė pa
jėga ir visi lietuviai, paėmę 
Subačių savo bažnyčiom pa
puošt, bus pilniausiai paten
kinti.

—Kleb. kun. S. Stonis lan
kėsi 40 
Carmel, 
gą kun. 
skutinę 
mokslą, 
žavėtas
nijos papuošimu.

WATERBURY, CONN.

vai. atlaiduose Mt. 
Pa., pas savo drau- 
dr. J. Končių. Pa- 
dieną pasakė pa- 
Klebonas labai su- 

bažnyčios ir klebo-

Gražus Pasirodymas
Šv. Vincento par. 62 L. 

Vyčių kuopa kovo 3 d. iškil
mingai minėjo savo Patrono 
Dieną.

Per 10:30 vai. Mišias visi 
kuopos nariai, lietuviškų 
spalvų kaspinėliais pasipuo
šę, ėjo bendrai prie Komuni-

Kovo 9 d. šv. Juozapo par. 
bažnyčioje bus atnašautos 
dvejos mišios: 7 vai. už bu
vusį parapijos kleboną kun. 
Siaurusaitį, (10 metų miri
mo sukaktis), o 7:30 vai. už 
parapijoje dirbusį kun. Vaš
kelį, mirties trijų mėnesių 
sukaktį minint. Abejos mi
šios sudėtinės. Aukas, kaip 
ir kitais metais, surinko Ona 
Jakštienė.

Tai labai pagirtinas para
pijiečių prisiminimas savo 
geradarių dvasios vadų.

draugija. Jaunimas turėtų 
irgi dalyvauti bendroje Ko
munijoje.

Mūsų parapijos klubiečiai 
seniai žada prie Šv. Vardo 
draugijos prisirašyti, bet vis 
tik žada, o mes laukiam. 
Laukiam jų jau antri metai, 
bet nenustojam vilties, kad 
jie savo pažadą išpildys.

Krepšininkai praeitą sek
madienį žaidė Transfigura
tion salėje. Jaunieji su St. 
Mary’s pralaimėjo. Vyres
nieji su St. TJiomas laimėjo. Ji-p--ivt'..— k
;TlCE is hereby given that License No.is hereby’ 'given

RL 2211 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 575 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL2111 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 629 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STRAND RESTAURANT CORP.
629 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

<s> ____________________
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2263 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 34 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

B. & B. BAR & GRILL. INC.
34 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5515 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 3501—11 Quentin Rd., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

FRANK JOSEPH DE LEO
3501—11 Quentin Rd., Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1449 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 949—955 Willoughby Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

BROOKLYN LABOR LYCEUM, INC. 
949—955 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
W22 has been issued to the undersigned to 
sell wine at retail under Section 132A of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises 

DOMENICO SCOTTO
318 Court St., Brooklyn, N. Y.

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

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

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

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

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

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

B. J. SHAWKOIIIS
(AšakŪnas) .

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJA8

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrįson, N. J.

Kovo 5 d. sąjungietės nu
tarė ruošti margučių balių 
balandžio 7 d.; pelnas klebo
nijos statybai. Išrinktos at
stovės į seimelį ir federaci
jos susirinkimus.

Serga Petras Bagočiūnas. 
Linkime greitai pasveikti.

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

sekmadienį, kovo 10 
šv. Vardo draugijos suaugę 
vyrai eis bendrai prie šv. 
Komunijos 8 vai. mišių me
tu. Visi nariai prašomi da
lyvauti.

Draugijos valdyba.
WILLIAM H. VAN VLECK. INC.

76 Montague St., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No 
GB 11942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
Fulton St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the 

MARIA SCHMIDT 
Four Star Delicatessen

1808A Fulton St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5563 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 2108 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ARAGONA
2108 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1799 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 196 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO LICAVOLI 
Rex Tavern

196 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5518 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 13—-15 Grand St., Ext., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises.

MICHAEL NEWMAN 
Lucky Bar & Grill 

13—15 Grand St., Ext.. Brooklyn,

Atsilankė svečias iš 
tuvos ir paliko seniai 
kiamų Lietuvoj gamintų sal
dainių. Tas svečias—vienas 
anglų laivas.

Pirmiau nebuvo galima 
gauti visoj Amerikoj lietu
viškų saldainių ir, gal būt, 
tai buvo paskutinis svečias, 
kuris atgabeno tą dovaną; 
iki karas pasibaigs, gal dau
giau ir nepristatys.

Būtų tikrai puiki dovana 
suteikti savo pažįstamiems, 
draugams skanių saldainių, 
kurių svaras kaštuoja 60c. 
ir specialėj dėžutėj du sva
rai $1.20. Saldainiai yra 
vaisinis mišinys ir gaunami 
J. Ginkaus, saldainių krau
tuvėj, 495 Grand St., Brook- 
lyne.

Lie- 
lau-

lietis dzūkas kun. J. Bak 
i (Rochester, N. Y.): 

Pasakei tiesą apie Vii
Brooklyne, kur 
kitų kuopų atstovu 
drai priėmė Apreiškę 1>6 ra^> kurs žmonėnu 
bažnyčioje Komuniją nebeatidarys į dos 
sų kuopos buvo nimį k Tikrai taip bus. Ai
saite, Lažaunikaitė, ^*au vietoje rakti 
liauskaitė, Glatkiūtėfe08 Vartų gižiai8, rė 
nytė ir Vasiliauskas k su ypatingi 
skritis tinkamai užrašu. Kataliki 
v __ , , v _  <n«i ir4-z-»
sv. Kazimiero šventę. 8ys yra atdaros, rakto ne 

fcalauja; paveikslas gi ta 
dis galėtų dar suminkš 
j ir dosnesnėmis padaru 
katalikams gal būt 

o daiktu ir raktas.
Galų gale kam gi reiks 
os ir tos aukos, jei ji

Šį sekmadienį, kom 
bus metinė vyčių 
muni ja. Jau beveik
rinta, kad visi kuopos 
dalyvaus. Kas dari 
prisidėti, prašom ji08 ir l0s auK0S> Jei J1 
komisijai. Pakviesti * turi tiek auks0 1 
gas iš Maspetho, nt ko; s dlrbdlnt 

karas kun. Collins į F 
par. vikaras kunigu | 
Donald. Komunijos; F 

mas bus 10:30 vai 
metu, o bendri pj

SAVAS PAS SAVA RODO 
PAVEIKSLUS

Kovo 8, 9 ir 10 d.d. pilie
čių klubo salėje, 280 Union 
Avė., 7:30 vai. vak., Jonas 
Dumčius — Savas Pas Savą 
rodys įdomius paveikslus iš 
Tarzano gyvenimo. Be to, 
bus rodomi labai turtingi 
paveikslai apie Italiją, Šve
diją ir kitus įdomius daly
kus; priede bus parodyta 
viena komedija su Charley 
Chaplin. Bilietai 35c., vai
kams 15c.

RL 1821 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 399 Nostrand Ave., & 295 
Putnam Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY NUDEL & " “...........
Buckhorn

399 Nostrand Ave.
& 295 Putnam Ave.

NOTICE is hereby given that license No 
RL 6102 has been issued to the undersinged 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 553-555 Fulton St., and 6- 
8-10 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MEYER’S CANDIES, INC. 
553—555 Fulton St.,
6—8—10 DeKalb Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1663 has been issued to the undersigned 
to sell beer, -wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Bevarage Con
trol Law at 914 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar & Grill 

Broadway, Brooklyn,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2334 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 406 So. 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5528 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 30 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 350 Flatbush Ave., Ext. Bo
rough of Brooklyn, County of Kingš. 
be consumed on the premises.

CASA DEL RITZ, INC.
350 Flatbush Ave., Ext., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW58 has been issued to the undersigned 
to manufacture ' wine under Sec
tion 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 182—15th St., Borough cf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH DELLA MONICA 
Delmonico's

182—15th St., Brooklyn,

914

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1751 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 3147—53 Voorhies Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

AUGUST L. ROEDER 
Roeders Beach

3147-53 Voorhies Ave., Brooklyn.

N.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1617 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 713 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY JURIS, ADMINISTRATOR 
Estate of Harry Juris

713 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1877 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 72—74 Van Dyke St., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.
EVA SHAINMAN & ABRAHAM RESNICK 

Ideal Restaurant
72—74 Van Dyke St., Brooklyn, N. Y.

. Bakšio siūlymą no 
ne dar papildyti: 
Vilniaus Kraštui 

ilia Aušros Vartų su y 
ngais užrašais ir 
paveikslų galėtų išleist 

ibnino Pilies, Dr. Basa 
Moteris, kuri gyn ičiaus ir kitokius reikš 

darbo, ji negyvena,ll gus paveikslus, susiju 
ja.

Drau 
Rem

su Vilniaus gyvenimu 
įbutų daug reikšmingiai 
ilgiau. Išleisti milžiniš 
sumas raktams liedint 
grynas nesusipratimą

jai išdekoruoti. Via | ______ ‘
kas nuo Crescent St įvaįrįos įstaigo 
(Jamaica linijos) Pi esančios g( 
jama be mažų vaią*

Kreipkitės į: 38 
j Brooklyn, N. Y.

nformuotos apie išeiv: 
Klėtį, jos visuomenių 

bet ne kartą tenk 
i, kaip silpnai ten i

at 182 
County of Kings, 
1>!em'SeSJOSEPH DELLA MONO 

Delmonico's 
182—15th St.,________

NOTICE is hereby given 
RW 292 has been issued to the . 
to sell beer and wine at retail I 
tion 132A of the Alcoholic B<re 
trol Law at 3712—14—-13 Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

ANDREW ERCOLIbO 
Red's Restaurant 

3712—14—13 Ave., BrocUa

NOTICE is hereby given that If 
RL 2131 has been issued to the E 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 132A of the Alcoholic 
trol Law at 95 Bedford Ave, 
Brooklyn, --------
on

vadovavo centro 
finu L. Ketvirtis. Svei- 

___ mo kalbas pasakė kun. 
tothuer Pikalnis, kun. A. Pe-

, County of Kings, to be 
the premises.

FRANK DALEY & AMH
PLONSKIE

Bedford Ave.

W redaktorius, ap 
valdyba ir kuopų at- 

i. Vietinės kuopos var
gusius svečius pa- 

vicepirm. K. Kaz- 
Bendrų pusryčių 

Wa buvo nepaprastai 
gyva, M. Norkūnas

Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2105 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine an<L liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8500 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2062 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 1274 Fulton St., & 542A Nos
trand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

NORMOND REST. INC.
1274 Fulton St.,
A-K-A 542A Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1814 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 400 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TIMOTHY GAVAGAN
400 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1970 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 4616—5 Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN KEAN
4616—5 Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licen >e No 
RL 6481 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 43 Debevoise PL, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT RECREATION 
CENTRE, INC.

43 Debevoise PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2309 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 179 Greenpcint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY * ALFRED STOGNIEW 
179 Green point Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tnat License No 
RL 2259 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 99—5th Ave. & 6-8-10 Tark 
Place, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

PATRICK J. MURPHY 
99—5th Ave., & 6-8-10 Park PL,

Brooklyn, N. Y.

95

NOTICE is hereby given that 
RL 2293 has been issued to the 
to sell beer, wine L..‘ 
Section 132A of the Alcoholic 
trol Law at 194 Livingston St., 
Brooklyn, County of Kings, to « 
on the premises.

ROSS REST. INC. 
194 Livingston St., Broottl

NOTICE is hereby given that 
GB 11738 has been issued to the c 
to sell beer at retail under j 
75 of the Alcoholic Beverage C 
at 2945 Fulton St., Borough cl 
County of Kings, to be consumes1 
premises.

HENRY BREMER 
2945 Fulton St., Br»w

NOTICE is hereby given that 
RL 1770 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 132A of the Alcoholic 
trol Law at 1513—15—69 St., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

FRED GUGUELMELU 
1513—15—69 St., Brooklp.

NOTICE is hereby given that W 
RW300 has been issued to the d 
to sell beer and wine at retail ® 
tion 132A of the Alcoholic BereJ 
trol at 1145 Broadway, Borough’ 
lyn, County of Kings, to be ccsS 
the premises.

SAMUEL FRADIN 
1145 Broadway. Brooklet-

NOTICE is hereby given that 
RW418 has been issued to the 
to sell beer and wine at re® 
Section 132A of the Alcoholic 
trol Law at 485—187 Nostrand 
rough of Brooklyn. County of 
be consumed on the premises.

FRIEDRICH JULIUS M 
485—487 Nostrand Ave.. Brooklf*

NOTICE is hereby given that 
RW 318 has been issued to the 
tc sell beer and wine at retail 
tion 132A of the Alcoholic 
trol Law at 755—3rd Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

BENITA TAMEUS
7 55—3rd Ave., Brook

NOTICE is hereby given that 
RW 468 has been issued to the 
to sell beer and wine at retail U 
132 A of the Alcoholic Beverage 
Law at 168 Marcy Ave., Borough1 
lyn, County of Kings, to be eolS 
the premises.

LITHUANIAN ATHLETIC 
168 Marcy Ave. •BrooUj*

NOTICE is hereby given that V 
RW 444 has been issued to the 
to sell beer and wine at retail 
tion 132A of the Alcoholic B 
trol Law at . 128 No. 10 St., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

JOHN ANDERSON
128 No. 10 St.. Brookbt

Broom vyčius visada palikti 
įl ®ais organizacijos ide- 

HSriS k remti lietuvišką

ypač savo apylinkėj
„Amerikos” laik-

is įvyko tuojau po 
pusryčių. Apskrities 
ir svečius pasveiki
ns kuopos pirm. J. 

. ■ Ilgesnę kalbą pa-
A. Norkūnas; jis 

■ atvykęs padėkoti 
apskričiai ir vi-

r 
č
c

I 
j 
k

S 
s 
n 
ti 
s:

WlO MĖNESIO
Įduodame rakai

J” *?Greby K‘ven ‘h’1 
RW 322 has been issued to lhe 
to sell beer and wine at retail 
tion 132A of the Alcoholic 
trol Law at 1833—1835 Strauss 
rough of Brooklyn, County of Kk 
consumed on the premises.

11l2,VMcANIAN peasants, 1833—1835 Strauss St., B

įvairius rakant 

Mmis Pasirinki]

SETS — PARI 
^'KITCHEN SI 
W8 - MATRASAI

JMd chair c
^TAI RAKAN]

•'M. PETRAITIS, 1 
tond Street,

Tet EVergreen


	1940-03-08-AMERIKA-i7-8

