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Lietuvos vyriausybės įgaliotinio rūmai Vilniuje. Juose anksčiau yra gyvenę Vilniaus 
vyskupai, vėliau Rusijos gubernatoriai, o lenkų laikais—Vilniaus vaivada. Lietuvos 
vyriausybės įgaliotiniu Vilniaus kraštui yra ministerio pirmininko pavaduotojas Kazys 
Bizauskas.

Lietuvoje Gyvai Rūpinamasi Rytojum
areikštos pastabos dėl 
liaus Rakto susilaukė at- 
sių, pritariančių mūsiš- 
nuomonei. štai įdomus 
sakymas, kurį parašė 
ietis dzūkas kun. J. Bak- 
t(Rochester, N. Y.) :

. apie Vil- 
js raktą, kurs žmonėms 
žiu nebeatidarys į dos- 
ią. Tikrai taip bus. Aš 
ūlyčiau vietoje rakto 

. i ros Vartų gražiais rė- 
Dv»L11 5 Paveikslą su ypatingu

i 5ioje užrašu. Katalikų 
i ys yra atdaros, rakto ne- 

alauja; paveikslas gi tas 
is galėtų dar suminkš- 
; ir dosnesnėmis padary- 
Nekatalikams gal būtų

Pereitą aek^ 
kuopos atstok 
apskritiej 
Brooklyne, kį 
kitų kuopn juE 'T

* ’asakei tiesą drai pnemeAph 
bažnyčioje Koį 
sų kuopos bum

alima 
lietu- 

l būt, 
rečias, 
vaną; 
1 dau-

skritis tinkam 
šv. Kazimiero

Šį sekmadiaį 
bus metinė vyį 
munija.1 Jau į 

ovana'rinta, kad visiį i daiktu ir raktas, 
aiems, dalyvaus. K# ' ' '
laimų, prisidėti, praį js ir tos aukos, jei jie 
i 60c.
1 sva-

Jalų gale kam gi reika-

BALTIJOS MINISTERIŲ 
PASITARIMAS

Ryga. — Kovo 14 d. čia 
prasidėjo Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos užsienių reikalų 
ministerių konferencija, ku
ri tęsis iki kovo 16 d.

Estijos žurnalistų sąjun
ga pakvietė Lietuvos ir Lat
vijos žurnalistus suruošti 
ekskursiją į Estiją.

tiki ateinančiu 
kurs atnešiąs 

švie-

RIBBENTROPO LANKY
MASIS ITALIJOJE

imami 
krau-

šrook-

RODO

komisijai, hb uvoje turi tiek aukso ir 
gas iš Maspetk.
karas kuu Co? us? Keista!” 
par. vikaras fe ----------
Donald. Komsr m. Bakšio siūlymą no
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se srityse imame virsti šei
mininkais. Atbėgėlių į Vil
niaus kraštą su internuotuo- 
siais bus apie 50,000, nepilie- 
čių iš viso bus apie 120,000. 
Taigi, našta labai svari, 
ypač, kad mūsų ūkis vis la
biau paliečiamas ir kada ka
rinės blokados darosi vis re
alesnės. Nežiūrint to eko
nominis gyvenimas dar neiš
eina iš normalių vėžių. Bet 
kaip ilgai galėsime ištverti, 
sunku pasakyti. Žinodami, 
kad kitur dar blogiau, ne- 
stingstame nusiminime.

Naujieji mūsų protekto- 
riai į vidaus reikalus nesiki
ša. Žinoma, pas mus viešai 
nepatogu rašyti ir sakyti, 
kad šiaurėje jiems nesiseka, 
bet vis dėlto žinome, kad vil
kas uodegą ežerų eketėje 
prišalo ir nemalonus daly
kas laukti pavasario. Sovie
tų kariai, radę pas mus sta
tines sviesto, paltis lašinių, 
virtines dešrų, manė, kad tai 
tik propagandai, tačiau šią 
„propagandą” mes tesėjome 
ir todėl jų nuotaika darosi 
labai abejinga. Jie gyvena 
visai užsidarę, kuo tiek mes, 
tiek jie patenkinti.

Vokietija noriai valgo mū
sų skanumynus, tačiau už 
juos aukso nežvangina, o 
prekių už juos žada tik vė
liau. šlubuoja mūsų parda
vimas užsieniui; jis dabar 
vyksta kita kryptimi ir kito
kiomis prekėmis.

rMūC11 inHjajięt o:xr«rA.niT^P-

(Mūsų specialaus korespondento)

Buvau neseniai Vilniuje. 
Teko susitikti su įžymiais 
lenkais. Jie 
pavasariu,
pražuvusiai Lenkijai 
sesnį rytojų. Jie tikisi at
statyti Lenkiją ir gauti dau
giau žemės ir žmonių, nei 
turėjo. Tikrieji vilniečiai, 
ypač neturtingesnieji, nesi
skundžia, nemaža dalis jų 
džiaugiasi nauju šeimininku, 
tačiau lenkų inteligentija vi
siškai nereali ir honoro ne
atsisako. Jiems vis sunku 
susiprasti su tuo, kad reikia 
būti pavaldiniais tų „mažųjų 
litvinų”. Jų stačiokiškumas 
ir priešinimasis darosi vis 
drąsesni, bet ir mūsų ranka 
vis griežtesnė. Žinoma, pla
taus mosto, aiškaus plano, 
griežtesnių permainų ne
daug, bet tai juk mūsų sa
vybės, kurios nelengva pa
keisti. Tačiau Vilniuje vis 
labiau įsitvirtiname ir viso-

Roma. — Vokietijos užsie
niu reikalų ministeris Rib
bentrop kovo 10-11 d.d. lan
kėsi Romoje, kur turėjo pa
sikalbėjimus su popiežium 
Piju XII, Italijos karalium 
Viktoru Emanueliu, Musso- 
liniu ir užsienių reikalų mi- 
nisteriu Ciano. Italų spau
da skelbia, kad pasitarimuo
se su italų vyriausybe pa
tvirtintas Vokietijos Italijos 
bendradarbiavimas įvairiose 
srityse. Paliesti ir ekonomi
niai klausimai. Ribbentro- 
pui išvykus, paskelbta, kad 
italai ir toliau pirks vokie
čių anglį, tik pristatymui 
bus panaudoti ne laivai, bet 
geležinkeliai. Anglai, sulai
kydami Italijos laivus su vo
kiečių anglimi, tikėjosi pri
versti italus pirkti anglį 
Anglijoje.

Pasikalbėjimui su popie
žiumi teikiama didelės reikš
mės, nes Ribbentropo apsi-

įgais užrašais ir para- 
paveikslų galėtų išleisti 
mino Pilies, Dr. Basa- 
čiaus ir kitokius reikš
tus paveikslus, susiju- 
į su Vilniaus gyvenimu, 
būtų daug reikšmingiau 

I8KTMi?iau- Išl,e;sti ““T1!: 
sumas raktams hedinti 
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Moteris, kuri

ja.

jai išdekoruoti 
kas nuo Cresce 
(Jamaica linijos1 
jama be maap.
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NOTICE is ha* 1*

Ar reikia aiškinti, kad ka
talikai sudaro patį gyvenimo 
upės vidurį, tikrą centrą, o 
kitos grupės ar srovės pliuš
kena pakraščiais.

SUOMIJOS RUSIJOS KOVA SUSTABDYTA PREKYBOS DERYBOS 
VYKSTA SKLANDŽIAI

etuvos įvairios įstaigos 
[ai skelbiasi esančios ge- 
[nformuotos apie išeivi- 
padėtį, jos visuomeninę 
tą, bet ne kartą tenka 
|bti, kaip silpnai ten in-

Gal daugeliui bus įdomu 
žinoti, kaip jausis mūsiškiai 
komunistai, kurie buvo užė
mę labai nepavydėtiną po
ziciją Suomijos Sovietų Ru
sijos karo atžvilgiu. Jų re
daktoriai visom pajėgom 
šaukė, kad Sovietai kariau-

Helsinkis. — Kovo 13 d. 
11 vai. ryte Suomijos-Sovie- 
tų Rusijos fronte sustabdy
ti šūviai po to, kai pranešta, 
kad Maskvoje Suomijos ir 
Sovietų Rusijos vyriausybių 
įgalioti atstovai pasirašė tai
kos sutartį. Suomijos vardu 
sutartį pasirašė ministeris 
pirmininkas Ryti, ministeris

pūtį teritorijos ir šiaurinė
je Suomijos dalyje, tik be 
Petsamo uosto, kurį rusai 
buvo užėmę.

Be teritorijos, Rusija gau
na ir kelias privilegijas. 
Petsamo uosto apylinkėje 
rusai turi teisę pervežti be 
muito prekes iš Norvegijos. 
Dar šiais metais per Suomi-

Berlynas. — Praėjusią sa
vaitę čia prasidėjusios Lie
tuvos ir Vokietijos prekybi
nės derybos vyksta sklan
džiai ir manoma, kad greitai 
bus sudaryta sutartis.

VIEŠIEJI DARBAI TĘSIA
MI TOLIAU

Kaunas. — Lietuvos vy-
žg-g?g

TV 11
Į nių buvo"rerikaina~apsk^iesi ^uuiricLu sua LOim a a uraexr 
'valdyba: pirm. S. K. Luko-'kariniai laivai: vienas 35,000 
ševičius, 134 kuopos; vice- 
pirm. Povilas Mikšys, 200 
kp. narys, iš Linden, N. J.; 
rašt. A. Spaičys, 115 kp. na
rys ir ižd. V. Pūkas, 135 kp. 
narys.

Sekantis apskrities kuopų 
atstovų suvažiavimas, kvie
čiant 19 kuopai, bus Newar- 
ke, N. J., 180 New York Av„ 
Šv. Jurgio Dr-jos salėje, šių 
metų birželio mėn. 16 d. Vi
sos apskrities kuopos pasi
stenkite apskrities suvažia
vime dalyvauti.

S. K. Lukas.

“fns vadovavo centro 
!lrm. L. Ketvirtis. Svei- 
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is. Bendrų pusryčių 
ka buvo nepaprastai 

M. Norkūnas 
vyčius visada palikti 

oais organizacijos ide- 
ir remti lietuvišką 

ą, ypač savo apylinkėj 
imą „Amerikos” laik-

ėdis įvyko tuojau po 
į pusryčių. Apskrities 
us ir svečius pasveiki- 
Jtinės kuopos pirm. J. 
ičius. Ilgesnę kalbą pa- 
M. A. Norkūnas; jis 
kė atvykęs padėkoti 
hrčių apskričiai ir vi

raštininkavo A. Spaičys.
Po ilgų ir karštų kalbų bei 

ginčų vajaus reikalu, apskri
tis nutarė per kuopas reika
lauti, kad busimasis Susi
vienijimo Seimas paskelbtų 
nuolatinį naujų narių vajų, 
kuris tęstųsi be pertraukos 
per ištisus metus, ir kad bū
tų visai panaikintas įstojimo 
Susivienijiman mokestis, nes 
jis daug kenkiąs naujų narių 
gavimui.

Kadangi LRKSA. 52 sei
mas, įvykstąs gegužės 20-23 
d.d., Hotel Bancroft, Wor
cester, Mass., yra patogus 
pasiekti, tad būtų negražu, 
jei kuri nors šios apskrities 
kuopa jame nedalyvautų.

Raginu visas kuopas pasi
stengti ir rengtis jau iš ank
sto seimui. Taip pat nepa
mirškite sumanymų konsti
tucijai keisti; reikia tai pa
siųsti raštu Statutų Komisi-

tonų, kitas 45,000 tonų. Be 
to, yra 11 karo laivų patai
symui.

New Yorko miestas nupir
ko 1 ir 9 Avė. viršutinius 
geležinkelius ir nutarė juos 
nugriauti. Vietos piliečiai 
sukėlė trukšmą ir teismo ke
liu reikalauja, kad miestas 
paliktų tuos geležinkelius.

LIETUVIŲ BASKETBOLO 
ŽAIDĖJAMS!

Brooklyn, N. Y

Brooklyn© Grab oriai

ĮVAIRIOS ŽINIOS

J. McKeever, namo savi
ninkas, kurio name gyvena 
policininkas, pareik alavo, 
kad pastarasis išsikrausty
tų. Policininkui nepaklau
sius, McKeever sudaužė jam 
su gelžgaliu galvą.

Kvietimas
Brooklyn© Angelų Karalie

nės parapijos jaunimo klu
bas, su savo basketbolo Žai

Paieškau savo vyro Felix 
Petkiewich ( Petkevičius), 
kilusio iš Telšių, Kauno ap- 
skr. Greičiausiai išvyko į 
Lietuvą 1923 metais. Paieš
kojimo priežastis: mirė jo 
duktė Bertha Putnam, pa
likdama kūdikį.

Jei kas žinotumėt apie Fe
lix Petkevičių, malonėkite 
pranešti, Mrs. Anna Putnam, 
578 Westchester Av., Bronx, 
N. Y., nes kūdikis reikalin
gas globos.

Tel. EVergreen 7-4335

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y.

STagg 2-5043 Notary Public

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8-9770

ASARIO MĖNESIO IŠPARDAVIMAS! Brooklyn© ir Queens ne- 
judomų nuosavybių savinin
kai atsišaukia į bankus, kad 
mokesčiai už paskolintus 
nuosavybėms pirkti pinigus 
būtų pratęsti ilgesniam lai
kui.

Woodhaven piliečiai reika
lauja, kad miestas pratęstų 
Fulton gatvės požeminį gele
žinkelį iki Jamaica. Be to, 
jie nori, kad Jamaica Ave. 
geležinkelis būtų nugriautas 
ir ta gatve būtų paleisti au
tobusai.

NOTICE is heiw^' 
RW 322 hns ba»JįŲ 
to sell beer jjX 
tion 132A of 
trol Law at 
rough of 
consumed on

ROUMA10^\ 
1833—1835 Strt*“

rduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

GDROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
•UCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

Tel‘. EVergreen 7-8451

New Yorko tarybos narys 
J. T. Sharkey, pasiūlė rezo
liuciją, kurioje reikalaujama 
viešose mokyklose paskirti 
vieną valandą savaitėje reli
gijos pamokoms. Tos pamo
kos būtų duodamos parapijų 
įstaigose ir už jas būtų duo
damas kreditas viešose mo
kyklose.

Šiemet šv. Jono universi
tete, Brooklyne, mokosi 7,- 
450 studentų.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AI8KRYMAS gamintas namie 15 geriausios Smetonos. ALUS 15 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKITĖS;

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

Manhattan Liquor Store
264 Grand St., Brooklyn

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

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

BROOKLYNE

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Avė., 
Brooklyn, N. Y. ' 

(Pried pat AprelAklmo bažnyčią)

Duodu automoblUus vestuvėms, 
krikStynoms ir visokiems 

paslvažlnSJimams.

Phone STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTARY PUBLIC

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

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHAUNS 
(Šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr.

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves 

- $150 ------- 
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.

Tel. Newtown 9-4464

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA K. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.



Vilniaus geležinkelių stotis, kur dabar vyksta didelis judėjimas.

IŠ TĖVŲ ŽEMES

L. K. Federacijos Apskrities Valdyba.

MASPETHO ŽINIOS
NAMŲ SAVININKAMS

ATLANKĖ GARNYS

tęsis

Girdėjęs.

gaiš yra 100 dol. Pasižadė
jimų yra gražus skaičius, 
bet juos paskelbsime vėliau.

koncertas gražiai pa- 
Gaila, kad žmonių 

nedaug. Priežastis— 
pylė visą dieną, o kar-

Atsargumas yra išminties 
motina.

PAVYKO BAŽNYTINIS 
KONCERTAS

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

PATALPŲ FONDAS 
DIDĖJA

MINČIŲ ŽIUPSNELIS 
Surinko

Eleonora Bartkevičiūtė

Kam sunkenybės atima 
norą, tas mažai tenuveiks. 
Kas turi noro kovoti, tas 
niekad nepails.

—J. Hutter.
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Šia savaitę misijos. Tė
vas Mėšlys jas gražiai veda. 
Parapijiečiai gausiai lanko
si. Visi stengiasi pasinaudo
ti Dievo malonėmis.

„KETURI DRISKIAI” 
RUOŠIASI
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4 <ftus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudotl rastai korespon
dentams negrąžinami, Jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

JUOZAS B. LAUČKA — Redaktorius.

DANTELIUS J. A VERKA — Vedėjas.

Hitlerio Atstovas Vatikane
Kai pernai Vatikane buvo ruošiamasi popiežiaus Pi

jaus XII vainikavimo iškilmėms, visų civilizuotų pasauly
je valstybių vadovai siuntė savo sveikinimus ir ypatingus 
atstovus dalyvauti tose iškilmėse. Tik iš Berlyno nelė
kė telegramos, nors Vokietija ir Vatikanas palaikė oficia- 
linius santykius. Hitleris gal negalėjo užmiršti, kad jo 
lankymosi Romoje metu dabartinio popiežiaus pranokė
jas Pijus XI išvyko į vasarnamį ir apgailestavo, kad to
mis dienomis Romą puošė ne Kristaus kryžius.

Bet kitoks vaizdas už metų, šios savaitės pradžioje 
Romoje lankėsi Hitlerio dešinė ranka užsienių politikoje, 
užsienių reikalų ministeris Ribbentrop. Jis įsiprašė po
piežiaus priimamas. Popiežius sutiko jį priimti ir atvyko 
Ribbentropas su Hitlerio sveikinimais. Jo pasikalbėjimas 
su popiežiumi tęsėsi 65 minutes. Ką juodu kalbėjosi, dar 
niekur nepaskelbta, bet nacių įžymus pareigūnas parodęs 
daug palankumo ir nuolaidumo. Jis prašęs popiežiaus ir 
toliau remti taikos žygius dabartiniam karui užbaigti. 
Galima įsivaizduoti, ką į tai popiežius atsakė. Jis tikriau
siai priminė savo taikos planą, pareikštą praėjusių Kalė
dų metu.

Popiežiaus tada paskelbtas taikos planas—turi būti 
pasiekta taika su teisingumu. Visos tautos turi laisvę 
ir teisę gyventi. Tarptautiniai pasižadėjimai turi būti 
gerbiami. Tai planas, kuris grobikiškiems tautų vadams 
nepriimtinas. Bet tai aukštas siekimas, nuo kurio negali 
atsisakyti jokia dorovinė pajėga.

Gal ir Hitleris pradeda suprasti, kad kardo ir bombos 
laimėjimas labai laikino pobūdžio, kad tautos pavergimas 
kelia tik naujų neramumų šaltinius, kad vien tik medžia
giška gerovė nepatenkins žmogaus siekimų, nenuramins 
jo dvasios. Ir todėl jis siuntė savo atstovą pas asmenį, 
kurs neturi nei tankų, nei nuodirf^dujų, nei bombarduo
jančių lėktuvų. Jis pamatė, kad pasaulio dėmesys

—-v- ? , , ----- ----- ~

6. Rezoliucijų svarstymas ir priėmimas.
7. Darbo komisijų rinkimai.
8. Nauji sumanymai.
9. Seimelio uždarymas.
Visos apylinkės lietuvių katalikų organizacijos kvie

čiamos atsiųsti į seimelį po 5 įgaliotus atstovus ir neribotą 
skaičių svečių. Į seimelį taip pat kviečiami visi lietuviai 
katalikai, kuriems rūpi šios apylinkės lietuviška katalikiš
ka veikla.
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—Pernai sausio 1 d. iš, 
viso radijo abonentų Lietu
voje buvo 59,527, o kovo mė
nesį, netekus Klaipėdos, be
liko 54,896. Per pusmetį, iki 
spalių 1 d. tas skaičius pa
didėjo iki 59,393. Šįmet sau
sio 1 d. jau su Vilniaus kraš
tu Lietuvoje yra 77,562 ra
dijo abonentai. Iš viso ben
drojo skaičiaus Vilniaus sri
tyje yra 15,511 abonentų.

— Suvalkijoje (penkiose 
apskrityse), Žemės Ūkio mi
nisterijos surinktais duome
nimis, yra 15,773 hektarai 
durpynų; Alytaus apskrity
je 2,383 ha, Marijampolės 
apskr. 10,187 ha, Vilkaviškio 
apskr. 1,163 ha, Seinų—800 
ha. ir šakių 1,240 ho. Viso 
šių apskričių durpynuose 
esama apie 680 milijonų ku-

• „Amerikos” Patalpų Fon
das jau gauna visai rimtą 
pradžią. Praeitame numery
je paskelbėme, rkad vienas 
bičiulis buvo pirmutinis au
kotojas paskyręs 50 dolerių. 
Šiomis dienomis susilaukė
me ir antro bičiulio.

Alfonsas Stankevičius, New 
Yorko lietuvių veikėjas, dos
nus savo aukomis Lietuvai, 
neužmiršo ir „Amerikos”. 
Jis atėjo į mūsų įstaigą ir 
paklojo ant stalo penkias 
dešimtines grynais pinigais. 
Tai antras „Amerikos” bi
čiulis, kurs savo pažadą iš
pildė visu šimtu nuošimčių.

Alf. Stankevičius labai 
rūpinasi „Amerikos” reika
lais, nes jam artima ir bran
gu viskas, kas tarnauja lie
tuviškumui. Prieš keleris 
metus jis savo vienintelį sū
nų leido mokytis į Mariana- 
polio kolegiją, o vėliau, jam 
baigus kolegijoje vidurinės 
mokyklas kursą, leido išva
žiuoti į Lietuvą, kad tik iš
liktų tikras lietuvis. Kai tik 
buvo paskelbta, kad Lietuva 
išleidžia Vilniaus paskolos 
lakštus, jis buvo pirmas lie
tuvis amerikietis, nusipirkęs 
tų lakštų už pilną šimtinę. 
Be to, gausiai yra aukojęs ir 
Ginklų Fondui. Taigi, kas 
dosnus lietuviškiems reika- 

x lams Amerikoje, tas dosnus
Lietuvai.

Biuo metu „Amerikos” Pa- 
jllpų Fonde grynais pini-

Gavome iš Pennsylvanijos 
įdomų laišką, kurį parašė 
„Keturių Driskių” vardu 
Ant. Jančaras. Jis sakosi 
matęs „Amerikoje” praneši
mus apie „Amerikos” Pava
sario Balių, kurio progra
mos stambią dalį teks jam 
ir jo trims broliams išpildy
ti. „Amerikos” skaitytojams 
ir jų draugams gali būti la
bai įdomu žinoti, kad pagar
sėję Pennsylvanijos juokda
riai „Keturi Driskiai” yra 
keturi broliai Jančarai, šioje 
šalyje gimę ir augę lietuviai 
jaunuoliai, kuriems labai 
miela ir artima lietuviška 
veikla.

„Keturi Driskiai
ruošę visus „Amerikos” 
vasario Baliaus būsimus 
lyvius džiaugsmingai 
linsminti, todėl nėra nei 
žiausios abejonės, kad 
liaus programa visiems
tiks. Tik prašom ruoštis ir 
jau dabar įsigyti bilietus 
„Amerikos” administracijo
je ar pas platintojus.

lo. Buvo malonu išgirsti ir 
patį choro vadą kunigą 
Bracken giedant solo. Kaip 
dirigentas, kun. Bracken la
bai įdomus, originalus. Jo 
kiekvienas mostas ištraukia 
iš choristų stiprius ir švel
niausius garsus, atitinkan
čius kūrinio dvasią.

Pasirodė ir par. choras, 
varg. Dulkės vedamas; jam 
ar tik ne geriausiai pasisekė 
sugiedoti kun. Čižausko ,Ant 
Kalvarijos’. Solo giedojo EI. 
Dragūnaitė, S. Kažemėkas ir 
M. Bujokienė. Atskirai gie
dojo ir vietinio choro vyrų 
grupė, bet šį kartą jai trūko 
vieningo susigiedojimo.

Koncerto programa baig
ta meistrišku Gounod Jeru
salem’ sugiedojimu; čia kun. 
Bracken parodė savo choro 
nepaprastą muzikalumą. La
bai gražiai sugiedotos ir Pa
laiminimo giesmės. Kleb. 
kun. Aleksiūnas pareiškė pa
dėkos žodį koncerto progra
mos dalyviams ir visiems 
atsilankiusiems, nepabūgu- 
siems labai blogo oro.

Didingos Apeigos Marijonu SeminariJ

pasi- 
Pa- 
da- 
pa- 

ma- 
ba- 
pa-

Kovo 3 d. Angelų Karalie
nės par. bažnyčioje įvyko tu
riningas bažnytinis koncer
tas, kurio programos didžią-

Parapijos rengtas bažny
tinis 
vyko, 
buvo 
lietus
tais net su sniegu didis vė
jas, padaręs daug nuostolių, 
siuto. Šiame koncerte atsi
lankė mažai jaunimo. Kur 
jis buvo ir kodėl neatsilan
kė ? Argi nebuvo galima 
krepšinio žaidimo atidėti ki
tam vakarui?

—,Lietuvos Cukraus’ ben
drovė su užsienio įstaigomis 
veda derybas statyti Lietu
voje ir ketvirtąjį cukraus fa
briką. Fabrikas turėtų būti 
statomas ateinančiais me
tais. Ketvirtojo fabriko ga
myba esą būtų skiriama 
daugiau eksportui, kuriam 
šiuo metu esama palankių 
sąlygų-

— Nepaprastieji šalčiai, 
kurie nuo pat Naujų Metų 
neatleisdami kankino žmo
nes, gyvulius, ir augmeniją 
visoje Europoje, vertė visus 
ne tik nustebti, bet ir susi
rūpinti ateitimi. Baltijos jū
ra visu rytiniu pakraščiu 
buvo užšalusi per 50-60 ki
lometrų. Nepaprastąja žie
ma susidomėjo ir mokslas. 
Pradedama _ aiškinti, kad

Parapijos vaikučių mo
kykla vedama, kaip jau se
niau rašyta. Sesutės deda 
pastangas, kad vaikučiai ne
tik tikybą suprastų, bet ir 
lietuvių kalbos pramoktų.

40 vai. atlaidai čia pat. 
Prasidės sekmadienį, 11 vai. 
mišių metu; baigsis antra
dienio vakare iškilmingais 
mišparais. Antradienio va
kare baigsis ir misijos. Pa
rapijos choras pasirengęs 
sugiedoti gražius mišparus.

Jau žinoma visa parengi
mų eilė: kovo 30 d.—Vyčių 
šokiai; bal. 7—Moterų Są
jungos kuopos Margučių ba
lius ; gegu. 12 d. — Rožan
čiaus d. Sekminių Vakarie
nė; geg. 19 d.—Choro teat
ras, vaidinimas ir šokiai; 
birž. 16 d.—laivu ekskursija. 
Gegužės 4 d. bus Altoriaus 
vaikų kauliukų žaidimo va
karas.

Šv. Vardo draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
šiandien vakare, tuojaus po 
pamaldų. Nariai prašomi su
sirinkti. Svarbu!

Draugijos bendra Komuni
ja bus sekmadienį, 9 vai. mi
šių metu. Visi parapijos vy- 

I rai dalyvaukite kartu su

Be pasiaukojimo, be atsi
žadėjimo ir valdymos nėra 
meilės, o nesant meilės, že
mės viešpačiu lieka egoiz
mas ir žmonių draugija tam
pa panaši į alkanų vilkų 
gaują. —M. Pečkauskaitė

Menkas, niekingas, baisus 
žmogaus gyvenimas, jeigu 
jis nėra susietas su visuome
ne ir jos idėjomis, tikslais.

—V. Putvinskis

Gyvojo ir Amžinojo Ro
žančiaus dr-jos vasario 25 d. 
ir kovo 3 d. turėjo laimėji
mą vakarus. Atsilankė gra
žus skaičius žmonių. Dr-jų 
narės sunešė daug dovanų. 
Ačiū narėms ir biznieriams 
už dovanas ir gražų atsilan
kymą.

Nuoširdus ačiū sesutėms 
pranciškonėms, s u r e n g u- 
sioms kovo 2 d. gražų vaka
rėlį kleb. kun. Kazimierui 
Pauloniui pagerbti, minint 
jo vardadienį. Dainos ir 
vaidinimas atlikta tikrai 
meniškai. Dalis programos 
atlikta kovo 3 d. parengime, 
pasveikinant mylimą klebo
ną. . A. S.

Novenos Pamaldos
Iškilminga novena prie šv. 

Juozapo ir gavėnios rekolek
cijos prasidės kovo 11 d. 7 
vai. vakare. Novena baigsis 
šv. Juozapo šventėje, kovo 
19 d., rekolekcijos — Velykų 
rytą. Pamokslus sakys tė
vas marijonas kun. Vincas 
Andriuška. Pamaldų tvar
ka: rytais 8 vai. Novenalės 
mišios ir pamokslas, vaka
rais 7:30 vai. novenalės mal
dos, pamokslas ir Palaimi
nimas (pirmą dieną 7 vai. 
vak.). Užbaigus noveną re
kolekcijų pamokslai 
per Didžiąją savaitę.

New Yorko lietuvių namų 
savininkų organizacijos 
svarbus susirinkimas įvyks 
penktadienį, kovo 8 d., 7:30 
vai. vak. Shalins-šalinsko 
grab. įstaigoj, .84-02 Jamai
ca Ave., Woodhaven, N. Y.

Atstovai, dalyvavę Al
bany konferencijoj, patieks 
savo pranešimus. Turėsime 
ir svetį kalbėtoją. Nepapras
tos svarbos reikalai šaukia 
visus namų savininkus akci- 
jon! Taigi, nariai ir nena- 
riai—visi atvykte į susirin
kimą. Valdyba.

Žinutės 

 

—Naujos ^klebonijos

Pas Ant. ir Eleną Butkus, 
gyv. 55 Taylor St., Brookly- 
ne, vasario 28 d. grįždamas 
iš pietinių valstybių, atsilan
kė ilgasnapis Garnys ir pa
liko jiems gražių lauktuvių 
—sūnų. Motina Šv. Cecili
jos ligoninėj, 484 Humboldt 
St.; ji sveiksta, o sūnus 
sparčiai auga. Džiaugiasi 
tėvai sūnaus susilaukę. Lin
kima jaunam lietuviui augti 
ir stiprėti.

Kovo 6 d. tėvų marijonų 
seminarijoje kunigais įšven
tinti keturi klierikai: An
drius Naudžiūnas ir Mikas 
Šmigelskis, iš So. Boston, 
Mass.; Juozas Kuprevičius, 
Providence, R. I. ir Pranas 
Aukštakalnis, iš Donaldson, 
Pa. Dijakonu įšventintas Jo
nas Baltrušaitis, Maspth, N. 
Y. Šventimus suteikė Jo 
Ekscelencija Arkivyskupas 
Amleto Cicognani, D. D., Šv. 
Tėvo atstovas Washington, 
D. C.

Garbingasis svetys atvyko 
į seminariją kovo 5 d. lydi
mas J. E. Rockfordo, III. 
vyskupo Eduardo Hoban, D. 
D. apie 8 vai. vakare. Sve
čius sutiko vienuolijos vado
vybė, seminarijos profeso
riai, klierikai ir būrys atsto
vų iš Chicago, Ill. Jo Eks
celencija, pasisveikinęs su 
namų šeimininkais, priėmė 
pasikalbėti L. K. Federaci
jos atstovus — pirm. dr. A. 
Rakauską ir sekr. L. šimu
tį. Paskui suteikė pasikal
bėjimą laikraščių reporte
riams. Kovo 6 d. 8 vai. ry
te seminarijos rūmai buvo 
jau pilni svečių. Didelis bū
rys dvasiškijos, seselių, gi
minių, pažįstamų. Buvo at
vykę iš toliau: p. šmigels- 
kienė du dukterimi iš So. 
Bostono, p. Aukštakalnienė 
su sūnumi, marčia ir dukte
rimi iš Donaldson, Pa. ir vi
sa minia iš Chicago ir apy
linkių.

9 vai. prasidėjo iškilmin
goji eisena į koplyčią. J. E. 
Arkivyskupui Delegatui a- 
sistavo kun. Juozas Mačiu- 
lionis ir kun. dr. Juozas Vaš
kas. Apeigų tvarkytoju bu
vo kun. prel. Leonas Binz, 
Apaštališkojo Delegato ka
pelionas. Šventimų eigą pri- 
žiūrėio seminarijos rekfo-

Kovo m. 15 d.,

Religija *
(Tęsinys)

Kovo m. 15 d., 194(

Jo Ekscelencijai J 
džiai padėkojo provi 
kun. dr. J. Navickas, 
brėždamas lietuvio t 
pasiuntinybę Amerikoj 
tuvių išeivijoje ir patjį 
nuolijos Tėvo Generolo j 
Vyskupo P. Bučio varį 
ko jo Jo Ekscelencijai i E“8. Tv . ,
didelę

enimas Ukrainoje 
1939 m. gegužės 15 < 

nunistų laikrašty „An 
joznik” labai įdomiai 
ytas gyvenimas S<

i Iš jo padu

lietuviams ir ypač tė^ 
rijonų vienuolijai. JG 
celencija dovanojo vį 
naujai įšventintiems 
turiningą veikalą „Tbe( 
tity in America”. Daię 
lonumo ir gražios no 
sukėlė ta smulkmėm, 
arkivyskupas Cantwell 
sai supiaustė iškilmių 
gą ir kiekvienam su 
mentais padalino, 
baigėsi labai gražioje į 
kilioje nuotaikoje.

„Ukrainiečių nacion 
jažnyčia, įkurta Lipkiv 
anaikinta 1931 m. 
(GPU sumišimų metu, 

įuvo iššaukti vietos i 
istų prieš vyriausybę 

eito ji dar turi daug 
jų ir kunigų, kurie s 
ebruodavo u k r a i r 
Įba, dabar tyčia pers 

ė j rusų kalbą ir pri 
įė prie Synodalės bažn 

minkai dažnai su 
ia iš kelių sektų į

Po pietų buvo apie /.grupe ir pasidaro gan? 
da laisvo laiko pasi 
su svečiais. Visi dalvvi 
rėjosi J. E. arkivys 
cognani nepaprastu 
durnu, tikru aukštos) 
gentijos demokratiš 
tuo atvirumu, kuris 
kiekvieno širdį. Jo a

juos išblaškyti. Pav 
ai atsitinka, kad vyr 

padeda ortodoksų
inkų visai į neorto 
endruomenę, bet ji 

ro, o klauso ir 
, kaip savo žmogai 
iešingai. Atrodo, ki 

kymas lietuvių mokslo $ jr ®a^os ir rūbai 
goję pasiliks malonus . vienodi. Tik: 
nimas ilgiems laikamjJ^P nesuprantama 

da kitus tikinčiuosi 
lėni su kitais labai g 

Įpranta ir pradeda 
ėti apie Dievą ir save 
čią. Konfesiniai ; 

Įsai pranyko: ortodi 
nai, reformatai i 

vitai visai susdrau

PRITARIA DIDE
LAIVYNU

Washington. — 
rūmai priėmė siūl 
skirti laivyno didinimLugely vietų susidar 
kalams 655 milijonus|ujj tikinčiųjų būriai i 
rių, už kuriuos bus
ta naujų kovos laivų 
tūkst. tonų), 22 pa 
laivų ir 1,100 pa 
lėktuvų. Vyriausybė 
dvigubai daugiau

ia, kaip reikia išna 
mūsų šalies krikšč 
ią dvasią ir maldas ? 
oliau tas pats komi 
kraštis šitaip rašo:

ūsų šaly tikinčiųjų 
ir apeigos visai pa 
pasidarė paprastoj

nerheii 
rius ir 
išlaisvi 
nes iš

Kove 
vietų k 
sirašė 
sutartį 
žmones

ANGLŲ KARIUO

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

Vakarienė ir Šokiai

No.

Pradžia 5 vai. vak.

Kauni 
metų sai 
užsieniui 
se milijo 
pernai pi

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

VALANDOS:
9—12 ryte 
1—8 vak.

Penktadieniais uždaryta
Tel. EVergreen 7-6868

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

NR Į fife 
siųsti ir spe-

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

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

Šventadieniais susitarus 
Tel EVergreen 8-9229

Lietuviškam Monopoly
REPUBLIC MARYLAND, ruginė degtinė, 

3 metu senumo, 90 proof A

Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGI

Sekmadienį, Gegužes-May 5 d., 191
APREIŠKIMO PAR. AUDITORIUME, 

5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N.

vidurys? 
Į^nuja pilnu- 

Įripažįstan- 
,^rtį ne tik 

J^anie gv- 
^kii be kom- 

svarbią
ja—tiky- 

'JMau, ka- 
sudaro

Tel. STagg 2-7177

„Pasaulio Lie
si savo viršely

je pernai komu- 
SKje sušauktų ir 
gujamų mo
si paveikslą, para
itai visų Ame- 
ssoterų suvažia- 
is įdaręs moterų 
taraujančią visų 
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Kovo m. 15 į

as Marijonu S?i ■ovo m. 15 d., 1940 m.

Religija Sovietų Rusijoje•ijonų Jo Ekscelejį 
įšven- džiai padėkojo >

An- kun. dr. J. jį 
Mikas brėždamas į 
oston, pasiuntinybę -enimas Ukrainoje 
zičius, tuvių išeivijoje, )39 m. gegužės 15 d. ko- 
'ranas uuolijos Tėvo(į ūstų laikrašty „Antireli- 
Idson, Vyskupo P. B0nik” labai įdomiai apra- 
as Jo- kojo Jo Ekg®į is gyvenimas Sovietų 
th, N. didelę garbę šį ainoj. Iš jo paduosime 
<ė Jo lietuviams ir tą charakteringų dalykų, 
jkupas rijouŲ vienuofij jkrainiečių nacionalistų 
D., šv. cetencija jyčia, įkurta Lipkivskijo, 
ngton, naujai įsveotįtikinta 1931 m. mūsų 

turiningą veikį ?U sumišimų metu, kurie 
»<-,r«rV« uity in America o iššaukti vietos nacio-tity in America'

(Tęsinys)

atwko u itssttuKLi vietos nacio-
I Ivdi-F^0 k Prieš vyriausybę. Vis 
[o Ill ssį o ji dar turi daug tikin-
>an, D. 
. Sve- 
s vado- 
rofeso- 
; atsto- 
b Eks-I 
lęs su 
priėmė 
jderaci- _ ________,___ ____ j

dr. A. I rėjosi J. E. aii jadeda ortodoksų dvasi- 
. Šimu- 
pasikal- 
reporte- 
val. ry
ti buvo 
lelis ba
slių, gi- 
Buvo at- 
Šmigels- 

iš So.
kaimenė 
r dukte- 
‘a. ir vi- 
ir apy-

arkivyskupas ( ų ir kunigų, kurie seniau 
sai supiaustė j bruodavo u k r a i n iečių 
gą ir kiekvieną >a, dabar tyčia persimai- 
mentais paį į rusų kalbą ir prisijun- 
baigėsi labai f )rie Synodalės bažnyčios. 
’ ---- * ,sininkai dažnai susijun-

; iš kelių sektų į vieną 
ję ir pasidaro gana sun- 
uos išblaškyti. Pav. daž- 
atsitinka, kad vyriausy-

kilioje nuotait
Po pietį} 

da laisvo laį 
su svečiais. Vį

cognam nepap visai į neortodoksų 
durnu, tikra s druomenę, 
gentijos demį 
tuo atvirumui 
dekvieno širį 
kymas lietoj 
goję pasiliksi 
nimas ilgiems

iškilmin- 
ą. J. E. 
gatui a- 
3 Mačiu
kas Vaš- 
ftoju bu- 
ias Binz, 
gato ka- 
eigą pri-

bet jie jo 
varo, o klauso ir vyk- 
kaip savo žmogaus, ir 

išingai. Atrodo, kad jau 
r maldos ir rūbai visai 
darė vienodi. Tikintieji 
taip nesuprantamai at- 
3a kitus tikinčiuosius, ir 
ii su kitais labai greitai 
pranta ir pradeda kai- 

um apie Dievą ir savo baž’ 
ią. Konfesiniai ginčai 

..~n ii pranyko: ortodoksai, 
jronai, reformatai ir me
tai visai susdraugavo. 
gely vietų susidaro vis

vartoja jokių religinių rūbų, 
nei sutanos, nei apikaklės. 
Per kiaurą dieną jie dirba 
laukuose, dirbtuvėse ir na
mie, bet tik naktimis tikin
tieji susirenka netoliese, 
kiekvieną kartą į kitą vietą, 
kur atlaikomos labai trum
pos pamaldos. Dvasininkų 
speciališkai niekas nemoko, 
bet užtat jųjų sielų pasi
šventimas viską papildo. Jie 
bando vis arčiau ir arčiau 
daryti, kaip pirmųjų laikų 
krikščionys, kad darydavo 
savo persekiojimų metu. Ži
noma, tas labai atsiliepia į 
religinių bendruomenių vie
nybę. Faktinai Ukrainoj da
bar yra apie 12 sektų, ku
rios yra panašios į vieną 
kitą, bet visos jos save va
dina tikromis ir krikščioniš
komis. Tikintieji susiskaldę, 
nes jie neturi jokios centra 
lizacijos, nes tai priespaudoj 
neįmanoma. Yra grupė, ku
ri save vadina „Dievo vy
rais”, turi labai griežtus į- 
status ir apribotą skaičių ti
kinčiųjų. Kita grupė vadina 
save „juodaisiais krikščioni
mis”, o dar kita „Katalikų 
Bažnyčia, kuri nepripažįsta 
šv. Tėvo”, ir t.t.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 453 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1120 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PHILIP LOPECOTA
1120 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 383 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Jackson St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 412 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 936 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM NOLAN & 
WILLIAM F. WRAGE

936 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 395 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Humboldt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK CROCE
387 Humboldt St., Brooklyn, N .Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 362 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2339-2343 Bath Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICA ROMANO & 
JOSEPH MINGOLA

2339-2343 Bath Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 340 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 210 — 42nd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FERDINANDO ELEFANTE
210 — 42nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 211 has been issued to the under
signed to manufacture wine under Section 
132A of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 971 Third Ave., Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

LA 
971 Third

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2325 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 459—5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES LOFTUS 
El Bar & Grill

Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Kings, to be consumed off the

REINE VINEYARDS, Inc.
Ave., Brooklyn, N. Y.
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NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1444 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 1157 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1486 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 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARITE & ANTHONY TRIFIRO 
945 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1994 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 426 So. 5th Street, Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6092 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 492 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IGNAS SUTKUS
492 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6856 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 49 Ten Eyck St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW TURAUSKAS
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1837 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 5932 Woodbine St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MESCHONAT
5932 Woodbine St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5619 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 232 Underhill Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

UNDERHILL INN, Inc.
232 Underhill Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6913 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 5311 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRTNO NATALE
5311—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1650 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 74 Rochester Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn, N

NOTICE :s hereby given that License No 
RL 6768 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 2671 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HERBERT F. CORDES & 
WILLIAM C. CORDES 

Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 207 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1961 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANNA & JOS. FINKELSTEIN 
Marine W. & L. Store

1961 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 252 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 Bedford 
Borough of Brooklyn, 
be consumed on the 

UNITY CLUB OF
Bedford Ave., cor. Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 105 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 75 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE HEIGHTS CASINO
75 Montague St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2312 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 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

2671

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1678 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 1364 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6992 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 467 Hopkinson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KAUFMAN
467 Hopkinson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1558 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 207 Bond Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

207 Bond

NOTICE
RL 5532 ______ ____________
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1526 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUILBERTO RICCI
1526 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1721 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 220 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEONARD STROBEL
220 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Avė., cor. Dean St., 
County of Kings, to 

premises.
BROOKLYN, Inc.

459—5th

NOTICE 
RL 5569 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2081-83 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of 
sumed on the premises.

MAURICE H.
2081-83 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1709 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 217 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WYNNE 
5th Ave. Bar & Grill

217—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 344 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

Kings, to be con-

PRICE
Brooklyn, N. Y.

TIMOTHY O’SHEA
St.. Brooklyn. N. Y.

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

the premises.
JOHN MELLNIK & MANUEL

MARTINOFF
Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.112

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1459 has been issued to the undersipneo 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2041 Fulton St. & 20 Somers 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THOMAS ALLICINO
2041 Fulton St. &
20 Somers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1798 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 1291 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY D. GRUNEWALD
1291 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N >. 
RL 6468 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 4223—2nd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AXEL G. F. PEDERSEN 
d-b-a Hi-Ge Rest. & Bar

4223—2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 368 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 201 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS MARN
201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 321 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 12 Carlton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK TECHET 
Midwood Rest.

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1539 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 562 State Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MYRON BERNSTEIN 
d-b-a Vim Liquors

562 State St., Brooklyn, N. Y.

344

the premises.
BENJAMIN HANERFELD 

d-b-a Armory Tavern
Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1834 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A cf the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SERGEI GORBALOFF 
Eagle Restaurant

123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1815 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 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
(George’s Rest.)

657 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6655 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 375 — 9th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

375—9th

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6639 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1095-1097 Flatbush Ave., Bo
rough of Brooklyn, County 
consumed on the premises.

RIVOLI ROTISSERIE 
1095-1097 Flatbush Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 280 Union Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS 
CLUB, Inc. -

280 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

Sunku būtų, žinoma, tin
kamai visa tai įvertinti ir 
pasmerkti arba pagirti, bet 
viena yra aišku, kad Sovie
tų Rusijoj dar yra gyvas 
tikėjimas. Jo neišnaikino jo
kie komunistų metodai nei 
priespauda, nes įgimta ma
tyt žmogui kai ką branginti. 
Rusų tauta šiandie kenčia 
lyg mirštąs ligonis ant ope
racijos stalo. Ateitis nešvin- 
ta, reikalai negerėja . . . Vi
sas kultūringasis pasaulis 
rimtai ir atidžiai stebi rusų 
tautos darbus ir naujus su
manymus. Mums ypatingai 
rūpi pažinti Lietuvos kaimy- 
na^. ^t^imejiu-

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

CHARLES HOFFMAN 
d-b-a Boro Hall Liquor Store 

Schermerhorn St., Brooklyn, N. Y.43

NOTICE is hereby given that License No. 
L' 56 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1060 Broadway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH CANEPA
1060 Broadway Brooklyn, N. Y.

of Kings, to

REST. Inc.
Brooklyn, N

b«
francis McLaughlin
St., Brooklyn, N. Y.

ir apeigos visai pasikei- : 
■ pasidarė paprastos. Jau 

rjli 
nerheimo skerdikus, buče- 
rius ir pan. Girdi, Sovietai 
išlaisvinsią Suomijos žmo
nes iš vergijos.

Kovo 13 d. Maskvoje So
vietų komisarai vis dėlto pa
sirašė su tais „banditais” 
sutartį ir paliko Suomijos 
žmones tolimesnei ,vergijai’. 
Ar ne tokia išvada padaryti
na ryšium su komunistų 
skleistais suomių niekini
mais? žinoma, komunistų 
širdis turės kiek jautrėliau 
suvirpėti, bet jie tuojau pa
keis savo šauksmus pagal 
komandą iš Maskvos. Kaip 
Maskvos ūkazų vėjas pūs, 
taip jie ir lenksis.

lojamasi, nors į era 
anksčiau siųsti ir spe- 
I „tyrinėtojai”.
vyzdys: „Pasaulio Lie- 
’’ neseniai savo viršely- 
jpausdino pernai komu- 

globoje sušauktų ir 
kištų vadovaujamų mo
kinio paveikslą, para
kas, kad tai visų Ame- 
Isrovių moterų suvažia- 
I, kuris sudaręs'moterų 
ą, atstovaujančią visų 
ū moterims. Neužteko 
asaulio Lietuvio”. Net 
Btuvos Moterų Tarybos 
lybė „Lietuvos Aide” 
|lbe, kad Amerikoje su
jus jai panaši įstaiga, 
Imti visas amerikietes 
les moteris . . .
įsom, mieli Lietuvos in- 
Itoriai, žinoti, kad nei 
ikės, nei tautininkės 
lys nieko bendro neturi 
punistų pagimdytu kū- 
|A m e r i k o s Lietuvių 
[fų taryba pavadintu.

IRIMO PARAPIJOS DS!
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lybė” paskelbė straips- 
rs Amerikos lietuvius 
no į tris sroves, šiame 
jnyje, kurs kvepia sa
li oficialumu, katalikai 
•iami dešiniajam spar- 
ocialištai kairiajam, o 
įnkai-viduriniam. Tan
ai vadinami vidurio 
mis.
[kur tikrai vidurys? 
kai atstovauja pilnu- 
Į žmogui, pripažįstan- 
teavo paskirtį ne tik 
į bet ir amžiname gy- 
B. Katalikai be kom
ių pripažįsta svarbią- 
pogaus žymes — tiky- 
lautvbę. Pagaliau, ka- 
į Lietuvoje sudaro 
Ina gyventojų.
grikiečiai
iii neturi ryškaus vei- 
ituri dar
pų, kaip „Vienybė” ra
pe, kaip matyti, sten- 
Išalintis nuo tikybos, 
įprasmina ir tautybę. 
K savotiška atskala iš 
jų katalikų kamieno, 
iir gi vidurys?

lietuviai tau-

net nei savo

Brooklyno „Vienybė” pra
neša „šviežią” naujieną: Va
tikanas atsisakė pripažinti 
Vilnių Lietuvai, nes nepaša
linąs arkiv. Jalbžykovskio. 
Demagoginių polinkių žmo
nėms tai didelė „naujiena”. 
Tačiau tokios žinios Lietu
vos vyriausybė nėra paskel
busi.

Reikėtų žinoti, kad popie
žius jokiai valstybei jokių 
teritorijų nedalina, taigi ir 
pripažinti ar nepripažinti 
negali. Antra, reikia žinoti, 
kad Vatikanas visada elgiasi 
labai atsargiai ir neskubiai. 
Atsiminkime, kad Vilniuje 
lietuvis vyskupas, neužmirš
tamo atminimo arkiv. Jur
gis Matulevičius, vyskupijos 
soste sėdėjo net penkeris 
metus po to, kai lenkai Vil
nių užėmė.
bet popiežius tik tada pasky
rė Vilniui naują vyskupą, 
kai pats arkiv. Matulevičius 
griežtai nutarė pasitraukti. 
Truputėli kantybės ir Vil
niaus vyskupo klausimas iš
sispręs reikiama ir Lietuvai 
naudinga kryptimi.

Lenkai siuto,

šiųKaunas. — Lietuva 
metu sausio mėnesį pardavė 
užsieniui įvairių prekių pu
se milijono litų daugiau, nei 
pernai per tą patį mėnesį.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1682 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

l (trol Law at .1325 Flatbush Ave., Borough, of 

rolas Walden ir prof. Voin- 
maa; iš Sovietų pusės-komi- 
sarų tarybos pirm. Moloto
vas, Ždanovas ir gen. Vasi- 
levski. Pasirašymo metu da
lyvavęs ir Stalinas.

Šia sutartimi Sovietai ga
vo beveik visa tai, ko jie rei
kalavo prieš karo pradžią. 
Suomija ‘ Sovietų Rusijos 
naudai atsisako nuo visų 
Karelijos sąsmaukų su So
vietų užimta Mannerheimo 
linija, drauge su Viipuri 
miestu, kurs dar nebuvo rusų 
paimtas ir kurio anksčiau 
Sovietai nereikalavo; drauge 
su Viipuri atduodama Sovie
tams ir Viipuri įlanka. Rusi
ja gauna Ladogos ežero pa
kraščius su trim miestais; 
čia bene daugiausia žuvo ru
sų kariuomenės. Hangoe pu- 
siausalis, kuriame tebebuvo 
suomiiį kariuomenė, išnuo- 
muojamas Sovietams 30 me
tų ir jame Sovietai įruoš sa
vo karo laivynui stotį-uos- 
tą. Rusams atitenka kelios 
salos ir Suomijos įlankoje. 
Taip pat Rusija gauna tru-

VOKIETIJA PATENKINTA

Berlynas. — Suomijai pa
sirašius taikos sutartį su 
Sovietų Rusija, vokiečių 
spauda reiškia didelio pasi
tenkinimo, aiškindama, kad 
šia sutartimi suduotas dide
lis smūgis Anglijos politikai, 
kuri norėjusi išplėsti karą.

PRAŠO TOLIMESNĖS
PARAMOS

d.Helsinkis. — Kovo 13 
Suomijos prezidentas išsiun
tė telegramą buv. preziden
tui Hooveriui, reikšdamas 
padėką amerikiečiams už 
gausias aukas. Savo tele
gramoje prezidentas pažymi, 
kad suomiams teko priimti 
priverstinę taiką, nes kito
kios išeities nelikę. Jis pra
šo amerikiečius ir toliau au
koti Suomijai, kad po karo 
nelaimių ji būtų atstatyta.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1587 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 279 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CHARLES HAEMER
279 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2017 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con-

. Borough of

gežinkelis, kurs leis rusams 
laisvai ir tiesiai susisiekti su 
Švedija. Šiaurinėje jūroje 
suomiai negalės laikyti savo 
didesnių karo laivų.

Derybos Maskvoje tęsėsi 
visą savaitę. Rusijos reika
laujančius siūlymus Suomija 
gavo per Švediją, kuri bandė 
tarpininkauti. Apie Suomi
jos delegacijos išvykimą į 
Maskvą neskelbta per kelias 
dienas ir Suomijos visuome
nė apie tai nežinojo. Kai 
suomiai sužinojo apie pa
skelbtą taiką, visoje šalyje 
kilęs didelis nusiminimas, 
kad reikėjo pasiduoti galin
go kaimyno reikalavimams. 
Užsienių reikalų ministeris 
Tanner per radiją pareiškė, 
kad Suomija nebuvo pasi
ruošus ilgiau tesėti, nes ji 
anksčiau tikėjo į sutartis. 
Jis pareiškė, kad suomiams 
trūko ir žmonių ir būtinų 
ginklų. Kariuomenė kovojo 
kaip tikri vyrai. Buvo kreip
tasi pagalbos į Švediją, bet 
šios pasirinktas neutralumo 
kelias neleidęs pagelbėti.

•Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1890 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2123 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 114 Nassau Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ
114 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
lankyfiTctfcrpissj 
sekretorių kardinolą Maglio- 
ne užsitęsė ilgai, kas rodo, 
kad Ribbentropo lankymasis 
nebuvo paprasto mandagu
mo pareiškimas, bet svarbus 
mintimis pasikeitimas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6978 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 1408a Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL 1483 ___ „ ___ ______ ____
to sell beer, wine knd liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
rough of 
consumed

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

1408a

inOTICE is hereby given that License No. 
RL 1624 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 705 Blake Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT BORYSEVICZ’
Linton Par—Bar & Grill

Blake Ave., Brooklyn, N.705

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1963 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Secticn 132A cf the Alcoholic Beverage Con-

siems darbams paskyrė 8,- 
264,640 litų. Viešieji darbai 
duoda uždarbio nemažam 
skaičiui darbininkų ir jais 
atliekami krašto gerovei bū
tini darbai.

Vilniaus Lietuviams Aukos Plaukia

kad
pa- 
rei- 

dra-

WELLES BAIGIA SAVO 
KELIONĘ

Londonas.—Jungtinių Ame
rikos Valstybių viceministe- 
ris Sumner Welles užbaigė 
savo apsilankymus Europos 
kariaujančių valstybių sos
tinėse. Prancūzijoje jis ma
tėsi su prezidentu, ministe- 
riu pirmininku, įvairių par
tijų vadais, tautos atstovų 
rūmų ir senato pirmininkais. 
Jis taip pat kalbėjosi su len
kų laikinosios vyriausybės 
atstovais Prancūzijoje. Iš 
Paryžiaus Welles tuojau iš
vyko į Londoną, kur kovo 13 
d. užbaigė pasikalbėjimus.

Londone Welles matėsi su 
karalium, ministeriu pirmi
ninku, partijų vadais, su di
džiojo karo metu buv. minis
teriu pirm. Lloyd George 
kitais valstybininkais.

ir

at 685 Knickerbocker Ave., Bo- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

JOSEPH KOENIG 
Koenig’s Tavern 

685 Knickerbocker Ave.. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 310 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 145 Franklin St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Taigi ir dirbama to- 
Federacijos apskritys

Gauname iš atgautojo Vil
niaus krašto pranešimų, 
to krašto varguomenei 
šalpa vis dar yra labai 
kalinga. Trūksta butų,
bužių, trūksta ir maisto. Lie
tuvoje susidariusios vilnie
čiams šelpti organizacijos 
daug pagalbos suteikė, daug 
nuveikė, bet jos vienos, kad 
ir turi plačiosios visuomenės 
paramą, nepajėgia visų 
vargstančiųjų aprūpinti. Dėl 
to jos iš naujo šaukiasi į 
Amerikos lietuvius, kad šia
me svarbiame tautos darbe 
ateitume jiems į pagalbą.

Į tai atsižvelgdama ALRK 
Federacijos Taryba savo su
važiavime, įvykusiame vasa
rio 23 d., New Yorke, nuta
rė Vilniaus Vajų tęsti to
liau, 
liau.
ir skyriai,; visos organizaci
jos ir draugijos prasimi vi
somis progomis rinkti aukas 
ir jas siųsti per Federaciją, 
kuri tas aukas tuoj persiun
čia į Vilnių biednuomenei 
šelpti.

Šiomis dienomis aukos 
mautos iš šių kolonijų:
Wilkes Barre, Pa., per kun. 
J. Miliauską, $35.55; Cleve
land, Ohio, per k m. J. An
gelaitį, Neperstojančios Pa
galbos par., $72.04; Chicago, 
Dievo Apvaizdos par., per 
kun. Ig. Albavičių, $50; So. 
Boston, Mass., Federacijos 3 
skyrius $77, Lietuvos Vyčių 
17 kp. per 
$103.51 ir 
dr-ja $10;
Federacijos
Jersey City, N. J., šv. Onos 
nar., per kun. M. Kemežį, 
$101.65; Cambridge, Mass.,

P. Razvadauską, 
šv. Franciškaus 
Pittsburgh, Pa., 
apskritis $35.09.

per kun. Pr. Juškaitį, $40.76; 
Donora, Pa., šv. Juozapo par. 
$6.69; Great Neck, N. Y., 
Federacijos 51 sk. $30; Nor
wood, Mass., Federacijos 10 vaga, 
sk., $21.50; Providence, R. I. 
Federacijos skyrius $30; 
Pittston, Pa. Vilniečiams 
Remti Komitetas per J. Ku
dirką $150; Brockton, Mass, 
šv. Roko par. per kun. J. 
Švaigždį $470; Plymouth, 
Pa. šv. Kazimiero par. $43; 
Philadelphia, Pa. Fed. apskr. 
per Oną Unguraitę $34; De
troit, Mich., Federacijos 4 
skyrius per P. Grybą $120.- 
20; Pittsburgh, Pa. (T. F. ir 
N. $4.60, Mrs. Anna Hughes 
$2, P. Kvederienė $1, T.P.K. 
$1.85) per kun. M. Kazėną 
$9.45; Cleveland, Ohio, Pau
lė Glugodienė $2; Brooklyn, 
N. Y. per J. B. Laučką, va
sario 16 d. minėjimo aukos 
$101.35, Moterų Sąjungos 
N. Y. ir N. J. apskrities pra
mogos vilniečiams sušelpti 
pelnas $36.35, Angelų Kara
lienės par. vaikučių dovana 
Vilniaus lietuvių vaikams 
$25 ir seniau gauta. $20 Vi
so šiuo tarpu iš Brooklyno 
$182.60.

Nėra abejonės, Vilniaus 
krašto varguomenė bus nuo
širdžiai dękinga visiems šias 
-aukas sudėjusiems ir su
rinkime pasidarbavusiems. 
Brangūs tautiečiai, varyki
me vilniečių šelpimo darbą 
pirmyn, nes tuo atliekame 
kilmj krikščioniškosios arti
mo meilės darbą ir priside
dame prie didelio tautos dar
bo.

Leonardas Šimutis, 
Federacijos Sekretorius.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1801 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 2154- Pitkin Ave., Borough of

patys vargai. Tauf^ - . 
partija kitų įsitikinimų žmo
nių labai nemėgsta ir vėl no
ri prie valdžios išsiversti tik 
su savaisiais. Kariuomenės 
vadas generolas Raštikis ga
vo tris mėnesius atostogų ir, 
atrodo, norima jam daugiau 
atostogų pridėti. Abelnai, 
jo pasitraukimas labai pa
slaptingas ir įvairiai aiški
namas. Bet truputį palauk
sime ir gal plačiau apie tai 
bus galima pasakyti. Šiaip 
gyvenimas slenka paprasta

Labai daug pliotkų. 
Kavinės Kaune pilnos, ypač 
iose daug galiliejušų ir žy
dų. Reikia dar pasakvti, kad 
Vilnius ima gerokai lietuviš- 
kėti, nors seno 
daug.

Dar turėčiau 
kad lietuvių katalikų gyve
nime labai daug šviesių pra
giedrulių. Katalikų jauno
sios kartos vadovybėje lei
džiamas ,XX Amžiaus’ dien
raštis tapo- ne tik geriausias 
ir įdomiausias savo turiniu, 
bet jis šiandie ir gausingiau
siai skaitomas dienraštis; jis 
pastovių skaitytojų - prenu
meratorių jau turi 33 tūks
tančius. Iki šiol dar nė vie
nas dienraštis Lietuvoje ne
turėjo tokios cirkuliacijos. 
Antrą vietą užima liaudinin
kų „Lietuvos Žinios”, o tau
tininkų politikai tarnaująs 
ir iš valstybės iždo remia
mas „Lietuvos Aidas” toli, 
toli atsilikęs nuo katalikų ir 
liaudininkų dienraščių. Ka
talikų leidžiamas savaitraš
tis „Mūsų Laikraštis” savo 
skaitytojus - p r e numerato- 
rius skaito jau iki 75 tūks
tančiu, o kur dar kita graži 
katalikų spauda. Taigi, ka
talikai nesnaudžia!

Noriu dar pažymėti, kad 
katalikai gražiai palaiko 
santykius su liaudininkais ir 
jų kairiuoju sparnu. Santy
kiai paremti korektiškumu. 
Visi rūpinasi Lietuvos sau
giu rytojum ir tam dirba.

' Kaunas, 1940 m. vasario 15.

raugo ir 
$ 
tt 

paminėti,

■



PATERSON, N. J.

pa-— Rekolekcijos mūsų 
rapijos bažnyčioje prasidės 
pirmadienį, kovo 18 d. ir tę
sis visą savaitę; jas ves kun. 
J. Kidykas, jėzuitas misijo- 
nierius. Visi patersoniečiai 
ir iš apylinkės maloniai 
kviečiami atsilankyti.

—Didžiosios savaitės pa
maldų tvarka tokia: ketvir
tadienį—7:30 mišios ir pa
mokslas; vakare 7:30 šven
toji valanda ir rekolekcijų 

\ pamokslas; penktadienį 7:30 
\ mišios, vakare Kryžiaus Ke
liai, pamokslas; šeštadienį— 
7^:30 ugnies, vandens šventi
nimas, mišios; vakare 7:30 
kompletoriumas, pamokslas, 
Grabo lankymas ir kitos pa
maldos. Visi parapijiečiai 
prašomi gausiai lankytis pa
maldose ir atlikti velykinę.

—V e 1 y k o se prisikėlimo 
mišios 6:30, o sumą 10:30; 
palaiminimas tuojau po mi
šių.

—Kovo 31 d. par. salėje 
įvyksta didelis margučių ba
lius; bilietai po 30 c.

—Bažnyčiai bus įtaisyti 
elektriniai vargonai; spar
čiai šiuo reikalu darbuoja- 

*mr.si ir aukos jau gausiai 
išlaukia.

Parapijos choras kovo 9 d. 
turėjo kortų žaidimo vaka
rą, kurs gerai pavyko. Sa
lėj daug darbavosi Radvilas, 
Barnotas, Ribokas, Tuskai- 
tė, ir Buzevičiūtė. Gražu, kai 
jaunimas darbuojasi. Visa
da jaunimui pagelbsti Moc
kevičius.

Jau mokomasi vaidini
mams: balandžio 28 d. „Ne
nori duonos, graušk plytą” 
ir gegužės 12 d. „Cingu lin-

Varg. A. Stanišauskas jau 
pradėjo kviesti apylinkės 
muzikus vargonininkus ir jų 
vedamus chorus bažnyti
niam koncertui, kurio pelnas 
naujų vargonų fondui; kon
certas bus gegužės 26 d. Vi
si laukia naujų vargonų; ke
li jau paklojo po 50 dol. au
kų; bravo, kažin kas dau
giau?

BALTIMORE, MD.

PHILADELPHIA, PA.

—Mirė V. Žardeckas; daug 
metu gulėjo ligoninėje, ne
galėdamas vaikščioti.

—Kun. dr. L. J. Mendelis 
staigiai susirgo ir turėjo pa
siduoti operacijai; dabar gu
li ligoninėje. Kun. kleb. J. 
Lietuvninkas pagelbsti; prieš 
Velvkas dane- išpažinčių, no- 
venų ir t.t. Visi laukia kun. 
Mendelio pasveikstant; neži
nia ar Velykoms galės palik
ti ligoninę.

—SLA 64 kuopa surengė 
šokius kovo 10 d., kuo labai 
pasipiktinę kuopos nariai 
katalikai. J.

Per Lietuvos nepriklauso- 
mvbės 22 metų sukakties 
minėiimą vasario 18 d. šv. 
Kazimiero par. salėje vilnie
čiams lietuviams surinkta 
54 dol. Aukotojais buvo: 
kr.n. I. Valančiūnas, kun. dr. 
V. Martusevičius po $5; kun. 
Ig. Zimblys $2; . Lembutis, 
81.50: po 1 dol. kun. dr. K.

,_M_šlikas_ __  _____ __ __
apmiK bviešiallšią“

^-žs-oKsčiausią dorovinę pajėgą. Visi» ir užpultieji ir 
puolikai, giliai nujaučia, kad pas! Uis be antgamtinės 
laimos, be dvasinės įtakos negalėj ?ūti ramus.

CLEVELAND, OHIO

K.

Šv. Jurgio parapijoj Vil-

Suomijos Kova Baigta

lis net ir iš S. S. bei N. S. ir 
visi labai linksmai laiką pra
leido. Didelis jaunimo atsi
lankymas parodė susidomė
jimą šia kuopa ir vyčių or
ganizacija.

Pramogos komisijoj daug 
pasidarbavo M. šimelytė, V. 
Marcinkevičius, H. šaulytė 
ir k. Dabar kuopa smarkiai 
ruošiasi teatrui ir koncertui, 
kuris įvyks sekmadienį, ba
landžio 14 d. šv. Vincento 
par. bažnytinėj salėj. Bus 
pastatyta komedija „Mirta 
činčiberaitė”, kurią labai 
stropiai mokosi kuopos dra
mos ratelis.

Kuopa ruošiasi ir savo pir
miems šokiams, kurie įvyks 
gegužės 9 d. šv. Vincento 
mokyklos salėj.

Kovo 5 d. Vyčiai turėjo la
bai gausingą susirinkimą; 
dalyvavo ir kun. J. Vaišno
ras. Priimta keliolika nau
jų narių. Iškelta minčių, 
kaip atgaivint apylinkėj ki
tas L. Vyčių kuopas.

Vyčių kuopa turi savo 
draugiškus suėjimus kiek
vieno antradienio vakarą 
mokyklos salėj; atsilanko 
vis daugiau ir daugiau jau
nimo. Čia laikas praleidžia
mas labai gražiai, draugiš
kumo nuotaikoj, turima į- 
vairūs žaidimai, kurie už
baigiami užkandžiais bei ar
batėle. A. J. M.

JERSEY CITY, N. J.

MŪSŲ BENDRADARBIAM

Velykinis „Amerikos” nu
meris bus spausdinamas vie
na diena anksčiau, todėl visi 
raštai, skiriami šiam nume
riui, turi pasiekti „Ameriką” 
kovo 18 d., pirmadienį. Ma
lonius bendradarbius prašo
me nevėluoti, už ką reiškia
me savo dėkingumą.

Redakcija.

Iš dvylikos tik maža dale
lė atsiliepė.

Šis suvažiavimas Philadel- 
phijoje šaukiamas tikslu 
priimti Ekonominio Centro 
Statutą ir Vaizbos Butų į- 
status.

Kiekvienas veikiantis 
Vaizbos Butas prašomas 
rinkti po vieną atstovą į šį 
suvažiavimą.
Amerikos Liet. Ekonominio

Centro Valdyba.

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.

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

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

Kings ,to

ARTHUR 
Ave.,

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

SPAGNA
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given 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 u___

918 Halsey St.,

NOTICE is hereby given that 
EB 3437 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 
the Alcoholic Beverage Control 
3523 Avenue S, Borough of 
County of Kings ,to be consumed on 
premises.

SANDQUIST TAVERN, INC. 
3523 Avenue S, Brooklyn,

Law at 918 Halsey St..

premises.
ARCADIA BALL ROOM CO. 

Brooklyn,

License No.

N.

76 of 
Law at 

Brooklyn.
the

N.

NOTICE is h< reb :i'<- that l icense No 
RL 2344 has b^en issu d tn the undersigned 
to sell beer, wine a d liqunr at retai! under 
Section 132A of the A < n . die Beverage Con
trol Law at 915 Fra' k n Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Ki: gs. to be consumed— kun. on the premises.

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

d., Maspeth,
Vincas And-

d„ Bayonne,

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS
Kovo 11-24 d., Šv. Jurgio 

par., Brooklyn, N. Y. 
Adomas Markūnas.

Kovo 11-24
N. Y. — kun.
riuška.

Kovo 11-24
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 riven that License No 
RL 1819 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 9 Willoughby St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANDREW J. 
Gallagher’s 

Willoughby Ave.,9

GALLAGHER
Subway Inn

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6719 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 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,

LICENSES
Wholesale, Retai]

Beer, Wine, Liquor

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.

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

LA SALLE R. & 
4—5 Newkirk Plaza 
A-K-A 600-2 E. 16 St.,

consumed on the

L. CO., INC.

Brooklyn, N. Y.

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.

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 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,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

239

239

the premises.
CHARLES MACK

Mack’s Tavern
Irving Ave., Brooklyn, 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. Y.

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 188 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN WOJSIAT
168 Driggs Ave., Brooklyn, N.

Kovo m, 15 d,, 19£B 
NOTICE is hereby given that I 
RL 1608 has been issued to the nSl’ 
to sell beer; wine and liquor at km*I 
Section 132A of the Alcoholic Ber^l 
trol Law at 722 Coney Island Art. L' 
of Brooklyn, County of Kings, mCI 
sumed on the premises.

VICTOR LAZARO 
Vic’s Restaurant 

722 Coney Island Ave., Brookln. !

Kovo m. 15 d., 1940 i

VIETO
-

LANKĖSI
pPTcV? kiS h,creby. givy th« Ims | ----------
R L 1647 has been issued to the i................ " — *
to sell beer, wine and liquor at reap 1- u j -------------

“PSPs J. Kidykas, S. J., vedąs
Borough of Brooklvn Cm.re .1 I . 1. •• 1 _____

Redakcijoje lankėsi 1

Borough of Brooklyn, County of įJ 
be consumed on the premises.

SAM STILLMAN 
1449 East New York Ave., BrooU^j

NOTICE is hereby given that 
RL 1583 has been issued to ths sįį 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 132A of the Alcoholic Berea.( 
trol Law at 270 Wyckoff Ave., Bsįį RrnnL’Ivn Cniinlv t. ”

^lekcijas Apreiškimo p; 
pijoj ir kun. Vincas 
Etiška,' vedąs 
Juozapo noveną Maspe 

ia, wine anų liquor at ra 3“ ... . . ...
Section 132A of the Alcoholic Bėrų., naTaPlJOje. ADU HUSITO 

L„w „„ 27v Wyckoff Ave., Bag F. i - . J
Brooklyn. County of Kings, tobZ fijl malODUS H1USU SpaU 
on the premises. " .. .

CHARLES HAEMER 
279 Wyckoff Ave., Brockin, I • Ryšium su Velykomis, 
NOTICE is hereby given that feJkfhiniS £VVenimaS H1ŪSU 
RL 1616 has been issued to the tnįjp ~
to sell beer, wine and liquor at raujtl 
Section 132A of the Alcoholic 
trol Law at 161—5th Ave., 8:^, 
Brooklyn, County of Kings, to fe biJ 
on the premises.

MICHAEL J. MITCHELL 
161—5th Ave.. Brooklyn, L

įgpijose ypatingai veik 
fe savaitę šv. Jurgio j 
wjas veda kun. Ad. 
fcnas.

NOTICE is hereby given that Liepti į .
RL 1582 has been issued to the eąI DIGRYTE DALYV? 
to sell beer, wine and liquor at retiijg ------—
Section 132A of the Alcoholic Beveq»(| 
trol Law at 636 Glenmore Ave., teį f? 
Brooklyn, County of Kings, to be sei ■ 
on the premises. ®

ROBERT ECKERT 
Glenmore Hall

636 Glenmore Ave., Brocklji,

NOTICE is hereby given that liceesj 
RL 1899 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at raulj 
Section 132A of the Alcoholic Beverateį 
trol Law at 1 
Palmetto Street, 
County of Kings, 
premises.

RIDGEWOOD 
1 Ridgewood Pl., 
& 388 Palmetto St.,

NOTICE is hereby given that Litas 
RL 1913 has been issued to the oninį 
to sell beer, wine and liquor at retail i 
Section 132A of the Alcoholic Berens 
trol Law at 184 Broadway, BoroįB 
Brooklyn, County of Kings, to be tag 
on the premises.

LESTER HAMILTON 
184 Broadway Brooklyn I

NOTICE is hereby given that Licss 

to sell beer, wine and liquor at retail■

PROGRAMOJE

Ridgewood PU IK 
Borough oi E-.-ig, 

to be consumed

STAR BAR i GEiįOi

Brooklyn, KM

mrgareta Digrytė, 
Loji šios apylinkės lietu 
B amuikininke, New Y< 
įiversiteto studentė, ' 

ai dalyvauja kitatai 
strų koncertų proj 
i, nors ir turinti k 
darbo su savo stud

lis ir duodamomis muzi 
’Uokomis, bet maloniai 

dalyvauti „Amerik 
jario Baliaus muzik 

je programoje. Ji pasn 
os bent keturis labai g 

JCX W JL. A X.7XU AO KCACMJ' įįiVCl' v „..v ---------.K .... _ . ,
RL 2253 has been issued to the tir.deq g KUTiniUS. Jai akOHl 
to sell beer, wine and liquor at retail■ f
Section 132A of the Alcoholic Beveraat ng jUStaS JailkUS, H1UZ 
trol Law at 110 Court St., Berrę s. , _
Brooklyn, County of Kings, to be ers JO IT J16V0S J UUkU SUI 

har lankąs New Yo: 
liversitete muzikos mok

Y
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—1061 Ocean Parkway, 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048—1064 Ocean P’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.

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,

to
on the premises.

COURT CAFE. INC.
110 Court St., Brooklyn, X

NOTICE is hereby given that Liters L
RL 5575 has been issued to the undos; |
to sell beer, wine and liquor at retail u fi
Section 132A of the Alcoholic Beverta n—.• Amorilzno" 130 
trol Law at 7201—5th Avenue. Borad ETDai „AmeHKOS Pa

■^ses^ of Kings’t0 k ““ io Baliaus dalyviai bi 
įvėti Digrytės meistrii 
litavimu, tad ir šier 

ir jų draugams 1

Brooklyn, < 
on the premises. 

JOHN M. SULLIVAN . 
7201—5th Ave., Brooklyn, S

NOTICE is hereby given that LicecsJ 
RL 2128 has been issued to the undeį^ 
to sell beer, wine and liquor at retail!® _ _ _
Section 132A of the Alcoholic Beve^ma|onIau ją jggį,
trol Law at 1110 Cortelyou Rd., O
Brooklyn, County of Kings, to be coua 
on the premises, 

r:
1110 Cortelyou Rd., ------- ■ '
NOTICE is hereby given that Licensj
W. AV.8 has been issued to the undtMj 
to sell wine at wholesale under 
132A of the Alcoholic Beverage ContrwB

” DIDINAMAI

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 
Gallagher’s Subway Inn

9 Willoughby St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No 
RL 6058 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 Flatbush Ave., Ext., Bo
rough of Brooklyn. County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

tiolro siove vGolrstromj 
sukus kita linkme. Ar tai 
yra laikinas reiškinys, neiš
aiškinta. Šalčiams pasida
rius didžiąja žmonijos rykš
te, prasidėjo visoki spėlioji
mai. Žodžiu, niekas gyvųjų 
tokios žiemos nepamena.

—Dr-jos Vilniaus Kraštui 
Remti pirmininkas Dr. Na
vakas informuoja, kad ma
žiausia ketvirtadalis visų 
Vilniaus moksleivių yra rei
kalingi paramos. Vilniaus 
magistratas visiems Vil
niaus pradžios mokyklų mo
kiniams duoda užkandėlius, 
kol kas tik 4-5 centų vertės, 
bet tai yra labai menki ir 
nevalgiusiems vaikams rei
kalinga sotesnių užkandžių. 
Dauguma mokinių yra rei
kalingi drabužėlių ir mokyk
los vadovėlių, kurių tėvai 

i nepajėgia nupirkti.
—Vasario 1 d. Ginklų 

Fonde buvo pinigais ir ver
tybių popieriais, brangeny
bėmis ir daiktais 4,799,330 
litų ir 40 centų suma. Sau
sio mėnesį į G. Fondą įplau
kė pinigais ir vertybėmis 
24.168 litai ir 12c. Per visą 
laika Ginklų Fondui suauko
ta 6 milijonai, 121 tūkstan
tis ir 330 litų ir 40 centų. Iš 
šios sumos nupirkta ginklų 
už 1,322,000 litų. Karo lai
vyno fondas vasario 1 d. tu
rėjo 25,435 lt. 27ct. šiam 
fondui per sausio mėn. gau
ta aukų tik 350 litų.

—Nuo gruodžio 15 d. iki 
sausio 27 d. Maskvoje vyko 
derybos tarp Lietuvos ir 
SSRS dėl susisiekimo tarp 
šių dviejų valstybių sutvar
kymo. Susitarta ir pasirašy
ti susitarimai dėl tiesioginio 
keleivių susisiekimo trauki
niais tarp Lietuvos ir Sovie
tu Sąjungos, aplenkiant Lat
viją, dėl prekių tiesioginio 
gabenimo iš Lietuvos į Sov. 
Sąjungą ir iš Sovietų S-gos 
i Lietuvą, aplenkiant Latvi- 
ia ir dėl Sovietų Sąjungos 
prekių tranzito per Lietuvą 
į Vakarų Eilropą.

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

pkaojant, nes smuikir.
Howard jacob schultz į™ paskutinius me 
irtelyou Rd., Brooklyn, r

įdariusi nuostabią

N.

Šiais laikais tiesa yra la
bai nustumta — paslėpta, o 
neteisybė iškelta; tik tie, 
kurie tikrai myli tiesą, ją 
pažįsta. —Pascal

rius kun. dr. Alf. Jagminas. 
Neoprezbitėrų dijakonais bu
vo: kun. Ant. švedas—kun. 
J. Kuprevičiaus, kun. P. Ci
nikas—kun. A. Naudžiūno, 
kun. J. Dambrauskas—kun. 
M. Šmigelskio ir 
Jaskevičius—kun. 
takalnio.

Apeigos tęsėsi 
valandos. Susirinkusieji per
gyveno daug dvasios pakėli
mo valandų, pilnų dėkingo 
džiaugsmo ir maldų Aukš
čiausiajam už suteiktas to
kias gausias dovanas mūsų 
taip brangiems jaunuoliams.

Po šventimų naujieji ku
nigai teikė visiems savo ku
nigišką palaiminimą. Pie
tūs įvyko 12 vai. seminarijos 
valgomajame kambaryje. Bu
vo ir daugiau garbingų sve
čių: Los Angeles, Calif, ar
kivyskupas J. Cantwell ir St. 
Cloud, Minn, vyskupas J. 
Busch. Prie garbės stalo 
vyskupas, prelatas, tėvų ma
rijonų provincijolas kun. dr. 
Jonas Navickas, vice-provin- 
cijolas kun. J. Mačiulionis, 
kun. dr. J. Vaškas, kun. dr. 
Alf. Jagminas, Lietuvos 
konsulas Petras Dauzvardis 
su ponia, generolas Umberto 
Nobile, atogrąžų ašigalio ty
rinėtojas. Prie kitų stalų sė
dėjo svečiai kunigai, klieri
kai, naujai įšvęstieji kunigai 
su savo giminėmis ir t.t.

Į svečius prabilo kun. J. 
Mačiulionis ir pakvietė Jo 
Ekscelenciją šv. Tėvo atsto
vą tarti žodį. Arkiv. Cicog- 
nani kalbėjo ilgai ir labai 
nuoširdžiai, paprėždamas tė
vų marijonų vienuolijos dar- 

. bus bažnyčiai ir savai tau
tai; jisai nurodė kokį svarbų 
vaidmenį lietuvių tauta vai
dina šių laikų kovose už tau
tos ir tikėjimo laisvę. Štai 
kodėl jisai atvyko į šią se- 

j mariją ir suteikė tuos šven- 
. timus, kad parodytų savo ir 
. šv. Tėvo palankumą lietu

viams.

____ trakrikštyti. Dvasinin- 
___ Karo įšventintą vandenį pa

imtinai arba tėvui ar 
m kitam ir liepia ši- 
iaryti: Pilk vandenį 

hite ant galvos vaiku- 
bžiaiis forma ir bus 
i Moterystė irgi labai 
ferė paprasta: žiedus 

ŠV. VARDO BROI lėkštės, dvasinin- 
palaimina ir nusiunčia 
nokiantiems. Laidotu- 

ikonigai nedalyvauja, o 
doįįl putina saują žemės 

fe nunešti ir padėti 
I kaisto laidojant, ir nie- 

femu minėtame švei- 
ĮlMmšty sakoma, kad 

via dvasininkai ne-

—Kun. dr. J. Starkaus ve
damos rekolekcijos turi gra
žaus pasisekimo. Kiekvieną 
vakarą klausytojų skaičius 
didėja. Užbaiga bus Verbų 
sekmadienį, 7 vai. vak., o 8 
vai. vak. bus įdomūs tikybi
niai paveikslai.

—Didžiąją savaitę pamal
dų tvarka: antradienį—nove
na, trečiadienį — išpažintis, 
ketvirtadienį — 9 vai. ryte 
mišios su procesija. 7:30 va- į

1 binių metrų žalios durpės 
masės, daugiausia Marijam
polės apskr.—net 513 mili
jonų kub. metrų.

—Iš viso Suvalkijoje kas
met pagaminama apie 100,- 
000 tonų durpių. Apie 40,- 
000 to pagamina Vilkaviškio 
apskr. ūkininkai, žymiai ma
žesnė dalis pagaminama val
diniuose durpynuose. Suval
kijos durpės yra geros ir at
stoja malkas, pav. Marijam
polės apskr. Sasnavos valse, 
yra dideli Vincų if Sulemos 
Būdos durpynai, kurių dur
pės yra kaitrios kaip anglis 
ir sudegusios beveik visai 
nepalieka pelenu. Tokiu dur
pynų esama ir kitose Suval
kijos vietose, tik jos ne vi
sos dar ištirtos.

— Atidarius Vilniuje dar 
vieną valstybinę pradžios 
mokyklą, Vilniuje dabar yra 
65 valst. pradžios mokyklos. 
Lenkams valdant buvo tik 
46 mokyklos. Vilniaus pra
džios mokyklos jau baigia
mos aprūpinti mokslo prie
monėmis bei vadovėliais. Da
liai neturtingu mokinių va
dovėlius parūpino Vilniaus 
miesto savivaldybės švieti
mo skyrius, o kita dalis ga
vo iš Lietuvos visuomenės 
suaukotų Vilniaus kraštui 
vadovėlių.

—Akc. b-vė „Valgis” at
naujino savo pirmąja užkan
dine Vilniuje, Gedimino gat
vė 11 (antroji yra „Euro
pos” viešbutyje prie Vokie
čiu gatvės). Atnaujintoji 
užkandinė - valgykla įrengta 
labai skoningai. Vienas kam- 
barvs išpuoštas puikiais 
tautiniais audiniais, kuriuos 
išaudė garsiosios Varėnos 
lietuvės audėjos. Patalpos 
papuoštos dailininkų pieši
niais.

—Trečias cukraus fabrikas 
bus statomas prie Panevėžio 
ir jam trobesius pastatyti 
pavesta akc. „Statvbos” ben- 
rovei. Trečiasis fabrikas bus 
pastatvtas iki šių metų rug
sėjo mėnesio.

uz- 
pa-

dienų 
karas, kuriame didvyriška suomių tauta savo brangiau
siomis vertybėmis gynė laisvę, garbę ir žmogiškumo tei
ses. Beveik 150 kartų gausesnis priešas kaimynas pri
vertė pagaliau suomius priimti savo reikalavimus. Pasi
rinkimas buvo labai ribotas. Per 104 dienas suomiai ste
bino visą pasaulį savo atsparumu ir karžygiškumu, bet 
pasaulis beveik tik stebėjimusi ir pasitenkino, palikdamas 
mažą tautą vieną nelygioje kovoje.

Bus ir tokių balsų, kurie sakys, kad suomiai neištvė
rė, kad jie palūžo, kad jie neišsilaikė pasirinktoje kovoje 
už tautos laisvę, už viso pasaulio garbę. Bet ar turi kas 
nors krislelį teisės panašiai kalbėti suomių atžvilgiu? Jie 
parodė tokį pasiaukojimą ir tokią savigarbą, kam žmoni
jos istorija labai nedaug pavyzdžių turi. Paskutinę pasi
tarimų Maskvoje dieną anglai ir prancūzai paskelbė esą 
pasiruošę duoti suomiams karinę pagalbą. Bet kur jie 
buvo gruodžio pradžioje, kai suomiai dar turėjo savo lais
vą uostą šiaurėje ir per jį anglai galėjo laisvai pristatyti 
savo kariuomenę? Antra, jei Sovietai būtų matę, kad 
anglai padės visiškai rimtai suomiams, jie nebūtų pradėję 
karinių veiksmų prieš suomius.

Aišku, Anglijos vardas žymiai smuko mažose valsty
bėse, kuriose dar buvo tikėta Anglijos garbe. Ir vieša
jai nuomonei pakeisti nieko negelbės anglų ir prancūzų 
aiškinimasis, kad Suomijai neteikta pagalbos anksčiau, 
nes suomiai neprašę. O ar ne Suomijos atstovas gruodžio 
mėnesį kreipėsi į Tautų Sąjungą, prašydamas paramos 
prieš užpuoliką? Ar ne anglų įtakoje Tautų Sąjunga, ta 
merdėjanti institucija, priėmė rezoliuciją, pažadėjusią 
Suomijai didžiausią talką?

Suomiai neišdavė savo laisvės, nesuteršė savo tautos 
garbės. Juos išdavė tos pajėgos, kurios savo gerovę ku
ria per kitų lavonus ir kraują. Lietuviai niekada negalės 
užmiršti suomių didvyriškų kovų/ nes joms panašias ir 
lietuviams teko pakelti nepriklausomybės kūrimo pra
džioje.
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Kokia muzika gali būti ža
ngesne, kaip balsai jaunų- 

kada tu negirdi ką jie 
—Smith

Šventieji ir poetai — tai 
Inai aušros nušviesti, ka- 

slėnyje viešpatauja tam- 
—Malley

Skirtumas tarp moters ir 
vyro yra tame: kada mote
ris sensta, ji daugiausia įsi
leidžia į moteriškus reika
lus; kada vyras sensta, jis 
kuo daugiausiai išsijungia 
iš moteriškų reikalų.

—Chekovas

—Vokietijos Lietuvių Su
sivienijimas Tilžėje išlaiko 
skaityklą ir biblioteką. Ta
čiau tai bibliotekai stinga, 
lietuviškų knygų. V. L. Su
sivienijimas prašo jį pašelp- 
ti atliekamomis knygomis. 
Jas prašo siųsti tokiu adre
su: V: Matschulat, Tilsit, 
Goldschmiedenstrasse Nr. 11 
(Vereinigung der Litauer 
Deutschlands) Germany.

—Lietuvos Cukraus b-vė 
baigia sudaryti su ūkinin
kais sutartis dėl cukrinių 
runkelių auginimo, kurių šį
met norima užauginti iki 
250 tūkstančių tonų. Iš to
kio kiekio esant normaliam 
runkelių cukringumui, gali
ma pagaminti iki 80 milijo
nų svarų cukraus. Kadangi 
Lietuvoje cukraus su varto-1 
jama per 65 mil. svarų, tai 
atliktų ir užsieniui.

—Vilniaus Apygardos Že
mės Reformos komisijai nu
savinus dar 10 dvarų įvai
riose Vilniaus krašto vieto
se, Ignalinos, Turgelių, Rie
šės ir Maišiogalos valsčiuo
se, bendro ploto 2,641 ha, vi
so ligšiol Vilniaus apygardo
je jau yra nusavinta žemės 
reformos reikalams 62 dva
rai bendro ploto 15,640 ha. 
Be kitų, nusavintas ir isto
rinis Verkų dvaras ties Vil
niumi.

—Rytprūsiuose veikianti 
vienintelė lietuvių organiza
cija — Vokietijos Lietuvių 
Susivienijimas paskelbė at
sišaukimą į lietuvių šeimas, 
kviesdamas stoti į šią orga
nizaciją. Atsišaukdamas pa- 
rašvtas, taikant į Lietuvių 
širdis ir jausmus, kad atsi
bustu ir tie. kurie pradėję 
nutautėti. V. L. Susivieni
jimo pirmininkas yra V. Ma- 
čiulaitis.

kun. Ad.
Pr. Aukš-

pustrečio

... -k

Londonas.
teris Stanley praneš 
šiuo metu Prancūzijo 
336,000 Anglijos kai 
Anglijos kariuomenę 
stoję apie 200,000 savi

VADOVĖLIS

Dar pernai amew 
kunigai prašė <—_ 
tėvų išleisti Šv. Van® 
Ii jos vadovėlį. Visos ■ 
jos turi Šv. Vardo dl 
vyrams bei vaikams. ■ 
turi lietuviškai išleisti 
tų, priėmimo apeigų if 
lio, pamaldoms malt 
gės. Reikėjo tenkinti 
timais. Tiesa, buvo If 
Saurusaičio išleista I 
brošiūra, bet jau pas® 
išpirkta.

Dabar Lietuvos doi 
nai išleido naują Šv. 
Brolijos Vadovėlį ( 
spaustuvė, Mariam? 
Vadovėlį sudarė Fr. 
kas M. Grigaitis, 0: 
žo formato knygelėj! 
psl.) telpa: Brolijos is 
jos įstatai, 
gos, atlaidai, ryto ir 
maldos, maldos 
Komunijai, šv. Vardo 
ir mišparai, švč. 
nimas, šv. Vardo himl 
litanija. Kaina žema,! 
tą galima parduoti I 
centus ir įrištą už 401

Vadovėlis parašytas! 
kalba. Amerikiečiams] 
lengva vartoti. Šv. 1 
vyrai džiaugsis gar! 
knygelę vartoti savo 
goms ir susirinkimams 
didelė pagalba kunigą, 
ganizuoti Šv. Vardo 
ją parapijose. Vadovė 
retų būti įduotas kiek^ 
nariui. Galima užs^ 
pas Tėvus Dominikoj 
šeiniuose arba kataliM 
gynuose. Kol

ėringais'
(Tęsinys)

Grištovas lyg ap- 
svaigiu sidabriniu jos 

užmiršo įsa- 
tik suklupęs šalimai 

jos aistringus lūpų 
skendo širdis sal- 

haituly, jis buvo ta- 
W viešpats ir vergas, 
fe) tik laikini kvaitu- 

aistros, kurios 
per visą jųdviejų 

nedavę vaisių. Ir 
M kaip ruduo nu- 
stagarus, tuščiai su- 
sunykti. Jos kapas 

'^kart labiau smenga į 
/ ° jis—likimo mėtomas, 
įsenęs lapas, beveik 
p kad sutryptų jį mir- 
J'®1] į vieną kapą nu- 

širdies dulkės prie 
frtricijos.

fejj®-Jis žino, kad jau 
L i ^ujus nebesugrįš... 
K ’^i kaulus...

$ užžels kapas tik 

L su Pievomis, 
įu. typs svetmnieji jo

veidu
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Kovo m. 15 į JKovo m" 15 d” 1940 m‘
'TICE is hereby riTa, / ] 

'A61?8k*J‘a?
sell beer, wine and itl’*] 

rtion 132A of the aS,' 
>1 Law at 722 Coney kA

Brooklyn, County of Ir? 
med on the premisį

2 Coney Islalid’

OTICE is hereby dv-T?' 
L 1647 has been Issued 

sell beer, wine and

iction 132A of the a£5> 
■ol Law at 1149 Ei« 
orough of Brooklyn  ̂

J consumed on tha 
449 East New^ork'i^

VIETOS ŽINIOS
LANKĖSI

f
1

licijos leidimas 10 dol. ir 
kt.). Likęs pelnas įteiktas 
Lietuvos generaliniam kon
sulatui, kaip dovana Vil
niaus lietuviams.

PENKIŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA

SEKMADIENĮ

Balandžio - April 28,1940McCaddin Salėj e
Berry, tarpe So. 2nd ir 3rd Sts. Brooklyn, N. Y

KUR GI LAIMĖ?

Iš Houston, Texas, prane
ša, kad ten įvyko tokia au
tomobiliams katostrofa: au
tomobilius peršoko kampą 
šaligatvio, už 83 pėdų atsi
mušė į telefono stulpą ir nu
laužė; nulėkė 96 pėdas to
liau ir apsivertė 3 kartus; 
atvirtęs nuvažiavo dar 85 
pėdas ir galop sustojo. Du 
važiuotojai tik apdraskyti; 
jie buvo girti. Poliicija juos 
pasiuntė kalėjiman.

Bilietai po 50c ir 75c. ir po 
1 dol. Jie gaunami „Ameri
kos” administracijoje. Mūsų 
artimus bičiulius prašome 
padėti administracijai bilie
tus paskleisti. Svarbiausia— 
visi įsidėmėkime, kad kovo 
31 d. susitiksime „Ameri
kos Pavasario Baliuje, kurio 
programos išpildyti atvyks
ta net iš Pennsylvanijos pa
garsėję juokdariai „KETU
RI DRISKIAI” — tai broliai 
Jančarai.

Senatvė
—Aš jau senstu.
—Ar jau turi reumatiz

mą?
—Ne, atsiminimus.

Redakcijoje lankėsi kun. 
Kidykas, S. J., vedąs re

zekcijas Apreiškimo para
moj ir kun. Vincas An- 

, vedąs šv. 
[ozapo noveną Maspetho 
įrapijoje. Abu misijonie- 
įi malonūs mūsų spaudos 
liūliai.
Ryšium su Velykomis, ti
pinis gyvenimas mūsų pa
sijose ypatingai veiklus, 
h savaitę šv. Jurgio par. 
pijąs veda kun. Ad. Mor- 
|nas.

KI®it5!’1**fiuara, M.I.C., 
w aell beer, wine and 
Section 132A of the aS'.I
Brooklyn. County of bJJI 
on the premises. "’I

Wyckotm^ 'J

MS
to sell beer, wine and li7'l 
Section 132A of the AuR*l 
trol Law at 161-bthu’ 
Brooklyn, County of Kina? 
on the premises. ^*>1

MICHAEL J (mJ 
161—5th Ave., “W

MINĖJIMO APYSKAITA

VELYKŲ ATVIRUTĖS
NOTICE is hereby s. I 
RL 1582 has been isįrf Al 

to sell beer, wine and Įb*,*I 
Section 132A of the AIhElM 
trol Law at 636 Gleunof, i?| 
Brooklyn, County of Kiwir 
on the premises.

ROBERT ECtrJ 
Glenmore Jį- I 

636 Glenmore Ave., J

NOTICE is hereby ghva tw I 
RL 1899 has been issued u J 
to sell beer, wine and lm»’l 
Crtnti-XIA 1 on A XX a.

DIGRYTĖ DALYVAUS 
PROGRAMOJE

dargareta Digrytė, įžy- 
)ji šios apylinkės lietuvai- 
smuikininkė, New Yorko 

Section i3^7f“thAjSį'4versiteto studentė, kuri 
trol Law at 1 RMrerįT 

Palmetto Street, Boromį 1 
County of King!, to be ,J| 
premises.

RIDGEWOOD STAR to 
1 Ridgewood Pl, 
& 388 Palmetto St, ’J 

NOTICE i» "hereby gfoTfeJ 

RL 1913 has been iswdtoha 

section bet maloniai su-
dalyvauti „Amerikos” 

on the premį^. vasario Baliaus muzikali-
LESTEB HAimsl . -r.

184 Broadway___________b|e programoje. Ji pasmui-
notice is "hereby bent keturis labai gra- RL 2253 has been tarihsf , _ . . T . , °

to sell beer, wine and linar^fe kurittlUS. Jai akOmpO-
Section 132A of the AtaM, tl T i -r , • i
troi Law at no tons >s Justas Jankus, muzikų 
Brooklyn, County of KfathT 
on the premises.

COURT CAFlirl 
110 Court St.. įJ 

NOTICE is hereby given &a I 

RL 5575 has been Issued te i J 
to sell beer, wine and liąiBij 
Section 132A of the Alcobe&d 
trol Law at 7201—5th Arai J 
Brooklyn, County of Kitjt > j 
on the premises.

JOHN IL SUlUTu 
7201—5th Ave, fob

NOTICE is hereby given fit į 
RL 2128 has been issued to ii į 
to sell beer, wine and liqot a < 
Section 132A of the Alwhoi ini . • -. . v • , .
troi Law at mo cortebwulmalomau vėl ją išgirsti 
Brooklyn, County of Kinnikr 

■ on the premises.
HOWARD JACOB 

I 1110 Cortelyou Rd,

NOTICE Is hereby giwa ttnlil 
W.W.8 has been issued to 

. to sell wine at whofeuk it

jinai dalyvauja kitataučių 
cestrų koncertų progra
ise, nors ir turinti labai 
ig darbo su savo studijo- 
I ir duodamomis muzikos

io ir Jievos Jankų sūnus, 
ar lankąs New Yorko 
irersitete muzikos mokyk -

ernai „Amerikos” Pava- 
o Baliaus dalyviai buvo 
vėti Digrytės meistrišku 
įikavimu, tad ir šiemet 
is ir jų draugams bus

„Amerikos” administraci
joje dar galima gauti Vely
kų Sveikinimo atviručių. 
Kam reikalinga, prašom pa
sinaudoti.

LEIDINYS APIE LIETUVĄ 
ANGLŲ KALBA

s bu- 
-kun. 
'. Či- 
iūno, 
-kun.

Ad.

kuojant, nes smuikinin-
Ęlper paskutinius metus 

—Jpadariusi nuostabią pa-

__ ^ią pakrikštyti. Dvasinin-
pašventintą vandenį pa-Londonas.-d

teris Stanley ■ >da motinai arba tėvui ar 
šiuo metu Pm “ nors kita“.,i,r llepla šl? 
336,000 Anglip P daryti: Pilk vandeni 
Anglijos karius: s kart’,'s ant/alvos valku- ° J lw IrviTTry! nnet fnrTYl a T hnc
stoję apie 200,00.’

„Columbia University 
Press” praneša, kad išleis A. 
Simučio mokslinį darbą 
„Economic R e c o nstruction 
of Lithuania after the 
World War”, kuris sudarys 
160 puslapių knygą. (Vie
nam kitam laiškais praneš
ta, kad knyga sudarys 330 
puslapių, ši klaida įvyko ne 
dėl pranešėjų kaltės). Kny
gos kaina bus ne $1.50, kaip 
anksčiau pranešta, bet $2.00. 
Ji bus gražiai išleista—kie
tuose viršeliuose su keliais 
istoriniais Lietuvos žemėla
piais, kurią turėtų įsigyti 
kiekvienas Amerikos lietu
vis. Kadangi bus spausdi
nama nedidelis skaičius, tad 
prašoma pasiskubinti su už
sakymais. Pinigus ir užsa
kymus siųsti šiuo adresu: 
Mr. A. Simutis, 16 W. 75 St., 
New York City, N. Y.

siminti, bet budėkime ir bū
kim pasiruošę!

Juoz. Bogušas.

jis turi 
gražius 
vėliau- 

skrybė-

Kas iš mūsų nenusiskun- 
džia laimės neturįs?’ Su at
sidūsėjimu žiūrime į kitus ir 
sakome: —Jis ar ji tikrai 
laiminga . . . Žiūrėk, 
puikų automobilį, 
namus; ji visuomet 
siomis suknelėmis,
laitėmis pasipuošusi... Jie, 
tai gali pagyventi, pasaulį 
pamatyti. Jiems nereikia 
dėl kiekvieno cento drebėti. 
Ach, jei aš dabar laimėčiau, 
ar paveldėčiau iš ko tūks
tantį, ar net 5 tūkstančius 
dolerių, tai būčiau laimingas 
—ar laiminga! Ir ko aš ne
daryčiau?! .. . Tada tai jau 
tikrai pagyvenčiau. Įsitaisy
čiau automobilį, puikius rū
bus, važiuočiau į Lietuvą, 
apie kurią taip seniai sva
jojau. ' O gal nusipirkčiau 
ūkį ir taip laimingai, ramiai 
pragyvenčiau savo dieneles. 
Kaip būtų gera! Bet mano 
likimas žiaurus. Nesuteikia 
man to, dėlko aš tikrai lai- 

_ '“firbokTyn, 'Cbunty of "Kings, to ^l'?onšu7heo

Tai tokia dejonė tų, kurie 
mato savo laimę doleryje, 
kurie, ir laimingai gyvenda
mi nejaučia tos laimės, nes 
vejasi tariamąją laimę—pi
nigus.

Ad norite žinoti, kaip pa
sielgė Justas Giedra, gavęs 
didelį palikimą, beveik mili
joną? Ar jis buvo laimin
gas ir patenkintas ? Kame 
jis matė savo laimę? Jei 
taip, tai nepamirškite palik
ti vieną sekmadienį laisvą 
nuo visų reikalų. Būtent, ba
landžio 28 d., 4 vai. p.p., 
ateikite pamatyti 5 veiks, 
komedijos „Glušas”, McCad
din salėje. Komedija „Glu
šas” duos Jums tikrą atsa
kymą, kur yra laimė.

Be laimės.

Queens apskrities gyven
tojams netrukus bus gautos 
teisės siųsti laiškus apskri
ties ribose su 2c pašto ženk
lu. Dabar reikia mokėti 3c.

Šiemet pasaulinėje paro
doje prie IRT ir BMT viršu
tinių geležinkelių linijų, ties 
111 gatve bus įtaisyta nauja 
stotis už kurios per Carona 
vartus bus galima pasiekti 
parodą.

Pereitą antradienį New 
Yorko katedroje Philadel- 
phijos kardinolas Dougherty 
įteikė New Yorko arkivys
kupui Spellman paliumą— 
arkivyskupo ženklą, atsiųs
tą iš Vatikano.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

per-

ls to- 
mūsų

i ku- 
o ku-

Pie-

j. Bu- 
, sve- 
f. ar- 
ir St. 
is J. 
stalo 
į ma
tt. dr.

m. dr. 
u v o s

lio ty
lių sė- 
klieri-

.t.
un. J.
jtė Jo 
atsto- 
Cicog- 

labai 
įas te
is dar
bi tau-

i vai- 
ž tau-

Štai 
ią se- 
šven- 
ivo ir 
lietu-

p daryti: Pilk vandenį

ii kryžiaus forma ir bus 
rai. Moterystė irgi labai 
sidarė paprasta: žiedus 

varDO 1S ^eda ant dvasinin-
* VABNfi3 Palaimina ir nusiunčia 

rituokiautiems. Laidotu- 
»e kunigai nedalyvauja, o 
Į pašventina saują žemės 
liepia nunešti ir padėti 

; karsto laidojant, ir nie- 
daugiau ...”
Anksčiau minėtame švei-

L I C-E N S E S 
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS

on the premises.
HARRY 

Foster
1325 Flatbush Ave.,

J. FREY
Tavern

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 64 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 132A 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
360 Furman St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

FRUIT WINE COMPANY 
OF AMERICA, Inc.

360 Furman St., Brooklyn, N. Y.N.

T a u t i ni n k i škų grupių 
rengto Lietuvos nepriklauso
mybės 22 metų sukakties ir 
Vilniaus atgavimo minėjimo 
komitetas prašo paskelbti, 
kad vasario 18 d. pramogoje 
viso pajamų buvo 749 dol. 
33 c., o išlaidų 131 dol. 8 c. 
(piano nuoma 15 dol, salė 
22 dol., orkestras 30 dol., po-

Kam Sukrėsti 
’’Vidu” Neskaniu 

Liuosuotoju ?
Jūs manote, kad visi lluosuotojal 
sarginanti ir neskanūs... ir vienas 
geras taip kaip kitas... tai Jūs ne 
Imate progas, bet jūs spekuliuojate 

yra kai kurių 
darančių daugiau

HAVEMEYER 8 0259 
RALPH KRUCH 

FOTOGRAFAS
6 5-2 3 Grand avenue 

maspetm.n.y.

Jed 
yra 
yra 
tik 
sveikata! Dėl to, kad 
liuosuotoju stiprių, 
žalos, nei gero!
Pasirink sau lluosuotoją su atsargumu. 
Jei Jūs leisite milijonų patyrimui būti 
Jūsų vadovu—jūs pasirinksite Ex-Lax! 
Ex-Lax yra malonus priimti — Jis gar
dus kaip skanus šokoladas. Jis yra vei
klus, bet švelnus. Ex-Lax išvalo Jūsų 
vidurius visiškai, be i šsi tempimų ir ne
smagumų. Pamėgink Ex-Lax! Visose 
vaistinėse po 10c. ir 25c.

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSISAKYKIT JĮ PAKEIČIANČIŲ!

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

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-7550

Dar pernai £ 
kunigai prašė i 
tėvų išleisti ŠvJ 
Ii jos vadovėlį. Ii 
jos turi Šv. Vari 
vyrams bei vaite laikrašty sakoma, kad 
turi lietuviškai i vįsį dvasininkai ne- 
tų, priėmimo apė 
lio, pamaldoms 
ges. Reikėjo te 
timais. Tiesa, t.
Saurusaičio 
brošiūra, bet jd 
išpirkta.

Dabar Lietuvi: 
nai išleido nauji 
Brolijos VadovU 
spaustuvė, Ma'l 
Vadovėlį sudarė! 
kas M. Grigaitei 
žo formato kf 
psl.) telpa: Bn'Į 
jos įstatai, p'tt, buvo tik laikini kvaitu- 
gos, atlaidai, r?|i, tik įtūžę aistros, kurios 
maldos, maldosirdegė per visą jųdviejų 
Komunijai, Ivenimą, nedavę vaisių. Ir 
ir mišparai, Šv(Iii k o juos, kaip ruduo mi
nimas, Šv. Varilntus stagarus, tuščiai su- 
litanija. KaiSBti ir sunykti. Jos kapas 
tą galima R 
centus ir įrišti

Vadovėlis R 
kalba. AmeriH 
lengva vartoti I 
vyrai džiaugi 
knygelę varto'J 
goms ir susiriki 
didelė pagalbu j 
ganizuoti Šv. 'i 
ją parapijose, 
retų būti idten 
nariui. Galioj 
pas Tėvus Dh 
šeiniuose arbap 
gynuose.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5650 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 1028-30 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTINA LOHR & 
VINCENT SCHAYNE

1028-30 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1900 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 261 — 5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FOX'S RAIL, Inc.
261—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1577 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 187 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD IGOE 
(Igoe’s Rest.)

187—7th Ave., Brooklyn, N. Y.

Nuo birželio 30 d. iki Dar
bo Dienos New Yorko vals
tybėje bankai bus šeštadie
niais uždaryti.

Brooklyn, County~'oif Kings, tcT'Ke consume, 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2087 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PATRICIA HILLS & CARL SHROPSHIRE 

Colonial Inn
1015 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6796 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 222 — 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID RAINSFORD & 
‘ MICHAEL TIERNEY

Blue Eagle Rest. & Bar 
Ave., Brooklyn,

Atplaukęs anglų laivas 
„Queen Elizabeth” apsistojo 
Hudson upės prieplaukose. 
Pastatymas šio laivo kašta
vo $28,750,000; jo įtalpa— 
85,000 tonai; ilgis—1,030 pė
dų, plotis 118 pėdų. Pradė
ta statyti 1936 m.
renda New Yorko miestui

Metinė

Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 724-726-728—5th Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

NOTICE is hereby Riven that License No. 
GB ............................................................................
to 
of 
at 
County of Kings, 
premises.

297—7th Ave.,

11911 has been issued to the undersigned 
sell beer at retail under Section 107 
the Alcoholic Beverage Control Law 
297—7th Ave., Borough of Brooklyn, 

to

KARL

N. Y.

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

retail under
Beverage
Borough 

be consumed off the

SAIER _____
Brooklyn. N. Y. 473 Grand St.,

222—7th

NOTICE 
RL 1693 .... .
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 473 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISUNAS 
Paramount Bar & Grill 

Brooklyn. N. Y.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1573 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 109 Graham Avė., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1685 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law, at 35 South 3rd St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

35 South

NOTICE
RL 2072 ..... ____
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic^ Beverage Con- 
___ ___  _  2 2 ____ Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

Inc.
Brooklyn, N. Y.

MEYER FREEMAN
3rd St., Brooklyn, N. Y.

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

troi Law at 38 Bogart Street,i__ :...... ::: „ . .. .
on the premises.

BOGART STREET TAVERN,
38 Bogart St.,

LIETUVIŠKAS
RESTORANAS

BAR & GRILL
Gaminam valgius amen 

kūniško ir lietuviško sti
liaus. Čia taip pat galima 
gauti Amerikos išdirbinio 

ir importuotų degtinių, 
visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas

411 Oręnd Street,, —s3=-..—W.U ve *n_u-7x-v*.vr- » -ex ul "Ji.,

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

FRIEDA 
Amalgamated

36 Morrell St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 388 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1541-1543 Myrtle Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE SCHRIMPH 
d-b-a Linden Inn

Brooklyn, N. Y.

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

170 Avenue T, Borough of

GOODMAN 
Rest. & Tavern 

Brooklyn, N. Y.

1541-1543 Myrtle Ave.,

NOTICE 
RW 320 
to sell 
Section 132A of the Alcoholic_Beverage Con
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIOVANNI
& BASILIO 

170 Avenue T,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 305 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 861 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARL MANN
861 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

PIZZUTO 
IMBURGIA 

Brooklyn, N.

PIRMAS LIETUVIS 
CHIROPRAKTAS

DR. J. VAITULIONIS
I 

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 i 
parašyti apie savo padėtį se
kančiu adresu:

307 Grand St„ Bropklvn. N. Y.
on the premises.

MIKE CAPUTO 
2154 Pitkin Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6131 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 44 Henry 
Brooklyn, County of 
on

Law at 44

44

the premises. 
JOHN J.

& EDWARD
(Al's

Henry St.,

St., Borough of 
Kings, to be consumed

AYLWARD
T. AYLWARD
Tavern)

Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1866 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 6816 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER 
6816 Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1668 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1522 Bergen St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Paskum jie susėdo po kle
vu, aptarė namų reikalus, ir 
suplanavo, kad kitą vasarą 
šiame žemės sklype banguo
tų ne smilgos, bet naudingas 
javas.

—Aš puikiai įdirbsiu že
mę!—kalbėjo pilnas energi
jos ir pasiryžimo Eugenijus, 
o Kanklio mintyse vis slan
kiojo šešėlis, graužė kaip 
nuodėmė, kad tik greičiau 
Eugenijų atskirtų nuo Kleo
patros, kad įkinkytų jį į stu
dijas, padarytų nesugadin
tu žmogumi, naudingu Die
vui ir Tėvynei.

—Tėveli, į mano pasiry
žimus nutyli ? . . . — palinko 
prie globėjo, ranka apsika
bino klevo liemenį.

—A, a, sūnau... Aš įver
tinu .. . —vėl Kanklis pradė
jo nedasakyti minties, Eu
genijus ryžosi. Jis vyriškas 
ir drąsus, atsilošė į klevą, ir 
užvedė kalbą, kurios temoje 
Kanklis daugiausia painio
davosi, palietė klausimą apie 
Kleopatrą.

—Kaži, ką veikia Klevu- 
tė? — sąžiningai, bet diplo
matiškai pastatė klausimą.

—O ar ji tau rūpi?... — 
nepasitenkinimą pajuto Kan
klis.

—Taip, tėtuši, Kleopatra, 
man už viską labiau rūpi.

(Bus daugiau)

Kleopatros kambarėlį. Da
bar šypsojosi ne iš debesė
liais gauruotų erdvių saulė, 
bet jos, mielosios veidas. Tai 
ne spinduliai plačiu sietu iš
sitiesę ant visos žemės, ’ bet 
jos platina žvilgantys ilgi 
plaukai, apsegioti aukso 
spurgomis ...

Jis atmena, nors buvo tai 
seniai, kai iš vygelės ją pa
siėmęs nusinešdavo prie di
džiulio veidrodžio, posodin- 
davo ir melsvomis šukomis 
taisydavo jos plaukus, jaut
riai jo pirštus bekutenan- 
čius.

Dabar jis mato, kaip po 
kasų vainiku nulinkus gal
vutė į siuvinį. Ką ji mąsto— 
jis nežino. Tik jaučia kilnu
mo aureolę žibančią virš jos 
galvos, kurios spinduliai, pa
siekę jo širdį, žadina tik 
skaisčias mintis, judina kil
niausias proto kasteles, ir 
taip norisi gyventi, dirbti, 
džiaugtis ir mylėti tik die
viškų kielikų išlietas dory
bes, norisi žengti vien tik 
jos takais ...

Suūžė klevai, atsiduso. 
Prašūkavo vėjas tamsius 
standrius Eugenijaus plau
kus, pažadino kaip iš gra
žaus sapno, o Kanklis tuo 
tarpu vienas sau kiūtinėjo 
smilgomis užžėlusiais pūdy
mais.

—Ar Jis čia, vaikeli?... 
—suklupo ant plokščio ak
mens, apkabino nykstantį ą- 
žuolo medį, suvytę lūpos pri
lipo, akių duobės pakilo į 
erdvę: -

— Ach, kad mano sielos 
akių šaltiniai išvystų Tave, 
mano Viešpatie!—susiklostė 
lūpos tyliai maldai, susikau
pęs ir palinkęs, stūksojo va
landėlę po kryžiumi, pas
kum, nusišluostęs akių duo
bes, ištiesė ranką Eugenijui.

—Tu, mano mielas vaike
lis, nemanyk, kad tave nu
skriaudžiau viską aprašyda
mas Kleopatrai.

—O, kad ir taip, tėtuši, 
juk Klevutė pilnai to verta! 
Sunėrė rankas ant krūtinės, 
vieną koją atmetė į priekį, 
įsispyrė kaip Bonapartas, 
apmetė žvaliomis akimis vi
są pakalnę, kur gulėjo pui
kūs Šilujai apjuosti Nemu
no melsvu kaspinu, o ten, vi
sais horizontais, stūksojo 
kaip siena tamsūs miškai.

Pabudo širdis. Siela nu
skendo miesto panoramoj, 
veržėsi į vijokliais apsuktą 
namelį,
nes be jos—krūtinės ir pro
to pasauliai buvo pertušti.

Klūpojo akys įrimę į so
dų žalumas, susirado medžių 
vainikuose begumšantį pail
gai keturkampį stogą, ir pro 
jį visa siela prasiveržė į

vėstančio sodo takais, susita- «... ** rė, sulygo už 
dos, nesiryžę 
parduoti šią 
o tik keitėsi 
nuoširdžiu jausmu ir galuti
nį nuosprendį paliko—Kleo
patrai ir Eugenijui.

Prie vakarienės—visi su
lygo. Tik priedu, Kleopatra 
pasiūlė ponui Grištovui, kad 
kiekvieną vasarą parvyktų 
iš užsienio pas juos pailsėti. 
Šiam poilsiui ji siūlėsi paau
koti savo valandas, kad tik
rai senelis nenuobodžiautų.

—Turi angelą savo na
muose,—pastebėjo Grištovas, 
įrėmęs tamsias gęstančias 
akis į Kleopatrą. —Kad man 
Patricija būtų palikus tokį 
žiedą, mano širdies šaltinis 
šiandien verstųsi gaivesne 
gyvenimo srove. O dabar?...

Užsimetė ploščių, išskubo, 
užgrabiniu balsu, ir j iškiūtino. Mosikuodamas 

bėgu dvasios vieške- j rankomis viens sau kažką 
nežinodamas pats, kur kalbėjo, negrįžo į šilujus, bet 

m | pasileido užmiesčio vieške- 
soje liais, kur tarp standrių jova- 

šnekučiavosi du seneliai, ii- rų pranyko mėnesienoj besi- 
gai pylė iš savo suvargusių 
širdžių prabėgusius išgyve
nimus, tik kai atvėso oras, 
kai ūkai nugulė sodais, kai 
pasipylė žiogelių čiurpesys ir 
susmuikavo lakštingala—ta
da juodu pakilo, susikibo už 
parankių ir, vaikščiodami at-

Marija Aukštaite

ūdriniais Vieškeliais
(Tęsinys)

Cada Grištovas lyg ap- 
rto svaigiu sidabriniu jos 
Įso virpėsiu, užmiršo įsa- 
mą, tik suklupęs šalimai 
ciavo jos aistringus lūpų 
‘pesius, skendo širdis sal
iam kvaituly, jis buvo ta
i’ jos viešpats ir vergas.

i kaskart labiau smenga į 
tnę, o jis—likimo mėtomas, 
>ip atgyvenęs lapas, beveik 
ttkia, kad sutryptų jį mir- 
I, ir bent į vieną kapą nu
irtų jo širdies dulkės prie 
Įelos Patricijos.
pet ne ... Jis žino, kad jau 
ekad į Šilujus nebesugrįš... 
retur reik išnešti kaulus... 
įten gal užžels kapas tik 
|e, susilygins su pievomis, 
Iriomis tryps svetimieji jo 
alsuotą gyvenimą.
[Apsiverkė Grištovas. Ro- 
Įs, tikrai pelėsiuotu veidu 
įsmego vos vieną drumzli-

6,000 litų, ro- 
nei pirkti, nei 
jaukią vietelę, 
viens su kitu

skriaudos ne- 
rodos, apčiuo- 
tik sakyčiau, 
būtų pačiam

išlygino 
pajustą 
dvasinę 

savi rū- 
ku-

na ašara, bet kaupdamas 
jausmą į biznio reikalus ją 
nuslėpė baltoj nosinėlėje.

—Tai ką pasakysite, pone 
Kankli, į mano pasiūlymą? 
Juk nebrangu? Tiesa? . . .

—Niekeno 
noriu . . . Man 
piamai verta, 
kad tamstai
pravartu . . . Geriau kaip už
sienis, kaip ten laukiančios 
giminės, juk čia liks tamstos 
sielos dalis . . .

—Vot, nuo šito, ir noriu 
pabėgti. Tamsta labai tei
singai pastebi, kad čia liks 
mano 
meilė 
šiuos 
mane 
dėlto 
liais,
sustosiu.

Ilgai vijokliuotoje L.

sielos dalis—išgyventa 
su Patricija, kuri per 
sodus, rodos, šaukia

blaškantis mažutis siluetas.
Kelių savaičių metu Griš

tovas su Kanklių sutvarkė ir 
baigė visus reikalus pas no
tarą, padarė testamentą 
Kleopatros vardu, o Eugeni
jų globėjas pasiliko dides
niam . žj^yni.

Vėl pranyko iš Šilujų po
nas Grištovas kaip laikinai 
užklydęs šešėlis, tik dabar 
kalbėjo Kankliui jo siela 
kažką tuščiai išgyvento, nuo 
ko jis pats vargšas bėgo ko 
toliausiai, niekeno nesupras
tas, nesulaikomas.

Kankliui dienos 
svetimo žmogaus 
nieku neišgydomą 
žaizdą, ir vėl grįžo
pėsčiai, savi reikalai, 
riuose pasinėrė jo mintys ir 
siela.

Dabar atkiuto jo dvasia 
guvesniu jausmu, apsigrai
bydamas lazdele šlitinėjo tai 
šen, tai ten, pagaliau išsive
dė Eugenijų į kalną prie 
vieškelio, kur įgijo žemės 
sklypą su dviem klevais ir 
ąžuolo kryžium.

Užkopus kalneliu, kurs 
tiesėsi vieškelio nugara, Eu
genijus pamatė dviejų mil
žinų medžių bemojančias ša
kas, šnarėdami platūs kle
vų lapai prieš juos švelniai, 
buriančiai čiuženo, o kry
žiaus ištiestos rankos, rodos, 
laimino jų gyvenimą.

—Och! Tėveli, kaip čia 
gražu! Kojkie platūs išsiša
koję klevai... — kvėpavo 
juodu pilna įdvasia, ir Kank
lis, išties^ glėbį, instinkty- 
vi?-1—Jrie ąžuolo kry-

siekė Kleopatros,
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Kovo 10 d. įvykęs apylin-

Amerikos Pavasario

įt.

ATVELYKIO SEKMADIENĮ

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

947 Willoughby Avenue.,

Baliaus programoje: smuikininkė Marg. DIGRYTĖ, akomp. Justas JANKUS, šokėjas Antanas „Diek
SKRODENIS ir pagarsėję Pennsylvanijos juokdariai artistai, broliai JANČARAI—,,KETURI DRISKIAI”.

Bilietai: 50 ir 75 centai ir 1 dol.

APYLINKES SEIMELIS

New Yorko apylinkės ka
talikų 
mėlis 
dienį,

g pietų, Apreiškimo par. salė
je. Daugelis dalyvių apgai
lestavo, kad šiemet posė
džiui nedaug laiko skirta— 
ne pilnos trys valandos, tad 
ir keli svarbūs klausimai li
ko neaptarti, šių metų sei
melis turėjo savo tarpe ne
paprastą svečią, prof. dr. K. 
Pakštą, kurs pasakė visus 
dalvvius gyvybingai nutei-

draugijų atstovų sei- 
įvyko praeitą sekma- 
kovo 10 d., 4 vai. po

teigiamai ir su 
pasiūlymais pa- 
N. Pakalnis. La
ir vaizdžiai vie-

pų įsigijimo klausimas; apie 
šį reikalą 
konkrečiais 
sisakė kun.
bai stipriai
tos reikalus pabrėžė prof. 
Pakštas, linkėdamas New 
Yorko lietuviams katali
kams susilaukti tikamesnės 
reprezentacijos vieš ajame 
gyvenime „Amerikos” patal
pų atžvilgiu.

Įvairiose diskusijose kal
bėjo kun. B. Kruzas, S. Su- 
batienė, Baltrūnienė, Okas, 
Montvila, Krušinskas,, Ky- 
rius ir kiti. Priimtos kelios

Gausus dalyvių skaičius 
liudija, kad mūsų draugijose 
daug susidomėjimo svar
biais lietuvių katalikų veik
los klausimais. Kadangi šios 
apylinkės v i s u o m e n i nės 
veiklos priešakyje yra Fe
deracijos apskritis, todėl la
bai svarbu, kad ateityje ap
skrities susirinkimus lanky
tų visų draugijų atstovai.

Federantas

— Transfiguration C. 
krepšininkai penktadienį 
mėjo prieš Ugniagesių 
mandą 46:42. Mūsiškiai ruo
šia parapijos naudai didžiu
lį krepšinio žaidimų vakarą 
Klasčiaus salėje bal. 5 d.

c. 
lai
ko-

ih

D. RimdeikS^'A. Kundrotie- 
nė. A. Balčiūnas. J. Ivanaus
kas. K. Dryža, J. Naujokas, 
J. Staponavičienė, J. Biržie
ti;, P. Pūkas. M. Buitkienė, 
E Stanislovaitienė, E. Va
itkienė. P. Biržys, Timins- 
k’enė, Jankauskas, šeškus, 
S ankus. St. Agentas, Valen
tas, B. Augūnas, A. Ąžuolas, 
/'. Dalinskas, B. Tribulas, 
Dalbokas, K. Baltrukonis.

NAUJŲ PATALPŲ 
FONDAS

gyventi ir išsisaugoti įvairių 
ligų. Buvo atsilankęs 
Steponaitis, „Sveikatos 
tūros” redaktorius.

MŪSŲ BENDRADARBIAM
ir J.
Kul-

SLADr-ja balandžio 7 d. 
salėje turės vakarienę su 
koncertu ir šokiais. Bilietai 
po 1 dol.; jų galima gauti 
pas Kanaporių, 380 Hooper 
St., J. Dumčių, 324 Union 
Avė. ir R. Kaster, 409 Hewes 
Street. Komisija.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Pereitą savaitę mūsų baž
nyčioje buvo misijos, kurias 
vedė kun. J. Mėšlis, S. J. 
Gražūs, su palyginimais pa
mokslai, daug seniai buvu
siu bažnyčioje patraukė at
gal ’ prie tikybos, 
buvo tik 5 dienas.
dienį prasidėjo 40 vai. atlai
dai.

Misijos 
Sekma-

Per 40 vai. atlaidus pa
mokslininkas sakė jaudinan
čius pamokslus. Bažnyčia 
buvo pilna žmonių.

Choras, varg. Dukei vado
vaujant, gražiai giedojo.

Altorius, sesučių pranciš
konių. pastA”<Tomis, buvo pa
puoštas lelijomis ir kitokio
mis gėlėmis.

Viskas gražu ir malonu 
buvo, tik vienas nesmagu
mas—kur buvo atlaidų ir 
misijų metu mūsų parapijos 
jaunimas?

Šv. Vardo draugijos susi
rinkime kovo 8 d. nutarta 
rengti pavasario pramogą 
gegužės gale. Apie laiką ir 
vietą bus vėliau pranešta 
kiek vėliau.

Velykinis „Amerikos” nu
meris bus spausdinamas vie
na diena anksčiau, todėl visi 
raštai, skiriami šiam nume
riui, turi pasiekti „Ameriką” 
kovo 18 d., pirmadienį. Ma
lonius bendradarbius prašo
me
me

nevėluoti, už ką reiškia- 
savo dėkingumą.

Redakcija.

SKRODENIS ŠOKS

Jaunimo ir vyresniųjų 
plačiai mėgiamas šokėjas 
„Diek” Skrodenis mielai su
tiko dalyvauti „Amerikos” 
Pavasario Baliaus progra
moje — jis pašoks solo gy
viausius „tap” šokius. Ba
liaus programa bus tikrai į- 
vairi ir įdomi.

KLUBO SUSIRINKIMAS

Woodhaveno a p y 1 i nkėje 
veikia lietuvių Geros Valios 
klubas, kurio tikslu yra: ar
čiau ir geriau susipažinti 
lietuviškos dvasios šviesoje; 
ieškoti savųjų tarpe gražių
jų savybių, ugdyti ir palai
kyti lietuvišką nuoširdumą 
ir lietuvių vienybę. Kluban 
priklauso vyrai ir moterys. 
Susirinkimų p r o g r a moję: 
žaidimai, sveikatos ir kultū
rinio pobūdžio 
skaitos, vaišės 
pasikalbėjimai, 
dyboje pirm,
vice-pirm. M. Klimienė, rašt. 
J. P. Mačiulis, ižd. U. Či- 
žauskienė. Vaišių komisija: 
F. Šalinskienė, D. Pelkuvie- 
nė, V. Kirvelienė ir Ona Ci- 
dabrienė. šeimininkai: Pi
jus Šalinskas ir Ag. Bukš- 
nienė.

Sekantis klubo susirinki
mas įvyks penktadienį, ko
vo 15 d., 7:30 vai. vak., Sha- 
lins-Šalinsko grab. įstaigoje, 
84-02 Jamaica Ave., Wood- 
havene. J. P.

temomis pa
ir draugiški 

Klubo val- 
V. Bukšnys,

Kovo m. 15 d,, 1949

’■ LICENSES
Wholesale, Retaile

BEER, WINES & LIQ
Visiems Aleliuja! 
liūdnas kovas.NOTICE is hereby given that lį. L 

to seTb^“ winne anoX^ PIaukia« 
tSroTl^w13a^FootthLv’3t?St Savanorių žodis.

Siekia vienybės. 
Mirė susitaikęs.

trol Law at Foot Bay 32nd St. kJ 
Brooklyn, County of Kings, tu b? 
on the premises.

BEN MA CHREE BOAT Cm 
Ft. Bay 32nd St., BrookJ^j 

NOTICE is hereby given that L>. 
CTR 24 hns hp.^n ifttnorl tn a.*?CTR 24 has been issued to the nJ v v. j-
to sell beer, wine and liquor lt 'J fr Vel SVeilCiame (11 
Section 132A of the Alcoholic Brį Sf 
trol Law at 790-792 Broadwtj, 
Brooklyn, County of Kings, T _ -__
on the premises. Aas. JŲ proga musų

LORRAINE CATERING CO >, -1 • • • -
790-792 Broadway Bt^ferdllS SVeiklllimai IF 
NOTICE is hereby given that'll > VlSiemS „Ame! 
torseii32beer' 3in" and "liquor ličiuliams, bendradarl 
tSro7Lnaw^iooithNew^ skaitytojam

lietuviams! Pris 
jistus lai sutvirtini 

įems mums ištvermę g
> ir dirbti pagal savoyeer, wine and liquor it rįr ■ “ O

13'-A °f Jhe Aicohohe Beį galimumus!
» Visiems, o visiems dži 

lingo Aleliuja!

ščionijos šventę -

Brooklyn, County of Kings, to k 
on the premises.

SHAFFER & SOMEKISy 
1001 Newkirk Ave.,

NOTICE is hereby given tbit lį. 
RL 2304 has been issued to they' 
to sell beer, wine and liquor it - 
Section 1~_.‘_ 
trol Law at 759 Gates Ave, K 
Brooklyn, County of Kings, to |> 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
Parkside Tavern

759 Gates Ave., Brwka,j |

Šiemetinės VelykosNOTICE is hereby given that U>
RL 2288 has been issued to th 3^ , m .
to sell beer, wine and liquor at rsį nkstyvos. Taip ar ;s1 
Section 132A of the Alcoholic Berea ■, , - . .
trol Law at 237 So. 4th St, KRS tUreSlHie,' TOdife, 1

I metu. Bet kiek iš ) 
Parkside Tavern kurie šiuos žodžius s] 

237 So- 4th_!b:_________ sulauksime dvide
NOTICE is hereby given inat liisf’ ' 
RL 1491 has been issued to the nziaus paskutinių r
to sell beer, wine and liquor it raijuJ Xt., Vplvlrna
Section 132A of the Alcoholic Br-JW S1U metU VeiyKOS 

dėmėtinos.trol Law at 553 Nostrand Ave., & 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

HENRY 
Bake’s

553 Nostrand Ave.,
a prisipažinti, kaATHING 

Tavern 

tuviams kovo mėnuo
NOTICE is hereby given that U UgSmO mėnUO. tO(3 
RL 2189 has been issued to th* ’
tc sell beer, wine and liquor at rsdjog Velykos gal nebus
Section 132A of the Alcoholic BrnE?
trol Law at 1605 Broadway, 
Brooklyn, County of Kings, to X 
on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
Tarry Tavern 

Broadway, Brookįi

os. Prieš dvejis 
kovo mėnesi mūsų 

s garbė buvo skaudžfc 
ista. kai Lenkija at 

h^enyiŠnA>u Tėvynės krūtinei 
secuonV3"A?%:nįS*^ h ir kanuole paremt 

^matuma. Pernai kove 
i netekome taip su

1605

NOTICE is 
RL 1547 has

trol Law at 8001 — Fifth Ave, 1 
Brooklyn, County of Kings, to te 
on the premises.

BOB MILLAR’S CAFE 4 REI.
8001 Fifth Ave- Br^fcduoto ir milžjnišk 

suomis i š t o b u ] 
lĮainėdos uosto, miesi

NOTICE is hereby given that li 
RL 1502 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 132A of the Alcoholic Be 
trol Law 124 Park Ave. 4 Hi 
land St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the nf; ■

TALLY-HO REST., BAR 4l — ' 
124 Park Ave., & 
68 Cumberland St., Brook!

NOTICE is hereby given that IL

Susirinkimai bus sekma
dieniais, tuojaus po bendros 
šv. Komunijos Mišių, 10 vai. 
ryte. Sekantis šv. Vardo 
draugijos susirinkimas į- 
vyks balandžio 14 d., tuo
jaus po 9 vai. Mišių.

—Petras Bagočiūnas iš
vežtas į Midtown Hospital, 
New Yorke. P. Kubilius 
sveiksta.

—Kun. V. Andriuška, M. 
I.C. sėkmingai pradėjo vesti 
parapijoje metines rekolek
cijas. Pamaldos rvtais 8 vai.F .yrc r, t g,

Ne mielas lietuviams 
ėnuo. bet ar jis mal 

NUT1UK IS nereoy given uiai --
RL 6057 has been issued to |he rf tieHlS, kUVie mUHl 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 132A of the Alcoholic 
trol Law at 286 Patches Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

GEORGE H. KRETH
286 Patchen Ave., B

i pripildė skauc 
minimais? Lietuvių 
garbe pažeidė ir r 
girnos valstybės gy

vMHlSAlaAVjOV Tfa?'1 

mas Butkus $10, kun. V. G. 
Vilkutaitis ir Viktoras Valis 
no $5. Mot. Gudelevičius 
$2.50, M. Maminskas $2; po 
$1: K. Česlauskienė, Jurgis 
Bmdokas, M. Macijauskaitė, 
Vincas Pampiks. E. Shar- 
kev, Mrs. S. Skužinskas, Ch. 
O’Bell, J. Savickienė, Ag. 
Kučinskienė, O. Norbutienė, 
M. Bagdonas, K. Šumskis. J. 
Bliezgys. D. Henderson, Pr. 
Sutkus, P. Malonis, T. Mar
tišienė. E. Misiūtė, P. A. Šu
kys, Mrs. Vitonienė, Ant. 
Jokubauskas. Magd. vaizbo- 
nienė, J. Rakauskas, K. 
Skripkus, Pr. Barmus, Ag. 
Sadauskienė; Ver. Skribū- 
nas 50c.; viso $64.58.

|kare šv. valanda; penktadie
nį—9 vai. mišios, 7:30 vai. 
vak. kryžiaus keliai; šešta
dienį—7:30 vai. ryte ugnies 
ir vandens šventinimas ir 
mišios; 7:30 vai. vak. kom- 
pletoriumas ir pamokslas.

—Velykų dieną: prisikėli
mo mišios ir procesija 7 vai., 
suma—10:30.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

VAN VLECK. INC.
Brooklyn, N. Y.

aiic 
is įvyks kovo 31 d., J 

io sekmadieni, Labor

County of Kings, to be consumed 08 
premises.

JOSEPH DELLA MONICA
Delmonico’s

182—15th SL, Brooklyn, X ...ton saleje, 4 val. po

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.

LOUIS LEVINE 
Grill

NOTICE is hereby given that I.icense 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 Liras 
RW 292 has been issued to the unda^ 
to sell beer and wire at retail unfeip 
tion 132A of the Alcoholic Bcveran ( K 
trol Law at 3712—14—13 Ave- Borons | 
Brooklyn, County of Kings, to be cots - 
on the premises.

ANDREW ERCOLINO 
Red’s Restaurant

3712—14—13 Ave- Brooklyn, X K

NOTICE is hereby given that License! | 
RL 2131 has been issued to the undera j 
to sell beer, wine and liquor at retail e ; 
Section 132A of the Alcoholic Beverage! B 
trol Law at 95 Bedford Ave , Borotd 
Brooklyn, County of Kings, to be conn 
on

HARRY NUDEL & 
Buckhorn 

399 Nostrand Avė.
& 295 Putnam Ave.

OPEN 
EVENINGS

N. Y.Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License No 
RL 2111 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.

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 
GB 11942 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 75 of the 
Alcoholic Beverage Control Law 
Fulton 
Kings,

at 1808A 
County of 
premises.

1808AGREAT NECK, N. Y.
D.

LINDEN, N. J.

ELIZABETH, N. J.

SV.

318BRIDGEPORT, CONN,

406 So.

Tel. Harrison 6-1693

PITTSBURGH, PA.

ir

NOTICE
RL 5528

Gausiai atsilyginama savo 
veikėjams

St., Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

MARIA SCHMIDT
Four Star Delicatessen

Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I.icense 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 iSt- and 6- 
8-10 DeKalb Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MEYER’S CANDIES. INC. 
Fulton St., 
DeKalb Ave..

553—555
Brooklyn. N.

Vasario 24 d. Brooklvno 
ligoninėje mirė A. Jenušai- 
tis. 82 metų, gyvenęs Somer
ville. N. J. Palaidotas vas. 
27 d. šv. Jono kapinėse. Pa
liko sergančią žmoną, seserį 
T. Matulaitienę, gyv. Kear
ny, N. J. ir vieną seserį Lie
tuvoje. Amerikoje išgyveno 
G0 metų.

Sesers duktė,
L. Dambrauskienė.

Jubiliejinė vakarienė ba- 
Tandžio 14 d. bus parapijos 
nalėj: jos rengimo tikslas— 
'^averbti kleb, kun. J. Kaz
lauską, jo kunigavimo 15 
metų sukakties proga. Ren
gia visa šv. Jurgio parapija 
ir uarapiios draugijos, ku- 

sudomėjo, kad vaka
rienė būtu iškilmingiausia. 
Jaunimas sujudo, parapijos 
chorai rengiasi išpildyti gra
žią programą. Bus daug 
svečiu kunigų ir pasauliečių 
iš apvlinkės ir tolimesnių 
kolonijų. Visi rengėjai la
bai rūpinasi, kad viskas ge
riausiai pavyktų. Bilietus 
salite gauti pas A. Tušką, 
Lučinską, A. Klimaitį, Sta- 
nislauską, Romą, Strutinską, 
Krulaitį, Mockevičių, A. Sta- 
nišauska, Žukauskaitę, Tus- 
haitę, Anuškaitę, Einorytę 
ir kun. V. Ražaitį. Visi įsi
sekite bilietus iš anksto. Vi
si. pasirodykime susipratę, 
suvažiuokime iš visų kampų 
miesto.

Bažnytinis Koncertas 
Petro ir Povilo bažnyčioje į- 
vyko kovo 10 d. Giedojo vie
tos didžiulis choras ir sve
čias Vasiliauskas.

Didžiausiąją programos 
dalį užėmė kantata „Septy
ni Kristaus žodžiai”. Solo 
giedojo kun. J. Simonaitis, 
Venskus, Puzinas, Baranaus
kas ir Paulauskaitė. Solo 
„Avė Maria” giedojo Al. 
Vasiliauskas. Vargo navo 
muz. J. Žilevičius.

Šį sekmadienį, kovo 17 d., 
parapijos salėje bus gražus 
vaidinimas „šv. Elžbieta”, 6 
veiksmų drama. Vaidins čia 
gimę ir augę jaunuoliai, šv. 
Elžbietos rolę vaidins E. La
pinskaitė. Kiti vaidintojai 
Zakarauskas, Lisevičius, Ba- 
gočius, Buinytė ir kt. Re
žisuoja ir lietuvių k. taiso 
S. Valatka. Vaidinimas pra
sidės 7 vai. vak. Bus gra
žių vietos mokyklinio am
žiaus vaikučių deklamacijų.

Stas. B.

Kovo 7 d. L. Vyčių 62 kp. 
turėjo ,roller skating party’, 
kuri gerai pavyko. Atsilan
kė apie 250 jaunimo, dauge-

Praeitą šeštadienį Kasmo- 
čiaus salėje Great Necko na
mų savininkai surengė vaka
rienę pagerbt gerai žinomą 
New Yorko lietuvį advokatą, 
kuris pasidarbavo mūsų tak
sus sumažinant.

Bilietų parduota apie 125 
po $1.50 kiekvienas. Išgėrė
me alaus už $30; degtinės už 
$27; suvalgėme dešrų už 
$37 ir apie $34 išleista kito
kiai mėsai; be to dar išleista 
duonai 
giams.
labai gerai ir likusius pini
gus (apie $4) paskyrėmė ad
vokatui kaipo atlyginimą už 
jo pasidarbavimą. Šis mūsų 
elgesys liudija, kad lietuviai 
niekada nepamiršta savo 
veikėjų ...

Buvęs ir Linksminęsis.

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 5563 has been issued to the undersigned 
to tell 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
RL 1663
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 914 Broadway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar & Grill

914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

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

95

the premises.
FRANK DALEY & ANTHONY 

PLONSKIE
Bedford Ave. Brooklyn, X

ir kitokiems val-
Visi linksminomės

LIETUVIŲ EKONOMINIO
CENTRO SUVAŽIAVIMAS

Lietuvių Ekonominio Cen
tro suvažiavimas bus balan
džio 7 d., Hotel Lorraine 
(Broad St. ir Ridge Ave.), 
Philadelphia, Pa. Ten apsi
stos ir delegatai.

Nuo pat Ekonominio Cen
tro įsikūrimo pradžios yra 
žinoma
Vaizbos Butų:
Md., So. Boston, Mass., Chi
cago, Ill., Brooklyn, N. Y., 
Cleveland, Ohio, Detroit, 
Mich., Long Island, N. Y„ 
Newark, N. J., Philadelphia, 
Pa., Pittsburgh, 
bury, Conn.
Mass.

dvylika Lietuvių
Baltimore,

Pa., Water- 
Worcester,

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 givdn 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
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. <1. SHAWKOMIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJ AB

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street 
Harrison, krOpą.

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,

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 
rough of 
consumed

N. Y.

at 13—15 Grand St- Ext., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.
MICHAEL NEWMAN 
Lucky Bar & Grill

13—15 Grand St- Ext- Brooklyn,

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 
3rd St- Brooklyn.

B to- 
be

N.

N. Y.

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

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 132A of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 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. 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

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

Bo
to

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, N.

NOTICE is hereby given that I.icense 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 
on the premises.

SIDNEY JURIS. 
Estate of 

713 Rockaway Ave.,

Kings, to be consumed

ADMINISTRATOR 
Harry Juri«

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
’ -74 Van Dyke «•*„ B>-~-- • - *T. y.

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.

NOTICE is hereby given that License 
RL 2293 has been issued to the underat 
to sell beer, wine and liquor at retails 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 0 
trol Law at 194 Livingston St., Borotri 
Brooklyn, County of Kings, to be cotse 
on the premises.

ROSS REST. INC;’ 
194 Livingston St., Brooklyn, X

NOTICE is hereby given that License® 
GB 11738 has been issued to the undetsp 
to sell beer at retail 
75 <

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2105 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 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 I.icense 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., 
of Kings,

Borough of Brooklyn, County 
to be cqnsumed 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 at 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

43

the premises.
PARAMOUNT RECREATION 

CENTRE, INC.
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 Grcenpcint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY * Al FRED STOGNIEW 
179 Greenpoint 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.
„„ E , A PATRICK J. MURPHY 
99—5th Ave., & 6-8-10 Park PL,

Brooklyn, N. Y.

sell beer at retail under Sectii
._ of the Alcoholic Beverage Control 1 
at 2945 Fulton St- Borough of BrctC 
County of Kings, to 
premises.

HENRY 
2945 Fulton St-

NOTICE is hereby given that License S 
RL 1770 has been issued to the undersp 
to sell beer, wine and liquor at retail ss 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 6 
trol Law at 1513—15—69 St- Boroogi 
Brooklyn, County of Kings, to be corns 
on the premises.

FRED GUGLIELMELLI 
1513—15—69 St- Brooklyn, X.

NOTICE is hereby given that License# 
RW300 has been issued to the un.krsO 
to sell beer and wine at retail under š 
tion 132A of the Alcoholic Beverage W 
trol at 1145 Broadway, Borough of Bps 
lyn, 
the

be consumed off I

BREMER
Brooklyn, X

County of Kings, to be consumd I 
premises.

SAMUEL FRADIN 
1145 Broadway, Brooklyn, X. '

NOTICE is hereby given that License!* 
RW418 has been issued to the underep 
to sell beer and wine at retail 
Section 132A of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 485—187 Nostrand Are, » 
rough of Brooklyn, County of Kings.1 
be consumed on the premises.

FRIEDRICH JULIUS MERKEL 
485—487 Nostrand Ave., Brooklyn, X'

NOTICE is hereby given that License# E 
RW 318 has been Issued to the ur.derrigK | 
tc sell beer and wine nt retail under S I 
tion 132A of the Alcoholic Beverage 0* a 
trol Law at 755—3rd Ave- Borough • | 
Brooklyn, County of Kings, to be coas^ | 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License^ 
RW 468 has been issued to the undersys* 
to sell beer and wine at retail under Sees* 
132 A of the Alcoholic Beverage Cos-* 
Law at 168 Marcy Ave., Borough of Bn* 
lyn. County of Kings, to be consumed • 
the

168

premises.
LITHUANIAN ATHLETIC CLUJ 

Marcy Ave. Brooklyn, N- ‘

NOTICE is hereby given that License X 
RW 444 has been issued to the undiršF 
to sell beer and wine at retail under S* 
tion 132A of the Alcoholic Beverage Cs 
trol Law at 128 No. 10 St., Borough 7 
Brooklyn, County of Kings, to be consfl* 
on the premises.

JOHN ANDERSON
128 No. 10 St., Brooklyn, h'. ‘

NO TICE is hereby given that License M 
RW 322 hns been issued to the undersit* 
to sell beer and wine at retail under W 
tion 132A of the Alcoholic Beverage G* 
trol Law at 1'833—1835 Strauss St, > 
rough of Brooklyn, County of Kings, to * 
consumed on thee premises.

?2,VMoANi4N PEASANTS, INC. . 
1833—1835 Strauas St., Brooklyn, N.J

Jų matras^ yra 
visokio dydžio, 

gausite sulig sa
vo lovos.

Prašom® užeiti 

pamatyt matra- 
sų ir kitų ra

kandų

Išryti taip, kad
M?Valkakias išmargil 

neblunka nė > 
dalelės tokios

a IU ab,ej’? Pusių su
1 kraštu apvedimi 

Ventiliatoriai.

GRAND
tuviai Rakė

į k 436 Grand
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