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Studentų Eik 
riai iš New} kirsti šį įžymųjį mūsų 
Jersey apyl į Js vyrą. Būtų gera, kad 
met nuoširčį ivYktU- 
tiems studenį anksto 
dijuoja ne sau 
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rinkimai sį> askirties atlikimo, 
niams ir kulį 
lams.
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je laidoje spausdinamas 
soriaus kan. F. Kemėšio 
snis labai svarbus dau- 
atžvilgių. Jame ran- 
tvirto paskatinimo uo- 
adirbėti Vilniaus kraš-

rovei. Jame atsispindi 
iškas pasitikėjimas ša
utos šviesesne ateitimi, 
reiškiamas lietuviškas 
gumas laimėti visas 

tautos teises.
Didžiojo Ns|t jame pranešama ir la- 

vių namų sa 
zacijos 
penktadienį, K 
8 vai. vakare, J 
ko grab. įstak 
maica Avenue 
N. Y.

Visi namų 
riai ir norinti 
ti prie namų 
cijos, esate 
vauti. begalis 
Cl. Voketaitis 
jūs 
ir atsakina į 
simus. Bus 
išvengti taks 
mų pataisys 
tiniu laiku yn 
veikiama savin' 
ir naudai. Tik: 
atsilankyti.

Lietuviai Savo Teisių Neatsisakys ir AteityjeVYRIAUSYBĖS ĮGALIOTI
NIO ĮSTAIGA LIKVIDUO

JAMA
Londonas. — Anglijos lai

vyno ir sausumos kariuome
nės vadovybė pranešė, kad į 
Norvegijos krantus jau iš
laipinta anglų kariuomenė ir 
kad svarbus Narviko uostas 
atimtas iš vokiečių.

Vokietijos kariuomenės va
dovybė griežtai užginčija an
glų pranešimus, sakydama, 
kad balandžio 17 d. Narvi- 
kas dar tebebuvo vokiečių 
rankose. Vokiečiai sutinka, 
kad anglų kariai galėjo kur 
nors išlipti į Norvegijos 
krantus, kurie labai ilgi, net 
1,200 mylių, bet visi svar
biausi norvegų uostai esą 
vokiečių rankose.

Pranešimai iš Norvegijos- 
Švedijos pasienio šiaurėje 
sako, kad bal. 17 d. Narvike 
vokiečiai tebebuvo, tačiau 
ėjo smarkūs mūšiai tarp vo
kiečių ir anglų. Pačiame 
Narviko mieste vokiečių ka
rių buvę apie 2,500, bet jų 
pasitraukimas turėjęs įvyk
ti, nes Anglijos karo laivai 
užėmę labai svarbias vietas 
Narviko uosto pakraščiuose.

Narviko uostas labai svar
bus vokiečiams. Per jį jie 
gabendavosi Švedijos gele
žies rūdą; šis uostas—lais
vas nuo ledų.

Kaunas. — Vilniuje įvai
rias administracijos įstaigas 
sutvarkius, perėmus visas ži
nybų įstaigas ir įjungus jas 
į atitinkamas ministerijas, 
vyriausybės įgaliotinio įstai
ga Vilniuje likviduojama.

Pirmuoju Lietuvos vyriau
sybės įgaliotiniu Vilniaus 
kraštui buvo Ant. Merkys, 
bet jam tas pareigas neilgai 
teko eiti. Netrukus jis bu
vo paskirtas ministeriu pir
mininku ; tada įgaliotiniu 
paskirtas ministerio pirmi
ninko pavaduotojas Kazys 
Bizauskas, kuriam teko rū
pintis Vilniaus srities įlieji- 
mu į visą valstybės admini
stracinį kūną.

MALDOS UŽ TAIKĄ 
MĖNUO

Vatikanas. — Popiežius 
Pijus XII balandžio 17 d. iš
leido laišką viso pasaulio ka
talikams, paskirdamas gegu
žės mėnesį maldai už taiką.

Popiežius kviečia viso pa
saulio katalikus ypatingai 
melstis taikos intencija.

UŽSIENIO PREKYBA 
PADIDĖJO

VĖL

Rašo F. Kemėšis

Tautinio nykimo priežastis praeityje—neraštingumas. 
Milijonas lietuvių už sienų. Nesulaukta pilno teisingumo 
nei Maskvoje, nei Berlyne. Pasiruošimas ilgai kovai kul
tūrinėmis priemonėmis. Vilniaus sritis lietuvėja. Vilniaus 
Geležinio Fondo veikla. Reikalinga amerikiečių lietuvių 
parama.

Dar 1920 m. liepos 12 d. 
sutartimi su Rusija tos sie
nos gana teisingai buvo nu
matytos. Mums turėjo grįž
ti diduma praeityje nutau
tintų mūsų brolių.

Deja! Kai atėjo laikas per
eitų metų rudenį įvykdyti tą 
prieš 19 metų darytą sutartį, 
mūsų didžiajam kaimynui 
rytuose pritrūko moralinių 
jėgų. Keno tai nykštimi bu
vo nubrėžta linija visai arti 
prie geležinkelio, vedančio iš 
Petrogrado į Varšuvą ir vi
sai netoli nuo Vilniaus. Tuo 
būdu ne tik negrįžo mums 
arti milijono lietuvių, šian
dien kalbančių gudiškai, bet 
ir daugiau kaip šimtas tūks
tančių lietuvių, lietuviškai 
kalbančių ir jau gerokai tau
tiškai susipratusių, liko ana
pus sienos. Patys rusai, gir
dėjome, paskui svyravo, ar 
tik negrąžinti Lietuvai tų 
tikrųjų tikriausių lietuvių, 
bet tuo tarpu paėmė viršų 
vis naujų žemių apetitas, 
nors, rodos, kam ne kam, o 
rusams erdvės savo tėvynėje 
netrūksta. Yra tikrų žinių, 
kad nemaža prie to prisidėjo 
ir patys mūsų broliai lietu
viai iš kairės.

Buv^/Vilniuj e dar okupa
cijoj zaikais (ir dabar vėl 
naujai įsiregistravo) „Kultū
ros” draugija — dargi net 
Lietuvos pinigais remiama— 
turėjusi jau net iki 60 sky
rių. Yra žinomi tie „Kultū
ros” skyriai Švenčionių kraš
te, kurie darė rezoliucijas, 
prašančias Rusijos valdovus 
imti Švenčionių kraštą savo 
globon. Žinomi vardai ir pa
vardės tų žmonių, kurie 
siuntė į Maskvą telegramas 
ir rinko parašus po atitin
kamais prašymais. Be abe
jo jie tai darė negi papirkti, 
bet pagal savo įsitikinimus. 
Čia mūsų tauta nelaimingai 
suskilo pagal socialines pa-, 
žiūras. Tiesa, daugelis jų 
skaudžiai nusivylė ir paskui 
gailėjosi, bet jau buvo pervė- 
lu.

Vilniaus grąžinimo proga 
nuskriaudė mus ir vokiečiai. 
Lietuviškiausias Punsko ir 
Seinų sritis, rusams sutikus, 
užgriebė sau. Buvo žinių, 
kad vokiečių buvo norėta ta 
proga pasisavinti žymiai 
daugiau mūsų žemių; tik 
griežtas mūsų diplomatų pa
sipriešinimas vertęs šiek 
tiek vokiečius nusileisti.

Taigi, 1939 m. rudenį mes 
nesusilaukėme pilno teisin
gumo nei Maskvoje, nei Ber
lyne. Nedideli būdami, mes 
negalime aktingai priešintis 
savo didiesiems kaimynams, 
tačiau pagal sąžinę, savo šir
dyse lietuvių tauta tų žemių 
neatsižada, nes ir negali at
sižadėti. Mes tikime į Amži
ną teisingumą, į nepaliauja
mą Apvaizdos veikimą. Kru
vinas tautų skriaudas Ap
vaizda tik lig laikui paken
čia. Anksčiau ar vėliau tos 
skriaudos esti atitaisomos.

Istorija jau daug sykių 
yra parodžiusi, kad silpni 
kelias, galiūnai griūva. Per 
Didįjį Karą tie patys mūsų 
du galiūnai kaimynai suklu-

(Užbaiga 2 pslp.)

Per amžius mūsų kaimy
nai: slavai ir germanai žudė 
ir tirpdė mūsų tautą. Ir tais 
viduramžio laikais, kai mūsų 
politiškoji ekspansija užval
dė didžiulius rusų plotus, 
mūsų tautinio nykimo vyks
mas ėjo pirmyn vien dėlto, 
kad slavai turėjo jau raštus, 
knygas, o mes buvome dar 
neraštingi, o be rašto ir kal
bai sunku gyvuoti ir atsilai
kyti prieš kitų įtakas.

Bet, štai, tauta atgimė, at
gijo, susiprato. Ėmė dygti 
savos kultūros daigai. At
gimimas apėmė visą Lietu
vos kraštą. Kol buvome sve
timųjų valdžioj, sunki buvo 
kova už būvį. Tačiau, kada 
po Didžiojo Karo atgavome 
laisvę ir atstatėme savo val
stybę, atėjo laikas atitaisyti 
tas amžių skriaudas, kurias 
buvome patyrę, ieškoti būdų 
ir kelių susigrąžinti savas 
lietuviškas žemes, prieiti tik
rąsias etnografines mūsų tė
vynės sienas.

Washington. — Prekybos 
sekretorius pranešė, kad šių 
metų kovo mėnesį šios šalies 
užsienio prekyba pasiekė 344 
milijonų dolerių, kas yra 30 
nuošimčių daugiau, nei per
nai kovo mėnesį. Daugiau
sia parduota įvairių mašinų, 
sunkvežimių, geležies ir plie
no gaminių, chemikalų ir 
lėktuvų.

Savo prekybą šioje šalyje 
kovo mėnesį padidino Kana
da, Prancūzija, Japonija, 
Rusija, Argentina, Suomija 
ir Filipinai.

SOVIETŲ SPAUDA APIE 
LIETUVĄ

Iki šiol Lietuvos jaunuo
liai jei verkdavo, tai jų aša
ros risdavosi tik pro akis ar
ba iš akių. Vargšui rusų 
kariais susižavėjusiam jau
nuoliui ašaros ritasi ir pro 
nosį. .. Tai ką padaro susi
žavėjimas svetimaisiais!

------ O------
Šia pačia proga verta pa

minėti ir kiek anksčiau kom. 
laikraštyje paskelbtas kitas 
laiškas (kovo 14 d.) iš Lie
tuvos. Ten aprašyta, kaip 
rusų kariai pasigailėję vieno 
lietuvio ubago. Matydami jį 
apdriskusį, alkaną, suvargu
sį, rusų kariai atpiovę 
pusę karvės ir atidavę 
gui nusinešti. . .

Ir įsivaizduok dabar, 
las skaitytojau, kokio
ubago būta, jei jis galėjo pa
nešti net pusę karvės!

Visi tie komunistų spau
dos „laiškai” iš Lietuvos la
bai panašūs nevykusiai ang
lų propagandai: jie kasdien 
skandina baisybes vokiškų 
laivų, nušauna aibes vokiškų 
lėktuvų—ir vis jų yra ir yra.

------ O------
L. K. Federacijos centro 

sekretorius p a s k u t iniame 
pranešime pasakė, kad lie
tuvių katalikų surinktos au
kos vilniečiams lietuviams 
paskutinį kartą persiųsdin- 
tos Vilniaus Geležiniam Fon
dui, kurio tikslas kultūrinė
mis priemonėmis sutapdinti 
Rytinę Lietuvą su visu kraš
tu. Tai pastovaus pobūdžio 
organizacija, turinti garbin-

— „P r a v d a” 
Lietuva šian-

Maskva, 
straipsnyje 
dien” rašo, jog netrukus su
eis pusė metų, kai buvo pasi
rašyta sutartis apie perda
vimą Lietuvai Vilniaus sri
ties ir apie tarpusavio pa
galbos teikimą., Faktai pa
rodę, kad buvo be pagrindo 
visi įtarinėjimai ir gandai, 
kuriais buvę siekiama įbau
ginti lietuviai tariamais „to
li siekiančiais”, „tamsiais” 
Sovietų Sąjungos planais 
Lietuvos atžvilgiu.

Baltijos valstybės, jų tar
pe ir Lietuva, esančios ge
resnėje padėtyje, negu Skan
dinavijos valstybės. Jos kiek 
mažiau tenukeūtėjusios nuo 
dabartinio karp. Lietuvos 
padėtis, atrodejousianti kiek 
blogesnė negu Skandinavijos 
valstybių, nes Lietuvos pre
kyboje pirmoje vietoje sto
vėjusi Anglija, o dabar su 
Anglija Lietuvos prekyba 
sumažėjusi ligi nulio. Vis 
dėl to Lietuvos padėtis 1940 
metų pradžios prekyboje pa
sirodžiusi geresnė, negu šve
dų ir norvegų prekybos su 
anglais padėtis. Tai esą ga
lima paaiškinti tuo, kad Lie
tuvoje nėra nenugalimų 
kliūčių. Sutartimi su SSSR 
Lietuvos prekių mainai padi
dėję beveik dvigubai. Taip 
pat padidėję mainai su Vo
kietija. t

iūdna žinia. Vilniaus 
e veikusios kairiųjų pa- 
į „Kultūros” draugijos 
ai ir jų vadai Švenčio- 
pylinkėse pernai rude- 
ntė prašymus Maskvai, 
darni prijungti švenčio- 
ie Rusijos.
ys lietuviai rašė savo 

dalinimo dekretą. Jų 
lis dabar gailisi, bet. . . 
ervėlu.
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ALFRED J. WENTZ
(VENCIUS)
ADVOKATAS

, kur veda_Jautinių. gas_ tradicijas, aiškų planą,
nepripažįstanti ideo-

------ O------
ujienos” pasigenda 
rikbje” žinių apie Kris- 
hurodytą kelią žmoni- 
stoviai taikai. Jų pa
inią tenkindami, nori- 
riausiai patarnauti ir 
siu šios laidos veda-

straipsnio vietoje de- 
reikšmingą neužmirš- 
atminimo velionio po- 
s Pijaus XI pirmo- 

nciklikos ištrauką, ku- 
labai ryškiai išaiškin- 
istaus nurodytas tai- 

elias. Mums atrodo, 
aikos ieškantiems ge- 
alios žmonėms ši iš

duoda išsamų atsc-

KATALIKIŠKO JAUNIMO 
ŠVENTĖ VILNIUJE

AMERIKOS LAIVYNO 
LĖKTUVAI GERIAUSI

treet, 
Lliamsburgh Bridge W

1USI0S RŪŠIES 
ANGLYS

kaitros už jūsų pini- 
ų *kaimynai naudoja 
ber Coal C6. anglis ir 
iti. Kodėl jums nepa- 
pavyzdžiu.

------O------
voje” spaudos apžval
as Vyt. Sirvydas, pasi- 

dideliu santūrumu, 
mas „Amerikos” pa- 
apie lietuvių katalikų

as į tikybą ir tauty- 
žymi, kad tautininkai 
alikus „vienu laipsniu 
au pašokę”, nes jie dar 
įstą ir dorą.
ar įmanoma dora, pla- 
žodžio prasme, be ti- 

? Kas pripažįsta tiky- 
gyvenime vykdo, tam 

’ereikia ieškoti trečios 
ės, šalia tikybos ir 
ės, nes tikyboje dora 
tikrą reikšmę ir pa-

------O------
unistų „Laisvėje” at- 
intas vieno jaunuolio 

s iš Lietuvos, rašytas 
, veikliam išeivijos 
istinės spaudos daly-

iMBER M K
(LIETUVIŲ KOMPAN^

Street, p
fergreen 7-1661

ke bandoma neva jaus- 
i aprašyti apie Sovie- 
rius Alytuje, dzūkų 

ėję, kur jų esą 20,000. 
palankiai rašoma apie 
tariu išvaizdą, o ypač 

ų dainas. Girdi: 
tinuoja labai gražiai, 
b šalies beklausant tik 
iti, kad pro 
[ašara...”

riiosį jau

todėl visai tikslus Federaci
jos žygis artimai bendradar
biauti su šia įstaiga.

------ O------
„Naujienose” spausdina

mas neva romanas apie 
amerikiečių lietuvių gyveni
mą prieškariniais laikais. 
Jame tiek daug šlykštybių, 
kad sunku ir suprasti, kaip 
„N.” sutiko tai spausdinti. 
Šią apysaką labai vykusiai 
pasmerkė „Jaunimas”, kurio 
mintis neseniai pakartojo ir 
„Vienybė”, bet šią savaitę 
„Vienybėje” randame jau ki
tą giesmę . . .

Bal. 17 d. „V-bėje” minė
ta apysaka vadinama tiesos 
ir kovos romanu. Tame pat 
straipsnyje amerikiečiai lie
tuviai raginami užsirašyti ir 
platinti Lietuvos laisvama
nių laikraštį.

Nieko nesakytume, jei 
„Vienybė” prisipažintų ar 
skelbtųsi laisvamanių laik
raščiu, bet tokio vardo ji 
kratosi. Kam čia, vyrai, vi- 
nioti bovelną! Pasisakykit, 
kur stovit ir visada pagerb- 
sim už drąsą ir tiesų veidą.

------ O------
Chicago j e komunistų lei

džiama „Vilnis” sulaukė 20 
metų ir ta proga išleido 56 
puslapių savo numerį. Stam
bus tai leidinys, parodąs, ką 
galima atlikti dideliu pasiry
žimu.

Komunistų spauda išeivi
joje varė grynai neigiamą 
darbą, organizuodama lietu
vius svetimų idealų tarny
bai. Ji sėjo bedievybės sėk
las, atitraukdama išeivius 
nuo tikybos, atskirdama juos 
nuo tautos kamieno. Bet ji 
laikosi, nes jos rėmėjai labai 
organizuoti.

Komunistų veiklos pagrin
dinė priemonė — neapykan
ta. Galinga tai priemonė, 
bet ji labai laikino pobūdžio; 
ją lengvai sutirpdo meilė, 
jei nesibijoma ir nesigailima 
jos spindulių paskleisti. Lie
tuviu katalikų visuomenei 
reikėtų dar daugiau meilės 
savo idealams.

Washington. — Admirolas 
Harold R. Stark, kalbėdamas 
senato laivyno komisijos po
sėdyje, nurodė, kad Jungti
nių Amerikos Valstybių lai
vyno lėktuvai yra aukščiau
sios rūšies pasaulyje, tačiau 
pažymėjo, kad atstovų rūmų 
skiriamas laivyno reikalams 
lėšų padidinimas 11 nuošim
čių nėra pakankamas. Ame
rikos laivynas, palyginant su 
japonų laivynu, turįs būti 
5:3 santykyje, o jis toks dar 
nėra.

Adm. Stark pareiškė, kad 
' laivynui skiriamas išlaidas 
reikia padidinti 25 nuošim
čiais.

Vilnius. — Birželio mėne
sį Lietuvos „Pavasario” są
junga drauge su Vilniaus 
krašto katalikiškomis jauni
mo organizacijomis projek
tuoja surengti Vilniuje kon
gresą, į kurį numato suvežti 
apie 40 tūkstančių žmonių.

RŪPINAMASI VILNIAUS 
DARBININKAIS IR 

ŪKININKAIS

AUTOMOBILIŲ DARBI
NINKŲ BALSAVIMAI

Detroit. — Tautinės Dar
bo Santykių Tarybos prie
žiūroje, General Motors au
tomobilių dirbtuvių 137,000 
darbininkų balandžio 17 d. 
balsavo, pasisakydami, ko
kios unijos pageidauja: CIO 
ar Darbo Federacijos.

PRANCŪZIJOJE GAUDOMI 
KOMUNISTAI

Paryžius. — šios savaitės 
pradžioje Prancūzijos polici
ja įvairiuose miestuose su
ėmė 54 asmenis, įtartus slap
to komunistinio judėjimo 
vadovavime. Pas vieną jų 
rasta slaptos spaustuvės į- 
rankiai ir įvairi medžiaga. 
Tikimasi, kad nauji suėmi
mai visiškai susilpnins ko
munistų požeminę veiklą.

ŠVEICARAI PASIRUOŠĘ 
GINTI TĖVYNĘ

Berne. — Šveicarijos vy
riausybė per radiją pranešė 
tautai, kad paskutiniu metu 
atlikti nauji pasiruošimai 
tėvynei ginti, jei kiltų reika
las.

Šiuo metu Šveicarijos ka
riuomenėje gerai išlavintų 
vyrų apie 400,000. Paskel
bus visuotinę mobilizaciją, 
šveicarų kariuomenė turėtų 
per 600,000 karių.

Šveicarų rūpestį padidino 
vokiečių kariuomenės 15 di
vizijų, vėl atsiųstų prie šiau
rinio Šveicarijos pasienio.

PRANCŪZAI DŽIAUGIASI 
ANGLŲ LAIMĖJIMAIS

Paryžius. — Prancūzijos 
ministeris pirmininkas Rey- 
naud senate padarė platų 
pranešimą apie vėliausius 
karo žygius. Jis pažymėjo, 
kad Norvegijos pakraščiuose 
vokiečiai netekę apie 30 nuo
šimčių savo laivyno.

Reynaud pažymėjo, kad 
Narviko uostas jau anglų ir 
prancūzų žinioje; užėmimas 
šio uosto atkirtęs vokiečius 
nuo jiems labai reikalingos 
geležies rūdos. Jis taip pat 
pažymėjo, kad Anglijos lai
vai aptiesę vokiečius minų 
tinklu nuo Skagerako iki 
Baltijos jūros pakraščių.

Vyriausybės vado prane
šimą prancūzų senatoriai su
tiko didžiausiu džiaugsmu.

ŽALIAVŲ NETRŪKSTA

Kaunas. — Iš užsienių 
Kauną jau atgabenama tiek 
žaliavų, ypač tekstilės fab
rikams, kad žaliavų trūku
mas palaipsniui pradeda ma
žėti. Gavus didesnes skys
tojo kuro atsargas, leistas 
laisvas automobilių ir kt. 
motorinių vežimų važinėji
mas, tad Kaunas vėl smar
kiai pagyvėjo ir judėjimas 
yra beveik toks, pat, kaip bu
vo prieš karą.;

į

DANAI SUSILAUKĖ 
PRINCESĖS

o sKopenhaga. — D a n i j 
sosto įpėdinis Fridrikas ir 
princesė Ingrida bal. 16 d. 
susilaukė pirmo kūdikio — 
dukters. Ingrida yra švedė. 
Juodu apsivedė 1935 m.

Naujos. princesės gimimą 
danai sutiko labai džiugiai, 
nors ir slegia visą kraštą ge
dulas dėl vokiečių okupaci
jos.

Vilnius. — Vilniaus mies
te sudaroma 500 sklypų nau
jų namų statybai. Krašte 
bus išdalinta 25,042 hektarai 
žemės bežemiams aprūpinti. 
Be to, 78 kaimai bus išdalin
ti vienkiemiais.

DIDINAMOS ALGOS IR 
ATLYGINIMAI

Kaunas.— Vyriausybė nu
tarė padidinti žemesnių val
stybės tarnautojų algas ir 
pakelti darbininkams uždar
bius. Darbininkams duodami 
žemės sklypai, o Kaune dar
bininkams statomi namai.

Norvegija Perkirsta Skersai
Oslo. — šios savaitės pra

džioje Vokietijos kariuome
nės dalis Norvegijos vidury
je perėjo skersai Norvegijos 
teritoriją, pasiekdama Šve
dijos pasienį. Kaip praneša
ma, šį žygį vokiečiai įvykdė 
labai apgaulingu būdu. Di
džiulį traukinį jie paėmė sa
vo žinion, sugabeno į jį daug 
kareivių ir pervažiavo sker
sai teritoriją. Norvegų pa
reigūnai pakelyje buvo pain
formuoti, kad traukiniu ga
benami norvegų kariai.

Vykdami specialiu trauki
niu, vokiečiai svarbiose vie
tose, ypač prie tiltų, išlaipi
no stiprias savo sargybas, 
gerai apginkluotas. Ir taip 
jiems pasisekė Norvegijos 
šiaurę atkirsti nuo susisieki
mo su pietine dalimi.

Norvegų sostinėje, Oslo, 
vokiečiams pavyko sudaryti 
naują vyriausybę, kurios 
priešakyje atsistojo Ingolv 
Christiansen, iki šiol buvęs 
Oslo miesto prefektas. Jo 
vyriausybę remia Norvegijos 
vyriausio teismo pirminin
kas Paal Berg, kurs nurodė, 
kad, buvusiai vyriausybei 
negalint veikti užimtose sri
tyse, vyriausias teismas turi 
teisę paskirti vyriausybę. 
Berg pareiškė viltį, kad ka
ralius Haakonas patvirtins 
naują vyriausybę.

PRANCŪZIJA ATSISVEI
KINO SU KARDINOLU 

VERDIER

Paryžius. — Balandžio 16 
d. Paryžiuje iškilmingai pa
laidotas praeitą savaitę mi
ręs Paryžiaus arkivyskupas, 
kardinolas Verdier. Į gedu
lo pamaldas buvo atsilankęs 
prezidentas Lebrun, visa vy
riausybė, įvairių partijų va
dai, jų tarpe ir socialistų va
das Blum, protestantų ir žy
dų atstovai, užsienių atsto
vai ir labai gausios minios 
tikinčiųjų.

Kardinolas Verdier buvo 
kilęs iš darbininkų, visą gy
venimą nuo jų nepasitraukė; 
buvo gerbiamas visoje tau
toje.

RUMUNIJOS ALIEJUS 
PLAUKIA VOKIEČIAMS

Bukareštas. — Dunojaus 
potvyniui atslūgus, rumunai 
vėl pradėjo siųsti vokiečiams 
reikalingą aliejų. Iš Duno
jaus pakraščių ir iš aliejaus 
versmių apylinkių pašalinti 
lenkai pabėgėliai, kurie nu
gabenti į tolimesnes vietas. 
Tuomi norima užtikrinti, kad 
neįvyktų jokių trukdymų 
aliejaus gamybai ir pristaty
mui.
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Kristaus Taikos Kelias
Pirmiau už kitus iškyląs uždavinys yra įnešti taiką į 

žmonių dvasią. Nedaug ko tegalima viltis iš dirbtinės 
ir iš viršinės taikos, kuri tvarko ir saisto žmonių tarpu
savio santykius, kaip tai atliktų koks mandagumo ko
deksas; o tai, ko reikia, yra taika, kuri įeina į širdis, jas 
nuramina ir jas palengva atveria broliškos meilės tarpu
savio jausmams. Tokia taika gali būti tik Kristaus tai
ka: „ir Kristaus taika teviešpatauja jūsų širdyse” (Kolos. 
3, 15); negali būti kitos ir skirtingos taikos, kaip toji, 
kurią duoda saviesiems pats Kristus, kuris, kaip Dievas, 
įžvelgia į širdis ir viešpatauja sielų gelmėse. Tad visai 
pilna teise šitą taiką Kristus vadino savo taika, nes Jis 
pirmutinis žmonėms tarė: „Visi jūs esate broliai” (Mat. 
23, 8); Jis paskelbė meilės ir tarpusavio paramos tarp vi
sų žmonių įstatymą, jį užantspaudavęs, pasakytume, savo 
krauju: „Tai mano įsakymas, kad mylėtumėte kits kitą, 
kaip aš jus mylėjau (Jon. 15, 12). Nešiokite kits kito 
naštas ir taip įvykdysite Kristaus įsakymą” (Gal. 6, 2).

Iš to aiškiai matyti, kad tikroji Kristaus taika negali 
išsiskirti nuo teisingumo taisyklės, kadangi Dievas „tei
kia pagal teisybę” (Ps. 9, 5) ir kadangi „teisybės darbas 
bus taika” (Iz. 32, 17). Bet nedera, kad šita teisybė pa
virstų kieta ir nelanksti kaip geležis: ją lygiai turi at
sverti artimo meilė, toji dorybė, kuri iš savo esmės skirta 
įvesti taikai tarp žmonių. Tad šita prasme Kristus atne
šė taiką žmonių giminei; dar geriau, tariant šv. Povilo 
žodžiais, „jis pats yra mūsų taika”, kadangi jis, savo kūne 
ant kryžiaus patenkindamas dieviškąją teisybę, „sugrio
vė savo kūnu tarpinę sieną, neprietelystę... darydamas 
taiką” (Ef. 2, 14s.). Savyje jis sutaikino žmones ir pa
saulį su Dievu. Net pačiame atpirkime šv. Povilas mato 
ir iškelia ne tiek teisingumo darbą, — taip, yra ir tai, — 
kiek dieviškąjį sutaikinimo ir artimo meilės darbą: „Die- 

yvas Kristuje suderino su savim pasaulį (2 Kor. 5, 19). 
Dievas taip numylėjo pasaulį, kad vienatinį savo sūnų at
siuntė”. Angeliška§&, Daktaras tą mintį išreiškia, tarda
mas labai teisingai, ki.Vp ir visados, kad tikroji ir auten
tiškoji taika daugiau priklauso artimo meilės, negu teisin
gumo sričiai, nes teisingumo uždavinys yra šalinti kliū
tis atsirandančiai taikai, kaip suklydimus, nuostolius, o 
taika tiesiogiai ir ypačiai yra artimo meilės aktas.

Šitai Kristaus taikai, artimo meilės dukteriai, glūdin
čiai sielos gelmėse, taikytinas šv. Povilo žodis apie Kris
taus karalystę, nes kaip tik per artimo meilę Dievas vieš
patauja širdyse: „Dievo karalystė nėra nei valgis nei gė
rimas” (Rom. 14, 17). Kitais žodžiais tariant, Kristaus 
taika neminta žūstančiais turtais, bet dvasinėmis ir am
žinomis vertybėmis, kurias pats Kristus apreiškė pasau
liui ir nesiliovė žmonėms rcdęs jų pranašumą ir virše
nybę. Šia prasme tad jis ir sako: „Nes ką padeda žmo
gui, jei jis laimėtų visą pasaulį, savo gi sielai kęstų nuo
stolį? Arba ką žmogus duos savo sielai atvaduoti” (Mat. 
16, 26). Drauge jis nurodė sielos pastovumą ir tvirtybę, 

.kurių turi bųti krikščionis gaivinamas: „Nebijokite tų, 
kurie užmuša kūną, sielos gi negali užmušti; verčiau bi
jokite to, kuris gali ir sielą ir kūną nugramsdinti į pra
garą” (Mat. 10, 28) ...

Bažnyčia, kuriai pavesta Kristaus tiesa ir valdžia, 
vienintelė turi misiją žmonių dvasiai teikti deramą išug
dymą; šiandien taip pat ji yra vienintelė, kuri gali ne tik 
grąžinti tikrąją Kristaus taiką, bet ją dar sustiprinti atei
čiai ...

Tą dieną, kada valstybės ir vyriausybės laikysis šven
tos pareigos tiek vidaus, tiek ir užsienio politiniame gy
venime tvarkytis pagal Jėzaus Kristaus mokslą ir nuro
dymus, tik tada jos viduje turės tikrą taiką, palaikys abi
pusio pasitikėjimo santykius ir taikingai išspręs galinčius 
kilti konfliktus.

Todėl nebus jokios tikros taikos, — tos Kristaus taip 
trokštos taikos, — kolei visi žmonės ištikimai neseks Kris
taus mokslu, nuostatais ir pavyzdžiais tiek viešojo, tiek 
ir privatinio gyvenimo srityje. Reikia, kad Bažnyčia, kaip 
nuolatinė žmonių šeima, vykdydama savo dieviškąją pa
siuntinybę, pagaliau galėtų išlaikyti ir individams ir vi
suomenei visas ir kiekvieną atskirai Dievo teisės.

(Iš Popiežiaus Pijaus XI pirmos enciklikos „Ūbi Arcano Dei”, 
išleistos 1922 m. gruodžio 23 d.).

Lietuviškos Spaudos Reikšme
(Referatas, skaitytas New Yorko 
Apylinkės lietuvių katalikų seimelyj)

(Tęsinys)
Vinco Kudirkos redaguo

jamas 1899 m. „VARPAS” 
buvo aktualus to laiko laik
raštis, skiriamas inteligenti
jai. Aušrininkams rūpėjo

sužadinti lietuvių širdyse tė
vynės meilę, supažindinti 
lietuviai su garbinga savo 
krašto praeitimi. Varpinin
kams rūpėjo paraginti visus 
į aktingą darbą, paimti gy
venime iniciatyvą. „VAR
PAS” kėlė visus gerumus ir 
tinkamai atlikti mums tegali

negerumus, kurie plačiai 
reiškėsi lietuvių tautos gyve
nime. Skelbė savarankišką 
darbą lietuviams, kad šie iš 
šalies nieko nelauktų, nes 
viskas turi praeiti tik nuo 
pačių lietuvių. Varpininkai 
ėjo į giedresnę Lietuvos atei
tį kultūrinio auklėjimo keliu. 
„Varpas” kėlė savarankišku
mo reikšmę, stiprinant eko
nominę nepriklausomybę, va
rė smarkią kovą su rusais ir 
lenkais, nurodydamas, kaip 
šie išnaudoja lietuvius. Ra
gino, kad lietuviai neišleistų 
iš savo rankų to, kas jiems 
priklauso. Tie visi ragini
mai ir patarimai ne visuo
met buvo praktiškai įgyven
dinami, bet jie žadino lietu
viuose tam tikro dvasios ka
ringumo, nustatydavo jiems 
siekimo planą ir ugdė tautiš
ką atsparumą. „VARPAS” 
kritiškai įvertino aktualius 
gyvenimo įvykius. Pagrindi
nis jo tikslas buvo sujungti 
lietuvius, nes tik vienybėje 
glūdįs lietuvių tautos išga
nymas. „VARPAS” neslė
pė laisvės sienkiančių tikslų, 
ir tikėjosi anksčiau ar vėliau 
iškovosiąs lietuvių tautai 
teises.

„Varpas” išugdė realizmo 
atstovus mūsų grožinėje li
teratūroje, kaip Kudirką, 
Žemaitę, Lazdynų Pelėdą ir 
d. k. Jis davė toną kitiems 
lietuviškiems laikraščiams, 
leido lietuvių inteligentams 
sveikiau orientuotis kultūros 
gyvenime, planingai sutvar
kyti savo darbą. Tai buvo 
gera mokykla ano meto lie
tuvių inteligentams. Nes jie 
čia išbandė save, susikrista
lizavo.

Po ilgų persekiojimų, ko
vų, reikalavimų, pagaliau, 
buvo grąžinta spauda 1904 
metais. Spaudos grąžinimas 
nesustabdė lietuvių tautinio 
sąjūdžio. Priešingai, lietu
viai ėmė drąsiau kelti savo 
pagrindinį siekimą — nepri
klausomybės klausimą. Ir 
taip per lietuviškąją spaudą 
lietuviai užgrūdino savo jė
gas, pradėjo stiprius pa
grindus ateities Lietuvai.

Iš tų bendrų bruožų, ma
tome, kaip daug padarė lie
tuviškoji spauda anais sun
kiais priespaudos laikais, 
kada, rodos, ir vilties ki
birkštėlės nebegalėjo būti.

Nemažesnės reikšmės tu
rėjo ir turi lietuviškoji spau
da mūsų išeivių lietuvių gy
venime. 19 amžiuje jau ne
mažas lietuvių skaičius gy
veno Amerikoje. Tie lietu
viai, pamiršę savo tautybės 
reikalus, perdaug rūpinosi 
savo duonos kąsniu. Tokiai 
būklei esant, lenkai lengvai 
sugaudavo lietuvį į savo 
tinklą — draugijas, parapi
jas. Ir čia lietuviškoji spau
da buvo svarbiuoju žadintoju 
tautinės lietuvio sąmonės, 
kovotoju už lietuvio teises. 
Lietuviškos spaudos dėka, 
lietuviai atsiskyrė nuo len
kų, steigė savo parapijas, 
draugijas. Ir išeivis lietu
vis pajuto esąs garbingos 
tautos sūnus.

Jei šiandie mūsų širdies 
džiaugsmas ir pasididžiavi
mas yra laisvoji Lietuva, jei 
mūsų lietuviškasis veikimas 
eina plačiu mastu, jei turime 
visą eilę lietuviškų laikraš
čių, tai dar nereiškia, kad vi
sas mūsų darbas atliktas. 
Šių dienų gyvenimas mums 
stato naujus reikalavimus, 
eilę naujų problemų, dar 
daug nenudirbtų darbų mūsų 
laukia. Visą mūsų užduotį 
pagelbėti sava lietuviška 
spauda.

• Bet, ar mes tinkamai įver
tiname savo laikraščio galią, 
svarbą ir reikšmę? Ar sten
giamės tą spaudą tobulinti ir 
kiek kuris galime padėti?

Ar užtektinai aukojamės, 
dirbame savai spaudai išlai
kyti? Jei mums tikrai rūpi 
išeivių lietuvių, o per juos 
ir tėvynės šviesi ateitis — 
pagalvokime.

EI. Bartkevičiūtė.

Iš Tėvų Žemės
—Amerikos lietuvių aukos 

naudojamos tik lietuviams 
vilniečiams šelpti—taip pra
neša Lietuvos įstaigos.

— Iš Lietuvos per Odesą 
Palestinon išvyks 7,500 žy
dų atbėgėlių. Taip pat užsi
registravo 5,500 lenkų, kurie 
pareiškė norą grįžti į tėviš
kes, Vokietijos valdomose 
srityse. Vokietija sutinka 
juos priimti.

— Šių metų valstybės biu
džetas sudarytas 426 mil. li
tų sumoje.

— Nužymėta Lietuvos ir 
Sovietų Rusijos siena 370 ki
lometrų ilgio.

—Didieji Maskvos laikraš
čiai daug rašo apie Lietuvą, 
teigiamai įvertindami jos 
apdairumą ir realią politiką, 
girdami pavyzdingą ūkį bei 
bendrą kultūros pažangą.

— Šiomis dienomis pasira
šoma Lietuvos Vokietijos 
ekonominė sutartis.

— Šių metų sausio mėn. 
prekių išvežimas iš Lietuvos 
siekė 20 mil. 600 tūkst litų, 
įvežimas 16 mil. 400 tūkst. 
litų. 1939 m. tuo pačiu lai
ku išvežta prekių už 19 mil. 
litų, įvežta už 18 mil. lt.

— Šių metų vasario mėn. 
išvežimas siekė 17 mil. 100 
tūkst. litų, įvežimas — 13 
mil. 600 tūkst. lt. 1939 me
tais tuo pačiu mėnesiu iš
vežta prekių už 21 mil. 300 
tūkst lt., įvežta už 14 mil. 
200 tūkst. litų.

-— šiomis dienomis Vil
niaus Apygardos Žemės 
Tvarkymo Įstaiga nusavino 
žemės reformos reikalams 
dar tris dvarus Turgelių ir 
Nemenčinės valse., bendro 
ploto 769 ha. Žymesnis iš jų 
yra Arvidavo dvaras, pri
klausęs Marijonui Koscial- 
kovskiui. Pilsudskio ir Že
ligovskio dvarai yra jau se
niau nusav-iiJĖt o dabar per
imami valdžios globon.

— Kolumnistų apskaičia
vimu, Lietuva turi apie pus
trečio bilijono kubinių metrų 
durpių masės, iš kuris apie 
230 mil. tonų yra sausos dur
pės. Vartojant durpes to
kiu mastu, kaip pernai, dur
pių Lietuvai užtektų 1,000 
metų.

— Lito padengimas auksu 
ir užsienio valiuta paskuti
niais mėnesiais dar padidėjo. 
Ypatingai padidėjo svetimos 
valiutos ištekliai, net antra 
tiek, palyginus su laiku prieš 
keletą mėnesių. Tai yra žen
klas, kad, nežiūrint karo me
tų, prekyba su kitais kraš
tai tebepasilieka judri.

— Kovo mėnesį Lietuvoje 
buvo iš viso 79,080 radijo 
abonentų. Per vasario mė
nesį radijo abonentų priau
go 2,711.

— Darbo Rūmai sumanė 
praktišką būdą visiems dar
bininkams padėti pasidaryti 
savų kooperatyvų nariais ir 
pigiausiai apsirūpinti prekė
mis. Kaune ir kt. didesniuo
se darbininkų centruose stei
giami darbininkams prekių 
paskirstymo punktai, kurie 
maža kuo skirsis nuo koope
ratinių krautuvių, nes juose 
prekių galės gauti visi darbi
ninkai, o esant kurios pre
kės pertekliui, ir nedarbinin
kai. Punkto sandėlyje pirk
dami ne darbininkai mokės 
pilną kainą, o darbininkai, 
pristatę Darbo Rūmų prekių 
pirkimo kortelę, žymiai pi
giau.

— Vilniaus Universiteto 
Studentų atstovybė nutarė 
šios vasaros atostogų metu 
Vilniaus srityje steigti dar
bo stovyklas studentams vy
rams. Darbo stovyklų sta
tutas jau paruoštas ir priim
tas.

— Vilniaus žydai išplati
no atsišaukimus, ragindami 
vilniečius žydus mesti kal
bėjus lenkiškai, o kalbėti sa
vo tarpe tik žydiškai, kaip 
tai daro visos Lietuvos žy
dai. )

— Lietuviškos stambiosios 
gamybos įmonės, kaip Lietū
kis, Sodyba, Parama, „Lietu
vos Cukrus”, Maistas, ir kt., 
sutiko darbininkų koopera
tyvams duoti savo prekes pi
giausiomis urmo kainomis, o 
dalį net už savikainą. Tie 
punktai palengva bus paver
čiami darbininkų kooperaty
vais, kurių nariais bus visi 
pirkėjai darbininkai.

— Kalbėdamas Klaipėdos 
darbininkams ir tarnauto
jams, sušauktiems į buv. 
„Maisto” skerdyklos salę, 
nacionalsocialistų apskrities 
vadas Grau be kt. priminė, 
kad netrukus į Klaipėdos 
kraštą bus pradėti pabenti 
darbininkai iš buv. Lenkijos 
ir jie bus dalinami ūkinin
kams. „Turėkite galvoje”, 
sakė Grau, „kad šie darbi
ninkai yra nariai tautos, ku
ri išžudė 58,000 vokiečių. Už 
tad didžiausia gėda vokiečių 
moterei, kuri su lenkais su
eina į santykius. Už tokį 
vokiškos moters garbės ter
šimą kiekviena gaus sunkią 
kalėjimo bausmę, o prieš tai 
bus savo tautiečių paniekin
ta. Tokiai moteriškei bus 
nuskusta galva ir ji bus ve
džiojama po miestą”.

— Apie 3,000 pabėgėlių iš 
Vilniaus krašto, tikima, iš
vyks darbų į Estiją prie že
mės ūkio, kitus 3,000 anglai 
priims į savo kolonijas, be 
to, Amerikos žydų „Joint” 
organizacija, pirkusi San 
Domingo apie 600,000 hekta
rų žemės plotą, kur bus ap
gyvendintas karo pabėgė
liais žydais. Tokiu būdu ir 
dalis i Lietuvą atbėgusių žy
dų galėsią patekti į San Do
mingo.

— Visose Vilniaus mokyk
lose mokslas įėjo į visai nor
males vėžes. Pradžios mo
kyklose mokslas padarė to
kią pažangą, kad lietuvių 
kalbą vaikai jau tiek išmoko, 
jog pradėjo naudotis priei
nama, vaikų amžiui skiria
ma, lietuviška literatūra. 
Vilniaus pradžios mokyklas 
šiuo metu lanko apie 30,000 
mokinių. Taip pat daugybė
je lietuvių kalbos kursų lan
kytojų yra apie 13,000 ir jų 
skaičius vis dar didėja. Vil
niaus Universitete studentų 
jau yra 1,000.

— Iš šiemetinių statybų 
svarbiausiųjų eilėje numaty
ta baigti Darbėnų — Švento 
sios geležinkelį, prie kurio 
jau nuo ankstyvo pavasario 
pradeda dirbti apie 300 dar
bininkų. Panevėžyje stato
mas trečias cukraus fabri
kas. Nuo Panevėžio geležin
kelio stoties iki to fabriko 
šią vasarą bus pravesta ke
letą geležinkelio šakų, kurių 
ilgis sudarys 7 klm.

— Tarp Kazlų Rūdos, Jur
barko ir Šakių numatoma 
pravesti nauja geležinkelio 
linija, kuriai pravesti skiria
ma 500,000 litų. Jei laikas 
ir sąlygos leis, dar šią vasa
rą numatoma pradėti ir bė
gių tiesimą. Tarp Kauno ir 
Vilniaus šią vasarą tiesiami 
antrieji bėgiai. Dirbs apie 
300 darbininkų.

— Geležinkelių V a 1 d y ba 
šią vasarą baigs praeitais 
metais pradėtus statyti šiuos 
darbus: Kaune, Tauragėje ir 
Kretingoje traukinių garve
žiams stotis ir Joniškyje, 
Dvarininkuose, Aukštiškiuo
se ir Sidaruose keleivių na
mus.

—Lietuvių visuomenei iš 
anksčiau žinomas Jeronimas 
Plečkaitis kovo 15 d. Vilniu
je sulaikytas ir perduotas 
kariuomenės teismo žinion. 
Ankęčiau jis Vilniuje parda
vinėjęs saldainius, paskuti
niu laiku mokęs žydus lietu
vių kalbos. J. Plečkaitis 
publikacijos keliu buvo pa
ieškomas 1927 m. kaip orga
nizavęs Alytuje sukilimą ir 
vėliau vadovavęs pagarsėju
siai „plečkaitininkų” veiklai.

LIETUVIAI SAVO TEISIŲ 
NEATSISAKYS IK 

ATEITYJE
(Pradžia 1 pslp.)

LIETUVOS SKOLOS

kadpo, lyg ir tiktai tam, 
kelios mažos, skriaudžiamos 
ir užguitos tautos atsikeltų 
ir atgautų savo nepriklauso
mybę. Kuo baigsis ši nau
jai pradėtoji žmonių skerdy- 
nė — niekas to nežino. Per
galės kalbos kalbamos ir 
giesmės giedamos lygiai a- 
biejose pusėse. Pagyvensime 
—pamatysime; o tuo tarpu 
mūsų tauta yra pasiruošusi 
ilgai kovai kultūrinėmis prie
monėmis už savo žmonių at
gavimą ir savo žemių grą
žinimą. Kovosime ir laimė
sime, nes mes tikime į Die
vo Apvaizdos veikimą.

Vilniaus atgautame krašte 
mums kaip tik atiteko la
biausiai nutautintos sritys. 
Tik mažumoj atgautų vals
čių žmonės lietuviškai šne
ka; kitų naminė kalba—„po 
prostemu” — gudiška, gi iš
eiginė — lenkiška; tačiau į- 
domu, kad tie nutautinti bro
liai gražiai palinko į lietu
viškumą — ir tai be jokios 
ypatingos mūsiškių agitaci
jos. Buvo nemaža gudiškų 
valsčių, dariusių nutarimus 
steigti lietuviškas jų vai
kams mokyklas. Gi paskli
dę po Vilniaus sritį pareigū
nai lengvai įtikino žmones 
apie jų lietuvišką kilmę. Yra 
nutautintų valsčių, kur 99 
nuošimčiai savo pasuose už
sirašo lietuviais. Tikrai įdo
mu ir būdinga, kad, pirmam 
laisvės vėjui papūtus, visas 
nutautinto jų darbas griūva 
kaip kortų nameliai.

Didžiausį ir pagrindinį 
darbą krašto atlietuvinimui 
dirba kaimo mokytojai. Be 
jokio pasipriešinimo pirmų
jų skyrių vaikai mokomi tik 
lietuviškai. Vyresnieji vai
kai, dar lenkų mokytojų pri- 
pompuoti, šiek tiek priešina
si lietuviškam mokslui^ ta
čiau ir tų opozicija diena ^Ts* 
dienos tirpsta. Tas pats pa
stebima ir pačiame Vilniaus 
mieste.

Mokykloms ir kitiems val
džios kultūriniems darbams į 
pagalbą atvyko į Vilnių — 
jau šių metų pradžioj ir Vil
niaus Geležinis Fondas. Se
niau jisai buvo Vilniaus Va
davimo Sąjungos autonomi
nis padalinys. Dėl lenkų 
„malonaus” spaudimo 1938 
m. V. V. S-ga buvo privers
ta likviduotis. Tačiau nei 
iki 1939 m. spalių mėn. ji ne
suskubo susilikviduoti, ir 
tuo tarpu mes, ačiū Dievui, 
atsidūrėme Vilniuje. Baig
sime iškilmingai likviduoti 
mes patys ir tai pačiame Vil
niuje gegužės mėn. 10 d., 
drauge konstatuodami V. V. 
S-gos nuopelnus Vilniaus at
gavime. Bet patsai Vilniaus 
Geležinis Fondas dar negrei
tai likviduosis. Jisai turės 
Vilniuje veikti tol, kol Tėvy
nės Rytai sutaps su Lietuvos 
dvasia ir kultūra. Tuojau 
Vilnių atgavus Fondas įsire
gistravo kaip nepriklausoma 
organizacija. Nuo šių metų 
kovo pradžios jau ir Centro 
raštinė nukelta į Vilnių (V. 
G. Fondas, Žygmanto 8, bu
tas 5). Steigiame visuose 
miesteliuose lietuviškas sek
lyčias, kurioms duodame ra
dijo imtuvus, laikraščius, 
jaunimui sporto įrankius. 
Kas sekmadienis bus ten 
ruošiamos kultūrinės pramo
gėlės su paskaitomis, dekla
macijomis, chorais. Įsigijo
me net 3 kilnojamus kino 
aparatus, kurie važinėja ne 
tik po miestelius, bet ir po 
kaimus.

Karo metu pasunkėjo 
krašto finansinė būklė. Vie
nas Vilnius ir jo sritis pa
reikalavo nepaprasto įtempi
mo ekonominių krašto jėgų. 
Visa mūsų viltis dabar kryp
sta į brolius išeivius: padėki
te mums išlaikyti gražiai 
pradėtą atlietuvinimo darbą 
atvaduotame krašte.

F. Kemėšis.

MoteiKaunas. — Lietuvos Ii 
šiolinės vidaus ir užsien 
skolos taip atrodo. Dar 19 
metais buvo išleista pirnu 
vidaus paskola 12 mil. au 
sinų sumoje, o 1920 m. sp 
lių mėn. išleista 29 mil. au 
sinų vidaus paskola kraš 
gynimo reikalams. 1921 
buvo išleisti pirmieji „Vi 
stybės Iždo Paskolos Lai 
tai” (bonai) 36 mil. auksi 
sumai. Pažymėtina dar 19, 
metų karo rinkliava, kuri s 
darė apie 2 milijonų litų s 
mą. šios visos paskolos,: 
vertus litais, sudarė nei 
mias sumas ir visos j 
baigtos atmokėti.

Iš skolų užsieniams, d 
yra šešių milijonų litų sk( 
Jungtinėms Amerikos V įtakai kep. miltelių, 
stybėms, kuri buvo padai pien0> 
ta 1919-1920 m. besitvarke *7 .p , , .
atsistačiusiai valstybei. N * ™s 4 į ; 
1934 m. tolimesni mokeiin “7 , * ,
buvo sustabdyti, kol bend *?0 vle?’.IS kal
bus sureguliuoti tarpvals 
binių skolų klausimai.

1930 m. buvo Danijoje i 
traukta paskola Telšių - K ^us su kep. mil
tingos geležinkeliui stat į 2 apvalias skardas 
Ši skola turėjo būti bau jpopj6™ Įr 
mokėti 1938 metais. T 
pat metais buvo gauta 
Švedijos už suteiktą jiei 
nuo 1930 m. iki 1965 m.
su krašte degtukų monop masė sto-
puspenkto milijono dole 
sumai paskola, kuri buvo 
imtinai [ 
ūkio ilgalaikiam kreditui 
plėsti.

Pažymėtinos dar dvi 
sienių paskolos: automati atą pertepti braškių 
mis telefono stotims Kai žia uogiene bei švie- 
ir Klaipėdoje įrengti pas 
la užtraukta 1933 metais, 
Klaipėdos uostui prapli 
gautieji užsienių kreditai.

1935 m. valstybės ižį 
pirmą kartą pasinaudojo 
daus kapitalų rinka, išleis 
mas 18 mil. litų vidaus 
skolą. Naujai išleistoji 1 
metų 4y2 nuoš. 18 mil. U.

ir gera vieta panaudotu, į sviesto, 
išteklius taupytojams ir £ . a u 
nansmems institucijoms , F J 
kt. finansiškai bei ekonori ,t _ ‘ 
kai pajėgioms organiz miltus su kep. 
joms " lis, druska, cukrumi.

Ūkio krizės padarini! ■’■■■ įplakti kiaušinius 
galutinai nugalėti buvo pieną įmaišyti mil- 
leista dar 1936 m. 4^2 n 
šimčių 15 milijonų lt. sui 
vidaus paskola. 1935 m. ’i paraus, 
skolos lakštų kasmet iš] 
karna po 2 milijonus litų 
pradėta mokėt 1937 m.
bus galutinai išmokėta lftkštai šviesto 
metais.

ausdinami kas antra s

Šeimini
pavasario Tortas 
joduko sviesto, 
įoduko cukraus, 
sooduko miltų, 
•ausiniai, 
įtrina,

įdant po vieną iš kar-

revę. Supilti pieną, į-

ūkusius kiaušinių bal- 
i gerai išplakti su 1 
io cukraus pudros, de- 
:o 2 šaukštus po kiek-

beliais. Kartu įplak- 
iukštelis kep. miltelių, 

panaudota žen ® aptepti tešlą taip, 
sbejose skardose būtų 
ai, Kepti 40 min. vi
nie karštyje. Atvė-

! uogomis. Abi dalis 
3 į vieną, aptepti grie- 
papuošti uogomis.

Bananų Blynai
adukai miltų, 
akštukai kep. miltelių, 
įdūko cukraus, 
akštukas druskos,

iriausiai sudėti svies
tus. Kepti keptu-

Netikras Zuikis 
iras maltos jautienos,

NAUJOS KNYGOS

ukštai muštardos, 
-dūkas sausos duonos 
topinių,

įdringais
(Tęsinys)

Šv. Kazimiero d-jos leidh
Varpų Giesmė, P. Vai( 

nas. 4 veiksmų drama, 
veikalo vyriausias moty 
—susidūrimas krikščiony 
su senąja lietuvių tik; 
Lietuvos širdy, Vilniuje,
dekoracijų paprastumo, i pilnai nepajėgė su
kaląs lengvai pastatomas h tūnodavo tas ma- 

scem *elis nuolatos sugniu- 
Iliustruotas nuotraukomii ^poj, jis pasiųsdavo 
Šiaulių V. Teatro premjei Mę „pamiegoti”, bet 

“to, įkišus galvutę į 
^galvelę, brangindavo 

kuri sujungdavo 
Vadovėlis ėgli 3tia su kitais pasau- 

a Uis takais ir gėly
tę motinėlės pėdos ro- 
•šilygina, kur jos li
ūliais iškaišytas rū

mažesnio teatro

169 pusi. 3 lt.

Kalėdų Eglutės, A. V. 
kauskai. 
šventėms rengti. Kalė 
šventėms pritaikytų eilei 
čių ir dainelių rinkinys 
įvairintas žaidimais ir 
pramogomis. Prie dainųfeigia plačius takus, 
giesmių pridėtos gaidos, 
žaidimai paaiškinti br( 
niais. Iliustruota pav bs žemės erškėčių — 
džiais papuošalų, kurie la pQnOg melsvų lelijų, 
lengvai gali būti pasigaj^stama motinėlė, 
narni namuose. 109 pusi, 
lt. 50c.

debesų kaskado- 
! rankos, kurios buvo

Pilnos melsvų lelijų.

Lapino Vestuvės, L. Do1 
dėnas. Gražiausia vaikų' 
teratūros knygelė. Vestu1 
papročiai ir svodbinės d 
nos perkeltos į žvėrių pas! 
lį įgauna nepaprastą va 
dingumą ir ryškumą. H 
struota spalvotais piešini! 
dail. Vaičaičio. Knyga i 
robuota švietimo Ministe 
jos. 80 ,pusl. 3 lt.

mojuodavo Kleopat- 
Wavosi ir guosdavo.
Augančios mergelės 
^pramatė, tik stebė
ki vis brendo kilnu- 

ifjto su savimi giliam, 
i^nm dvasiniam susi-

p jis sugniužęs po 
P' Jo mintys per- 
W gyenimą, ir su
pk Kleopatros.
ptointelis/mano vai- 
p0 kilnumo merge-
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Kaunas. - 
šiolinės vidaus ji 
skolos taip atroji 

, , metais buvo išlįl 
& vidaus paskola ų 

rPl+n SinU SUm°ie> Olt’l 
/ lių mėn. išleistai! 

uso' sinų vidaus w| 
nau- . , Imdv- gymm0 reikaM, 
t-»__ buvo išleisti pįjjš- 

į ‘ | stybės Iždo Pasįl 
tai” (bonai) 36 tį
sumai. Pažymėtai 
metų karo rinM

Moterų Gyvenimo Aidai
Per- 
3 ir 
ii a- 
sime 
arpuįdarė apie(2'3 
3sus>ą. šiosviZl 
prl?“ vertus litais, 
u at- * imas sumas į I.

□susi

U at- - ’ dI 1
I baigtos atmokėti’ 

Iš skolų uto 
yra šešių milijoį 
Jungtinėms Aug 
stybėms, kuri 
ta 1919-1920 m.b

nme-
Die-

Spausdinami kas antra savaitė Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė

Šeimininkėms Salomėja Neris

PAVASARIO SVAIGULYS

rašte 
o la-

I atsistačiusiai vd 
1934 m. tolimai 
buvo sustabdyti,] 

“’’J^lbus sureguliuoti] 
binių skolų kld 

1930 m. buvo W 
traukta paskola i- 
tingos geležinį 
Ši skola turėjo į 
mokėti 1938 m- 
pat metais torį 
Švedijos už rf 
nuo 1930 m. iki į 
su krašte degto 
puspenkto mili;:| 
sumai paskola, t| 
imtinai pawj 
ūkio ilgalaikiam į 
plėsti.

Pažymėtinos i| 
sienių paskolos: J 
mis telefono steį 
ir Klaipėdoje įre] 
la užtraukta®] 
Klaipėdos uoste 
gautieji užsieni;] 

1935 m. vd 
pirmą kartą pad 
daus kapitalų rid 
mas 18 mil. lite 
skolą. Naujai! 
metų 4Y2 ūu^ - 
paskoia būva 1 ‘ 
1 . i TYI1
ir gera vieta pad 
išteklius taupytai 
nansinėms insfc 
kt. finansiškai k 
kai pajėgioms 
joms.

Ūkio krizės; 
galutinai nugalėti 
leista dar 19361

vals- 
šne-

gi is- , 
iau į- 
i bro- 
lietu- 
jokios 
£itaci- 
idiškų 
rimus 

vai- 
laskli- 
reigū- 
mones 
ę. Yra 
ur 99 
se už- 
ai įdo- 
irmam 

visas 
griūva

rindinį 
inimui 
ii. Be 
pirmu
mai tik 
ji vai- 
jų pri- 
iešina- 
ui, ta- 
iena iš 
ats pa- 
ilniaus

Pavasario Tortas 
k/2 puoduko sviesto,

^|i/2 puoduko cukraus, 
V/s puoduko miltų, 
[ 4 kiaušiniai,

1 citrina,
į 2 šaukštukai kep. miltelių, 
[ 5 šaukštai pieno.
Į Ištrinti sviestą su cukru
oti iki pabals. Įdėti 4 try
pus, dedant po vieną iš kar
ti. Po kiekvieno įdėjimo gė
jai išplakti. Įtarkuoti citri- 
ps žievę. Supilti pieną, į- 
haišant miltus su kep. mil
eliais. 2 apvalias skardas 
įkloti popierių ir supilti teš- 

Likusius kiaušinių bal
inus gerai išplakti su 1 
toduku cukraus pudros, de- 
,nt po 2 šaukštus po kiek- 

ieno plakimo, iki masė sto- 
js gabalėliais. Kartu įplak- 
ir šaukštelis kep. miltelių, 

ia mase aptepti tešlą taip, 
id abejose skardose būtų 
► lygiai, 
itiniame 
įs, tortą 
’ kitokia 
Dmis uogomis.
[dėjus į vieną, aptepti grie
žėle, papuošti uogomis.

1 šaukštas citrinos sunkos,
1 kiaušinis,

druskos ir pipirų pagal 
skonį.

Sumaišyti mėsą su kiauši
niu, duonos trupiniais, drus
ka, pipirais, sviestu ar tau
kais. Sudėti i kepamą skar
dą, aptepti muštarda, citri
nos sunka. Perdėti bekono 
gabalėliais, įpilti vandens. 
Kepti pečiuje, karts nuo kar
to aplaistant sosu. Duoti į 
stalą su burokėliais ar kito
mis daržovėmis.

Tau pirmą pavasario dainą aukoju.
Tau žiedus žibučių sudėsiu po kojų. - 
Tik skriskim kartu su pavasario vėju, 
Su jaunu kvapu sprogstančiųjų alėjų.

Tu — aras galingas, aš — gulbė baltkrūtė. 
Mums tolimos erdvės, mums marių saulutė. 
Ilgiausiais sparnais mes žvaigždynus apjuosim, 
Ten dangišką sapną abudu sapnuosim.

Kalnų mėlynųjų viršūnės išbalę 
Palaimins mūs sapną, užburs mūsų galią. 
O jei tu i žemę sugrįžt panorėsi — 
Aš tyliai numirsiu alyvų pavėsy.

Atvažiavau į Ameriką su
sipažinti su savo tautiečių 
gyvenimu. Mane jau, seniai 
viliojo tas kraštas savo kul
tūra ir civilizacija. Stebėjau 
ir įdomavaus vispusiškai 
mūsų lietuvių gyvenimu.

Tiesa, Amerika yra kraš
tas, kuriame visko pilna, 
viskas prieinama, kaip 
mokslas, įvairūs patogumai 
ir visa kita. Bet kiek teko 
pastebėti, mažas nuošimtis 
tuo prieinamumu naudojasi. 
Nekalbu apie tuos, kurie ne
turi nei lėšų nei laiko. Dau
guma lietuvių turi užtekti- į 
nai laiko ir pinigų, tik 4vie-, 
toj to, kad sunaudotų laiką 
naudingiau, kaip savo svei
katos, tėvynės, visuomenės 
labui, jie praleidžia ilgus va-j 
karus saliūnuose ar kitose 
vietose, kur pilna dūmų ir, 
oras tvankus. 
neatsilieka nei seni, ieškoda
mi „good time” piic ucgn-r-— ---------  j-z -------
nės ir alučio. Taip, be lai-! ji slankioja ankstyvais ry
ko pasensta kūnu ir dvasia,' tais apie mūsų namus sun-

Palmyros Laiškai
Brangi Palmyra,

Aš esu 14 metų mokslei
vė. Augu dorų, turtingų tė
vų globoje, kurie rūpinasi 
mano dabartimi ir ateitimi. 
Nestinga man nei rūbų, nei 
papuošalų, nei knygų. Tu
riu nuosavą fortepioną, imu 
muzikos pamokas, skambi
nu, žaidžiu kaip mažas vai
kas prabangoj ir nuolatinių 
svečių lepinime.

Ir, štai, už mūsų rūmų so
do, niūkso prastas mūrinis 
namelis, kur gyvena mūsų 
rezidencijos sargas. Jis naš
lys ir augina labai gražią 
mergaitę vardu Jūra.

Jūra, tik pora metų už 
mane jaunesnė, bet jos pro
tingos akys, rodos, pralen
kia mane savo išmintimi... 

Nuo jaunų Ir< kad kas žinotų, kaip man 
gaila šios liesos mergaitės! 

prie degti-'Nuo mažens ją matau, kaip

Kepti 40 min. vi- 
karštyje. Atvė- 
pertepti braškių 
uogiene bei švie- 

Abi dalis

Labai lengvai sulaužomas 
kokoso riešutas, jei jis įde
damas į pečių iki apšils.

------ O------ .
Po ilgesnio baltinių plovi

mo, ar laikymo rankas mui
luotame vandenyje, patarti
na rankas ištrinti citrinos 
sunka. Tas ausaugos odą 
nuo suskilimo. Rankos bus 
švelnios ir baltos.

------ O------
Norint pašalinti nemalo

nius kvapus iš praustuvės, 
vonios ir k t., patartina iš
plauti stipriu boroxo skiedi
niu.

Marija Aukštaitč.Meiles Posmai
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Bananų Blynai
J puodukai miltų,
> šaukštukai kep. miltelių, 
į puoduko cukraus, 
L šaukštukas druskos, 
J kiaušiniai.____
s puodukai pieno,
i puoduko tirpinto sviesto, 
fe puoduko s u p i a u stytų 

bananų.
Sumaišyti miltus su kep. 
Įteliais, druska, cukrumi, 
rsijoti. Išplakti kiaušinius 
Įpilant pieną įmaišyti mil- 
B. Vėliausiai sudėti svies- 
ir bananus. Kepti keptu

me kol paraus.

NAUJOSE'

Netikras Zuikis
svaras maltos jautienos, 
šaukštai sviesto, 
šaukštai muštardos, 
puodukas sausos duonos

trupinių,

---- o----
Prieš minkant tešlą, pa

tartina švarias rankas per
plauti vandeniu, kuriame bu
vo praskiesta truputis geria
mos sodos.

------ O------
Ant greitųjų, patogų 

tuvėlį galima pasidaryti, 
kirpus voko kampeli.

------ O------ -
Atidarydama pieno bon- 

kas, vartoti virbalą ar pei
lį. Tuo išvengsi nago su
žalojimų.

---- O----
Pienui truputį prisvilus, 

prisvilimo kvapas pašalina
mas, greit įstačius puodą į 
indą su šaltu vandeniu, įbe- 
riant truputį druskos. No
rint išvengti prisvilimo, pa
tartina prieš įpilant pieną 
paplausti indą, kuriame ma
noma virti, šaltu vandeniu.

Pa
mi

Ak, manosios mistikos pa
slaptingoji versmė, mano šir
dies šaltini, mano svajinga
sis sielos maistingumo medi, 
kam ūži angelų simfonija 
mano užguitam pasauliui, 
mano niūrių rytų ašarotam 
debesiui...

Aš bėgu į dieviškų aušrų 
pokylius, kad prisiskinčiau 
palaimos lelijų, ir smulkių 
amortelių žiedelių, po kurių 
švelnučiu šnarenimu atsi- 
vožčiau kapą kaip išsikentė- 
jusi vergė, ir nusileisčiau į 
dulkelių viešpatiją, i Visatos 
paruoštus šilkinių smilčių 
patalus ...

Nejudink, negraudink ... 
Persaldu mirkti kilnumo aša
roj, peršventa užmigti tavo 
sielos delnuose, į kuriuos nu
sileidę dievybės kielikai, gir
do šventumu džiaugsmų ne
žinančią dvasią, bučiuoja 
širdį išmintimi, nuo kurios 
svaigsta sąmonė mano ilge
sio prerijų troškuliuose.

Ir, kam išalko ilgesiai kaip
uždaram narve balti balan-' tas ... 
džiai, pritulo meile prie šir
džių sandelio, ir kai tu išme
tei grūdelį kaip kunkorėžis 
brandžią sėklą, aš nežinau... 
ar mano širdis liks tau ne
bylė ? . . .

Bet, šį vakarą, aš bėgu to
lyn .. . Bėgu dienų šešėliais...

Sielos rūbas šnara puikiomis 
alastinėmis kaskadomis, su
vežti delnai — neša dienos 
nuopelnus į brangybių eže
rą, kur tavo ir mano dienų 
pjūtis, alsuoja dangiškų gė
rybių svirnuos...

Pasakyk, ar tau niūru vie
nam žemėje, kai iš tolių mo
ja mano dešinė, ir kai su
gniužęs mano kūno šešėlis 
čia beria juslių žodžių ara- 
beskus? ...

Išlaikyk orumą savo dva
sioje, aš tau parnešiu omelos 
šakelę su dygiais lapais, ku
riuos bučiuosime abu gryna 
širdimi, kad amžiams liktų 
malonios dviejų širdžių žaiz
dos, gaminaličios amžinos 
laimės raktą, atveriantį po
ilsio vartus į puikių, nemirš
tančių gazonų žalumas . ..

Ar tu jauti, kaip muša 
mano dvasios pulsas, skaity
damas bėgančias sekundes, 
o amžių rodyklė moja pri- 
nešdama laimės rožes dieviš
kais smilkalais apkodyluo-

per anksti atsisveikina su 
šiuo pasauliu.

Dažnai teisinamasi, kad 
čia oras netoks, kaip Lietu
voj. Tiesa, čia oras sunkus 
ir ne toks grynas, bet vis tik 
geriau būti ore, negu kam
bariuose. Pastebėjau, kad 
lietuviai tėvai labai mažai 
rūpinasi savo vaikų auklėji
mu. Finansiniai lietuviai ge
riau apsirūpinę, jų vaikams 
materialiu atžvilgiu nieko 
netrūksta, puikiau yra ap
rūpinti, bet Lietuvoje vaikai 
kur kas geriau auklėjami. 
Jau nuo mažens, ten vaikus 
pratina būti mandagiais, 
gerbti suaugusius, vyresnius 
už juos. Taip pat čia tėvai 
visai nekreipia dėmesio ir į 
vaikų draugus. Juk jaunų 
dienų draugystė daug reiš
kia, kaip ir geras auklėji
mas.

Teko man dalyvauti lietu
viškose pramogose. Mane la
bai stebino nerimtas žmo
nių užsilankymas programos 
—prakalbų, koncerto metu. 
Kaip gali jaustis kalbėtojas 
ar programos išpildytojas, 
kada salėje žmonės juokiasi,

kiai dirbdama visa dulkėta 
ir apiplyšus. Ji 
šluoja ir velka 
šiukšles, rankioja 
išmestus niekelius, 
savo kambario langą visa 
tai stebiu, ir gelia man širdį, 
neleidžia nei valandėlės dva
sia nurimti del šios vargšės 
mergaitės.

aplinkui 
visokias 
visokius 

o aš pro

To viso pasėkoj, aš nuta
riau kreiptis prie savo tė
velių su prašymu, kad mūsų 
sargo dukrelę Jūrą jie paim
tų į mūsų namus man už 
draugę, ją mokslintų drauge 
su manimi, vienodai rengtų 
ir auklėtų. Mano tėveliai dar 
nei vieno mano rimtesnio 
prašymo neatmetė, kadangi 
leidžia ištekliai, aš esu tik
ra, kad jie paims Jūrą auk
lėtine tik dėl mano prašymų.

Nuėjus į sargo namelį, pa
mačiau kiek ten vargo. Už
siminiau Jūrai. Ir, brangi 
Palmyra, ko netrūko tą va
landą man širdis, kai ji ap
kabino mano kojas! Malda
vo, dėkojo ir verkė. Paskum, 
apsisiautus mirusios moti
nos skara, palydėjo mane iki 
geležinių mūsų rūmo vartų, 
ir kai ji už jų liko—aš nu
sinešiau tik kančią. Neuž
mirštu. Tik kyla man baisi 
mintis, ar mano tėveliai ne
pamils šios mergaitės labiau 
už mane? Nes ji daug gra
žesnė, įdomesnė negu aš. 
Prašau patarimo, ar mano 
neklaidingi tikslai?

LiudviseJė.

kalbasi. Toks pasielgimas— 
tai pažeminimas savęs, ne
gerbimas kalbėtojo, to as
mens ir tos tautos, kuriai jis 
atstovauja. Jei taip elgtų
si susirinkę necivilizuoti 
žmonės, tai būtų pateisina
ma, bet dabar?! Tikrai su
sidaro įspūdis, kad susiren
kama į minėjimus ir paren
gimus tik pasikalbėti. Keis
ta, kad tie patys žmonės, 
susirinkę pas kaimynus, ar 
taip vadinamose „parėse”, 
išsėdi po keletą valandų—ir 
gerai. O parengimuose nebe
gali susivaldyti, kelių minu
čių, valandos, ramiai užsilai
kyti, kaip pridera kultūrin- 
gam lietuviui. Kitatautis,'“““ ~ V“™*™.
patekęs į tokius parengimus, f ?e to’ ne t,k ls°rini* ®r0ZIS

Jūros
Visa

Iš to

Atsakymas:
Absoliučiai ne. Kilnus ir 

garbingas tikslas, kada ruo
šiesi ištiesti pagalbos ranką 
už save silpnesniam... Iš 
Jūsų laiško dvelkia skaisti, 
nuoširdi ir gailestinga Tam
stos siela, kuri kenčia dėl 
vargšės mergaitės 
materialių nedateklių. 
širdimi jai padėkite,
jausite ir dvasinį pasitenki
nimą, ir atliksite krikščio
nišką pareigą.

Dėl tėvelių meilės suma
žėjimo— Tamsta- visai ne
abejok. Nieks negali išplėš
ti tėvų meilės jų tikrajam 
vaikui.^ Nieks, nieks! Nei 
svetimas grožis, nei išmin
tingumas, nei lipšnumas, nei 

| įdomumas. Tėvams jų vai- 
! kas — visuomet pirmaeilis.

Pasirink iš mano kruopš
čiai surinktų konvalijų bal
tutį smulkų žiedelį, isek į 
tas pačias rožes, palik sun
kios natalgijos naščius už 
žemės slanksČių, juk, štai, 
puikūs vėjo ir dausų harmo
nijų akompanimentai lydi

mūs tyros meilės himnus ...
Bet užmiršau, kad aš men

kas žemės vaikas, toli nubė
gęs miglų vieškeliais, peril
gai moju į tavo žemę, nes, 
štai, gęsta mano akių žvakės 
safyro krisluose, reljefiškai 
stingsta mano žingsniai, 
nyksta debesų kaskados, nes 
aš tik nusidėjėlė!

nebegali gerai apie lietuvius 
atsiliepti.

Man teko atsilankyti į pa
rengimus ir kituose Europos 
miestuose, ne vien tik Lie
tuvoje, bet niekur nerasi to
kio elgesio, tokių triukšma
darių programos metu. 
Liūdna ir gaila. Juk taip 
norisi, kad visi apie lietuvį 
gerai atsilieptų.

Kaunietė.

žmogų puošia. Kur kas yra 
vertingesnė • nuolatiniu kil
numu žydinti siela.

Niekuomet perdaug nemy
lime draugų to asmens, kurį 
mylime.

—P. Geraldy.

Nemokyti žmonės visuo
met visu smarkumu demon
struoja savo žinias.

—Stevens.
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(Tęsinys)

?ėvas pilnai nepajėgė su
sti, ko tūnodavo tas ma- 
Į kūnelis nuolatos sugniu- 
; kanapoj, jis pasiųsdavo 
į lovelę „pamiegoti”, bet 
lopatra, įkišus galvutę į 
£ų pagalvėlę, brangindavo 
valandą, kuri sujungdavo 

mintis su kitais pasau- 
is, su tais takais ir gėly- 
ls, kur motinėlės pėdos ro- 
his užsilygina, kur jos il- 
B žiburėliais iškaišytas rū- 
B uždengia plačius takus, 
Bidriekia debesų kaskado- 
B, o rankos, kurios buvo 
leistos žemės erškėčių — 
bar pilnos melsvų lelijų.

i nepažįstama motinėlė, 
los, mojuodavo Kleopat- 
, šypsodavosi ir guosdavo, 
tėvas augančios mergelės 
Lčių nepramatė, tik stebė- 
Įkaip ji vis brendo kilnu- 
I skendo su savimi giliam, 
Dlatiniam dvasiniam susi- 
Lpime.
Dabar jis sugniužęs po 
|vu tyli. Jo mintys per
ta per visą gyenąmą, ir su
la prie Kleopatros.
|-Ji vienintelis Įmano vai- 
|! Reto kilnunao merge- 
I >

lė . . . Ar ji nujaučia tą visą, 
apie ką šiam kalne iškalbė
ta? Ji vistik dar perdaug 
jauna, kad žinotų Eugeni
jaus mintis. O jeigu jis ne
sulaikys širdies liepsnų? 
Prisipažins, išsipasakos. Ak, 
sudrums, sutrenks jos sielą, 
sužalos.

Neramus pakilo, išsitiesė 
prieš saulę, pradėjo šlitinėti, 
susirado plokštų akmenį, 
parimo lazdele, pašaukė:

—Eugenijau, eikš! . . .
Atbėgo nuo pievos su iš

sirpusiais skruostais, links
mas ir džiūgaudamas, ati
džiai tvarkė saujoj pluokšte- 
lį surinktų Kleopatrai ne- 
mirštuoklių.

—O, tėtuši, kokia skaisti, 
karšta saulė!—paskum pri
silenkęs tyliai ir jautriai pri
segė: — skaisti ir karšta, 
kaip mano dvasios vidus . ..

—Tavo šių metų dvasios 
vidus — pavojingas ugnia- 
kalnis.

—Argi, tėtuši! — nusikva
tojo širdies juoku, atsilošė, 
perbraukė pirštais plaukų 
vilnis, nuo kaktos nužėrė iš
dygusius prakaito lašus.

—Eugenijau, aš vis prie

savo uždavinių. Pasakyk, 
man, kuo yra auklėtojo pa
reiga?

—Dideliu atsakingumu.
—Taip. Todėl nesistebėk, 

mano mielas vaike, kad iš 
tavęs netikėtai pareikalausiu 
vieno ir svarbaus . . .

—Būtent ?
—Priesaikos.
—Priesaikos?!
—Taip.
—Dėlko? ...
—Dėl tavo ir Kleopatros 

laimės.
—Kaip tai suprasti?
—Paaiškinsiu.
—Prašau ...
Užmetė sunkią, didelių kau

lų ranką ant Eugenijaus pe
čių, išjudino sunkius taktin
gus žingsnius ir, lenkdamas 
sunkiomis pėdomis pakieb- 
les smilgas, vaikštinėjo po 
baltomis ramunėmis apsnig
tą dirvą ir kalbėjo.

—Gyvenimas trumpas, ir 
mes tik svečiai. Gražu, gar
binga ir naudinga, jei kas 
tavo gyvenimą nuo mažens 
patvarko, priruošia, paren
gia atsparumui, užgrūdina 
kovoms. Tu vienas iš tų lai
mingųjų, ir aš vienas iš tų, 
kurie trokšta vien gero! Bet, 
dabar, abu atsidūrėme tokioj 
kryžkelėj, kur tik vienas ne
atsargus pasukimas gali su- 
paralyžuoti visą mūsąjį gy
venimą.

—Štai, mes abu, nuo tavo 
amžiaus 6 metų—nešiojamės 
paslaptį gilią ir svarbią, apie 
kurią mano tikras vaikas, 
mano vargšė Klevutė, visai 
nežino. Suprantu, kad tavo 
širdy jau nuo mažens kilo 
kovų dėl jos. Gavai pasargų 
ir pabarimų, patyrei kūdi
kiško džiaugsmo ir malonu
mų ir be abejonės ta maža 
Kleopatros rankelė, kuri iš- 
sirpo tavo delne, ją besiva- 
džiojant takų takeliais, am
žiais jau tau neišdils. Galėsi 
palengvėle jos siekti. Bet, 
jeigu išlaikėme lygsvarą iki 
šių dienų, būtinai turime iš
laikyti dar keletą metų: turi 
neišduoti Klevutei brolystės 
paslapties, ligi jai sukaks 
bent 19 metų. Per tą laiko
tarpį privalai ją gerbti kaip 
seserį, mylėti nedaugiau kaip 
seserį, ir visame saugoti jos 
garbę, kaip tikros sesers.

—Tėveli, ne viską galiu 
šalta širdimi priimti. O tai 
vieno, ir didžiausio—neatsi
žadu Kleopatrai meilės. Jei 
sakyčiau, kad ją myliu tik 
tiek, kaip seserį, būčiau žiau
rus veidmainys! Juk pats 
tėtuši, žinai, kokiu būdu pa
tekau į tamstos globą! Pats 
tėvelis į vedei į jos kamba
rėlį, įsakei supti, nešioti, 
rengti, plaukelius taisyti, 
šukuoti, migdyti, įsakei 
drauge su ja (melstis ir my-

I

lėti! Aš viską jautriai ė- 
miau į širdį, viską jaučiau 
nuo 6 metų, ją ruošiau sau— 
auginau sau! Mažiau ją my
lėti, tik tiek kaip seserį— 
niekuomet neįstengčiau, ne
pajėgčiau. Nereikalauk, tė
veli. Brolystės paslapties— 
neišduosiu iki paskirtam ter
minui — duodu savo garbės 
žodį. Saugosiu ir ginsiu jos 
garbę—nes tai manoji gar
bė. Bet meilę, palik, tėveli 
mano sieloj gražią ir nekal
tą, tyrą ir skaisčią—kokios 
pats išmokei.

Kanklis tylėjo. Žingsnia
vo prisilaikydamas Eugeni
jaus parankės, svarstė, gvil
deno jo tiesias atviras min
tis, įvertino sūnišką nuošir
dumą, bet maža nepasitikė
jimo kibirkštėlė veržės iš 
krūtinės, siūlė nerimą. Ir 
kai suūžė klevai vakarinę 
maldą, kai bažnyčios varpai 
sugaudė iš klonio ir nuai
dėjo tamsių šilų aimanose, 
Kanklis nusišluostė rasotas 
akių duobes ir pareiškė:

—Eiva, prie kryžiaus . ..
Priėjo.
Tuomet jis savo didelėmis 

rankomis apgraibė kryžiaus 
liemenį, išsitiesė ir, iškilmin
gai iškėlęs galvą, ištarė:

—Dabar, sūnau, pasiruošk 
priesaikai. Šis tylus ąžuolo 
medis bus mūsų žodžių liudi
ninkas.

—Taip. Aš pasiruošęs.
Susikaupė kaip iškilmin

giausioj katedroj, suklupo 
ant plokščio akmens ir, nu
lenkęs galvą prieš visą dan
gų, pakartojo globėjo žo
džius :

—Prisiekiu Viešpačiui... 
Neišduosiu brolystės paslap
ties Kleopatrai, ligi jai su
kaks bent 19 metų.

Baugus šiurpas nusiraitė 
Eugenijaus kūnu, sieloje su
žibo tik tolimas, tolimas ži
burėlis, ten pasirodė ištiestos 
Kleopatros rankos, beviltiš
kos, nuilsusios. Globėjas jį 
palaimino ir tęsė:

—Jei kils pagunda anks
čiau sugriauti šią prisieką, 
prisimink šį tylų liudininką, 
prisimink seną neregį, prisi
mink šį akmenį, ant kurio 
klupai. Šio akmens kietumu 
ir ištverme privalai pats pa
virsti; gyvenime sutiksi sun
kių ir žiaurių kovų, bet nu
galėtojo vainiką, jei aš ir 
miręs būsiu, atnešk ir su
klok čia, prie Jo kojų ...

Eugenijus pakilo. Palietė 
lūpomis raukšlėtą globėjo 
kaktą, širdis pajuto ryžtingą 
užsigrūdinimo varžtą, kietą 
ir atsparų. Rodos, visos gy
venimo kovos, buvo po jo ko
jomis tik dulkių pavidale, o 
ten ... stiprių vilčių mira
žuose šypsojosi skaisti ir 
vainikuota brangiausia sie

los laimė — kilnioji Kleopat
ra.

Tik, kažin ko verkė klevai, 
ko šnarėjo virpėdami lapai, 
ko siūbavo viršūnės, kaip 
verkiančios seserys, kam 
g r a s i no besikryžiuodamos 
šakos ?

Ir kai prietemose tūlavo į 
miestą nuo kalno du siluetai 
vieškeliu, pakilo audra ir 
ten, toli, keturkampiam kapi
nyne—nulūžo baltas beržas 
prie Kleopatros motinos ka
po.

(Bus Daugiau)

Štai tėvynės meilė palietė 
gabaus rašytojo širdį ir jam 
gimsta žodžiai, kurie stipri
na kitų tautiečių sielas. Jo 
plunksna prilygsta kardui. 
Ta pati tėvynės meilės lieps
na paliečia senelį kaimo pir
kioje ir jo gyvas žodis taip- 
pat virsta tėvynės tvirtovės 
plytele. —Vladas Putvys.

Kas išjuokia, žemina, nie
kina šventus kitiems daly
kus, tas nusideda neatgailė- 
tinai. Jis kerpa sielai spar
nus ir stumia ją žemyn į 
purvyną.

M. Pečkauskaitė.

Kas savo talentą žmonijai 
užkasa—yra šventvagis.

—Aistis.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI 1

BAYONNE, N. J. HARRISON-KEARNY, N. J.

Keturiasdešimti}
Balandžio 21, 22 ir 23 d.d. 

šv. Mykolo par. bažnyčioje į- 
vyksta 40 vai. atlaidai. Pra
sidės bal. 21 d. per sumą 
10:30 vai. ryte, ir užsibaigs 
antradienį, bal. 23 d. 7:30 
vai. vak. Mišios bus 6 ir 9 
vai. ryte. Vakarais iškilmin
gi mišparai ir pamokslas 
7:30 vai. Visus pamokslus 
sakys Tėvas J. Kidykas, S.J. 
Bus svečių kunigų.

Visi lietuviai iš Bayonnės 
ir apylinkės kviečiami atsi
lankyti ir pasinaudoti Die
vo malonėmis.

Važiuojame vaidinti 
Brooklynan

Bayonne dramos mėgėjų 
vaidintojų ratelis, režisuo
jant kun. S. Stoniui, sėkmin
gai suvaidinęs Seirijų Juo
zo komediją „Moterims neiš- 
simeluosi” Bayonnėje, balan
džio 28 d. važiuoja Brookly
nan tą pačią komediją vai
dinti. Vaidins šv. Jurgio 
par. salėje.

Vedybos
Balandžio 13 d. šv. Myko

lo parapijoje moterystės ry
šiais surišti: Juozas Balčiū
nas su Aldona Varkalyte ir 
Robert McCarthy su Aldona 
Radušyte. Linkime nauja- 
vedžiams ilgų ir laimingų 
metų.

Sekmadienį, bal. 21 d., 8 
vai. vak., L. P. C. salėje, 134 
Schuyler Ave., Kearny, bus 
pirmas Jurgių vakarėlis. Vi
si Jurgiai kviečiami daly
vauti. Elektros „Wurlitzer” 
pagros lietuviškai ir ameri
koniškai. Bilietas tik 25c.

BRIDGEPORT, CONN.

didžiųjų NBC ir Columbia 
radijo stočių; nuolat koncer
tuoja lietuvių ir kitataučių 
tarpe didesniuose Amerikos 
ir Kanados miestuose. Ar
tistui Vasiliauskui akompa
nuos Bruce Spencer King, iš 
New Yorko.

Dalyvaus ir vietos choro 
talentai, komp. A. Aleksio 
vadovybėje. Koncertui bilie
tai $1 (rezervuoti) ir 50 
centai. Po programos bus 
šokiai; įžanga 25c. Visi da
lyvaukime. N e p raleiskime 
progos matyti ir girdėti jau
nąjį artistą, mūsų tautos pa
žibą, dainininką, Aleksandrą 
Vasiliauską. Lyra.

ROCHESTER, N. Y.

Balandžio 6 d. par. salėje 
šv. Marijos moterų pašalpinė 
dr-ja pastatė 5 veiksmų dra
mą „Gyvenimo verpete”. 
Vaidino P. Samuolis, P. Pa- 
luikienė, Al. Remeikis, P. 
Norkeliūnas, A. Spuogienė, 

~ J. Vilimaitė, P. Rilius; P. 
Bėliukas, O. Skilinskaitęį K. 
Zlotkus, J. Bitinaitė, A. Fa- 
liulionis.

Suvaidinta geriau nei tikė
tasi. Visi vaidintojai savo 
roles atliko vykusiai, ypatin
gai P. Samuolis, P. Norkeliū
nas, Al. Remeikis, J. Vili
maitė, A. Spuogienė. Vaidi
nimas žiūrovus žavingai 

* lenkė įtemptu žvilgsniu sek
ti visą eigą, vaidintojų ju
desius, klausytis jaudinančių 
pasikalbėjimų.

Pavasario a t g i m s t a nti 
gamta, gal būt, paveikė į šv. 
Marijos dr-jos nares, išju
dindama į kultūringą, meni
nę veiklą. Moterys pralen
kia vyrus! Garbė draugijos 
pirm. Z. Zdanaitienei ir vi
sam komitetui už kultūringą 
veikimą. Ant. žiemys.

Bal. 14 d. iškilminga vaka
rienė kun. J. Kazlauskui pa
gerbti praėjo labai sėkmin
gai. Paminėta klebono kuni
gavimo 15 metų sukaktis. 
Žmonių buvo daug, pilna pa
rapijos salė, kaip bičių avi
lyje. Programą atidarė ir 
vadovavo A. Tuska, pasida
lindamas su vikaru kun. V. 
Ražaičiu. Parapijos choras 
ir ansambliai, vad. muz. A. 
Stanišauskui padainavo daug 
gražių dainų. Sveikinimo kal
bas pasakė prel. Ambotas, 
kunigai Valantiejus, Kidy
kas, Karkauskas, Gradeckis, 
Karlonas, Čebatorius, Kri- 
pas, Lunskis (iš L;“tuvos). 
Galima pasidžiaugti, kun. 
Kripu, kuris labai myli jau
nimą; jis pasveikino dainuo
jantį jaunimą už gražų dai
navimą. Kun. Karkauskas 
labai mėgsta muziką, ypač 
vargonų; jis ragino aukoti 
naujų vargonų fondui. Visi 
labai širdingai sveikino kun. 
Kazlauską.

Draugijos teikė dovanas, 
pirmininkai sveikino: cho
ro—Ribokas, Š. V.—Tamu- 
šiūnas, M. V.—Kaminskaitė, 
P. G. P. Š.—Totoriūnienė, G. 
Š. S.—Čeponienė, parapijos 
vardu senas trustistas Ma- 
saitis, kolonijos veikėjas 
Dulbis ir kiti. Paskutinis

„Jaunimo” rėmėjai bal. 19 
d. 48 Green St. salėje turės 
judomų paveikslų ir blynų 
baliaus vakarą. Paveikslai 
(vietinių įvairių pramogų) 
nuo 7:30 ; šokiai ir užkan
džiai 8:30. Gros Pr. Pekėno 
orkestras. Bilietai po 35c.

L. sveikatos kultūros klu
bas bal. 21 d. 6:30 vai. vak. 
48 Green St. salėje ruošia 
prakalbas. Dr. M. Colney 
(Aukštakalnis) kalbės apie 
aukšto kraujo slėgimo pavo
jus. Dr. Wilbur kalbės apie 
įsisenėjusių ligų gydymą.

Bal. 7 d. Vaizbos Butas tu
rėjo savo koncertą, kuriame 
dalyvavo apie 600 asmenų. 
Chorui vadovauja P. Bru- 
zauskas. Vakaro programą 
vedė dr. M. Colney.

Gegužės 13 d. L. Vyčių 
kambariuos įvyks V. Buto 
moterų skyriaus sus-mas. M. 
Digimienė kalbės apie jauni
mą ir vadus. Visi nariai 
prašomi atsilankyti.

P. C.

HARTFORD, CONN.

so-

kalbėjo kun. J. Kaziauskasr
jis visiems dėkojo: rengimo 
komitetui, draugijoms, cho
rams ir visiems atsilankiu
siems.

Vakarienė labai gražiai 
pavyko, kuo parapija turi 
tik pasidžiaugti. Visi dar
buotojai sušilę darbavosi 
prie stalų; kiek ten gražių 
panelių sukinėjosi prie sve
čių patarnaudamos! Dabar 
lauksime 25 metų sukakčiai 
paminėti dar iškilmingesnės 
vakarienės.

Švč. Trejybės moterų 
cijalinis klubas („Gildąs”) 
labai veiklus; jame priklau- 
so^veikLiausios lietuvės inte
ligentės, daugiausįjp, čia gi
musios. Susirinkimai visada 
su naudingomis paskaitomis. 
Kas mėnuo turima kas nors 
nauja.

Mot. S-gos 17 kuopa labai 
stropiai rengiasi savo 25 m. 
sukakties vakarienei, kuri 
bus gegužės 12 d.

NEWARK, N. J.

L. Vyčių 29 kp. turėjo sus
iną balandžio 8 d. Dalyva
vo kun. Ig. Kelmelis. Pri
imti 6 nauji nariai. Išrinkti 
atstovai į apskr. suvažiavi
mą gegužės 5 d., Elizabethe.

Bal. 18 d. šv. Jurgio par. 
salėje bus kėglininkų (bowl
ing) pergalės vakarienė. Ri
tualo komisija jau pradėjo 
darbą.

Kuopa labai dėkinga vi
soms apskrities kuopoms, 
parėmusioms mūsų pavasa
rio šokius bal. 6 d.

Bal. 6 d. apsivedė Kazys 
Kinis iš Hackensack, N. J. 
ir Ona Trainelytė iš Cliff
side; abu jaunavedžiai mūsų 
kuopos nariai. Linkime 
jiems daug laimės. K. V.

Balandžio 28 d. bus labai 
gražus vaidinimas, kurį ren
gia priaugančiųjų choras ir 
suaugusiųjų vaidilų grupė; 
suvaidins komediją „Nenori 
duonos, graužk plytas”.

Jaunimo choro vakaras 
naujiems nariams priimti 
bus bal. 19 d. vakare, po cho
ro pamokų. Kviečiamas jau
nimas, kuris mėgsta muziką, 
dainas. O.

WATERBURY, CONN.

Pranešame vietos ir apy
linkės gerbiama jai lietuvių 
visuomenei, kad pavasario 
sezono radijo programos, 
vad. komp. A. Aleksio, prasi
dės balandžio 21 d. ir bus 
transliuojamos s e k m a d ie- 
niais 5:30 iki 6:00 vai. vak., 
iš WBRY (1530 kc.) stoties. 
Džiaugsitės skambiomis dai
nelėmis, gražia, smagia mu
zika. Išgirsite irgi įdomių 
kalbų, svarbesnių vietos ir iš 
Lietuvos žinių. Maloniai pra
šome pasiklausyti.

Parapijos šv. Cecilijos cho
ras gausus ir turtingas gra
žiais balsais. Neseniai cho
ras vaidino operetę „Nastu- 
te”; kūrinį pertaisė, sumo
dernino muz. J. Balsys. Da
bar choras mokosi naujas 
mišias, kurios pirmą kartą 
bus sugiedotos gegužės 5 d.

Šiemet Hartforde įvyks L. 
Vyčių, Chorų ir Vargoninin
kų sąjungų seimai. Paskuti
niais dviem rūpinasi mūsų 
choras, kurs jau sudarė ko
misiją.

Ona Bucevičiūtė, žymi mū
sų choro solistė ir veikėja, 
gegužės 25 d. susituoks su J. 
Vailoniu. Bal. 6 d. sureng
ta jai „dovanų vakaras”. 
Par. salė buvo pilna žmonių, 
įteikta šimtai dovanų. Prel. 
Ambotas padovanojo ginta
rinę apirankę ir perlinį ro
žančių.

Gegužės 5 d. prasidės 40 
vai. atlaidai; prieš tai bus 
trijų dienų rekolekcijos, ku
rias ves kun. Jonkus, domi
ninkonas.

SLRKA ir LDS kuopos

REIKALINGAS

Reikalingas darbininkas, 
sugebąs važiuoti arkliais ir 
juos prižiūrėti (teamster). 
Norintieji darbo kreipkitės į:

Joną Tatulį,
Marianapolis College, 

Thompson, Conn.

bal. 7 d. surengė bendrą va- 
Dain. Al. Vasiliauskas Įkąrą, kurio programą atli- 

Sekmadienį, balandžio 28 ko muz. A. Aleksio vadovau- 
d., 7 vai. vak. Šv. Juozapo jama Waterburio vaidintojų 
auditoriume įvyksta nepa- Į grupė. Gražus praprotys 
prastas koncertas, kurį išpil- Connecticut kolonijose pasi-
dys įžymus dainininkas, ra
dijo a r t i s t as Aleksandras 
Vasiliauskas. Jis turi galin
gą, gražų, tyrą, spalvingą ir 
puikiai išlavintą balsą su 
dramatine išraiška.

A. Vasiliauskas yra pla
čiai žinomas, dainuojąs iš

keisti prrogramomis.

BALTIMORE, MD.

— Baltimorės lietuviškų 
, draugysčių taryba paveržė 
nuo mūsų Vilniun įžygiavi- 
mo paveikslus. Kaip tik pa-

matėm „Amerikoje”, prane
šimą, kad Motuzai rodys 
Lietuvos kariuomenę žygiuo
jant į Vilnių, tuojaus ir pa- 
rašėm jiems laiškelį, bet tik 
nenustatėm dienos parapijos 
salėje, kuri buvo paskelbta 
bal. 21 d. Tuo laiku Tary
ba pasiūlė Bendrovės salę 
balandžio 19 d. ir Motuzai 
sutiko rodyti tą dieną pa
veikslus, nes jiems pakeliui 
į New Yorką. Gaila, kad ne
galėsim prie Aušros Vartų 
išgirsti šventą, lietuviškiau
sią giesmę „Pulkim ant ke
lių”, kuri per 40 metų spau
dos draudimo žavėjo mūsų 
jaunose širdyse ištikimybę 
ir meilę savo lietuviškai 
spaudai. (Nejau negalima 
gauti Motuzų kitai dienai?— 
Red.)

—Jonas Jesaitis popierių 
dabino savo namo kambarį, 
nelaimingai puolė nuo laip
tukų ir išsilaužė koją. J. Je
saitis yra veikėjas visuose 
p a r a p i j os parengimuose; 
reiškiame gilios paguodos 
Jesaičių šeimai ir linkime 
jam laimingai pasveikti.

— Mirė dirbtuvėje siuvė
jas J. Andriušiūnas; palai
dotas iš šv. Stanislovo baž
nyčios į tos pačios parapijos 
kapus.

— Kai kur paleista gandų, 
būk reikią Vilniaus krašte į- 
vesti lietuvių patrijotiškas 
giesmes į bažnyčias. Tikrai 
būtų pamėgdžiojantis lenkus 
žygis. Kokia gi giesmė gali 
mūsų širdyse geriau sukelti 
meilę savo kalbai, kaip „Pul
kim ant kelių”? Tik ją rei
kia gražiai išmokti viešai vi
siems bažnyčioj giedoti; tai 
neerzins kitų tautų. Šioj 
giesmėj didi Dievo dovana, 
dvasinė ir tautinė; kitos tau
tos negali tokia giesme pasi
džiaugti. J. K.

LICENSES
Wholesale, Retail

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
SB 38 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Ąlcoholic Beverage Control Law at 
1814—E. 92nd St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

FELIX LeROY SCHRAUTH 
Canarsie Shore

1811 E. 92nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1944 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 156 Calyer St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed 'on the premises.

CHRISTOPHER IMMEN, Jr.
156 Calyer St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1822 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 146 Engert Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LAURIE NURKEWITZ 
Flat Iron Bar & Grill

146 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7281 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 137—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

EDMOND HOURIGAN

137—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1639 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 1380 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

COST CURTIS, INC.
1380 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7249 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 72 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GREGORIO MARRA
72 — 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 747 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 433 Flatbush Ave. Ext., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed off the premises.
PARAMOUNT. WINE, LIQUOR STORE, Inc 
433 Flatbush Ave. Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 434 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

ADELHEID BECKMANN
269 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

Tel. Harrison 6-1693

B, J. SHAWKONIS
(Ašakūnas)

GRABORIUS — 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valst.

310 John Street, 
Harrisoji, N. J.

LONDON
Brooklyn, N. Y

liquor at retail und 
Alcoholic Beverage Co 
Utica Ave., Borough o 
of Kings, to be coCounty 

the premises.
ABRAHAM

221a Utica Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 256 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 698 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn,, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

GERALD F. DUNNE
698 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7241 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 688 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIX EIGHTY EIGHT HALSEY, INC. 
688 Halsey St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7264 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 234 Cleveland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH
234 Cleveland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1581 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 767 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS KENNY 
St., Brooklyn, N. Y.767 Fulton

NOTICE is 
CL 102 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at
Brooklyn, County 
on the premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

19 d., 1940 m

Balandžio m. 19 d., 1940 m
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1124 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 333 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
CUMBERLAND WINE & LIQUOR CORP. 
333 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 78 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5611 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CRYSTAL WINE & LIQUOR, INC. 
5611 — 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 411 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2132 — 86th St., Borough of 

County of Kings, to be con- 
thc premises.

LOUIS COHEN
St., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, 
sumed off

2132—86th

NOTICE is hereby given that License No. 
L 723 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 903 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
CHURCH AVE. WINE & LIQUOR CORP. 
903 Church Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License N 
L 69 has been issued to the undersign 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

NOTICE is hereby given that License N 
L 1415 has been issued to the undersign 
to sell wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Co 
trol Law at 1071 Manhattan Ave., Borough 
Brooklyn. County of Kings, to be co 
sumed off the premises.

MARIE LINKE
1071 Manhattan Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License N 
L 1448 has been issued to the undersign 
to sell wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coi 

at 1552 Myrtle Ave., Borough i 
County of 

the premises. 
SYDELL 

1552 Myrtle Ave.,

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

Kings, to be coi

LEVY
Brooklyn,

OS* SKAITYTO-
■ ĮVAŽIAVIMAS

o, „Amerikos 
foošia laikraščio 
į bičiuli? didžiuli

piet, 
veiksi 
ŠAS”, 
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ir kiti 
tysite 
įvykį, 
seka ’

Tai

>n s liivn,
15 d. 11:30 val. 

j^litan gatvės 
didžiulis „Cler- 
kūriuo važiuos 

(lietuvių milžiniš-

NOTICE is hereby given that License N< 
L 61 has been issued to the undersignt 
to sell wine and liquor at retail undi 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coi 
trol Law at 1361 Fulton St., Borough < 
Brooklyn, County of Kings, to be coi 
sumed off the premises.

HYMAN LEVINSON 
York Wine & Liquor Store

1361 Fulton St., Brooklyn,

mome 
paliki 
tūkstj

gujama. Drauge
4o lietuviais ir

mmas 
uorėj i

Vie 
tančic 
maine 
Viena

N.NOTICE is hereby given that License No. 
L 424 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 794 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CATON WINE & LIQUOR STORE, INC. 
Family Liquor Store <

794 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License N< 
L 785 has been issued to the undersign!“ 
to sell wine i ' 11___ __ _.._2_ ‘ ,
Section 107 of the Alcoholic Beverage Cot 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

•n issued to the undersign! RrnnUxmo 
and liquor at retail undi (ifllį DlWKlJ'llC, 

yew Yorke ir 
Laivas „Cler- 
veža per 3,000 
važiuosim iki

Con- 
Emmons Ave.. Borough of 
of Kings, to be consumed

of the Alcoholic Beverage 
2806

BOAT CLUB, INC.
2806 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

VARUNA

I icense No. 
undersigned 
retail under 

Con

NOTICE is hereby Riven th.it 
RL 2027 has been issued to the 
to Fell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic BeveraRe 
trol Law at 2188—90 Flathush Ave.. BorouRh
of Brooklyn, County of KinRS, to be consu
med on the premises.

ANTHONY CARABELT A 
Tony’s Bar & Gri 1 

2188—90 Flatbush Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1542 has been issued to the undersigned 

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Brighton Beach Ave., 
Cunt yof Kings, to

to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law
rough of 
consumed

N. Y.

NOTICE is hereby given that I icense No. 
RL 5514 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 1266—70 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

SARAFIANOS & PSYCHOYES, Inc. 
1266—70 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5542 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 923 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

923

the premises.
FRANKLIN TAVERN, INC.

Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is 
RL 770 has 
to sell beer. 
Section 107 __ __ _
trol Law at 296 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OLE LARSEN 
296 Nassau Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12034 has been issued to the under
signed to sell beer, at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 8106—15th Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

DOMINICK DE GREGORIO 
8106—15th Ave., Brooklyn, N.

Broklyn, 
the

Y.
No.NOTICE is hereby given that License 

L 205 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8525 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

BENJAMIN Z. SHERMAN & 
ALBERT R. GLAUBINGER 

Bay Ridge Liquor Co.
8525 — 4th Ave., Brooklyn, N.

4th Ave., Borough of 
con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1588 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

at 2 Tillary St,, Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
MAC BASSOCK 

George Wine & Liquor Shop
St., Brooklyn, N. Y.

trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

st.
2 Till ary

is hereby given that License No.NOTICE
L 1332 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law at 1116 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises.

BARSHAY & SAROFF, Inc. 
1116 Avenue J, Brooklyn, N.

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Avenue J, Borough of 

to be con-

NOTICE is hereby given that License 
L 622 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

8702—5th

No.

at 8702 — 5th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
HILLY AVRUTIS

Ave.,. Brooklyn, \N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 672 has been issued to the undersigned 
to sell wine ’and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2110 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

JOHN J. ARCHIBALD- 
GEORGE W. MARTIN 

Archibald & Martin
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.2110

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 86 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off 

ANAK
568 Sutter Ave.,

at 568 Sutter Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
WINE & LIQUOR, CO., INC.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 891 has been issued to the undersigned 
to sell wino and
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ' "
Brooklyn, 
sumed off

liquor at retail under

at 4804 
County 

tho premises.
HERMAN

4804 Avenue N

Avenue N, Borough of 
of Kings, to be con-

FABER
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 44 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6824 — 8th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be < 
sumed off the premises.

ANTHONY S. ESPOSITO 
8th Ave. Liquor Co.

6824—8th Ave., Brooklyn, N.

con-

NOTICE is hereby given that License No 
L 475 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

4820—4th

at 4820 — 4th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
EDWARD EPSTEIN

Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 862 has been issued to the undersigned 
co sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 329 Van Brunt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ABRAHAM ELIAS 
Brunt Street, Brooklyn, N. Y.329 Van

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

NOTICE 
L 504 
to sell _ .
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6813 — 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be i 
sumed off the premises.

FRED WM. DP EWES & 
WILLIAM C. DREWES 

d-b-a Drewes Bros.
6813—4th Ave., Brooklyn, N.

con-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 65 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

at, 1130 Myrtle Ave., Borough of 
con-

trol Law 
Brooklyn, 
surred off

County of Kings, to be i 
the premisea.
CHAS A. CUTTER & 
WILLIAM STAMMEL 

nan m .1 C“tte’’ & Stammel 
1130 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

at 41 Lincoln Rd., Borough j 
County of Kings, to be coi 

the premises.
HENRY LEVIN

41 Lincoln Rd., Brooklyn, N. sus a

at 508a 
Brooklyn, 
off the premises.

JENNIE HONIG
Brighton Beach Wine & Liquor

508a Brighton Beach Ave., Brooklyn, N.

Bo- 
be

NOTICE is hereby given that License N 
L 1371 has been issued to the undersign! 
to sell wine and liquor at retail und 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Co 
trol Law at 1824 Nostrand Ave., Borough •; 
Brooklyn. County of Kings, to be coi 
sumed off the premises.

JACOB LETZTER
1824 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 682 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the_ Alcoholic Beverage Con
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

at 659 Rogers Ave., Borough of 
County of Kings, to be i 

the premises.
PHILIP BERMAN 

Rogers Wine & Liquor Co.
659 Rogers Ave., Brooklyn, N.

con-

NOTICE is hereby given that License N 
L 397 has been issued to the undersign 
to sell wino and liquor at retail und 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Co 
trol Law at 6905 — Third Ave., Borough Į 
Brooklyn, County of Kings, to be co 
sumed off the premises.

IRVING II. LEMBECK 
6905 Third Ave., Brooklyn, N.

grimas — viena 
i ateinančios vasa-

Iš anksto, 
ijitytojai, pasižy- 
!to kalendoriuje: 
ii, šeštadienį, vi- 

J line su „Ameri- 
isj»!

NOTICE is hereby given that License No. 
L 825 has been issued to the undersigned 
to sell wine and ’ _ ___
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1247 
Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises. 

SYDNEY H. ROSENSTEIN 
Homecrest Liquor Store 

Avenue U, Brooklyn, N.

liquor at retail under

Avenue U, Borough of 
to be con-

1247 Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 150 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 300 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

SAMUEL FEINBERG & 
JULIUS HEILWEIL 

King Liquor Co.
Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

con-

300

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1395 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 930 Brooklyn Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HERMAN DOLOWITCH
930 Brooklyn Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 451 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 80 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CRANLYN WINE i 
80 Henry St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 493 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4812 — 3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

HARRY T. DUNWORTH 
3rd Ave., Brooklyn, N. Y.4812

NOTICE is hereby given that License N ~
L 1490 has been issued to the undersign iffl V A T D VRTT 
to sell wine and liquor at retail un<
Section 107 of the Alcoholic Beverage C< fllTQTTTT
trol Law at 1601 Kings Highway, Borough] I-'ll4U*Ui
Brooklyn, County of Kings, to be co 
sumed off the premises.

KINGSWAY LIQUOR STORE 
1601 Kings Highway Brooklyn, N.I

iienomis išsiunti- 
įiĮ va 1 d y b o m s 

NOTICE is hereby given that License } . ~_
L 591 has been issued to the undersigj .514111 UldUgljaS
to sell wino and liquor at retail un, .Inl-ATnin 1
Section 107 of the Alcoholic Beverage C ia 4LSluVUS Į SpC-
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

Court St., Borough
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at 120 ____
County of Kings, to be c 

the premises.
LOUIS KERN

St., Brooklyn, N.
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120 Court

NOTICE is hereby given that License 
L 690 has been isued to 1

trol Law at 154 Flatbush Ave., Borougl 
Brooklyn, County of Kings, to be J 
sumed off tho premises. i

PAUL KELLER
154 Flatbush Ave.. Brooklyn, N,

NOTICE is hereby given that License 
L 43 has been issued to the undersil 
to sell wine and liauor at retail u 
Section 107 of the Alcoholic Beverage J 
trol Law at 4324 — 18th Ave., E 
Brooklyn, County of Kings, to 
sumed off the premises.

HERMAN LIEBMAN 
Parkville Liquor Store

18th Ave., Brooklyn, N4324

be

iYlIlgb, IO DC COI1“ i •» , - _ #

& liquor. ING., .notice i?,^by r™ MlWylome.
Brook:yn’ N- Y- ^/Komitetas,

ren that License No. tSre„c.tl"nAlcobolic Beveragej--------------- -
<1 to the undersigned ‘rol.,L,aw M,,2107 Cbrtelyou Rd., Borougl ------ __

NOTICE is hereby given that License No. 
L 60 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 519 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.
BREVOORT WINE & LIQUOR STORE, Inc. 
519 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 32 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 758 Flushing Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

FLORENCE BOSWORTH
758 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1524 has been issued to the undersigned 
to sell wine and 
Section 107 of the 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

nt 976 
County 

tho premises.
JACOB

976 Fulton St.,

liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Fulton 
of

St., Borough of 
Kings, to be con-

BON
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 71 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 527 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be i 
sumed off the premises.

BENJAMIN BODZIN 
Flatbush Wine & Liquor Store 

Ocean Ave., Brooklyn, N.

con-

527

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1377 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at retail under 

I Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at_ 2337 Newkirk Ave., Borough of 

con-Brooklyn, County of Kings, to I 
sumed off the premises.

JOHN COTTONE 
Bedford Plaza Liquor Store 

2337 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 348 has been issued to the undersigned 
to sell wino and liquor at . retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1245 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off tho premises.

JULIUS GEHER 
Bedford Liquor Store

1245 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1367 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law- 
Brooklyn, 
sumed off

at 553 — 5th Ave., Borough of 
County of Kings, to be con- 

the premises.
ANTON BERGER 

Bay River Wine Co.
553—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 623 has'been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 7618 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

CARL MAHLER
5th Ave., Brooklyn, N. Y.7618

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1193 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2921 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

McLOONE INC.
2921 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 70 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 306 — 86th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, tc be con
sumed off the premises.

McKEY LIQUORS CORP.
306 — 86th St., Brooklyn, N. Y

F

Ba
gija 
bend
Jung

Brooklyn, County of Kings, 
sumed off the premises. 

BENJAMIN RUDOLPH 
Leon's Wines & Liquors

2107 Cortelyou Rd., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License

to be JOS” NAUJŲ 
f? FONDAS

Drai 
bala

L 515 has been issued to the undersil ■;ril,AO 
to sell wine and liquor at retail in
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 219 DeKalb Ave., “ 
Brooklyn, C _ —
sumed off the premises.

ANNA LAVITZ 
Carlton Wine & Liquor 

DeKalb Ave.

Borougl

219

papildytas nau-
bičiulių

County of Kings, to be ffldripnp 
ho premises.

ffikienėStore 
Brooklyn, N.

NOTICE, *s hereby given that License 
to

1 dol.
1 dol.
1 dol.

474 has been issued to the undersi, lidplfOTSimp ntlTl sell wino and liquor at retail in IiaU
Section 107 of the Alcoholic Beverage į ’ilUmq ypilrarlo 
trol Law at 673 — 5th Ave., Borougl J. S’ r.elKSOa
Brooklyn, County of Kings? ’ to 'be 
sumed off the premises.

JACOB LANTER
5th Ave., Brooklyn, N.673

pasitenkini-
& vajui susilau
ks. KiekvienaNOTICE is hereby given that License v.

L 1143 has been issued to the undersil ’DliiZiaUSia 
to sell wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law 
Brooklyn, 
sumed off

131

at 131 Driggs Ave., Borougl 
County of Kings, to be 

the premises. 
CATHERINE 
JOSEPH M.
Joseph A. Kuhl & Co.

Driggs Ave., Brooklyn, N.

ma-
igumu priima

KUHL & 
BONOMO IM KVIEČIAME

NOTICE is hereby given that License i
L 822 has been issued to the undersigisirozius „Amen- 
to sell wine and liquor at retail in ,j , ,
Section 107 of the Alcoholic Beverage ( -WblUS ir HialO”

tBorougb kviečiametrol Law 
Brooklyn, 
sumed off

852 Utica

at 852 Utica Ave., 
County of • Kings, 

the premises.
JACK KRASNER 

Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
I, 833 has beer, issued to the undersig 
to sell wine and liquor at retail ur 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ( 
trol Law at 697 Rockaway Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

MORRIS KOPPELMAN 
697 Rockaway Ave., Brooklyn, N.

iMcCaddin salę,
4 val. po-

man
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NOTICE is hereby given that License 
L 566 has been issued to the undersi 
to sell wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 1065 Gates Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

KAY WINE & LIQUOR STORE. IN 
1065 Gates Ave., Brooklyn. N.

NOTICE is hereby given that License 
L 40 has been issued to the undersi 
to sell wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 7219 — 18th Ave., Boroug 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

JOSEPH KOWALSKY 
Joe’s Wine & Liquor Store 

7219—18th Ave., Brooklyn, N

NOTICE is hereby given that License 
L 355 has been issued to the undersi 
to sell wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 1747 Pitkin Ave., Borough 
Brooklyn. County of Kings, to be 
sumed off the premises, 

HERMAN HOFFER
1747 Pitkin Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
L 667 has been issued to the unders 
to sell wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 1151 Flatbush Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

SAMUEL HOCHBERG 
Clarendon Liquor Store

1151 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
L 1579 has been issued to the undersi 
to sell wine and liquor at retail un 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 
trol Law at 325 Knickerbocker Ave., Bo 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed off the premises.

HOCHBERG 'LIQUOR STORE CORP- 
325 Knickerbockęr Ave., Brooklyn, N.

SETS — PARLC 
-kitchen SEI 
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Rd chair go
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10 Street,
I. EVergreen
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di wine and liquor at 
■n 107 of the Alcoholic 
jaw at 1824 Nostrand An 
ilyn, "—“z ‘ 
I off the premises.

JACOB LETZTB 
Nostrand Ave., ]

CE is hereby given th#, 
17 has been issued to th — 
ell wine and liquor at v 
™ Uli Ik. ll-~L.il. - n

RIKOS” SKAITYTO- 
LAIVU IŠVAŽIAVIMAS

Kun. J. Simonaičio malo- 
iu pasiūlymu, „Amerikos” 

ovybė ruošia laikraščio 
kaitytojų ir bičiulių didžiulį 
važiavimą laivu.
Birželio 15 d. 11:30 vai.

Metropolitan gatvės 
ste sustos didžiulis „Cler- 
ont” laivas, kuriuo važiuos 
izabetho lietuvių milžiniš- 
ekskursija, kun. J. Simo- 

jį&fyičio vadovaujama. Drauge 
Elizabetho lietuviais ir 

žiuos „Amerikos” skaity- 
i, gyveną Brooklyne, 
pethe, New Yorke ir 

ylinkėse. Laivas „Cler- 
nt” didelis, veža per 3,000 

lonių. Juo važiuosim iki 
ton Point, Conn.

i. County of Ėan, iTWx. .v v. .
■f the premisa. *• sis išvažiavimas — viena 

džiausiu ateinančios vasa-
■ s pramogų. Iš anksto, 
■* angūs skaitytojai, pasižy- 

ilw10at/6f90t5h-™H1l^ įkit savo kalendoriųje: 
’želio 15 d., šeštadienį, vi- 
važiuojame su „Ameri- 

s ekskursija!

klyn, County of Kinį, , 
d off the premises.

IRVING H. LEMBE;
Third Ave., Bntį,

ICE is hereby given tins u
190 has been issued to th 4 
sell wine and liquor it » 
on 107 of the AlcoboUe BreU 
Law at 1601 Kings Higinj.įB 
iklyn. County of Hngį į I 
id off the premises.

KINGSWAY LIQUOR
Kings Highway B*tf 

TCE is hereby given tint [Jt
191 has been issued to
sell wine and liquor it rįf 
ion 107 of the Alcoholic leiqK 

Law at 120 Court St, į# 
oklyn, County of Kings, til 
ed off the premises. 1

LOUIS KERN 1 
Court St., fatal

nCE is hereby given th# la 
690 has been isued to the ef 
sell wine and liquor it iįt 
tion 107 of the Alcoholic BsaB 

Law at 154 Flatbush An, fcl
■oklyn, County of Kings, į 1< 
ted off the premises. I

PAUL KELLS I
Flatbush Ave.. fav.l-

RAUGIJŲ VALDYBŲ 
DĖMESIUI

Šiomis dienomis išsiunti- 
;i draugijų valdyboms 
akai, kviečiant draugijas 
pikti savo atstovus į spe- 
lų susirinkimą, šaukiamą 
landžio 26 d. Apreiškimo 
L salėje, paskirtą tik gry- 
į vienam klausimui spręs- 
įrapie „Amerikos” naujas 
lalpas. Jei kurių draugi- 
I susirinkimai jau būtų 
įėję ir laiškai nepasiekę, 

TICE is hereby given th# L-| . . v i j
43 has been issued to th .J01113-1 prašome valdybas 

[rūpinti, kad minėtame 
rinkime dalyvautų pa- 
■ valdybos pakviesti dr- 
pariai. Darbas pradėtas, 
įgarbingai jį į vykdykime.

Laik.UKomitetas.

piet, kur bus suvaidinta 5 
veiksmų komedija „GLU- 
ŠAS”. Ši pilna juokų kome
dija — „GLUŠAS” — di
džiausiu pasisekimu vaidin
tas Valstybės Teatre, Kaune 
ir kitur. Šioj komedijoj ma
tysite ne vieną kurį juokingą 
įvykį, bet ištisą eilę jų, kurie 
seka vienas po kito.

Tai čia įdomūs įtempimo 
momentai tų, kurie tikisi per 
palikimą gauti ne vieną 
tūkstantėlį, tai vėl pergyve
nimas kito asmens, visai ne
norėjusio laimėti pinigų.

Vieni ieško tikros, negęs
tančios meilės, kiti meilę iš
maino į žvangančius grašius. 
Vienas gerbia ir brangina vi
sus artimuosius, kitas gi su 
giminėmis tik tiek reikalo 
teturi, ir tik tada juos tema
to, kada jam kas nors reika
linga. Įvairiausi nuotykiai, 
pergyvenimai, tikri gyveni
mo įvykiai sudaro tą įspū
dingą komediją „GLUŠAS”.

Visa eilė jaunuolių nuo
širdžiai prisidėjo savo darbu 
prie pastatymo „GLUŠO”. 
Tamstų taip laukiamas gau
singas atsilankymas suteiks 
jiems daugiau noro ir ener
gijos toliau dirbti scenos 
meno darbą. Jaunimas pa
aukojo savo darbą ir laiką 
„Amerikos” naudai. Nejau 
Tamstos atsisakysite prisi
dėti prie jų savo parama, 
būtent, atsilankydami pama
tyti komediją „GLUŠAS”?

Visi kviečiami, visi laukia
mi!

PABALTIJO TAUTŲ 
DIENA?

sell wine and liquor it b.1 
ition 107 of the Alcoholic BnJ 
I Law at 4324 — 18th An,H 
ooklyn, County of Kinu 
aed off the premises. ■

HERMAN LTEBHDi 
Parkville Liquor St® 

!4 — 18th Ave., fat'd

lMERIKOS” NAUJŲ 
ATALPŲ FONDAS

sell and **
ction 107 1 the Jcoholle Ik* 
>1 Law nf .jl07 CortelyouBLil 
ooklyn, County of Kings, s L 
ned off the premises.

BENJAMIN RUDOLF; į] 
Leon’s Wines & Ii-r| 

07 Cortelyou Rd., fail

OTICE is hereby given tint LĮ 
515 has been issued to 
sell wine and liquor it s| 

■ction 107 of the Alcoholic Ml 
ol Law at 219 DeKalb An, 11 
.•ooklyn, County of King! tl 
med off the premises. .

ANNA LAVITZ I 
Carlton Wine & Liqwr 11

9 DeKalb Ave. fa--l

OTICE is hereby given that 
474 has been issued to tbs tl 
sell wine and liquor it si 

ection 107 of the Alcoholic M 
ol Law at 673 — 6th AvE.il 
rooklyn, County of Kings. :| 
Lined off the premises.

JACOB LANTO
73 — 5th Ave., BrtH

OTICE is hereby given thd'j 
, 1143 has been issued to *■ 
> sell wine and liquor it d 
ection 107 of the Alcoholic M 
col Law at 131 Driggs An.- 
irooklyn, County of Kings. - 
timed off the premises.

CATHERINE KOT 
JOSEPH M. BONOI- 
Joseph A. Kuhl 11 I 

31 Driggs Ave.,

TOTICE is hereby given W •» 
j 822 has been issued to t» < 
o sell wine and liqwr 
Section 107 of the Alcoholit .1 
rol Law at 852 Utica. An- | 
Brooklyn, County of Kings. -| 
turned off the premises^ ■

352 Utica Ave.,
■TOTICE is hereby giw# ;f 
L 833 has beer, issued to »;■ 
jo sell wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic ■ 
trol Law at 697 RockaW A«-1 
Brooklyn, County of Kin?. | 
sumed off the Prenū^„nrIui\|

MORRIS KOPP0M 
697 Rockaway Ave-.

NOTICE is hereby giw *“1 
L 566 has been issued to »J 
to sell wine and liquor 1 
Section 107 of the Alcohol* Į 
trol Law at 1065 Gates I‘-,1 
Brooklyn, County of KtoP- J 
sumed off the Premis®'„„t, rd 

KAY WINE & LIQUOR -4 
1065 Gates Ave.,M

NOTICE is hereby pv® 
L 40 has been issued to »J 
to sell wine and
Section 107 of the Afah°« « 
trol Law at 7219 - IM 
Brooklyn. County of 
sumed off the Premi“!‘,,nI1idl

JOSEPH
Joe’s Wine 4 "’w 

7219—18th Ave.,

[savaitę papildytas nau- 
bičiuliųs „Amerikos”

)mis:
, Vyšniauskienė
. Baranauskienė 
i n.

1
1
1

dol.
dol.
dol.

loširdžiai dėkojame nau- 
5 aukotojams, reikšda- 
javo didelį pasitenkini- 
kad Fondo vajui susilau- 
l paramos. Kiekviena 
,, kad ir mažiausia, ma- 
1, su dėkingumu priima-

ŠIRDŽIAI KVIEČIAME

Teisus nuoširdžius „Ameri- 
Į bendradarbius ir malo- 
Į skaitytojus kviečiame 
jankyti į McCaddin salę, 

!jACK*msNSiIndžio 28 d., 4 vai. po-

Baltijos - Amerikos Drau
gija kultūrinio ir socialinio 
bendradarbiavimo tikslams 
jungia lietuvių, latvių ir es
tų draugijas ir veikėjus. 
Draugijos vakarienėje š. m. 
balandžio 6 d. iškeltas su
manymas surengti jungtinę 
Pabaltijo Tautų Dieną N. Y. 
Pasaulinėje Parodoje, Balti
jos Amerikos Draugijos glo
boje.

Šiam sumanymui vietoje 
pritarė Latvijos ir Estijos 
konsulai, latvių bei estų vei
kėjai ir draugijos, kurios 
priklauso Baltijos Amerikos 
Draugijai. Lietuvių veikėjai 
savo galutiną žodį pasilaikė 
vėlesniam laikui, kai klausi
mas bus panagrinėtąs spau
doje ir pasitarimuose.

Kaipo Pabaltijo valstybių 
federacijos, — ne tiktai ben
dradarbiavimo,— šalininkas, 
aš visiškai pritariu šiam su
manymui. Šiemet Lietuva 
savo paviliono neturi. At
skirai Lietuvių Dienai su
rengti reikia daug lėšų ir di
delių pastangų. Prisimenant

į PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS!
PARDUODAME RAKANDUS 30 % PIGIAU

1
NOTICE is hereby P®” # 
L 355 has been issued® , 
to sell wine and lid“®^ 5< 
Section 107 of the A 
trol Law at 1747 ’
Brooklyn. County of 
sumed off

1747 Pitkin Ave-. —

NOTICE is hereby gi«“ įr|J 
L 667 has been ,1 ■ r
to sell wine and I'tf’ li( Fiji 
Section 107 of thei 
trol Law at 1151 gįgs. I 
Brooklyn. County of | 
sumed off the Pre®SAMUEL H0^| 

Clarendon LWW
1151 Flatbush Ave., ^>1

rduodame įvairius rakandus labai pigiomis kai
nomis Pasirinkimas didelis.

NOTICE is hefct 
L 1579 has bee) 
to sell wine tl 
Section 107 of 1 
trol Law at 325j 
of Brooklyn, Cd 
sumeti off the pi 

HOCHBERG 
325 Knickerbocki

r gi«B ‘ * I

1 to“? nt

®qVOR J

t I

®DROOM SETS — PARLOR SETS — STUDIO 
IOUCHES — KITCHEN SETS — DINING ROOM 

SETS — MATRASAI IR SPRINGSAI

GRAND CHAIR CORPORATION
LIETUVIAI RAKANDŲ IŠDIRBĖJAI

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

'Tel. EVergreen 7-8451

pernykštį patyrimą, tas dar
bas nebūtų lengvas. Bendrai 
veikiant su latviais ir estais 
visas darbas bus lengvesnis 
ir kiek mažesnio masto. Ga
lima būtų tenkintis Didžio
jo New Yorko ir artimesnių 
kolonijų meno pajėgomis ir 
veikėjais. Į talką galėtų atei
ti Philadelphia, Baltimore, 
Scranton-Wilkes Barre, New 
Jersey, Connecticut ir Mass., 
kiek sąlygos leistų.

Jungtinis darbas turėtų ir 
tam tikros prasmės. Pabal
tijo valstybių vyriausybės 
palaikė artimus ryšius, kurie 
iš šalies atrodė tik manda
gumo reiškiniais, be didelio 
noro sueiti į tikrai artimus 
santykius. Atskiros organi
zacijos, ypač šauliai, studen
tai, laikraštininkai ir moky
tojai, stengėsi santykiavimą 
plėsti. Bet visas judėjimas 
nesiekė plačių masių. Val
stybės neturėjo nei kariškos 
sąjungos (tenkintasi kari
ninkų pasikeitimais), nei 
bendrų atstovybių užsieniuo
se taupumo sumetimais, ir 
tebebuvo apsitvėrę muitų 
sienomis, sunkiai išderamo- 
mis prekybos sutartimis ir> 
tt. Kai atėjo lemiamas mo
mentas pernai rudenį, visos 
trys valstybės pasirašė su
tartis su „mielu” galingu 
kaimynu, visos šnairuoda
mas viena į kitą, — kaip bus 
su kaimynu? Bendro fron
to ir plano nebuvo. Paski
ros valstybės buvo užkluptos 
netikėtai. Jei kada tektų dėl 
nepriklausomybės kovoti, 
atrodo, kiekviena valstybė 
kariautų kas sau, o kitos su 
baime žiūrėtų ir šauktų apie 
savo „neutralumą”.

Amerikoje dar 1921 me
tais buvo įprasta į Pabaltijo 
valstybes žiūrėti kaipo į vie
netą. Jungtinės Valstybės 
suteikė savo pripažinimą vi
soms trims tą pačią dieną. 
Amerikos diplomatiniai pa
siuntiniai nuo pat pradžios 
buvo skiriami tie patys vi
soms trims valstybėms. Ka
ro atstovas ir dabar tėra 
vienas visoms trims valsty
bėms. Amerikos ekonomis
tai ir biznieriai yra pratę 
skaitytis su Pabaltiju kaipo 
vienetu, nors ir buvo ver
čiami atsižvelgti į muitų sie
nas. šiandien daug kas Ame
rikoje netgi netiki Pabaltijo 
valstybių ateitimi, tad reikia 
apie jas viešumoje kalbėti.

Žinoma, politinė ateitis 
priklauso nuo tų valstybių 
gyventojų ir jų vyriausybių. 
Mes negalime nustayti jų 
gyvenimo gairių. Betgi mes 
galime pagelbėti visoms 
trims tautoms sueiti į arti
mesnę pažintį ir nurodyti 
glaudesnio bendradarbiavi
mo kelius. Viena tokių pro
gų būtų jungtinis pasirody
mas New Yorko Pasaulinėje 
Parodoje. Plačios ameriko
nų masės turėtų progos pa
stebėti, kad ne visos tautos 
Europoje rūpinasi grobimais 
ir karais, kad Baltijos kran
tų kamyninės tautos gražiai 
moka sugyventi ir bendrai 
pademonstruoti savo taikin
gumą, gerą valią ir artimą 
kultūrą. Mūsų masės irgi 
gautų retos progos susipa
žinti su savo kaimynų menu, 
daina, muzika, šokiais ir 
bendra pažanga. Pamatytu
me, kiek daug mes turime 
bendra, kad labai mažai kas 
mus skiria — tik pažinties 
stoka. Tautinės ambicijos 
dėl to nenukentėtų.

Baltijos Amerikos Draugi
ja kaip tik būtų tinkamiau
sia organizacija šiam suma
nymui įgyvendinti, nes joje 
buriasi visų trijų tautų vei
kėjai ir organizacijos, joje 
nėra jokio politikavimo. Ka
dangi simpatiški latvių ir es
tų veikėjai bei jų konsulai 
sumanymui pritaria, man ro
dos, kad ir mes turėtume 
pritarti.

Suruoškime Pabaltijo Tau
tų Dieną New Yorko Pasau
linėje Parodoje!

Adv. K. R. Jurgėla.

ĮVAIRIOS ŽINIOS

Atnaujinimui senų Brook- 
lyno namų miesto vadovybė 
prašo, kad State Housing 
Authority paskirtų 75,000,- 
000 dol.

Williamsburgho pili ečiai 
prašo miesto tarybos, kad 
pasirūpintų leisti nuo tilto 
aikštės autobusus į Coney 
Island be persėdimo.

Miesto išlaidoms sumažin
ti, Woodhaveno nepartinė 
draugija ragina miestą su
jungti daug dabar esamų at
skirų departamentų į mažes
nį jų skaičių.

Brooklyno p r e z i d e ntas 
Cashmore paskelbė miesto 
oficialia gėle—auksinės spal
vos „forsythia”, kurią labai 
daug brooklyniečių augina 
savo darželiuose, šios me
delių išvaizdos gėlės auga 
bet kur ir dėlto jos ir sodi
namos visur.

Apdegusio LaGuardia lėk
tuvų stoties hangaro atsta
tymas kaštuosiąs apie 400,- 
000 dolerių, manoma darbą 
baigti apie birželio 15 d.

Gegužės 12 d. Brooklynas 
švęs Motinų Dieną.

Pereitą šeštadienį New 
Yorke, 5th Ave., buvo ka
riuomenės paradas. Dalyva
vo apie 30,000 kareivių ir 
t a r n a v usių kariuomenėje. 
Parade parodyta ir naujausi 
karo pabūklai.

Šiemet Pasaulinėje Paro
doje lankytojams bus geres
nės sąlygos: bus daugiau sė
dynių, daugiau autobusų ir 
kitokių pagerinimų.

Šį viduvasarį New Yorko 
miestas gaus valgiui pirkti 
ženklelius, kuriuos turi jau 
keliolika Amerikos miestų. 
Juos duoda tik bedarbiams, 
pašalpas gaunantiems iš 
miesto ir WPA darbinin
kams. Su ženkleliais valgo
mus daiktus perka už pusę 
kainos.

Liepos 4 d. bus atidaryta 
didžiulis tarp Harrisburg ir 
Pittsburgh© miestų 160 my
lių ilgio vieškelis. Kelias 
eis per kalnus ir kaštuos 70,- 
050,000 dol. Atidaryme kal
bės prezidentas Roosevelt.

Vieškelis turės 139 tiltus, 
7 tunelius (apie 1 mylią il
gio kiekvienas).

Pereitą savaitę Rival ve, 
N. J., Delaware upėje, su
gautas baltas jūrų šuo 
(seal), sveriantis 100 svarų.

PHILADELPHIA, PA.

Bal. 7 d. Lorrain viešbu
tyje gen. konsulas Jonas 
Budrys įteikė Lietuvos vy
riausybės paskirtą Gedimino 
ordiną Kazimierui Vidikaus- 
kui, įvertinant jo ilgametę 
darbuotę lietuvybės naudai. 
Šis plunksnos darbo vetera
nas, nuoširdus veikėjas tik
rai buvo šio pripažinimo ver
tas. Jis daug veikė vieti
niame gyvenime, spaudoje 
rašė apie vietinių trijų pa
rapijų veiklą. Vidikauskas 
lietuviškame gyvenime šioje 
šalyje dalyvauja jau per 35 
metus.

Ordino įteikimo iškilmėse 
dalyvavo adv. Čeledinas, J. 
Grinius, A. Užumeckis, K. 
Žadeika, K. Dryža, kurie pa
sakė sveikinimo kalbas. Iš
kilmėse dalyvavo apie 100 
asmenų. Po apeigų turėti 
bendri pietūs.

K. Vidikauskas yra vedęs 
Marijoną Puodžiūnaitę; jie 
išaugino vieną sūnų ir tris 
dukteris; visi baigę aukštą
sias mokyklas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1871 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 2837—39 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
NIEL RODDEN & CHARLES FRATELLO 
2837—39 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5661 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 917 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1609 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 426 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS M. DEVANEY
426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2085 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 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE RANDALL 
Museum Bar & Restaurant

765 Washington Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7297 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 193 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS MAGDA
193 Meserole Ave. Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 608 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 305 Roebling St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ROEBLING LIQUOR STORE, INC. 
305 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

Žuvininkai pasigailėjo jo 
gražios išvaizdos ir paleido 
atgal į upę.

Anglijoje paskelbus mobi
lizaciją 20 ir 21 metų amž. 
jaunuoliams, iš 300,000 užsi
registravusių atsisakė ka
riauti 3,775 jaunuoliai, aiš
kindami, kad jų tikybos įsi
tikinimai neleidžia eiti ka
riuomenėn.

Indijos nacionalistai su 
Gandhi priešaky šiaip pasi
sakė: jei Anglija duotų In
dijai nepriklausomybę, tai 
jos gyventojai stotų kovon 
su komunistais ir fašistais, 
palaikydami Angliją.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUUORS

NOTICE is hereby piven that License No. 
RL 7181 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 52 Meserole St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
bn the premises.
TWENTIETH CENTURY TAVERN, INC. 
52 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12239 has been issued to the undersigned 
to sell beer at’ retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control at 192A 
Norman Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises.

JOHN KRISTOF
192A Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12020 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
1201 Foster Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACK ALTSHULER
1201 Foster Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6182 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 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORWOOD PALACE REST. INC. 
3138 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 4-7142

SALDAINIU PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪSIES 

Lengvi užkandžiai, kava, arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI — PIETUS — VAKARIENE Geriausias pasirinkimas
AISKRYMA8 gamintas namie 18 geriausios Smetonos, ALUS 18 geriausių 

bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKTTBS:

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

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

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

Kampas Roebling St.

TAI YRA GERIAUSIA VIETA PIRK
TI SAVO GĖRIMUS

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

BROOKLYNE

NOTICE is hereby given that license No. 
L 399 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8218 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed off the premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE, INC. 
8218—5th Ave. . Brooklyn. N. Y.

HAVEMEYER 8-0259
RALPH KRUCH

FOTOGRAFAS
• ■

65-23 G R A N D AVENUE
- ■ MASPETH. N. Y. ■

Kada Vaikai Bijo 
Priimti Liuosuotoją 
Kai kurie tėvai nežinodami suerzina 
savo valkus, dažniausiai nugąsdiną 
Juos priverkiant nuryti stiprų, neskanų 
liuosuotoją Jų jaunutėms gerklėms. Tai 
yra klaida — ir tai visad nereikalinga!

Kai jūsų vaikams reikalingas lluosuo- 
tojas, laimėk Jų pasitikėjimą, duoda
mas Jiems Ex-Lax! Jie tikrai pamėgs, 
nes Ex-Lax yra gardus, kaip šokoladas. 
Ir ne vien tik tai, Ex-Lax yra švelnus 
liuosuotojas — malonus mažyčiams vl- 
durėllams. Jis paliousuoja vidurius už
tikrintai, bet patogiai, be jokių pilvo 
skaudėjimų arba nusilpimų.
Nepamiršk, kad Ex-Lax yra veiklus su
augusiems taip pat ir valkams. Visose 
vaistinėse po 10c. ir 25c. dėžutės.

NOTICE is hereby priveli that License No. 
L 412 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 546—86th St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

ANTHONY SANTORA, Jr. 
Dyker Liquor Store

546—SGth Street Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
GB 12038 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 249 
Nostrand Ave., Borough of Brooklyn. Coun
ty of Kings, to be consumed off the pre
mises.

SAM SELTZER
249 Nodtrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 627 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARGARET BARTON 
Administratrix of Estate of 

Michael McLaughlin
35—5th Ave.. Brooklyn, N. Y.

Pirkit Anglis 
LISAUSKO ANGLIŲ

KOMPANIJOJ 
(Kleen Kol Coal Co.)

335 Union Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel.: EVergreen 7-755G

SAUGOKITĖS PAMĖGDŽIOJIMŲ! 
ATSI8AKYKIT 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 origliiallo Ex-Lax.

LIETUVIŠKAS 
RESTORANAS 

BAR & GRILL
Gaminam valgius anieri 

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

ir importuotų degtinių, 
k visokių vynų ir 

gero alaus.
JOSEPH ZEIDAT 

Savininkas

411 Grand Street,_ 
Brooi^A; YT. "Y

Brooklyno Graboriai

Tel. Newtown 9-4464

Tel. EVergreen 7-4335 STagg 2-5043 Notary Public

STEPHEN AROMISKIS
(Armakauskas)

Graborius — Balsamuotojas 
Moderniška Koplyčia

M. P. BALLAS 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

660 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

—

EVergreen 8-9770 Phoiie STagg 2-0783
Night HAvemeyer 8-1158

JOSEPH GARSZVA

Graborius — Balsamuotojas

JOSEPH LE VANDA
Laisniuotas Graborius ir

Balsamuotojaą
NOTARY PUBLIC

231 Bedford Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

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

ir - ---------- =1

Tel. STagg 2-4409

A. RODZEWICZ 
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius

402 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

(Prieš pat Apreiškimo bažnyčią)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms Ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. Virginia 7-4499
ESTATE OF 

BARRY P. SHALINS 
(Šalinskas)

Vestie E. Davis, 
Licensed Mgr. 

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

- $150 ------  
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84-02 Jamaica Avenue, 

Brooklyn, N. Y.
1

ESTATE OF A. J. VALANTIEJUS
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41—72nd Stret, Maspeth, N. Y.
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6 AMERIKA

IŠ APREIŠKIMO 
PARAPIJOS

| PENKIŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA įemits
i Rengia „AMERIKA” |

g SEKMADIENĮ |

I Balandžio - April 28.104® |

McCaddin Salėj e

I
 Berry St., tarpe So. 2nd ir 3rd Sts., Brooklyn, N. Y. |

VAIDINIMO PRADŽIA 4 V AL. POPIET ŠOKIAI 7 VAL. VAK. |

Komediją Glušas vaidina: Eleonora Bartkevičiūte, Aldona Šertvitytė, Sofija | 
Kazlauskaitė, Elena Matulionyte, Marytė Seniskevičiūtė, Vincas Trainis, Vik
toras Raudonaitis, Kazys Marma, Kostas Kazlauskis, Viktoras Čiepaitis, An- v 
tanas Matulionis, Jurgis Tumasonis, N. N., B. Laučka |

BILIETAI: 75 CENTAI ir 50 CENTŲ. $

Šį sekmadienį, balandžio 
21 d., par. salėje, 3:30 vai. 
popiet ir 8 vai. vak. bus 
CYA vaidinimas — linksma 
komedija „šių Dienų vaikai”. 
Visi maloniai kviečiami atsi
lankyti.

Parapijos vakarienės, kuri 
įvyks gegužes 5 d., rengimo 
komiteto nariai prašomi bū
tinai atvykti antradienį, bal. 
23 d., 8:30 vai. vak., į svar
bų susirinkimą.

IŠ ŠV. JURGIO PARAPIJOS

Mot. S-gos 35 kp. bal. 14 
d. turėjo gausų susirinkimą. 
Išklausyta įvairiausių prane
šimų. Išrinkta komisija mū
sų vakaro, įvyksiančio ba
landžio 28 d., reikalams. Nu
tarta už kelių savaičių turė
ti pramogą „Amerikos” Nau
jų Patalpų Fondui.

Į kuopą įstojo Ona Sar- 
tauskaitė. Nutarta gauti 
daugiau naujų narių.

Narė

MASPETHO ŽINIOS

„AMERIKA” JUS MALO
NIAI KVIEČIA ,

Malonūs „Amerikos” skai
tytojai jau pastebėjo, kad 
jos puslapiuose paskutiniu 
laiku daug rašoma apie ba
landžio 28 d. įvyksiantį di
delį vaidinimą, kuriam stro
piai ruošiasi keliolikos sce
nos meną mėgstančių asme
nų grupė su Eleonora Bart
kevičiūte ir Vincu Trainiu 
priešakyje. Savo darbui jie 
pasirinko labai įdomią, gyvą, 
turiningą 5 veiksmų kome
diją „GLUŠAS”. Vaidinimas 
bus šios apylinkės lietuviams 
gerai žinomoje Me CADDIN 
salėje, Berry St., tarp So. 2 
ir So. 3 gatvių, Brooklyne.

" Amerika” maltiniai kvie
čia visus savo skaitytojus, 
kuriems tik aplinkybės lei
džia, atsilankyti į šį vaidini
mą, kuris rengiamas „Ame
rikos” naudai. Antra, savo 
atsilankymu, malonūs skai
tytojai, paremsite mūsų jau
nimo pastangas dirbti tauti
nį darbą, pasilikti ištikimu 
lietuviškumui.

„Amerikos” vadovybė iš 
anksto dėkoja visiems, ku
rie atsilankys į „Glušo” ko
medijos vaidinimą. Iki šiol 
visos „Amerikos” vardu 
rengiamos pramogos susi
laukdavo labai gražaus pri
tarimo. Tikime, kad ir šį 
kartą džiaugsimės ir gėrėsi- 
mės Jūsų palankumu.

Iki labai malonaus pasi
matymo „Glušo” vaidinime, 
balandžio 28 d., 4 vai. popiet, 
Mc Caddin salėje I

da visos atsilankyti. Bilie
tai į vaidinimą smarkiai per
kami „AMERIKOS” admini
stracijoje ir pas platintojas: 
E. Vaitekūnienę, E. Subatie- 
nę, O. Rimydienę, P. Šimkie
nę, J. Paulauskienę, M. 
Brangaitienę, M. Šertvytie- 
nę, N. Sirgėdienę ir P. Luko
ševičių.

BROOKLYNIEČIAI LINKS
MINO MANHATTANO 

LIETUVIUS 9

PUIKUS PAVYZDYS

Moterų Sąjungos 29 kuopa 
pasiėmė 20 bilietų, komedi
jos „GLUŠO” vaidinimui. Ža

Balandžio 14 d. Aušros 
Vartų par. salėje šv. Kry
žiaus draugija turėjo sma
gią pramogą - koncertą, pra
kalbas ir šokius. Ši pramo
ga ruošta tikslu plačiau su- 
pažrnan~Lf Ydrfra lietu
vius su „Amerikos” laikraš
čiu.

Muzikalinę programą atli
ko Angelų Karalienės par. 
choras, muz. Pr. Dulkės va
dovaujamas. Dainavo jung
tinis choras, atskirai vyrų 
choras, solistas J. Mažeika, 
solistė Kižienė, kuri dar ir 
duetą padainavo su soliste 
M. Stagniūnaite - Bujokiene. 
Dulkės trys sūnūs pasirodė 
su monologais ir šiaip juo
kingais pasikalbėjimais. Du 
sūnūs, duktė ir Kisieliaus- 
kaitė pašoko porą tautinių 
šokių. Pats muz. Dulkė su 
J. Mažeika sudainavo vieną 
duetą. Vykusiai akompana
vo pianistė M. žudžiūtė. Vi
sos dainos puikiai sudainuo
tos ir susirinkusiems nepa
prastai patiko. Kai kas' te
ko ir pakartoti. Visi labai 
maloniai įvertino Angelų 
Karalienės par. chorą ir jo 
vadą muz. Pr. Dulkę, atvy
kusius palinksminti New 
Yorko lietuvių. Gili jiems 
padėka!

Vincas Trainis, 
buvęs Lietuvos šaulys, 
sporto organizacijų veik
lus dalyvis, nuoširdus sce
nos meno mėgėjas; jis va
dovauja „Glušo” komedi
jos pastatyme. Šiame vei
kale vaidins nepripažinto 
poeto Vilio Šiurpos rolę. 
V. šiurpos romantiškus 
pergyvenimus, šeimyninę 
ramybę ir nesutarimus 
pamatys visi, kurie atsi
lankys į Mc Caddin salę 
balandžio 28 d. 4 vai. p. p.

KATALIKŲ JAUNIMO DRAUGIJOS — CYA 
DRAMOS GRUPE

RengiaJUMIMĄ KOMEDIJA
‘Šių Sienų Vaikai’

Kalbas apie lietuvišką vie
nybę, tautinį susipratimą ir 
lietuviškos spaudos reikšmę 
pasakė EI. Bartkevičiūtė, 
Kazys Vilniškis ir J. B. 
Laučka. Vakaro programą 
pradėjo J. Šedreika, pakvies
damas kun. Alf. Paulėką va
karo vedėju. Vakaro pro
gramos vedėjas pasveikino 
visus dalyvius, labai palan
kiai pasisakydamas apie 
„Ameriką”.

Baliaus darbininkai buvo 
Jonas šedreika, Kaz. Kava
liauskas, J. Šleideris, K. Vai
čiūnas, Pr. Vainulevičius, Iz. 
Vainauskas, J. Venslaus- 
kas, J. Vainis, L. Labanaus
kas ir J. Danelis. Jie visi 
nuoširdžiai dirbo, rūpinda
miesi, kad balius praeitų 
gražiu pasisekimu. Daugiau
sia darbo šiam baliui suruoš
ti įdėjo Alf. Stankevičius, 
kuris buvo nuoširdžiausias 
tarpininkas tarp „Amerikos” 
ir šv. Kryžiaus draugijos.

— SEKMADIENĮ —

Balandžio - April 21 d., 1940
APREIŠKIMO PARAPIJOS SALĖJE

North 5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N. Y.
Du Vaidinimai — 3:30 p. p. ir 8 vai. vak. 
ĮŽANGA — 50 c. — : — Vaikams — 15 c. 
Rengėjai visus maloniai kviečia dalyvauti.

Elena Matulionyte, 
Maspetho par. jaunimo 
veikėja, „Amerikos” arti
ma bičiulė, įgudusi vaidin
toja, maloniai sutikusi vai
dinti „Glušo” komedijoje, 
kurioje ji turi Liusės Gi
raitės, amerikietės kompa- 
nijonės, rolę. Atsilankiu-. 
siems bus progos pamaty
ti, kaip ji puikiai sugeba 
vaidinti. L. Giraitei tenka 
pergyventi įdomius nuoty
kius, kada per klaidą įsi
myli į ją advokatas. Tik
riausiai, norėsite pamatyti 
visi. Nepamirškite! Mc 
Caddin salė, balandžio 28 
d., 4 vai. popiet.

—Bal. 14 d. vyčių kuopa 
par. salėje turėjo bendrus 
Komunijos pusryčius.

—Šį sekmadienį, bal. 21 d., 
sodalietės kviečia visus į sa
vo Hawaiian Dance par. sa
lėje.

—Bal. 14 d. staiga širdies 
liga numirė Juozas Karpavi
čius.

—Bal. 21 d. kun. J. Jakai
tis M.I.C. rinks aukas Ar
gentinos lietuvių bažnyčiai.

MIRĖ J. KARPAVIČIUS

gi šeštadienį nuo 9 vai. iki 
12 vai. Vaikučiai praleidžia 
salėje gražiai laiką.

Sodalietės šį sekmadienį 9 
vai. mišių metu eis bendrai 
prie Komunijos.

Choro vadas Pr. Dulkė 
smarkiai moko choristus 
naujausių dainų, kurias iš
girsime gegužės 26 d.

Bal. 14 d. staiga mirė Juo
zas Karpavičius, sulaukęs 
vos 47 metų, „Amerikos” 
skaitytojas, gyv. 57-35—69 
St., Maspethe. Paliko dide
liame uuJ’Mdjane našlę Teofi
lę, dukreles Oną, Marytę ir 
Anielę, sūnus Joną ir Anta
ną, seserį Oną Čeplienę Ame
rikoje ir vieną seserį Lietu
voje. Buvo kilęs iš Andru- 
šiūnų km., Darsūniškiu par., 
Alytaus apskr.

Velionis priklausė prie 
daugelio dr-jų: American 
Legion, šv. Petro dr., Bliss- 
ville, L. R. K. Susiv. 277 kp., 
šv. Vardo. Visų buvo myli
mas. Dirbo Scholes kepyk
loje.

Palaidotas bal. 18 d. šv. 
Jono kapinėse, Middle Vil
lage iš V. J. Atsimainymo 
par. bažnyčios. Patarnavo 
grab. V. R. Valantiejienė.

Baliuje „Amerikai” gauti 
7 nauji skaitytojai; keli at
naujino savo prenumeratas. 
Be to, iš baliaus pajamų li
kęs pelnas irgi paskirtas 
„Amerikai”, už ką „Ameri
kos” vadovybė giliai dėkin
ga.

Šokiams grojo J. Garbo 
orkestras. Džiugu buvo ste
bėti, kaip smagiai jaunimas 
linksminosi, ypač grojant 
lietuviškus šokius. Vargu ar 
rasime kitą vietą, kur būtų 
taip mielai mėgiamos lietu
viškos polkutės. T. B.

IŠ ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAPIJOS

Sekmadienį šv. Vardo dr- 
ja turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą, tuojaus po bendros 
šv. Komunijos, 10 vai. ryte. 
Narių susirinkiman mažai 
atsilankė, het kurie buvo, 
gyvai svarstė draugijos rei
kalus. Pasitarta apie būsi
mą draugijos pavasarinį ba
lių, įvyksiantį gegužės 24 d. 
par. salėje. Išrinkta „Ame
rikos” kviečiamam draugijų 
susirinkimui atstovai: V. 
žemantauskas, J. Tumaso
nis, Plioplys, Bartkevičius, 
Dailydėnas. Susirinkimas į- 
vyks balandžio 26 d. 8 vai. 
vak. Apreiškimo parapijos 
salėje.

Pereitą sekmadienį mūsų 
krepšininkai užbaigė žaidi
mo sezoną Transfiguration 
par. salėje. Vyresnieji para
pijų rateliuose laimėjo ket
virtą vietą, kas duoda ener
gijos jaunuoliams ir atei
nantį sezoną dalyvauti su 
parapijų komandomis imty
nėse. Dabar jaunuoliai ren
giasi prie basebolo žaidimų.

Sesutės pranciškonės an
tradieniais ' ir ketvirtadie
niais 4 vai. įmoko vaikučius 
katekizmo i^- lietuvių kalbos,

Į• (

Amžino Rožančiaus dr-jos 
pirma pramoga įvyksta šian
die, penktadienį, balandžio 
19 d., Angelų Karalienės par. 
salėje. Vadovauja Ona Si- 
jevičienė. Bilietai tik po 25c. 
Visi parapijiečiai, pažįstami, 
geri draugai maloniai kvie
čiami atsilankyti.

riame nurodo, kiek per 10 
metų padaryta pažangos 
sveikatingumo klausimu. Iš 
pranešimų matoma, kad li
goninėse ir universitetuose 
medicinos skyrių pažanga iš 
vienos pusės ilgina žmogaus 
amžių išrasdami įvairius 
vaistus apsisaugot nuo viso
kių ligų, iš kitos pusės me
dicinos žmonės ieško būdų, 
kuriais būtų galima suma
žinti žmones šiame pasauly. 
Taigi, sumažinti mirimai vi
sokio amžiaus žmonių ir 
kartu sumažinti vaikų gimi
mai, ypatingai „aukštesnio” 
luomo žmonių.

Pranešimas rodo, kad per 
10 metų nuo visokių ligų 
mirtingumas sumažėjo se
kančiai:

1930 m. vaikų gimė 122,- 
811, mirė 7,030; 1939 m. gi
mė 102,259, mirė 3,795.

New Yorko mieste 1930 
metais gyventojų buvo 6,- 
954,712; 1939 m. 7,575,339.

Vaikų nuo difterito mirė 
1930 metais 684; 1939 m. 22.

Kitokiomis užkrečiamomis 
ligomis vaikų 1930 m. mirė 
336, 1939 m. 45.

Nuo vaikų paralyžiaus 
vaikų mirė 1930 m. 13; 1939 
m.—17.

Džiova 1930 m. mirė 
457; 1939 m.—3,492.

Plaučių uždegimu 1930 
8,058; 1939 m.—4,216.

Nuo aklosios žarnos
pendicito) uždegimo 1930 m. 
mirė 1,111; 1939 m.—798.

Iki čia minėta tik vaikų 
ligos ir mirimai; toliau se
ka vaikų ir suaugusių miri
mai:

Cukraus liga 1930 m. mirė 
1,784, 1939 m.—2,938; nuo 
vėžio ligos: 1930 m. 8,125, 
1939 m.—11,591; nuo širdies 
ligos 1930 m. 26,492, 1939 m. 
33,770.

Čia paminėtos trys ligos 
platinasi ypač tarp suaugu
sių. Dauguma sako, kad tų 
ligų platinimosi priežastis 
yra automobilių gazolino lei-

Balandžio m. 19 d., 1941t KAIP
578, 1939 m.—2,980.

Šiuo metu miesto sv( 
tos skyriaus vadovybė 1 (A 
na, kad kiekvienas 
draustų nuo limpamų 
kaip sifilio, džiovos ir 
kreipdamiesi į miesto u 
komas klinikas, kur d
egzaminuo j a kiekvieną ' ^goje
duoda patarimus. Marija

įvikai. 
patraukė, 
jaisvė”.

GREAT NECK, N. I

Gegužės 12 d. pas mu 
bai svarbi pramoga, 
petho choras kelis kj 
patarnavo ir jokio atly 
mo nereikalavo. Perna 
vaidino komediją para 
naudai, šiemet vilnieč 
lietuviams. Tas pram

seselių kazimie- 
.-ėja ir viršininkė, 
įmetu. Jos kū
čios minios. Ir 
įs arkivyskupas 
į atsisveikinti.

; metus velionė, 
pasiruošus dide- 

& meilės ir jau- 
uiklėjimo darbui,

4,-

(a-

ameri
LIKU 1
TŪRIN

eina

Entered m 
Office at i
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rengė Federacijos sky P^sl^ko- 
kuris vėl užkvietė Masf ^emis ,'Pya' 
chorą naujai pramogai, :ir Unguraityte) 
rios pelną šį kartą cho! ::uolį hetuviskam 
pasiliks.

Gegužės 12 d. atvyksi 
petho choras ir šuva 
komediją „Teta iš A 
kos”. Jie gerai pajuo 
kaip ir anksčiau. L 
dainų programa ir š< jio dvi aukštes- 
Prašom prižadėti būti 
žės 12 d. ir įsigyti bilie’ 
Federacijos narių. V 
bus daugiau pranešimų

Vietii [ietuvoje.

ir Unguraityte)

■ Jos pradėtas 
0i Dievo lai-

■ j jgeliij kazimierie- 
Bus s iki 400. Jos

js • akademijas, 
a; jos dirba per 
arapijų mokyklų 
i Jos plačiu Žias-

APIE KĄ DABAR D 
KALBAMA

Ziriją įrašė savo 
tautos istori- 

inomis raidė

je didelė, šventa 
Ji buvo didi lieBrooklyno lietuviai 

išsiilgę gerų, didelių ve moteris, 
vaidinimo. Jau kelinti 4— 
tai, kai neturėta reikį g Lietuvos 
gesnio vaidinimo.

Teatro mėgėjai EI. 
kevičiūtė ir Vincas Tr

si šiomis dieno
ms kariuomenės 
spelionu paskir-

Kaun 
d. pram 
sys Ras 
rudens 
riuomer 
traukė 
pareigų 
vadu p: 
nerolas 
čiau bu 
vadas 
ėjęs kai 
gas.

Prieš 
rinktini 
kas yi 
vyr. ins 
ko vac 
riuomei 
nių pra

tyje y r 
įvairių 
pavelde 
vyje.
apie 91 
niaus : 
kalingi 
Šiemet 
tuoti 9

ieškodami tinkamo at Teofilius Ma- 
mo į visuomenės page sulaukęs 
mus, sudarė vadintojų ■■ me^ sukak- 
ir pirmam pasirodymr 
rinko didelę, labai sma 
veiksmų komediją „GI 
kuri statoma scenon 
džio 28 d. Mc Caddin t m, šis pasky-

[ Čfziami dūmai, kuriuos zmo- Nėra'jokios žibeji
M. S. 24 kp. užkandžių ba

lius balandžio 12 d. gerai 
pavyko, 
palankus, 
atsilankė 
praleido.

M. S. 24 kp. dėkoja vi
siems atsilankiusiems, darbi
ninkėms ir darbininkams.

Rašt.

Nors oras nebuvo 
bet svečių daug 
ir linksmai laiką

ANGELŲ KARALIENĖS 
PARAP. CHORO VEIKLA

Choro nariai gausiai ren
kasi į pamokas ir su pasiau
kojimu mokosi naujas dai
nas gražiam margumynų 
vakarui, kuris įvyks gegužės 
26 d., Transfiguration salėje, 
Marcy Ave. ir Hooper St.

Programą sudarys skam
bios dainos ir vaidinimas — 
komedija, o po to bus sma
gūs šokiai.

Ilgą laiką choras pasiten
kino mažesnio turinio paren
gimais, bet dabar nusistatė 
jei rengti ką, tai rengti vi
sa jaunatvės jėga, kuri duo
tų pasigėrėjimo atsilankiu
siems visam pusmečiui.

Gegužės 5 d. choras vyks
ta į Patersoną pasisvečiuoti 
ir dalyvauti jų rengiamo 
koncerto programoj.

Prasčiūnietis.

AR NEGALIMA PAKEISTI

Balandžio 28 d. sutampa 
dvi didelės pramogos — tą 
pačią dieną bus vaidinama 
„Glušo” komedija McCaddin 
salėje, apie ką jau seniai 
„Amerikoje” skelbiama ir tą 
pačią dieną šv. Jurgio par. 
salėje ruošiamas Bayonnės 
lietuvių jaunuolių vaidini
mas. Ar nebūtų galima ren
gėjams susitarti ir vieną vai
dinimą atidėti kitai dienai?

NEW YORKO MIESTO 
SVEIKATINGUMAS

Pereito mėnesio gale New 
Yorko miesto sveikatos sky
rius išleido aplinkraštį, ku-

•; t

Matulionio pa- 
Mai įdomus ir 
idaugeliu atžvil-

das yi 
krašte 
čių, 1 
skaity 
dio pr: 
nės pr 
seklyč 
dakcij 
mai.

nės įtraukia į plaučius ir 
kraują ir tuomi mažina 
kraujo energiją atsispirti 
prieš ligų bakterijas.

Be paminėtų ligų, kurios 
daug žmonių nuvarė į ka
pus, New Yorko mieste buvo 
dar ir daugiau mirimų: nuo 
saužudysčių žuvo 1930 m. 1,- 
403, 1939 m.—1,160; žmog
žudysčių: 1930 m. 494, 1939 
m.—294. 1930 m. automo
biliais užmušė 1,290, 1939 m. 
877; nuo kitokių nelaimingų 
atsitikimų 1930 m. žuvo 3,-

lietuvių visuomenė ti 
mėgėjų pastangas giliai 
tins ir gausiai balandž] 
d. atsilankys į Mc Caddi 
lę.

—Pratvalkių kaime,] 
mokšų valsčiuje, mirė 
niausią Vilniaus krašto 
teris — Murauskienė, 1 
kusi 115 .metų. Tame Į 
me kaime gyvena iri 
Murauskų šeima, kur 1 
turi 105 metus, o žmoni 
metus amžiaus.

g Lietuvos foažr 
klstybinės vy- 
Lielį savarankiš

ki ne paslaptis, 
htulionis keleris 

alinamas Sovie
te. Ir šiandie, 

nyra sudariusi 
pryšius su So- 

< Matulionis ski
li ankštą ir atsa- 
,:menės dvasinę

Hes šiuo pasky
ras linkime Lie
menei ir 'jos 
pusiam kapelio- 
ptingų pasiseki- 
Lietuvos laisvės

deparl 
mų ei 
steigti 
yra l 
liuose 
gintai 
avižir 
dirbti 
mosi 
nitas’ 
labors 
ir apl 
ir tei 
borat 
tos i 
daugi 
lūnai

Vakarienė ir Šokia
Rengia APREIŠKIMO PARAPIJOS DRAUGIJC

Sekmadieni, Gegužes-May 5 d., 1940
APREIŠKIMO PAR. AUDITORIUME, 

5th ir Havemeyer Sts., Brooklyn, N.
Pradžia 5 vai. vak.

Bilietas $1.25 Tik šokiams 35 centai
Bilietai Galima Gauti pas Komiteto Narius ir Klebonijo;

Visus kviečiame ruoštis dalyvauti.
KOMITETAS

No.

p skaudi padėtis 
ragams dar tra
ps paleista labai 
pnnų apie pačių 
piavystes ir t.t. 
mėgai, bent jų 
^įstaigos, bandė 

'juosius praneši- 
htsakingų parei-

4 prabilo ir įžy- 
rašytoja Sig- 

Ibri atsišaukime 
Klerkia susvyra- 
4 ir kviečia visus 

J’išrodyti pasau
ki tėvynės mylėto-

BROOKLYNO LIETUVIAI GYDYTOJAI

DR. JOHN WALUK
161 No. 6th Street

DR. A. PETRIKĄ 
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. STagg 2-7177

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

Šventadieniais susitarus 
TeL EVergreen 8-9229

VALANDOS: 
9—'12 ryte ' 
1—8 vak. 

Penktadieniais uždaryta 
Tel. EVergreen 7-6868

ALFRED J. WENTZ 
(VENCIUS) 
ADVOKATAS

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

netru 
vien 
kad š 
no g 
boms. 
apsiv 
naujii

3oa turi išdavikų, 
sėtai tautai, ku- 
ii perdaug įsike- 
fcė ir mūsų tau- 
tpriklausomybės 
bebuvo lietuvių, 

Pilnaisiais trem
ai žemę ir kėlė 
i savo kraujo bro- 
Jėmums, kad ir 
H buvo Vilniaus 

R, kurie prašė 
f sritis prijungti 

valstybės.

nors 
kyti. 
tuvių 
priau 
tikis 
džiau 
jas. J 
j iš 
gal t 
jo- 
Gal - 
ti ir

Vėl 
taip i 
vos l 
prieš: 
meny

j'Jo anksčiau spė
kas Raštikis iš 

ražo į kariuo- 
fP^as. Jo vie

ps djyj generolas

lengva ką

ko ne 
niai” 
laikr; 
savo 
ti. 
patvi 
lapio 
24 d 
nume 
mani

Ga 
skeli 
darb 
ir Li 
čių 1 
nę si 
tų la
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