
klyno Lietuviai GtifAI KAIP

hn Waluk
TeL EVe

irūs šalyje.

d. 6th Street H tinas vajus.

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

222 SOUTH 9th STREET, 
BROOKLYN, N. Y.

Tel: STagg 2-2133

l. Petriką
J GYDYTOJAS) 

o. 4th Street

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI IX. PENKTADIENIS, KOVO (MARCH) 14 D., 1941 M. Nr. 11 (369) Kaina 5 c.

TeLEVtąj) io d. į laisvosios A- 
krantus išlipo Lie-

* prezidentas Antanas 
Penkl*Ma. Spauda ir kiti vi- 

~~^ės informavimo sal- 
""""Nparodė plataus susi

mo. Spaudos atsto- 
įadarytų p. Smetonos 
imu trumpas turinys

H PALECKIAI, GEDVILAI IR KITI IŠDA
VIKAI LIETUVOJE NIEKO NEREIŠKIA Skubiai Teikiama Anglijai Pagalba

r 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

h Street, 
(Williamsburgh Bridge Plazai T

jaliko Lietuvą birže- 
d., protestuodamas 

jeteisėtą bolševikų ul- 
ą ir nesutikdamas 

vti Lietuvos nepri- 
lybės panaikinimo do- 
o. Save laiko pilna- 

SALDAINIŲ PAL0Q[Lietuvos respublikos

green 4 - 7142

GERIAUSIOS RŪŠIES 
.engvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot 
I—PIETŪS—VAKARIENE Geri
kS gamintas namie iš geriausios sue 
vorų. Parengimams priimami užsaką'[

Juozas Cinkus
d Street, j

būdu sėkmingai 
irie šios puotos, 
ū svočiai I. Di- 
ast Orange, N. J. ] 
astai puošnų ir 
ą, piršliui J. Bar- 
; vaišes. Bekoja
is atvykusiems iš 
’■bių. H. Brunzai- 
amoškaitei ir R.
— už gyvų ge

rs. Dėkojame va
jui J. P. Mačiu- 
malonius žodžius, 
visiems kalbėto- 

arpe grab. P. Ša- 
binieriui VI. Diliui 
>, kurie išreiškė 
inkėjimus. Dėko- 
zeikinimus telegra 
delis ačiū visiems 
ems, ypač gausiai 
ioms sąjungietėms 
ims. Šis draugiš- 
širodymas neišdils 
atminimo. Širdin- 
čiū už bendrą do- 
<tą mums nuo vi- 
vykis pasiliks vi
sų širdyse.
V. ir J. Gaigalai.

I bitu pagal veikusią 
L iciją. Atvyko į A- 

laikinai apsigyventi, 
Ii nepriklausomos Lie- 
istoriją ir prisidėti 
sietuvos nepriklauso- 
atgauti. __  __

5 I
. dento Smetonos at- 

i amerikiečių lietuvių 
"mėje yra įvairių nuo- 
4 Apie komunistus vi-_„Amerih Apie komunistus vi- 

kžsi. P’ netenka kalbėti, nes 
tistė, vaidit tĮjma laikyti lietuvių 
roję. Pasenės 
cagoje, o j! jasirinko kraštutinu- 
vyko paviešė visiškai nepripažinti p. 
pažįstami}. ai prezidento titulo.

Viešnia j hkų visuomenėje ki- 
pas p. Valį raštutinumas — visą 
je apylinkė; s atvadavimo darbą 
apie savai?
dainavo J.Ūma, vadovavimu.
je radijo kelią pasirinko 

ikro j i vidurio gru- 
organizuoti katali-

dalimi. Socia-

Smetonos var-

ties antrai/
nį ir šeštai e siekia Lietuvos ne- 
tą. somybės atsteigimo, 

— nejungdami šio dar- 
25,000 G! uvusiu tautininkų re- 

- aetuvoje. Prezidento 
rarbisgai paliekamai 
,i, neneigiant p. Sme- 

titulo ir 
kad p. Smetona į- 
esamą padėtį ir pa
tik tokią veiklą, ku- 
nks išganingam lais- 

DŽIOVA 'įtatymo žygiui ir lie- 
_ autos gyvybės išsau- 

darbui.

New It 
darbo aj 
pranešė, hifcrezidento 
8 mėnesius! 
000 darbe 
drabužių sir

Maskolių užimtoje Lietu
voje tikrieji šeimininkai yra 
ne okupantams parsidavę 
Paleckiai, Gedvilai ir dar 
saujelė lietuviškų komisarų, 
bet iš Maskolijos atgrūsti 
rusai. Prie kiekvieno lietu
viško komisaro yra priskir
ti maskoliai, kuriems su
teikti tiktai komisarų pava
duotojų titulai, bet tikrovė
je visa pavergtos Lietuvos 
valdžia yra šių bolševikiškų 
obrusitelių rankose.

Pavergtosios Lietuvos 
žmonės pirmą kartą viešai 
apie „tovarišč” Gladkovą pa
tyrė per bolševikų revoliuci
jos Rusijoje sukaktį lapkri
čio mėn., kada Kaune su 
didele pompa buvo minima 
toji sukaktis. Tuomet į su
kaktuvių minėjimo prezidiu
mą Kauno valstybiniame te
atre buvo paskirtas ir „to
varišč” Gladkov, kuris bu
vo užrekomenduotas kaipo 
vidaus reikalų komisaro pa
vaduotojas. Joks paskyrimo 
aktas Lietuvos visuomenei 
nebuvo žinomas, lygiai kaip 
nepaskelbti kitų maskolių 
paskyrimų aktai. Iki ano 
Gladkovo užrekomendavimo 
tebuvo paskelbta, kad vi
daus reikalų komisaras yra 
A. Guzevičius, dar jaunas 
vaikinas, bet jau praėjęs sta
žą Maskolijoje. Tik staiga 
patirta, kad „draugo” A. 
Guzevičiaus pavaduotoju iš 
Maskvos atsiųstas „tovarišč” 
Gladkov.

Dabar iš visiškai tikrų 
šaltinių patirta, kad šis 
„tovariščius” yra tikrasis 
Lietuvos v aido v a s. Mat, 
Gladkovo rankose yra ne 
tiktai vidaus reikalų komi
sariatas, bet ir liūdnai pa
garsėjusi GPU. „Tovarišč” 
Gladkov atsibastė iš Masko-

lijos kaipo GPU viršininkas, 
tad jo rankose yra visų ne
laimingosios Lietuvos gy
ventojų gyvybės.

Kaip ir pridera despotiš
kosios Maskolijos žvalgybos 
viršininkui, „tovarišč” Glad
kov dirba visai pagal žino
mus GPU metodus. Kaip 
šikšnosparniai ir naktiniai 
paukščiai nepakenčia dienos 
šviesos, taip GPU įstaigos 
durys atsidaro tiktai naktį, 
kai pradeda „šviesti” ne
lemtosios Stalino konstitu
cijos „saulė.” Dienos metu 
GPU žvalgybos įstaiga lie
ka uždara. Maskoliška žval
gyba parenka savo aukas 
naktį. Visi lietuviai buvo 
suiminėjami GPU agentų tik
tai nakties metu, kaip tai 
praktikuojama ir sovietų 
Rusijoje. Aukų tardymai, 
kamantinėjimai ir žiauriau
si kankinimai taip pat at
liekami naktį.

Pats GPU viršin. Gladkov 
dienos metu beveik niekur 
nesirodo. Iš viso, jis kaip 
tikras patamsių valdovas la
bai retai kur viešai pasi
reiškia. Bet užtat šio azija
tiško budelio galią nelaimin
gos aukos pajunta nakties 
glūdumoje, kuomet bestia- 
liški GPU žvalgybininkų in
stinktai ima reikštis kanki
namų lietuvių patriotų at
žvilgiu.

Angliakasiai Siekia Geresniu Sąlygti

Angliakasių sąjungos va
dovybė su pirm. John L. 
Lewis priešakyje šią sa
vaitę posėdžiauja New Yor
ke. Pasitarimuose dalyvau
ja ir kasyklų vedėjų atsto
vai. Darbininkų atstovai sta
to tokius reikalavimus: už
tikrinti darbą 200 dienų į 
metus; dienos atlyginimą 
pakelti vienu doleriu, duoti 
dviejų apmokamų savaičių 
atostogas ir sustiprinti ap
saugą nuo nelaimių kasyk
lose.

Angliakasių s-gos vadovy
bės pasitarime dalyvauja 150 
asmenų. Manoma, kad dar
bininkų reikalavimai bus pa
tenkinti. Senoji sutartis nu
stoja galios balandžio 1 d., 
tad per likusias kovo die
nas tikimasi pasiekti abi
pusio susitarimo.

RUSIJA NEPULSIANTI 
TURKIJOS

Ankara. — Čia pranešta, 
kad turkai gavę Sovietų Ru
sijos užtikrinimą. Maskvoje 
užsienių reikalų vicekomi- 
saras Višinskis pareiškęs, 
kad rusai nepuls Turkijos, 
jei ši patektų į karą.

Šiuo metu Graikijos ir 
Turkijos pasienyje (Bulga
rijoje) vokiečiai turi su
traukę 125,000 savo kariuo
menės.

Mirė Kardinolas

Berlynas. —’ Šios savaitės 
pradžioje mirė Kolonos ar
kivyskupas, kardinolas Kari 
Schulte, 69 metų. Jis buvo 
žinomas nacių priešas, drą
siai kovojęs už žmoniškumo 
ir Bažnyčios teises.

SUSISIEKIMO DARBININKŲ STREIKAS
ESĄS KOMUNISTŲ ĮTAKOJE"

KATALIKŲ SUSIVIENYMO 
VAJUS

SAVININKAMS
INOTINA

taksus. Tai 
iki šio mė- 
Reikalingas 
gauti ten,

New York
mo draiigrĮ
„„„„„u. k Ties redaktorius Kl.pranešta, t 
Yorko mi&, 
29.849 
8,212 nauji 
iki 45 meti 
mų skaičių

Washington. — Kovo 11 d. 
atstovų rūmai 317 balsų prieš 
71 priėmė senato jau priim
tą (su pakeitimais) Anglijai 
pagalbos teikimo įstatymo siū
lymą. 3:40 vai. popiet įstaty
mo siūlymas jau buvo Baltuo
se Rūmuose, o už 10 minučių 
jis tapo įstatymu, prezidentui 
jį pasirašius. Tuo pat metu 
prezidentas įsakė skubiai iš
siųsti neskelbiamą kiekį gink
lų Anglijai ir Graikijai. Taip 
pat prezidentas nurodė prašy
siąs Kongreso paskirti septynis 
bilijonus dolerių įstatymui vyk
dyti. Ši parama bus skiria
ma Anglijai, Graikijai, Kinijai 
ir kitoms valstybėms, kurios 
gali tapti Berlyno - Romos - 
Tokio sąjungos užpuolimo au
komis.

Šio naujo įstatymo pagrin
dinis tikslas yra įteisinti prezi
dento paskelbtą politikos dės
nį, kad Amerika bus kovojan
čių demokratijų arsenalu. Į- 
statymas leidžia prezidentui par
duoti, iškeisti, perleisti, išnuo
moti, paskolinti ir kitaip su
vartoti ginklus bet kuriai už
pultai demokratinei valstybei. 
Prezidentas gali remti bet ku
rią valstybę, kurios gynimas, 
prezidento nuomone, reikalin
gas Amerikos saugumui. Be 
atskiro Kongreso leidimo, pre
zidentas gali sunaudoti ginklų 
už bilijoną dolerių.

Prezidentui beveik neribota 
galia suteikta iki 1943 m. bir
želio 30 d., nors Kongresas 
gali" šf įstatymą ir anksčiau“ 
atšaukti. Kas 90 dienų pre
zidentas privalo pranešti Kon
gresui kas atlikta, tačiau jam 
neuždedama prievolė pasakyti, 
kam ir kiek suteikta paramos.

Sovietu Atstovas
Teisinasi

Šio mėnesio 15 dieną New 
Yorko apylinkėje pradeda
mas Lietuvių Romos Kata
likų Susivienymo Amerikoje 
naujų narių vajus. Ši or
ganizacija yra turtinga, tu
ri per 12,000 narių. Vajaus 
metu naujiems nariams įsto
jimo mokesčio nebus, dak
taro išlaidos iki 1 dol. bus 
apmokamos; duodami kiti 
palengvinimai.

Ši katalikų organizacija 
yra apdraudos organizacija, 
teikianti pašalpą ligoje ir 
paramą artimiesiems nariui 
mirus. Yra ir „endowment” 
skyriai kaip suaugusiems, 
taip ir vaikams. Ypač vai
kams labai lengvos sąlygos. 
Prirašius vaikus į 20 metų 
„endowment” skyrius užtik
rinamas puikus sutaupymas,! 
kurį jaunuolis už 20 metų 
gali atsiimti. Visiems ver
ta priklausyti.

Visi lietuviai, jauni ir su
augę, pasinaudokite šio va
jaus proga ir prisirašykite 
prie šios garbingos organi
zacijos - Lietuvių R. K. Su
sivienymo Amerikoje. Au
ginkite Amerikoje šią di
džiulę katalikų šeimyną ir 
kartu lietuvių katalikų su - 
sipratimą. T.

PRANCŪZAI NUSILEIDO

Tokio. — Japonijos vy
riausybei tarpininkaujant, 
prancūzų valdomos Indo-Ki- 
nijos ir Siamo atstovai pa
sirašė taikos sutartį. Sia
mas gauna dalį teritorijos, 
kurios neteko šio šimtmečio 
pradžioje. Sutartimi nusta
tytos tikslios pasienio ribos.

Siamo gautoji teritorija 
labai derlinga ryžiams. Ma
noma, kad japonams iš ank
sto pažadėtas visas ryžių 
derlius, nes japonams labai 
trūksta ryžių.

Anglijos Kariai 
Graikijoje

Belgradas. — Čia gauta 
žinių, kad Atėnuose išlai
pinta daug anglų kariuome
nės, kuri atgabenta iš Af
rikos.

Taip pat pranešama, kad 
ir kitame graikų svarbiame 
uoste, Salonikuose, išlaipin
ta anglų kariuomenės.

Prie Šv. Petro grabo, Va
tikano bazilikoje, pakrikštyti 
žydai Dr. Albert Flesch ir 
Leonia Caro, Haiti atstovy
bės nariai.KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO 

BROLIJOS DIDELIS 
SUVAŽIAVIMAS

New York. — Kovo 10 d. 
išėjo į streiką dviejų auto
busų bendrovių 3,500 dar
bininkų, kurių streikui va
dovauja CIO unija. Strei
kas paliko tuščius 1,300 au
tobusų, kuriais kasdien va
žinėdavo 900,000 asmenų.

Nassau apskrities šv. Var
do draugijos metinė šventė 
bus minima gegužės 18 d.Kovo 14 d., penktadienį, 

Columbus Club salėje, Pros
pect Park West, Brooklyne, 
atidaromas Krikščioniško LIETUVAI GELBĖTI FONDO VAJUS

Tačiau toje spaudoje nie
ko nesakoma apie praeitį da
bar turinčių aukštas vietas 
asmenų, kaip Ilgovskiai, Al- 
perovičiai, Koganai ir jiems 
panašių.

Tik keli mėnesiai praėjo, 
kai Lietuvoje vykdoma ko
munistinė tvarka, o be „čist- 
kos” neapsieita. Iš vyriau
sių komisarų pirmasis krito 
žemės ūkio komisaras Ma
tas Mickis. Jam suversta 
visa kaltė už žemės ūkio ne
tvarką. Jo vieton paskirtas 
kažkoks negirdėtas dviem 
pavardėm komunistas.

Įdomu, kas bus sekanti 
„čistkos” auka — Pakarklis, 
Paleckis ar Gedvilą?

----4------
Teko skaityti laišką, iš

siųstą iš Lietuvos sausio 18 
d. Jame patvirtinamos ži
nios apie aukštas kainas. 
Apsiaustas — 1,500 rublių; 
senas, nudėvėtas apsiaustas
— 500 rbl. Svaras obuolių
— 45 rubliai. Malkų labai 
sunku gauti. Laiške yra ir 
linksmesnė dalis:

„Laukiame pavasario, o 
pavasarį ir vasarą, kaip ži
note, Lietuvoje labai svei
ka. Čia galima išsigydyti 
nuo vienos ligos, kuria ser
ga jūsų kaimynai Mizara, 
Bimba ir kiti. Tegu atva
žiuoja pavasarį, o užtikrinu, 
kad iki rudens visiškai pa- 
gys. Mano brolis labai stai
giai pasveiko.”

Lengvai suprantama, apie 
kokią ligą laiške kalbama — 
apie komunizmą. Bevertis 
siūlymas — Bimbos, mizaros 
ir kiti vabalai už jokius pi
nigus nesutiks iš amerikie
čių peklos važiuoti į sovie
tinį rojų.

Streikas paliečia susisieki
mą tik Manhattane.

Streikas pradėtas neiš
bandžius derybų kelio. Uni
jos vadovybė įteikė savo 
reikalavimus darbdaviams ir 
paskelbė streiką. Mayoras 
LaGuardia, didelis darbinin
kų draugas, pareiškė savo 
nepasitenkinimą, kad neiš
bandytas derybų kelias. Ko
vo 12 d. 3 vai. popiet pas 
jį, pagaliau, atvyko darb
davių ir darbininkų atstovai 
derybų.

Kongreso narys Dies pa
reiškė, kad New Yorko su
sisiekimo darbininkų strei
kas esąs grynai komunistų 
įtakoje.

Mokslo Brolijos kongresas, 
kuriam vadovauja Brookly- 
no vyskupo pagelbininkas, 
J. E. Vyskupas R. A. Kear
ney. Kongresas tęsis tris 
dienas. Jo dalyvių tarpe 
bus keliolika vyskupų, apie 
1,000 kunigų, 1,200 vienuo
lių ir apie 20,000 pasau
liečių.

Kongrese dalyvauja ir lie
tuvių parapijų atstovai. Ku
nigai J. Balkūnas ir K. 
Paulionis yra kongreso dvie
juose komitetuose. Viename 
pasauliečių komitete yra ir 
„Amerikos” redaktorius.

mis atleistas iš pa- 
> jį išrinko 

.. SLA seimas. Pa- 
> troško komunistai, 
siekė ir socialistai, 
talką atėjo ir tau- 

; nariai.
'lionis paskutiniu lai- 
'•gingai, be nuolaidų 
tšten komunistų iš- 

ĮJOSIU? veiklų. Aiškjno 
į ,tų nusiteikimus. Tei- 

RLMdun bodis buvo perdaug 
Mortppi's, tad ir užgniaužtas 

is” puslapiuose. Bet 
parblokš Jurgelionį, 
svyravimų pradėjusį 

*|siu lietuvybės ke-

T ... LCLin-Cl ClLV I’ 
dau^aw!ki valdybos

d------
^Telephone
lEVblffl

centre, 84-02
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496 Grand
Residence: 
87-34 90thS-

□- - - - - - - - - - - '

įsų namai yra mie- 
daug įkainuoti ir 
kate per didelius 
, tai dabar yra 
tildyti tam tikras 
blankas ir jas į- 
:sų Komisionieriui, 
lokate 
daryti

d. 
galima
ate taksus ir He
mų savininkų or- 
>s 
Ave., Woodhavene.
s reikalinga pagal- 
yti minėtas blan- 
e kreiptis pas adv. 
:aitį, 50 Court St., 
e, ir pas žemiau pa- 

86-56 — 85th St., 
ene. Šis patarnavi- 
okamas. Išpildymui 
eikalinga taksų bi- 
į išlaidų sąrašas.
is lietuvių namų 
į susirinkimas įvyks 
mį, kovo 14 d. 8 
are, grab. Shalins 

Šiame susirinkime 
lešimai iš valstybės 

darbų eigos. Bus 
i ir svarstomi toki 
i, su kuriais turėtų 
ipažinęs kiekvienas 
vininkas. Visi kvie- 
.sinaudoti gera pro-

J. P. Mačiulis.

jmenėn šaukiami vy- 
;š užpildydami klan
iukas, gali kreiptis 
ę „ Local Board,” 
teikiami reikalingi 
ii. Šis patarnavi- 
ciamas dykai.

R Al# 
FOTO Lt. Susivienijimas ko- 

. New Yorko ir New 
65-23G&H apylinkėje pradeda 

K' ariu vajų. Čia plati 
—Mūši į nuoširdžiausias 

kad vajus gražiau- 
isektų.
Susivienijimas yra 
katalikų visuome- 

•tovė, kurią privalo- 
kyti tinkamoje aukš- 

Jis teikia tiksliau- 
gr(,< /tarnavimą prieina- 
-fg mis sąlygomis. Kvie- 

,Amerikos” skaityto- 
ida būti L. K. Suši
lo artimiausiais bi-

KOf 

(Kee 

306 ft

Tel.

RESl

Gaminį 
niško if- 
Čia taip 
Ameri^ 
portuott

vj$

Jofl

gtos Lietuvos komu- 
paudoje jau pradėti 
straipsniai, kuriuose 
škai rašoma prieš 
etuvius tarnautojus, 
ar nesuskubta suim- 
symint lietuvių pa

ll nurodoma, kurie jų 
Eiklūs šauliai, tauti- 
tganizacijų veikėjai, 
pijama juos pašalint.

RESPUBLIKONAS LAIMĖ
JO RINKIMUS

JUGOSLAVIJA NUSILEI
DŽIA BERLYNUI

Belgradas. — Iš labai pa
tikimų šaltinių pranešama, 
kad Jugoslavijos vyriausybė 
sutiko patenkinti Berlyno 
reikalavimus ir prisidėti prie 
trilypės sąjungos (Vokieti
jos, Italijos ir Japonijos). 
Sutarties pasirašymas įvyk- 
siąs šiomis dienomis.

Jei Jugoslavija ne tik pri
sidės prie karinės sąjungos, 
bet ir sutiks praleisti vokie
čių kariuomenę, Graikija taps 
apsupta iš trijų šonų. Iš 
vienos pusės (Albanijoje) į 
ją atgręžta italų kariuome
nė, o iš Jugoslavijos ir Bul
garijos — vokiečių.

Jugoslavijos valdytojas 
princas Povilas buvo susi
kvietęs serbų, kroatų ir slo
vėnų vadus, kuriems išaiš
kino dabartinę valstybės pa
dėtį. Matyti, visi pritarė vy
riausybės pasirinktai kryp
čiai

Kovo 11 d. New Yorke 
17-toje rinkimų apygardoje 
rinktas atstovas į kongre
są mirusio atstovo Simpson 
vietai užimti. Kandidatus 
buvo išstatę demokratai, 
respublikonai ir darbiečiai. 
Demokratų kandidatą rėmė 
prezidentas Roosevelt, res
publikonų kandidato naudai 
daug veikė Wendell Willkie.

Respublikonų kandidatas 
Joseph C. Baldwin gavo 23,- 
252 balsų, demokratas Al- 
fange — 16,690 ir darbietis 
Connolly — 3,958.

Brooklyn© Preparatory 
School, kuriai vadovauja ka
talikai, suteikė 22 galimy
bes, kuriomis tos mokyklos 
mokiniai galės tęsti moks
lą toliau nemokamai.

Birmingham, Ala. kunigai 
pasijonistai atidarė negrams 
bažnyčią. Dalyvavo daug 
svečių iš visur.

Šiomis dienomis į Lietu
vai Gelbėti Fondą įplaukė 
aukos iš šių vietų:

Worcester, Mass., šv. Ka
zimiero par., $162.39. Šioj 
parapijoj, įskaitant gausią
ją kun. A. Petraičio auką, 
jau sukėlė $767.39.

Westfield, Mass., surinko ir 
prisiuntė $112.48. Bus ir dau
giau aukų, nes tos par. kle
bonas kun. V. Puidokas ra
šo: „Pasistengsime ir atei
ty kiek galėsime dvasiniai 
ir materialiai jūsų tą gra
žų darbą visa širdimi pa
remti.”

Norwood, Mass., draugi
jos suaukojo $65.00, o per 
prakalbas surinkta $78.80. 
Viso — $143.80.

Cambridge, Mass., minint 
vasario 16 d. surinkta $34.34.

AVaterbury, Conn., Federa
cijos skyriaus pasidarbavi
mu ir vėl surinkta $140.00. 
Waterburieciai jau bus su
kėlę per $350.00.

Bristol, Conn., M. Petraus
kas ir P. ir O. Šaukaičiai — 
$3.00.

Brooklyn, N. Y., Federaci
jos apskritis per vasario 16 
d. paminėjimą surinko 157 
dol. ir 84 centus; Angelų 
Karalienės par. $42.05; Ap
reiškimo par. — $69.25; šv. 
Jurgio par. — $104.09.

New York, N. Y. A. Stan
kevičiaus rūpesčiu surinkta 
$35.05.

Jersey City, N. J., $34.00.
Paterson, N. J., M. Papeč- 

kienė $3.00.
Newark, N. J., Jono Dauk- 

šio šeima $5.00.
Bridgeport, Conn., $31.15.
Maspeth, N. Y., $180.00. 

Maspethiečiai yra pasiryžę

surinkti $500.00. Taip rašo 
kun. J. Balkūnas. Tik 184.25 
betrūksta.

Great Neck, N. Y., $35.75.
Schenectady, N. Y., V. Sa

vicko pasidarbavimu surink
ta $25.00.

Shebogan, Wise., per va
sario 16-tos prakalbas $35.35.

Chicago, Ilk, šv. Jurgio 
par. Federacijos skyrius — 
$58.35; šv. Panelės Gimimo 
par. LRKSA 163 kuopos pra
kalbose surinktos aukos 101 
dol.; Visų Šventų par. LRK 
SA 33 kuopos prakalbose 
$74.58; Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų draugija — 
$25.00; Federacijos 19 sky
riaus O. Samienės surink
tos aukos $25.00; J. Šalte
nis $1.00; Adelė Marozaitė 
$10.00; V. Katauskienė $1.00.

W. Lynn, Mass., $12.05.
Detroit, Mich., St. Leinar

tas $3.00.
Brighton, Mass., L. Stoš

kus $2.00.
Albany, N. Y., $33.00. Pri

dėjus anksčiau prisiųstą kun. 
K. Strimaičio auką $20.00, 
ši maža lietuvių kolonija 
jau bus sudėjus fondui $55. 
Beje, ir seniau iš čia buvo 
prisiųsta $18.00. Albaniečiai 
kvotą su dideliu kaupu iš
pildė.

Frackville, Pa., per J. Ban- 
kietą $4.00.

Minersville, Pa., per kun. 
K. Klevinską $54.00.

Pittsburgh, Pa., North Side 
lietuviai per kun. J. Mišių 
$28.00.

Leonardas Šimutis, 
ALRKF sekr.

2334 S. Oakley Ave., Chicago.

Washington. —Sovietų Ru
sijos atstovas Umanskis at
silankė valstybės departa
mente ir pranešė, kad Ame
rikoje nuperkamos prekės 
naudojamos grynai Rusijos 
vidaus reikalams.

Umanski savo komisarų 
valdžios vardu pažadėjo, kad 
Amerikoje nupirktos prekės 
nebus persiųstos į Vokietiją. 
Anglai buvo pareiškę Ame
rikos vyriausybei nepasi
tenkinimą. Jie nurodė, kad 
bolševikai nupirktas Ameri
koje prekes perduoda Vo
kietijai. Todėl anglai pra
šė sustabdyti prekių Rusi
jai pardavimą.

Sužinojęs anglų protestą, 
bolševikų atstovas tuojau 

Į nusiskubino į valstybės de
partamentą su naujais pa
žadais.

Miesto Kolegijose
Bau o Komunistu

C? <-

Šiuo metu New Yorke ty
rinėjama komunistų veikla 
viešose mokyklose, kurios 
išlaikomos gyventojų mo
kesčiais. Keli Brooklyn© ir 
New Yorko kolegijų profe
soriai prisipažino buvę ko
munistų partijos nariai ir 
liudijo, kad jiems žinoma 
kelios dešimtys profesorių 
komunistų.

Madridas. — Italijos atsto
vybė pranešė nepriėmusi dau
gelio ispanų pasisiūlymų sto
ti savanoriais į Italijos ka
riuomenę. Italai pažymėjo, 
kad šiuo metu į Italijos ka
riuomenę priimami tik Ita
lijos piliečiai.
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Šia savaitę sukako lygiai vieneri metai, kai suomiai su
stabdė savo karžygišką gynimąsi prieš Stalino gaujas. Rau
donojo caro vergai turėjo įsakymą pavergti drąsiąją, tik 
laisvės oru kvėpuoti sutinkančią suomių tautą. Keturių 
milijonų tauta 105 dienas grūmėsi prieš 180 milijonų val
stybės galybę.

Suomiai nesusilaukė tinkamu laiku reikšmingos paramos 
iš besiskelbiančių laisvę mylinčių valstybių. Juos nelai
mėje neparėmė ir buvę draugai vokiečiai. Bijojo pagel
bėti ir artimiausi kaimynai švedai ir norvegai. Suomiai 
giliu širdies skausmu, bet pakelta galva, turėjo pasirašy
ti taiką su užpuoliku.

Taikos sutartimi suomiai neteko dešimtadalio savo teri
torijos. Atiduoti keli svarbūs miestai, turtingi dirbtuvė
mis. Pusei milijono suomių reikėjo surasti pastogės, že
mės, darbo, nes pusė milijono suomių gyveno plėšikui ati
tekusioje teritorijoje ir nė vienas jų nesutiko pasilikti ver
gu.

Bet šiandie, po vienerių atstatymo darbo metų, suomiai 
vėl karžygiškai kuria savo gyvenimą. Krašte daug kas at
statyta. Perkeltiems gyventojams surasta vietos. Praves
ta nauja žemės reforma. Valstybės santvarka nepakeista. 
Demokratija vykdoma visišku tvarkingumu. Kaimynu plė
šiku ir toliau nepasitikima. Krašto saugumo ir laisvės gy
nimo sargyboje budi visa tauta. Kelių dešimtų tūkstančių 
suomių pralietas kraujas 1939 - 40 metų žiemą neša gausų 
vaisių. Suomių tauta šviesiausias liudininkas, kad laisvės 
žibintas negali užgesti, kai jį laiko karžygiškos rankos.

I sias prasikaltimas buvo tik 
tas, kad jie atsidavusiai sa
vo tėvynę mylėjo, jai tar
navo, atsidūrė kalėjimuose, 
ištremti ir daugelis iš jų 
jau galvas paguldė . . . Lie
tuva per trumpą laiką su
kaustyta dar drūtesniais 
vergijos pančiais, negu Mu
ravjovo koriko laikais. Joks 
pasipriešinimas
kėlimas ten dabar 
mas . . .

Vienintelė viltis 
laisvei iškovoti, 
žmonėms iš komunistinio
jungo išsilaisvinti, likosi tik 
pas užsienyje gyvenančius, 
savo tėvynę mylinčius bro
lius. Taigi, nuo jų ir pri
klausys Lietuvos ateitis.

Kadangi šioje šalyje gy
vena didžioji lietuvių išei
vių dalis, tad Amerikos lie
tuviams ir krenta didesnė 
šio darbo bei atsakomybės 
Lietuvos nepriklausomybei 
atgauti dalis. Bet mūsų pa
stangos būtų veltui, jei mes 
veiksime neorganizuotai, jei 
mūsų veikimas nebus pla
ningas bei centralizuotas. 
Tai turėtų būti aišku vi
siems.

Šios šalies mūsų vyres
nioji karta, nors ir gero
kai organizuota, smarkiai 
sensta ir retėja, gi iš Lie
tuvos pasprukti tepavyko 
tik mažam skaičiui veikė
jų. Tad šiandieną, labiau 
negu kada nors pirmiau, 
mūsų atida turėtų būti krei
piama į šios 
mą, kuris jau 
senąją kartą, 
pajėga, kurią
tų galima atskleisti naują 
šios šalies lietuvių gyveni
me veiklos lapą.

Deja, mūsų jaunimas men
kai organizuotas. Nors ne
mažas jaunimo skaičius ir 
priklauso prie įvairių drau
gijėlių bei klubų, bet ar 
daug iš jų skaito lietuviš
ką spaudą? Ne bent cen- 
tralinių, kaip L. Vyčiu, Stu
dentų 
nariai 
Taigi, 
gumai
lai yra gerokai svetimi.

Tad ar ne laikas jau bū
tų mums sparčiau vykdyti 
kūrybinį darbą? Būtent, or
ganizuoti šios šalies jauni
mą į centralines organizaci
jas, ypač Lietuvos Vyčius. 
Tik subūrę visas savo pa
jėgas krūvon, tik turėdami 
visą savo jaunimą organi
zuotą galėsime atnešti pil
ną naudą savo tautai ir Baž
nyčiai.

Kad tai galima atsiekti, 
mums gali būti geras pa
vyzdys, kaip nepriklausomos

galėjo

Šią savaitę ‘ Vokietijai suduotas labai skaudus smūgis 
Washingtone. Kongresas priėmė, prezidentas pasirašė va
dinamą Amerikos gynimo sustiprinimo įstatymą, kurio di
džiausias tikslas — pagelbėti Anglijai ir kitoms šalims, ko
vojančioms prieš užpuolikus. Šis įstatymas padaro Jung
tines Amerikos Valstybes teisėtu užpultųjų valstybių pa
galbos neišsenkamu aruodu, šaltiniu, arsenalu. Preziden
tas turi beveik neribotą teisę parduoti, paskolinti, išnuo
moti, atiduoti įvairiausius ginklus bet kuriai valstybei.

Šis įstatymas yra aiški pabaisa Berlynui ir Romai. La
bai įtartinai į jį žiūri Maskva. Šnairuoja ir Tokio. Todėl 
visai nenuostabu, kad šią savaitę Japonijos užsienių reika
lų ministeris vyksta į Berlyną ir Romą. Ar jis sustos Mask
voje, dar nieko nesakoma. Koks gi jo kelionės tikslas?

Berlynas ir Roma nori pirmoje eilėje sustiprinti dva
sioje savo piliečius. Svarbu parodyti, kad su vokiečiais ir 
italais drauge žygiuoja tekančios saulės vaikai. Taip pat 
svarbu priminti Amerikai, kad būtų atsargesnė savo žings
niuose, nes Ramiajame Vandenyne nardosi vokiečių bičiu
liai. Paini Japonijos padėtis. Jai visada buvo gerai, kai 
artimai bendradarbiavo su Anglija ir Amerika. Japoni
jos gyvybiniai reikalai šaukte šaukia, kad Ramiajame Van
denyje švaistytus! kiek galima mažesnis Amerikos laivų 
skaičius. Vokiečiams kitkas rūpi. Jiems svarbu, kad ja
ponai darytų Amerikai nemalonumus, laikytus agresyvės 
krypties, ir tuomi turėtų visą Amerikos dėmesį Ramiaja
me Vandenyne.

žodžiu, japonai vokiečiams labai reikalingi, kad būtų 
sumažinta Amerikos parama Anglijai. Ką japonai galvoja 
ir ko siekia — didelis klaustukas. Apskritai, šiuo metu vi
sur tiek daug „diplomatiškų” apgaulių, kad niekas niekuo 
nepasitiki. Japonai, tikriausiai, nenori nei anglų, nei vo
kiečių pergalės.

Ši nuomonė gal ir teisinga, turint dėmesyje japonų žvilg
snį į Sovietų Rusiją. Jei karas baigtųsi anglų ir vokiečių 
taika, jei vokiečių kariuomenė paliktų nesusilpninta, Sov. 
Rusijos galia taptų dar nereikšmingesne. Tada japonai, 
siekią vis daugiau ir daugiau teritorijos, turėtų žymiai lais
vesnes rankas. Žinoma, ir čia galima statyti didelį klaus
tuką.

Žodžiu, Japonijos užsienių reikalų ministerio kelionė į 
Berlyną nei kiek neišryškina dabartinės painiavos. Ši ke
lionė, nauji vokiečių judėjimai Balkanuose, turkų abejo
nės ir išorinis ryžtingumas, Amerikos naujasis saugumo 
įstatymas — vis dėlto svarbūs veiksniai, kurie netrukus 
duos aiškesnius atsakymus į daugelį užkulisinių judėjimų.

JAUNIMAS NEPRIKLAUSOMYBES 
ATSTATYME

Lietuvos jaunimas buvo su
organizuotas į pavasarinin
kų bei ateitininkų sąjun
gas, kurios per trumpą lai
ką pasidarė nepaprastai ga
linga pajėga katalikų vei
kime. Vyčių tikslas bei sie
kiai yra tie patys, kaip ir 
minėtų 
ti savo 
naudai.

Apie
praeities nuopelnus mūsų 
tautai nėra reikalo minėti. 
Pradžioje ir vyčių organi
zacija, turėdama nuoširdžią 
katalikiškos visuomenės bei 
jos vadų paramą,
daugiau pasitarnauti savo 
tautai. Tik vėliaus, 
atsirado nesutarimo, ši ne
pamainoma organizacija tu
rėjo nukentėti, k as ir dabar 
dar yra jaučiama.

Bet vyčiai žengia pirmyn. 
Organizacija išgyvavo 29 
metus ir šiemet mini savo 
organo „Vyties” sidabro ju
biliejų. Taipgi reikėtų atsi
minti, jog šis žurnalas yra1 
daug tūkstančių jaunimo at
lankęs ir prisidėjęs prie lie
tuvybės įsąmonijimo, pagel- 
bėjęs jaunimui tapti geres
niais lietuviais.

Tai atsiekta, dar ir to
dėl, kad „Vytis” yra visiems 
prieinamas, nes jis leidžia
mas lietuvių ir anglų kal
bose. Mums reikia atsimin
ti, jog tik labai maža šios 
šalies jaunimo dalis užtek
tinai supranta savo tėvų 
kalbos, kad galėtų lietuvių 
spaudą, laikraščius skaityti, 
tad aišku, jog dar mažes
nė jo dalis mūsų spaudą 
skaito.

Šiuo metu Lietuvos Vy
čiai turi naujų narių vajų. 
Šia proga visuomenė, ypač 
vadai, kviečiami ateiti vy
čiams į talką. Dėkim visas 
pastangas, kad jaunimas ra
šytųs! į dabar veikiančias 
kuopas. Kur vyčių kuopos 
neveikia, gaiv^nkim ten anks
čiau veikusias arba naujas 
organizuokim.

Bet neužtenka vien tik 
traukti šion organizacijon 
šios šalies jaunimas. Jam 
reikalinga dvasinė mūsų tau
tos parama. Jaunimas pats 
per save netaps patrijotais 
lietuviais, jei nebus kam to 
patri j etiškumo jam skiepy
ti. Labai svarbu, kad prie 
to darbo prisidėtų mūsų vei
kėjai, vadai ir ypač iš Lie
tuvos atvykusieji pabėgė
liai. Visi stokim jaunimui 
talkon žodžiu, raštu ir gy
vu

kada

darbu.
A. J. Mažeika,

L. Vyčių C. Pirm.

Šiemet Amerikos lietuviai sutartis, paėmė savo 
nepaprastai skaitlingai ir bon” Lietuvą Latviją ir Es- 
didžiausiu pasiryžimu minė- tiją. 
jo Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimą, nors tėvynė 
Lietuva pavergta ir pergy
vena labai sunkius laikus.

Nuožmusai komunistų val
dovas, „draugas” Stalinas, 
sutrempęs visas padarytas

Viskas, už ką mūsų 
tautos sūnūs per šimtme
čius kovojo, tūkstančiais gal
vas guldė, kad tik 
būtų nepriklausoma 
va, dingo lyg koks 
Tūkstančiai mūsų 
šviesuomenės, kurių

tėvynė 
ir lais- 
sapnas.
tautos 

didžiau-

— Aukščiausiosios tarybos 
pirmininko J. Paleckio „įsa
ku” atleistas iš pareigų že
mės ūkio komisaras Matas 
Mickis. „Ukaze” pasakyta, 
kad tai padaryta paties Mic- 
kio prašymu. Naujuoju že
mės ūkio komisaru paskir
tas kažkoks Bronislovas Leo
nas - Pušinis.

— „Tarybų Lietuva” ra
šo: „Panevėžio apylinkių 
valstiečiai labai laukia nau
jo ūkio darbininkų samdos 
įstatymo, nes be jo neįma
noma pasisamdyti darbinin
kų. Dabar pats geriausias 
rogių kelias malkoms par
vežti, bet tai trukdo samdi
nių neturėjimas ir dar tai, 
kad valstiečiai negauna nau
jomis normomis malkų. Šie 
du klausimai skubiausiai tu
rėtų būti sutvarkyti, nes 
paskiau gali atsiliepti į ūkio 
našumą.” Tokioje padėtyje 
yra ne tik Panevėžio apskri
ties, bet ir visos Lietuvos! rengtas Lenino mirties su- 
ūkininkai: negali samdytis kaktuvių minėjimas. Apie 
darbininkų, nes valdžia, 
dirbdama stachanoviškais 
greičiais, — neparuošia įsta
tymo. Galima lengvai įsi
vaizduoti, kokioje padėtyje 
yra ūkiai, jeigu sausio pa
baigoje ūkininkai dar netu-

(jo „poemų” Stalinui pasiskaičius)

I.
Kiek prisimenu, Tėvynėj 
niekad išgamų nebuvo.
Sunkų jungą visi tempėm, 
kol maskolių carai žuvo.

Miestelėnai, kaimo žmonės, 
mūs moksleiviai ir artojai 
dirbo — kruto, agitavo, 
kol Tėvynė laisvę gavo.

II
Bet šiais laikais

Gira — poetas,
prakeiktu auksu sužavėtas, 
paėmęs kyšį iš pagonių, 
jau gerbia vėliavą šėtono.
Jis šmeižia Lietuvą mums brangią 
ir kelia rusus į padanges;
vainiką rožių jis nupynė
tam budeliui, kurs Lietuvą sutrynė.

III
Tu išverstskūri, Gira,

Kas tu buvai
ir kuo tu palikai?

Norėjai tapti Dievo tarnu, 
pasidarei mamonos bernu;

stengeisi būti policistas, 
bet susidėjai su banditais.

Tu prašei: „Ltsr, 
senosios Lietuvos nebėr!”

Ko tu džiaugies, ko tu kvatoji?
Kvaily, ar pamiršai, 

kaip gina laisvę lietuviai?
Supūsi tu, o mūs Tėvynė 

didvyrių - prabočių takais
pasieks garbės neišpasakytos.

Gi tavo vardu mūsų sūnūs 
vadins šunis ir rusų pataikūnus.

IV
Bet šiandien . . . Dieve brangus!

Terioja Lietuvą kazokai, 
čekistai, ge - pe - u, burliokai 
ir pareigas labai šykščias 
atlieka Liudvikas Gira . . .

Tu vėl sakai:
„o kūjis, broli, 

tai tvirtuma, statyba” ...
Sutikt su tuo galiu

ir, Dieve, duok 
sulaukt greičiau laikų, 
kad kūju (ar ginklu) 
atgautų laisvę Lietuva 
ir budelių atsikratytų!

Rašai — „Respublika jaunoji, 
graži tava diena” . . .

Deja, kol parazitai neapstojo.
Paleckis, Meškups, vienas - kits Tekis, 
Gira, Pakarklis, Mickis, 
degeneratų mūs gauja, 
kuri už Stalino skatikus 
atlieka pareigas korikų.

Kas gi esi, poetas Gira?
Buvai toks menkas gimnazistas, 
silpniausias Vilniaus klierikų 
ir niekam tikęs policistas, 
pats paskutinis tarp šaulių.
Tik išvaizda tava parodo, 

esi iš veislės Iskarjoto.
Vilnius, 1941 m. sausio m. 1 d.

rėjo samdinių. O čia dar 
tenka kęsti šaltį, nes mal
kų negauna.

— „Tarybų 
respondentas 
kaip dabar
klausimas Vilniuje. Į Vilnių 
perkeliamos iš Kauno įstai
gos, o butų nėra, nes juos 
užėmę maskolių kariuomenė 
ir GPU žvalgybininkai. Lig- 
šiol atkeltųjų į Vilnių res
publikinės valdžios įstaigų 
tarnautojai maždaug taip 
yra išsprendę savo butų 
klausimą: pirmadienį gyve
na viešbutyje, antradienį 
miega pas vieną savo pa
žįstamą, trečiadienį — pas 
kitą, ketvirtadienį ir penk
tadienį pernakvoja savo į- 
staigoje, kur dirba, o šeš
tadienį savo šeimoje, pir
madienį gi grįžta į Vilnių 
ir vėl pradeda iš pradžios 
savo odisėją.”

— Grinkiškyje buvo su-

tyje steigiamas kolchozas. 
Girdi, 6 susirinkimo daly
viai „pareiškė norą stoti į 
kolektyvinį ūkį su visu tu
rimu inventorium: grūdais, 
gyvuliais, ir trobesiais.” Tad 
Lietuvos ūkininkų varymas 
„laisvu noru” į maskolišką
ją kolchozų baudžiavą jau 
prasidėjo!

— „Tarybų Lietuva” ap
rašinėja dar vieną naujosios 
„tvarkos” perlą, 
kad 
gu 
Kai 
gal
imti pinigų, 
ma, kad „perlaida yra, bet 
pinigų nėra.” Pav. Balbie
riškio pašte viena mokytoja 
kelis kartus klampojo net 7 
kilometrus, kad atsiėmus pi
nigus, bet pašte nebuvę pi
nigų, nors pranešimas jau 
seniai atsiųstas, 
pastebi: „Tekių 
mų pasitaiko ir 
to įstaigose.”

— Vilkijoje įsteigtas ma- 
Ikoliškųjų bezbožnikų orga- 

valsčiuje, Mažeikų apskri-'nizacija. Bolševikų partija

Pasirodo, 
žmonės negauną pini- 

pagal pašto perlaidas, 
gyventojai nueina pa- 

pranešimą į paštą atsi- 
tai pareiškia-

Lenino gyvenimą ir darbus 
kalbėjo „draugai” Izrael ir 
Sivanov.

— „Tarybų Lietuva” pra
neša „džiuginančią” žinią: 
Gulbinų kaime, Akmenės

tokią krautuvę apraširp 
sako: „laikrodis jau 
2^2 vai. nakties, bet; 
jų krautuvėje nem* 
Tai irgi parodo ,r 
gausumą.”

— Kaune įsteigtas,' 
sistinis leninistinis un? 
tetas” veikia sekmadie 
jo uždavinys „sustali 
valdininkus. Sausio ; 
šiame „universitete" 
laikomas keturios pasį 
kurių tiktai viena ]į 
kalba, o tris likusias 
maskoliai Laptuchov, 
tu no v ir Konšelev. jį 
rekomenduojami kaipo 
tuvos komunistų p, 
centro komiteto lėkte

— „Tiesa” rašo, kad 
„Valgio” bendrovės į 
nautoja, į jos pastabi 
jai valgiai nepatinką, 
kė: „Greit viskas buj 
nu, kai nebus iš ko j 
rinkti. Greit ir to ?« 
sime.”

— „Tiesa” skelbia i 
mąjį straipsnį, kuriarj 
šo: „Lietuvos liaudžiai 
se gyvenimo srityse d 
re nepaprastai platūs į 
zontai, neribotai d 
perspektyvos.” Kokis) 
tie „horizontai” ir „pq 
tyvos,” tame pat straį 
je sakoma:

nusistačiusi tokias organi
zacijas steigti visame kraš
te.

Laikraštis 
nusiskundi- 
kitose paš-

i

Mote
Redaguoja

MEILĖS i
Meilė yra sparti, gryna- 

širdė,
pamaldi, maloni ir meili. 
Tvirta, kantri, ištikima, 

gudri,
kilni, narsi, ir pati savęs 

niekuomet neieško.
Šatrijos Ragana.

Meilė nėra vienodai gera 
r stipri, nors nėra pasau
se tokios širdies, kuri mei- 
§5 netrokštų.

Meilė gali būti įvairi, ir 
ji atsižvelgiant pagal in- 
įciją. Pavyzdžiui:
Uleilė iš baimės. Tokia 
teilė iš baimės myli ne 
Uitą vaikas savo tėvą, bi- 
Wamas mušimo, pikto žo- 
įįo; meilė vergo, kuris bi
ri savo pavergėjo bizūno. 

.Pasitaiko toks yra žemiausias mei- 
ir tokių atsitikimų, h j laipsnis. '

— Lenino mirties sukak- ' 
čiai paminėti Vilniuje buvo 
surengta „akademija.” Kal
bą pasakė maskolis „tova- 
rišč” Sitnikov. Iš jo kalbos 
paminėtinos šios dvi frazės: 
„Mes turime trokšti, kad 
antrame imperialistiniame 
kare laimėtų ne kas kitas, 
kaip tik darbininkų klasė. 
Taikiu būdu prisijungė Pa
baltijo respublikos prie ta
rybų Sąjungos, jų tarpe — 
Lietuvos TSR kuriai suda
rytos puikios sąlygos socia
listinei kūrybai plėsti.” Dar
bininkų klase jis čia su
pranta Kremlio diktatūrą, 
kuri darbininkus lygiai taip 
pat negailestingai išnaudo
ja, kaip ir kitus gyventojų 
sluoksnius.

— Kaune atidarytos ke
lios maisto produktų krau
tuvės, kurios prekiauja iš
tisą dieną ir naktį. Jos ne
uždaromos nei sekmadie 
niais, nei bolševikiškų šven- ____
čių dienomis. „Tiesa” vieną 16 dienų!

gedus kanalizacijai ii 
dentiekiui, jokiu būdui 
Įima buvo nieko prisiš 
kad suremontuotų.” 
zontai tikrai platūs, atlyginta. Tokia meile 
duo nuo ^sugadintos samdininkas darbą, ti- 
zacijos užlieja visą bubamasis gauti užmokestį.

— Spaudoje įdėtas trieilė iš dėkingumo. Ji 
linis pranešimas, kaip t ir už meilę dėl atlygi- 
cialistiniais pagrindais no yra kilnesnė, nes ji 
ganizuojamas Lietuvos 
ūkis. Iš pranešimo s 
me, kad Lietuvos Iii ilones. 
savo tiesioginėn žinionMeilė už meilę: jei kas 
ėmė maskolių organ! 
„Zagotlion,” kuri Liepti. Vadinasi, už mei- 

 

atidarė savo kontorą|stengiamasi meile atsi- 

 

nešime sakoma, kad įbėti. Tokia meilė yra 
klausimu jaunoji Li ____

tarybų respublika datįesoė meilė, 
visiškai nepriklauso 
užsienių. Visą pervirš 
ims „Zagotlion” ir 
visos tarybų sąjungos|us Saleziečio mėgstamas 
pramonės įmonėms.’ ti posakis: „Myliu dėl 
vos linai dabar pla|hd myliu; myliu, kad 
Maskoliją! įau!” ši meilė myli

— Pranešama, kad ižintą gėrį aklai: myli dėl 

 

kiai išsiplėtusi degtuki, kad myli, be jokio at- 
monė, bet ten pat sa 
kad degtukų Lietuvoj 
dar stokoj ą. ' Reikia 
bėti, kad nepriklam 
Lietuvos laikais degtuki 
monė gal ir nebuvo tii 
siplėtusi,” bet užtat o 
kų būdavo. O dabar, i 
mai, degtukai, kaip i 
sa Lietuvos gamyba, 
„galingoj on” sovietu 
jon.

— Maisto pramonės 
sąrąs paskelbė viešą 
kimą visai eilei įmoiį'Kad ir tamsta mano reikale : 
atskaitomybės darbų t^Koks tamstos reikalas? 
dymą. Komisaras įspėj 
sovietų Rusijoje a 
liai atskaitos darbe esą 
tai baudžiami. Tokios 
bausmės būsiančios 
mos įmonių direktori 
buhalteriams už a 
mą.

— Vilniuje suimti 
menys, kurie kaltinami 
kuliacijai: Iseris Ka 
čius, Girsas Segalis ii 
keli žmonės. Kaune 
Adomas Bžezinskis, ps 
rį esą rasta 58 __ ,__________ c
laikrodžiai. Kretingoj  ̂kokios derybos už ūkį ar £ 
imtas Jonas Stonkus, 
turėjo odų 740 rubl 
mai. Šiauliuose suimtas 
cas Jatulis, o Pan 
nuteisti 5 metais k 
Balys Atkočiūnas ir ■ 
nas Kuzma, J. Majofi

Meilė dėl atlyginimo. Ji 
a aukštesnė už meilę iš 

Aimės, bet ir ji gan žemai 
lakioja, nes turi viltį bū-

beturi vilties ką nors gau- 
bet myli už jau patirtas

e myli, tai ir aš galiu

bet už ją yra dar to-

eilė dėl meilės — ir yra 
i,tobuliausia. Apie ją 

i nusako šv. Pranciš-

VYTIS ir EI

(Tęsinys) 

paklausysiu panelės, bet — s 
r Kokia, meldžiamas?

Dabar dar truputį peranksti

Apysaka

Parašė
Jonas Kmit

ija net krūptelėjo. Ji aii 
jo nekęsti. Jo bailumas 

Minėjimas įgriso jai iki g; 
prasidėjo įžūlus jos išnaudojim 
siprato, kad mergina nenorės 

Ė ir išgarsinti ta nemalonia i 
J jo galybė. Gąsdins ją tėvi

ia ir iš anksto derisi dėl s; 
*)o sąlygos, tai jau perdaug m 
jo seniai nuvokė, kad tėvas n

Niekad dar to nebuvo s 
W, kad neilgai reiks tokio i 

tėvų daromos sutuoktuvės 
manančias jau tekėti merg

'• 0 dar piršti tokiam ži 
Juk tai kažkoks smurtinii 

padermės. Stoka džen 
^yte rodo, kad jis bus ne 

apsukrus avantiūristas, 
lenkyste ir mokėjimu pris 

buvęs liudininku šios diei 
$®ybės jam tai papasakoti

Ir tie vargšai vagiliai i

Būtų visai nereikalingai į; 
Bitinas. Visai švarus vaiki 

rūstus. Bet kaip gi nebūti rt

7 metams.
- „Tarybų 

skundžia buvusio W1“ 
Banko veikimu. Tas 
kurį perėmė maskoli 
pavertė rusų valstybiniof^&zicko poelgio. Oi, tas Be 
ko kontora Lietuvoje, 
kia skandalingai. Pa* 
legrafu pervestus iš 
i Vilnių pinigus ši 
liška kontora išmoka

nei pažiūrėt į jį nenorėjo 
pasileido namo. Bezickai 

Jis numanė, kad šiandie dauj 
Nieko nekalbėjo, tik, 

svaidydamas, trynė už
kuiną.
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es Banga tokią krautuvę jj 
sako: „laikroO 
2y2 vai. naktimi 
ų krautuvėje J 

Tai irgi p J 
gausumą.”

— Kaune įsteįJ 
sistinis lenini^ 
tetas” veikia sek 
jo uždavinys 
valdininkus. į 
šiame „universit 
laikomas keturis 
kurių tiktai vitj 
kalba, o tris B 
maskoliai Laptoį 
tunov ir Konšefe

, Moterų Gyvenimo Aidai
Redaguoja Eleonora Bartkevičiūte Spausdinami kas antra savaitė

MEILES LAIPSNIAI Žiemos Mintys
J. Švabaitė

>.

ius.

L

Ickis,

istas, 
kų

rekomenduojami į 
tuvos komunistę 
centro komiteto į

— „Tiesa" rašo. 
„Valgio” bendro; 
nautoja, į jos pį 
jai valgiai nepatį 
kė: „Greit viskas 
nu, kai nebus ii

Meilė yra sparti, gryna- 
širdė,

pamaldi, maloni ir meili.
Tvirta, kantri, ištikima, 

gudri,
kilni, narsi, ir pati savęs 

niekuomet neieško.
Šatrijos Ragana.

eile nėra vienodai gera 
mw*- n?rs,nėrt p.asau-
sime.”

— „Tiesa" 
mąjį straipsnį, fe

tokios širdies, kuri mei- 
netrokštų.

^eilė gali būti įvairi, ir
v ▼ • ± ti Cli I'OJ.Zj V V> A C. ACXAA U kj < 

so: „Lietuvosta... Pavyzdžiui: 
se gyvenimo snf eil^ iš baim5s 
re nepaprastai p ( 
zontai, neribok 
perspektyvos."

atsižvelgiant pagal in-

Tokia 
ė iš baimės myli ne 
ą vaikas savo tėvą, bi- 
mas mušimo, pikto žo-

te „horizontai g. meįje vergo, kuris bi- 
savo pavergėjo bizūno, 

j yra žemiausias męi- 
.aipsnis. 'i atsitikii

1,51 ^lyginimo.
t-__  * . i į ciunoLvoxic; lazj meilę ismni savo nieko - . ± • • • -, - , les, bet ir ji gan žemaijrsn snremfinhwr. . j &

amtai tikrai 
duo nuo sugadir 
zacijos užlieja vi.

— Spaudoje it dėkingumo,
linis pranešimas f ” 
cialistiniais pagr > yra kilnesnė, 1 
ganizuojamas te turi vilties ką nors gau
sis- Iš praneš ,et myli už jau patirtas 
me, kad Liete mes.
savo tiesioginė
ėmė maskolių o e myli, tai ir aš galiu

Ji
aukštesnė už meilę iš

kad suremonter • f ° „f. t- nUploJa, nes turi viltį bu- 
Tokia meile 

samdininkas darbą, ti- 
.masis gauti užmokestį.

• Ji 
ir už meilę dėl atlygi- 

, nes ji

eilė už meilę: jei kas

sižvelgimo į save, vien dėl 
pačio pasidavimo meilės tėk
mei, vien dėl nenumaldo
mo širdies linkimo mylėti, 
vien dėl pačios meilės, vien 
dėl pačio mylimojo. Tokia 
tai meilė yra aukšta ir 
gryna meilė.

Pagal stiprumą meilė ga
li būti: šalta, drungna, karš
ta, karžygiška, šalta meilė 
yra perdaug menka, kad ją 
būtų galima ir meile vadin
ti. Net ir drungna meilė 
nėra verta pripažinimo. Jos 
idealas yra karžygiškoji mei
lė. Ją pasiekiame tada, kai 
daug aukų padarome dėl 
mylimojo, išsižadėdami sa
vo sveikatos, turto, net pa
čios gyvybės.

Karžygiškoji meilė dėl 
meilės yra aukščiausioji 
meilė.

Meilės laipsningumą gerai 
nusako meilės skirstymas ir 
pagal laiką. Meilė gali tęs
tis ilgiau, trumpiau arba vi
suomet. Todėl ir yra kal
bama apie akimirksnio mei
lę, valandėlės meilę, sezoni
nę, patvarią ir amžiną mei
lę.

Kreipkime savo širdis prie 
kilniausio mylėjimo.

MINČIŲ ŽIUPSNELIS

Tyliai miega žemė momentu užklota, 
girgžda sodo uosiai vėjo lenkiami, v 
kažinkas prabėgo debesiu miglotu, 
kažinkas norėjo saulę nusiimt.. .

Lūkesčiu parymo liūdnas žemės veidas — 
supos, plaukė valtys mariosna tolyn, 
degė džiaugsmo ugnys saulei nusileidus, 
degė pilkos marios vakaro ugnim.
Bėga upių upės džiugesiu patvinę, 
ar sugrįš dar sykį vėjų suramint? . .. 
O kur mes nueisim niekada nežinom . . .
Ir iš kur galėsim laimės pasiimt? .. .

M. Pečkauskaitė.

AUKLĖJIMAS IR TIKĖJIMAS

„Zagotlion," to
atidarė savo te 
nešime sakoma, feti.
klausimu jaunoj į, bet .už ją yra dar to- 
tarybų respublib jnė meilė.
visiškai neprikiš pile dėl meilės — ir yra 
užsienių. Visą į r tobuliausia.
ims „Zagotlion”
visos tarybų s; Saleziečio
pramonės įmonė oti posakis:
vos linai datekad myliu; myliu, kad
Maskoliją! jčiau!”

— Pranešama

mei-ėti. Vadinasi, už 
tengiamasi meile atsi-

Tokia meilė yra

Apie ją 
iai nusako šv. Pranciš- 

mėgstamas 
„Myliu dėl

meilė myli 
itą gėri aklai: myli dėl 

kiai išsiplėtusi: ca(J myli, be jokio at-

Ši

Žmogau, jei tu iš širdies 
išvarysi baimę, tuo kart bū
si aukštesnis už pačią ne
laimę. Poška.

Tikrasis juokas kyla iš gi
lumos, iš nušluostytų ašarų, 
iš sutraukytų grandinių, iš 
nugalėtos savimeilės. Mes su
abejojame savo juoku, kai 
kiti tyli. Nes džiaugsmas — 
tai choro giesmė.

Foersteris.

Dorovės pamatas yra re
ligija - tikėjimas. Tiek ne
padėjus tvirtų pamatų, ne
galima pastatyti tvirtų ir 
patvarių namų, tiek neįdie
gus į vaiko sielą tikėjimo, 
negalima išlavinti jame tvir
tos, patvarios dorovės. Mat, 
jei žmogus nori būti doro
vingas, tai jis nesiliaudamas 
turi valdyti ir gniaužti sa
vo piktus palinkimus. Kū
nas vis kyla prieš sielą, že
mesnioji prigimtis vis ver
žias nustelbti sąžinės balsą. 
Tad reikia kovoti ir kovo
ti, kol esi gyvas. Visi ži
nome, kokia ta kova yra sun
ki.

Tai kovai noro ir jėgų 
tegalima pasisemti iš vieno 
šaltinio — iš tikėjimo. Jei 
aš tikiu, kad yra Dievas, 
kurs žino kiekvieną mano 
mintį ir suskaito kiekvieną 
mano gerą pastangą ir per
galę, prie kurio aš, taip be
kovodamas, artinuos ir ku
rį pasieksiu laimingoje am
žinybėje; jei aš tikiu, kad 
šis žemės gyvenimas tėra

kelionė į tikrąją tėvynę, vie
nas akimirksnis, sulyginus 
su amžinuoju gyvenimu — 
tai man viskas pakeliama.

O jei dėl savo prigim
ties silpnumo tenka man 
kartais tą kovą pralaimėti, 
pasiduoti pagundoms, tai 
tiktai trumpai valandėlei. 
Susizgribęs, tuojau vėl ko
voju ir vėl stengiuos kilti 
aukštyn. Bet jei man nėra 
Dievo, tai kas mane privers 
taip save kankinti, tiek daug 
malonių daiktų atsižadėti, 
kitiems aukotis? Kam? Dėl 
ko? Jei nėra jokios amži
nybės, jei mano siela pasi
baigs kartu su kūnu, tai 
viena man terūpi — kuo 
linksmiausiaį. kuo maloniau
siai išdienauti tuos trumpus 
metelius, paskirtus man bū
ti šioje žemėje. Kaip šv. 
Paulius kad sako: „Jei mi
rusieji nesikelia, tai valgy
kime ir gerkime, nes rytoj 
mirsime.”

Taip ir daroma. Ir visuo
met ir visur, kai tik žmo
nėse ima nykti tikėjimas,

tuojau eina menkyn ir do
rovė.

Visa tai apsvarsčius, pir
mutinis ir vyriausias moti
nos darbas turi būti: įskie
pyti į vaiko širdį meilės 
Dievui ir išauklėti jį taip, 
kad jis būtų pamaldus.

Kas yra pamaldus? Tas, 
kas noromis, visa širdimi 
meldžias, noromis vaikščio
ja į bažnyčią ir dažnai ei
na prie sakramentų. Savai
me suprantama, kad visi tie 
darbai turi eiti iš sielos 
gilumos, kad jais pasireiš
kia pilna Dievo meilės šir
dis. Jei širdyje nėra tik
ros Dievo meilės, jei pamal
dumas tėra papratimas ar
ba net noras apdumti žmo
nių akis, tai jis neturi jo
kios vertės arba yra tie
siog veidmainystė, už kurią 
Kristus bardavo farisiejus. 
Ir kadangi toks paviršuti
niškas pamaldumas dažnai 
atsitinka, tai daugelis žmo
nių skersomis žiūri į pa
maldžius artimus, net išjuo
kia juos, vadindami davat
komis.

Mes čia kalbame apie tik
rą pamaldumą. Tikras pa
maldumas yra didelė dory
bė, kuri turi gilios įtakos 
žmogaus gyvenimui. Čia pir
mų pirmiausia reikalingas 
motinos pavyzdys. Vaikas 
greit pastebi, jos karštą 
maldą; jo švelni ausis jau
čia iš pat širdies dugno ei
nantį jos balso toną, ku
riuo ji kalba poterius. Visa 
tai krinta giliai į jo sielos 
kertelę ir niekuomet visiš
kai neišnyksta iš atminties.

Bet vieno pavyzdžio neuž
tenka, motina turi vaiką 
mokyti tikėjimo. Tas mo
kymas turi būti visai ne 
toks, kaip mokykloje. Ne
reikia čia nei plano, nei tam 
tikrų pamokų. Tai, tikrai 
sakant, nėra mokslas, bet 
pasakojimas, pasitaikius 
progai, apie Dievą, apie jo 
galybę ir gerumą, apie tai, 
ko jis reikalauja iš vaiko, 
ir t.t. Tuos pasakojimus 
motina tegu suriša su die
nos nuotykiais, su vaiko 
gyvenimo atsitikimais, su 
gamtos reiškiniais, su šven
tėmis.

Visuomet ji tepradeda tuo, 
kas matoma, ir eina prie 
nematomo, tepradeda nuo

Iz. Keller.

ŠIMTININKAS IR MOTERIS
Jeruzalės gatvės pilnutė

lės žmonių, atvykusių į Šven
tą Miestą Velykoms. Visi 
tik ir kalba apie Jėzų Na
zarietį.

Jau ketvirta savaitės die
na. Dar taip nesenai Naza
rietis atvyko į šį miestą 
lydimas trukšmingų garbės 
šauksmų, o šiandien — vi
sur matosi sumišimas ir ne
pasitenkinimas. Gubernato
rius Pilotas, silpnavalis Ti- 
bėriaus įrankis, toleravo šią 
padėtį, manydamas — tuo 
pasitarnausiąs žydams. Jis 
net padidino apsaugą prie 
Erodo namų, kad reikalui 
esant, lengviau būtų galima 
numalšinti minią.

Dalis tos nepaprastos sar
gybos buvo šimtininko Ga
jaus vadovybėje, kuris bu
vo Erodo malonėje. Jo ka
reiviai ta sargyba buvo ne
patenkinti. Gajus nors ir 
grąsino juos, bet neiškentęs 
klausinėjo jų nepasitenkini
mo priežasties. Jų atsaky
mai patvirtino gandus, kal
bas, kurių jis nepaisė: kad 
žydai, kurie prieš kelias 
dienas labai iškilmingai į- 
vedė Jėzų, kaip savo Mesi
ją, Jeruzalėn, dabar suo- 
kalbiauja. Juda derasi su 
žydais, nori išduoti savo 
mokytojį.

„Mes drąsiai einame į 
mūšį, nebaisios mums karo 
žaizdos,” — kalbėjo vienas 
iš kareivių. „Dabar mes ne
pakenčiame išdavystės. Iš
davystės beginklio Žmogaus 
jo priešams, kurią ruošia 
vienas iš Jo draugų, moki
nių. Tas mums visiems tik 
gėdą daro.”

žemės ir paskui tekyla į 
dangų. Pav. aiškindama apie 
Dievą, tepradeda gerai vai
kui žinomu — jo žemės tė
vu. Ir Dievas yra tėvas. 
Ir jo, ir motinos, ir visų 
žmonių. Dievas myli žmo
nes, kaip tėvas vaiką. Die
vas gali daugiau už tėvą ir 
motiną. Dievas viską gali, 
yra visagalis. Jis matė, kai 
vaikas buvo nemandagus, 
jis viską mato ir tt.

(Bus daugiau)

„Per smarkiai kalbi,” — 
atkirto Gajus. „Iš kur esa
te gavę žinių apie šį Be
ginklį?”

„Aš tik tiek galiu pasa
kyti. Kai aną dieną ta 
triumfuojanti procesija slin
ko pro šalį, aš, būdamas vi
sai arti, gavau progos gerai 
pažvelgti į Jo veidą. Jis 
buvo labai ramus, nekaltas, 
kiek nuliūdęs. Tas žmogus 
ne prasikaltėlis. Mano drau
gai tą patį galvoja.”

Kareivis tai pasakė su iš
didumu ir pagarba, bet cen- 
turiono akys užsidegė pyk
čiu.

„Saugokis, skaitykis su žo
džiais, jei nenori likti že
mesniu ar žemėn perblokš
tu dėl savo pažiūrų. Tu abe
joji, kad jis yra maištinin
kas? Žinok — Piloto įsa
kymas pastatyti daugiau 
sargybos svarbesnėse vieto
se nebūtų buvęs išleistas, 
jei jis dar abejotų šio Vy
ro kaltumu, kurį sakeisi ma
tęs nuliūdusį. Ar ne taip?”
— suriko jis.

„Ne mano dalykas žino
ti ką galvoja gubernatorius,”
— pamatęs Gajaus pyktį, at
sakė kareivis.

Jie kalbėjosi kareivinių 
sode. Gatvėje pakilo toks 
didelis sumišimas, kad žmo
nės pradėjo veržtis ir į so
dą. Gajus skubiai išbėgęs 
pažiūrėti kas darosi, pama
tė prie mūro sienos jaunu
tį berniuką. Jo drabužiai 
buvo suraukšlėti, pusbasis, 
apdulkėjęs, rankoje laikė pa
keltą lazdą. Buvo visai pa
siruošęs, tikras kareivis, ap
siginti nuo užpuolikų. Ga
jus skubiai išsitraukė kar
dą ir grąsindamas miniai 
suriko: „Kas per beprotiš
kas užpuolimas? Ar jūs ne
galėjote pasirinkti sau Iveu. 
vyrą, jūsų amžiaus ir ūgio?”

Vienas užpuolikų pajuo
kiančiai sušuko: „Mano bro
liai, Įstatymu ir Pranašais! 
Žiūrėkit, kas mus tvarko? 
Niekas kitas, kaip tik šim
tininkas Gajus, šio Romos 
šunies giminaitis!”

(Bus daugiau)

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše
Jonas Kmitas

monė, bet ten [= 
kad degtukų ii 
dar stokoju. Ei 
bėti, kad ,ne? 
Lietuvos laikais: 
monė gal ir nek 
siplėtusi,” bet 
kų būdavo. 0
mai, degtukai, 
sa Lietuvos f. 
„galingojoj s 
jon.

— Maisto 
sąrąs paskelbė L 
kimą visai eile 
atskaitomybės - ^ar truputį peranksti apie tai kalbėti, 
dymą. Komisan le ]aiko 
sovietų Rusijo;

(Tęsinys)
'aklausysiu panelės, bet — su viena sąlyga.
Zokia, meldžiamas?
'ad ir tamsta mano reikale manęs paklausysi. 

Koks tamstos reikalas?

dien, nežiūrint to mano ypatumo, sunku man buvo 
panelę surasti.

— Ar aš taip tamstai reikalinga?
— Labai. Visų pirma, dovanokite už dabartinį 

mano išsišokimą. Norėjau būti sąmojingu ir iš
ėjo kvailystė.

„Jis ne taip kvailas, kap maniau” — pamintijo 
Eugenija. Garsiai gi tarė:

— Tai niekas.
— Tai didelė klaida, — prisipažino Bezickas. 

—Man reikėjo pastebėti, jog panelė susimąsčius. Gi 
nutraukti gilias mintis kvailiu juoku, tai didelis ne
mandagumas.

Kas jam pasidarė? — stebėjosi Eugenija. Bet 
Bezickas kalbėjo toliau.

— Kitas mano nusikaltimas, dar didesnis, buvo 
vakar. Bet aš buvau tiek pasikarščiavęs! Reikė
jo ginti tamstos gyvybė.

— Bitinas ją apgynė, erzino Eugenija.
— Bitinas! Taip, Bitinas, — atsiduso Bezickas.

— Turiu pripažinti,’ kad jis tai padarė. Bet aš ir 
su juo neteisingai pasielgiau. Nekaltai įtariau žmo
gų, kad turi pažintį su vagišiais. Juk tai negali
mas daiktas, ar ne, p. Eugenija?

— Žinoma, kad negalimas, ar dar tamsta abe
joji?

Bezickas pradėjo atšalti savo gailestyje. Jam 
smarkiai nepatiko, kad Eugenija užtaria Bitiną. 
Tačiau savo vaidmenį išlaikė.

— Tiesa, jis lietuvis, ir netenka iš jo reikalauti 
didelio mandagumo. Bet žmogus, kurs baigė šio
kią tokią mokyklą ...

— Jis baigė universitetą, — nukirto Eugenija, — 
ar universitetas, tamstos manymu, tik šiokia tokia 
mokykla?

— Anaiptol, p. Eugenija. Universitetas tai aukš
ta mokykla. Šį tą ir aš apie tai žinau, nes uni
versitetą esu baigęs.

— Tamsta baigei universitetą? — neveidmainin
gai nustebo Eugenija.

Klausimas buvo lyg ir nemandagus, bet panaitė 
jį tyčia erzino. Numanė, kad Bezickas ne iš tikros 
širdies kalba, tik turi padaręs kažkokį planą ir sa
vo vylinga geraširdyste nori jai akis apdumti. Tai
gi, jos tikslas buvo išmušti jį iš pusiausvyros ir pri
versti parodyt tikrąjį savo veidą. Bet Bezickas 
tik saldžiai nusišypsojo ir pusiau juokdamas atsakė:

— Tamsta savo klausimu įrodai žinant mane uni
versitetą baigus, nes jeigu abejotum, tai juk tokio 
klausimo nebūtum uždavusi.

(Bus daugiau)

III.
Nesėkmingas jaunikis.

Puikus Tautgėlos parkas. Jis prasideda už vai
sinio sodo ir tęsias toli, toli Nemuno pakraščiu. Vi
dury riogso pilies griuvėsiai. Nieks nežino tos pi
lies istorijos. Kaimiečiai seka apie ją įstabiausias 
pasakas. Vieni sako ten esąs raganų lizdas. Kiti 
matę vakarais žėrint ugnelę — tai garuoja auk
sas, prancūzmety čia užkastas. Toliau jų atmintis 
nesiekia. Bet ir be tų pasakų griuvėsiai turi tam
sią, paslaptingą išvaizdą. Nakties metu baisu ten 
eiti, bet dieną pilis turi daug žavaus grožio. Ur
vai, laukiniais krūmais apžėlę, tarsi nuliūdę, drau
džiami kalbėti liudininkai, ir tylėdami seka paslap
tingą praeities pasaką. Kur žengsi, visur šlaitai, 
nugriuvę plytgaliai, apsamanojusios nutašytų ak
menų krūvos. Didingas praeities kapinynas. To
kioj vietoj pigu svajoti. Pati gamta neša vaizduo
tę į tolimą praeitį. Mintis surankioja žiupsnelį is
torinių faktų ir stengiasi juos sumegzti su liekano
mis, į kurias akis žiūri. Bergdžios silpnutės pa
stangos!

Eugenija labai mėgo tą vietą. Dar kūdikystėj 
netekus motinos, ji stigo karštos gaivinančios mei
lės, kuri paguodžia, priglaudžia. Neturėdama mo
tinos, o tėvo lyg ir prisibijodama, Eugenija neturė
jo kam savo jausmų išlieti ir stipriai pamilo gam
tą. Ypač šie senovinės pilies griuvėsiai traukė į 
save kažkokia nenugalima jėga. Retai kurią dieną 
ji čia neatsilankydavo. Čia užmiršdavo eilinius rū
pesčius ir įsigydavo naujų pajėgų tolesnei gyveni
mo naštai, kuri nebuvo jau taip lengva. Tėvas sa
vimeilės, neprieinamas tipas, su nieku nuoširdžiai 
nedraugaująs. Į savo kaimynus bajorus Tautgėla 
žiūrėjo iš aukšto. Jo puikybė buvo tiek didele, kad 
tik nusilenkiant ir glostant jo savimeilę galima bu
vo su juo kiek pakenčiamai sugyventi. Jo kaimynai 
mokėjo tuo pasinaudoti. Jie žinojo, kad, vien jo 
išdidumui pataikaujant, galima pas jį buvoti. Kai 
Tautgėla būdavo gerai nusiteikęs, tai jo svetigu- 
mas neturėjo ribų, šiaip jau eiliniam santykiavime 
Tautgėla buvo savy užsidaręs, šiurkštus ir despo- 
tingas.

Nedaug geresnis jis buvo ir savo vaikams. Jie, 
tiesa, buvo visa kuo poniškai aprūpinami, bet tė
viškos širdies jame nematė. Jų buvo tik du — Eu
genija ir Viktoras, beveik vienturčiai, tai tėvo širdį 
turėtų, rodos, pilnai paveldėti. Bet ne. Tautgėla 
prisilaikė tos nuomonės, kad širdis tai kvailystė ir 
tik šiaudadūšis gali su ja skystimauti. Rimtam 
žmogui nedera visiems ant kaklo puldinėti. To 
dėsnio jis griežtai laikėsi ir net vaikams nepasaky
davo malonesnio žodžio. Į jų auklėjimą visai nesi

kišo, palikdamas tai mokyklai. Tačiau du daiktu 
tai būtinai norėjo jiems įskiepyti: bajoriškos garbės 
palaikymą ir lenkystę. Viktoras čia pasirodė labai 
geras mokinys. Bet Eugenijoj matėsi kažkoks ne
pageidaujamas demokratiškumas ir — palankumas 
litvomanams. Tėvas purtėsi tos minties ir ramino 
save, kad Eugenija iš to išaugs, bet pavojus vis 
dėlto grėsė. Mergina nė nesvajojo, kad būtų to
kiomis silpnybėmis įtariama. Ji tik protu norė
jo ištirti kilsiantį lietuvių tautoj. sąjūdį ir širdimi 
užjausdavo silpnesniesiems. Bet gi instinktu ji nu- 
juto, kad kažkodėl neturi tėvo pasitikėjimo. Tai 
ją labai vargino. Ji norėjo tėvą mylėti karšta naš
laitės širdimi, bet tėvas buvo šaltas ir neprieina
mas. Tokiose aplinkybėse gyvendama, Eugenija 
nesijautė laiminga. Tačiau gyvestingumo ir ener
gijos jai netrūko. Priversta iš mažens gyventi be 
motinos globos, ji išdirbo savyje pastovų būdą ir 
gyvenimo klausimuose turėjo gerokai pribrendusią 
nuomonę. Bet širdis troško meilės, ir Eugenija į- 
simylėjo į svajones. Gi senovės pilis suteikdavo 
svajonėms gausaus maisto.

Ypačiai šiandien troško savo dvasią svajonėmis 
sustiprinti. Nemalonus vakarykščias girioj susirė
mimas labai ją suerzino. Bet tai buvo niekis, pa
lyginus su Bezicko poelgiu. Kokia žema siela! Koks 
begėdiškas įžūlumas! Ir kam jis daktarą Bitiną 
taip šmeižė? Hm . . . Bitinas nieko sau vyrukas. 
Eugenija niekad nemanė, kad lietuvis turėtų to
kią civilizuotą išvaizdą. Ir kiek jame drąsos, ener
gijos. Tai ne Bezickas. Tik juokai ima juos pa
lyginus. Bezickas ar šiaip, ar taip — niekšas. Ir 
kaip jis išdrįso taip su ja kalbėti!

Eugenija net treptelėjo koja.
— Ir ko mes taip rūstaujame? Ar širdelėj kas 

negerai? — pasigirdo užpakaly balsas.
Eugenija krūptelėjus atsigrįžo. Prieš ją stovė

jo Bezickas.
— Cha, cha, cha! — juokėsi jis — apie vilką 

mąstome, o vilkas jau čia. Pikti žodžiai veržėsi iš 
Eugenijos lūpų, bet ji susivaldė. Reikia gi būti 
nors kiek mandagiai. Kaip nepakenčiamas kartais 
būna mandagumas! Bet civilizacijos reikalavimai 
nepermaldaujami. Žmogus verčiau nusidės prieš 
gamtą, negu prieš civilizaciją. Eugenija buvo ne 
tik civilizuota, bet ir gerai išauklėta mergina, bet 
gi tą Bezicko išsišokimą tik didžiausiu valios įtem
pimu tegalėjo pakęsti. Taigi šaltu mandagumu jam 
atsakė:

— Tamsta toks visur esąs, kad nėr kur nė pasi
slėpti.

— Tiesa, manęs visur pilna, — šypsojosi lenkas, 
lyg ir nepastebėjęs šaltos ironijos. — Tačiau šian

. Ji aiškiai pajuto, kad 
da jo nekęsti. Jo bailumas, melagystės, ki- 
‘idinėjimas įgriso jai iki gyvo kaulo. Da- 
•asidėjo įžūlus jos išnaudojimas. Bezickas ge- 

“Iprato, kad mergina nenorės po teismus tą- 
buhalteriams : Lr išsigarsinti ta nemalonia istorija, čia glu
mą.

_Vilniuje f spia ir iš anksto derisi del sąlygų, 
menys, kurie b > sąlygos, tai jau perdaug 
kuliaciiai* $1 seniai nuvokė, kad tėvas nori ją išleisti už

* t a, rl rl o v» 4 rx nnhiHTn cnlznc Hnf ic x/icn
čius, Girsas ? 
keli žmonės, t 
Adomas Bžem 
rį esą rasta 
laikrodžiai. 
imtas Jonas ' 
turėjo odų |!

tokias organi- liai atskaitos ^eniįa ne1. krūptelėjo.
° v . m nobocti In n

i visame kraš

mirties sukak- 
Vilniuje buvo 

ademija.” Kal- 
laskolis „tova- 
r. Iš jo kalbos 
šios dvi frazės:

trokšti, kad 
iperialistiniame 

ne kas kitas, 
rbininkų klasė, 
prisijungė Pu

blikos prie ta- 
Ds, jų tarpe — 
R kuriai suda- 
; sąlygos socia- 
ai plėsti.” Dar- 
;e jis čia su- 
nlio diktatūrą, 
įkus lygiai taip 
tingai išnaudo- 
<itus gyventojų

tai baudžiami, 
bausmės 
mos įmonių $

Čia glu- 
jo galybė. Gąsdins ją tėvu. Visai su tuo 

. O kokios 
g numanu. Eugeni-

atidarytos ke- 
produktų krau- 
s prekiauja iš- 

naktį. Jos ne- 
nei sekmadie 

Iševikiškų šven- 
.. „Tiesa” vieną

to. Niekad dar to nebuvo sakęs, bet iš visa 
r, ityt, kad neilgai reiks tokio pasiūlymo laukti.

> tėvų daromos sutuoktuvės paprastai labai 
• manančias jau tekėti merginas. Tai atro- 
j kokios derybos už ūkį ar gyvulį. Kaip tai 
au! O dar piršti tokiam žmogui, kaip Be- 
. Juk tai kažkoks smurtininkas. Kas jį ži- 
įkios padermės. Stoka džentelmaniškumo ir 

mai*1 Šiauliuos' > rodyte rodo, kad jis bus ne iš bajorų kilęs. 
Tafi]iis I ks apsukrus avantiūristas. Tėvą jis sužavė- 

k mč 0 lenkyste ir mokėjimu prisilaižyti. O kad 
•ūtų buvęs liudininku šios dienos įvykio! Bet 
galimybės jam tai papasakoti. Iškiltų tikras 
lias. Ir tie vargšai vagiliai nukentėtų. Gai
delių. Tur būt, labai neturtingi, dar gi pa- 
li. Būtų visai nereikalingai įpainiotas ir dak- 
Bitinas. Visai švarus vaikinas, gaila, kad 

Bet kaip gi nebūti rūsčiam dėl stor- 
Oi, tas Bezickas!

gina nei pažiūrėt į jį nenorėjo. Sukirtus ark-

cas Jatulis.1 
nuteisti 5 
Balys Atkočf 
nas Kuzma J 
7 metams.

— „Tarybų 
skundžia biU _ 
Banko veikim- ūstus. 
kurį perėmė 
pavertė rusų

> to Bezicko poelgio.
- . . ------ --

r-* v* t v* w » —— — — — - — į  ---------------------— — f j g x « jl. v vikj va. a. a v

ko kontora \ reit pasileido namo. Bezickas vos galėjo pa- 
kia skandale 
legrafu pe^ 
i Vilnių R 
liška konto# 
6 dienų!

Jis numanė, kad šiandie daug prakišo Euge- 
įkyse. Nieko nekalbėjo, tik, mintyje keiks- 
žiais svaidydamas, trynė užkulniais rambų 
uiną.
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
Baltimore, Md

— Kovo 7 d, daug snigo, 
šeštadienį prilijo. Gatvėse 
buvo daug vandens. Šis snie
gas daugiau nesmagumų su
teikė, nei vasario m. Prieš 
sekmadienį negavom nei „A- 
merikos,” nei „Draugo,” nei 
„Darbininko.” Tik „Garsas” 
ir „Laivas” atėjo.

— Kovo 9 d. buvo šv. 
Vardo vyrų bendra komuni
ja. Vyrai gausiai susirinko. 
Kun. dr. L. Mendelis pasa
kė įspūdingą pamokslą apie 
Judo išdavystę ir šv. Pet
ro užsigynimą. Kas skaito 
šv. Raštą, pamokslu susiža
vėjimas paliks ilgiems lai
kams. Visiems verta skai
tyti Naują Testamentą.

— Kovo 4 d., šv. Kazimie
ro dieną, turėjome dirbti. 
Ar daugelis prisiminė, kaip 
ši šventė švęsta Lietuvoje? 
Ten ir vyturėlis pranešda
vo apie 
mierietės 
rų rinko 
lynui.
• — Kai kurie baltimorie- 
čiai dalyvavo prezidento 
Smetonos priėmimo vakarie
nėje New Yorke.

— VI. Draigino siuvykla 
silpnai dirba. Visur girdėti 
apie darbų padaugėjimą, o 
mes laukiam vis geresnių 
laikų, neuždirbdami savaitė
je nei 14 dol.

— Kovo 9 d. buvo vaka
rienė parapijos Užgavėnių 
vakarienės šeimininkėms ir 
patarnautojams. J! K.

čios iškilmingomis mišiomis, 
kurias atnašavo pats klebo
nas kun. J. V. Kazlauskas. 
Laidotuvėse dalyvavo daug 
žmonių ir iš apylinkės.

Ateinančią savaitę Dėdės 
Šamo kariuomenėn išvyksta 
Totoriūnas ir Liudvikas Ri- 
bokas, buvęs choro pirmi
ninkas, darbštus choro na
rys per ilgus metus. Linki
me abiem atitarnavus grįž
ti vėl prie savo kolonijos 
jaunimo.

„Amerikos” 8 num. įsi- 
briovė klaida: nepaminėta, 
kad Gabaliausko prakalbose 
aukojo B. Rašelis 
Raišelienė. Labai 
šau už tą klaidą.

ir V. 
atsipra-

jau pa-
Motinos 

kuris

Parapijos choras 
sidalino rolėmis 
Širdies” vaidinimui, 
bus Motinų Dieną, gegužės
11 d. Pradėjo rengtis nau
joms dainoms ir bažnytinei 
muzikai.

ją. Seserys kazi- 
prie bažnyčios du- 
aukas savo vienuo-

Misijos
KOvb- 9 d. užbaigtos Misi

jos, kurios buvo vedamos 
lietuvių kalboje per visą sa
vaitę. Šį sekmadienį, kovo 
16 d., 7:30 vai. vak., užsi
baigs anglų kalba vestos. 
Misijas vedė kun. Gabrielius, 
pasijonistas. Šį sekmadienį 
bus trejos mišios: 8, 9 ir 
10:30. Misijų Mišios 9 vai. 
ir pamokslas anglų kalbo
je. Nors pereitą savaitę 
oras buvo labai nemalonus, 
žmonės ištvermingai lankė 
pamaldas. Stebėtinai daug 
kitataučių lankė mūsų baž
nyčią ir atliko misijas.

Pusryčiai
Kovo 9 d. šv. Vardo

jos nariai in corpore ėjo prie 
Komunijos ir parapijos sa
lėje turėjo bendrus pusry
čius. Garbė mūsų parapi
jai, kad taip gražiai gyvuo
ja šv. Vardo vyrų draugija.

X

Kortavimas
Metinis parapijos kortų 

žaidimo vakaras bus sek
madienį, kovo 23 d. Visi 
parapijiečiai ir pažįstami 
kviečiami atsilankyti ir ma
loniai praleisti vakarą. Lai
mėjusiems gražios dovanos.

Pamaldos
Nuolatinė Novena prie šv. 

Onos antradienio vakarais. 
Lietuviškai 7:30, angliškai 
8:15. 
žiaus 
7:30.

dr-

Šeštadienį bus kortų žai
dimo vakaras; rengia Švč. 
Panelės draugija. Patartina 
visiems dalyvauti.

Praeitą sekmadienį Bridge
port© angliškuose laikraš
čiuose buvo paveikslas Lietu
vos prezidento A. Smetonos, 
pranešant apie jo atvykimą

Ameriką. O.i

So. Boston, Mass

dinimu buvo patenkinti. Va
karą ruošė A.L.R.K. Susi
vienijimo 90 jaunimo kuo
pa.

Vietos ir apylinkės lietu
viški komunistai bei caro 
Stalino garbintojai savo ly
deriu išsirinko pryčerį B. F. 
Kubilių. Nors mūsų penkta- 
kojai savo spaudoje Kubi
lių vadina „profesorium,” 
bet prie jo vadinamos „ži- 
nyčios” kabo toks parašas: 
„B. F. Kubilius, pastor, Me
thodist Episcopal Church” 
Šis protestonų lietuvių tar- 
pan pastatytas pryčeris ir 
dabar lietuviškų komunistų 
lyderis pasiūlė šiems pakeis
ti vardą. Šie tuoj ir „per- 
sikrikštino į „Pažangiųjų 
Lietuvių Tarybą.”

Komunistai džiaugiasi ga
vę sau už lyderį žmogų, kurs 
„angliškai sušneka” ir mie
sto salę jų pramogoms savo 
vardu gauna, todėl pradėjo 
sekmadieniais ir į jo „pa
maldas” lankytis. Net ir 
komunistė Abekienė iš Chi- 
cagos ėjo sekmadienio rytą 
Kubiliaus pamokslo klausy
tis. Nesidžiaugtų mūsų bol- 
ševikėliai, jei jie žinotų ko
kią „misiją” tas „pryčeris” 
turi jų tarpe atlikti. A.

ras ir vietinės parapijos. 
Bus kanklininkas Pocius su 
savo kanklininkų grupe. Jau
nutė Naruševičiūtė su savo 
draugėmis virpins balalaiko
mis. Pašoks mažutė, bet jau 
pasižymėjus šokėja Rūtelė 
Kilimonytė, sudainuos solo 
sesutės Irena ir Ramutė 
Ivaškevičiūtės. Dainuos vy
rų kvartetas, vedamas pono 
Kajacko.

Kadangi šis koncertas su
sidės iš dainų ir muzikos, 
kiekvienas Montrealo lietu
vis ruošiasi dalyvauti, nes 
daina ir muzika teikia poil
sį, kurio žmonija šiais lai
kais 
ga.

labai ir labai reikalin-

koncertą rengia Kana- 
Lietuvių Taryba, į ku-

Newark, N. J

Švč,

Rochester, N. Y

Kanados
Tautinė

pasiseki-

Lietuvos

Grįžo iš ligoninės
Kun. Dr. K. Urbonavičius- 

T'mas Kmitas žymusis mū
sų veteranas rašytojas poe
tas, kurio vėliausias veika
las „Vytis ir Erelis” spaus
dinamas „Amerikoje” su
grįžo iš ligoninės ir vėl 
darbuojasi šv. Petro lietu
vių bažnyčioje.
Vasario 16 d. minėjimas
Vasario 16 d. minėjimą 

suruošė Komitetas Kovai už 
Nepriklausomą Lietuvą. Į- 
vyko Municipal bldg, salė
je, kuri buvo perpildyta. Į 
minėjimą viešai atmaršavo 
su savo benu St. Dariaus 
Posto legionieriai, nešini A- 
merikos vėliavas ir Lietu
vos trispalvę, kurią jiems 
prisiuntė Lietuvos Savano
rių Kūrėjų Sąjunga. Benas 
sugrojo Amerikos ir Lietu
vos himnus, keletą maršų 
ir lietuviškų kurinių. Kal
bas pasakė A. Matjoška, 
Lietuvos Gen. Konsulato a- 
tašė A. Simutis, Julius Kiš
kis iš Worcester, Mass., Da
riaus posto komandierius 
Jonas Romanas ir Lietuvos 
garbės konsulas adv. A. Šal
na. „Gabijos” choras padai
navo keletą dainelių, Alg. 
Ivaška padeklamavo Kmito 
eiles „Išdavikai ir Sabota-i 
žas.” Aukų surinkta $76.42. 
Priimta rezoliucija prieš 
Maskvos imperializmą ir pa
smerkti lietuviški Maskvos 
skalikai.

Vasario 23 d. įvyko 
Trejybės par. metinė vaka
rienė, o 25 d. blynų balius. 
Abi pramogos labai gerai 
pavyko. Žmonių buvo gau
siai ir iš apylinkės, ir net 
iš Pennsylvanijos. Labai se
niai tiek gausiai turėta. 
Programą pravedė varg. J. 
Burke su choristais ir bro
lis Simonas Kvetkus, M.I.C. 
Vakarienės šeimininkėmis 
buvo: P. M. Svetikienė, J. 
Tamošiūnienė, K. Aleksan
dravičienė, A. šiotienė, S.

i Drazdauskienė, E. Demskie- 
nė, B. Krumenienė, K. Rač- 
kienė, M. Stukienė, O. Po
cienė, ir Ur. Norbutienė. 
Visoms šeimininkėms klebo
nas visos parapijos vardu 
taria nuoširdų ačiū.

Šį 
dos 
rią įeina vietinės draugijos: 
Vytauto Klubas, Šv. Kazi
miero draugija, 
Liet. Sąjunga ir 
Vienybė; apie jo 
mą nėra abejonės.

Pelnas skiriamas
Nepriklausomybės reikalams.

Montrealo lietuvi! Tavo 
švenčiausia pareiga parem
ti šį koncertą, nes ten, už 
Atlanto, mūsų šalis raudono 
vėžio replėse, kur tūkstan
čiai mūs brolių, suklupę re
težiuose, laukia tavo ran
kos! Ištiesk, broluži, sese, 
savo dešinę žudomai savo 
tautai, ir tiems, kurie už
daryti pabaisos kalėjime, iš 
kurio kyla dejonės ir bėga 
per Okeaną pas tave.

Šis koncertas ir bus at
sakas į tavo brolio šauks
mą. Dainoj ir muzikoj at
sispindės bendri ryšiai tarp 
tavęs ir pavergtųjų, nes dai
na — tautos šauksmas, mu
zika — sielų pašnekesys.

Po koncerto Vytauto už
kandinėj salėj ruošiama Jo
nei Žukauskaitei ir Eleono
rai Bartkevičiūtei garbės va
karienė, į kurią kviečiama 
plačioji Montrealo lietuvių 
visuomenė arčiau susipažin
ti su viešniomis, pasidalinti

Vietos lietuvių savanorių 
Lietuvai gelbėti veikla gana 
sėkminga. Naujas vyresny
sis leitenantas užsimokėjęs 
$11.00 — tai Ant. Šukys, 914 
Joseph Ave. Jis gražiai 
kirpdamas plaukus padaro 
sau pragyvenimą ir tuo pa
čiu nuoširdžiai remia tėvy
nės reikalus. Tad visi ne
pamirškite jo atlankyti es
ant reikalui. Vincas Vizma- 
nas, 576 Hudson Ave. įmo
kėjo $5.00, tuo gaudamas 
vyresniojo p u s k a r ininko 
laipsnį. Juozas Dirsa pa
aukojo $4.25, pasižadėjo vė
liau pridėti dar tiek pat, 
kas sudarys $8.50. Tiki
mės, kad jis, dar pridėjęs 
$1.50, liks leitenantu. Ra
giname atsiminti V. Vizma- 
ną ir J. Dirsą, kai burne
lės bus persausos.

Nepralenkite Mocejūnų į- 
staigos, nes Mocejūnų šei
ma yra Rochesterio lietuvių 
pažiba. Motutė — tai Kro- 
kelaukio parapijos šviesuo
lių šeimos narė, tėvelis — 
katalikybėje tvirtas, 
uola, nepamiršta 
tautinių reikalų, 
nuoširdžiai remia.

Eiliniais kariais 
daugumoje — čia
augę jaunuoliai, daug žadą 
Rochesterio lietuviams ir 
Lietuvos nepriklausomybei 
atgauti, jų tarpe abi Opa- 
navičiūtės. Išsilavinimo at
žvilgiu jaunuoliai nevienodi. 
P. Macejūnas — teisininkas; 
Iz. Mocejūnaitė baigusi kole
giją; o Macejūnaitė — Na- 
zeret aukšt. mokyklą; A. 
Norkeliunaitė — Strong Me
morial ligoninės slaugė; B. 
žiemytė — fotografistė; T. 
Žiemytė — baigusi komerci
jos mokslus. J. Žiemys, bu
vęs Marianapolio kolegijos 
studentas, ruošiasi stoti į 
Amerikos laivyną. Kaip jis 
pats pareiškė, tapęs leite
nantu U.S.A, kariuomenėje

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1155 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 386 Flatbush 
rough of Brooklyn, County 
consumed on the premises.

ENDURO SANDWICH 
386 Flatbush Ave., Ext.,

SHOP, INC.
Brooklyn. N

Bo- 
be

■en ......- ..... ....... ......
<1 to the undersigned 

wine and liquor- at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
72-74 Van Dykr St.. Borough of 

County of Kinge, to be consumed 
the premises.

IDEAL RESTAURANT 
Eva Shainman & Abraham Resnick 

<4 Van Dyke St.. Brooklyn, N. Y.

RL 1556 ha. 
to sell b. 
Section 
trol Law 
Brooklyn 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4984 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 1200-2 Liberty Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan's Delicatessen & Rest.) 

1200-2 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6790 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 1108a Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard's Tavern)

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 31 has been issued to theundersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1657 78th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IMPERIAL TOWER, INC., 
1657 78th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1828 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 299 5th Avenue, Borough of 

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

GASPARE PONZO
299 5th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5716 has been issued to theundersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 481 Court Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THORPE'S TAVERN. INC.
481 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 

107 of the Alcoholic Beverage Con- 
Court Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

J. ACKERMAN
Brooklyn, N.

Y.

Gavėnios metu Kry- 
Keliai penktadieniais

Bazaras
Metinis parapijos bazaras 

bus balandžio 27 d. — ge
gužės 4 d. parapijos salėje, 
Grand St. ir Manning Ave.

J.

Bridgeport, Conn

Kovo 8 d. palaidotas Juo
zas Eloveckas, senas para
pijos tvėrėjas, jos palaiky
tojas. Velionis turėjo dide
lę krautuvę per ilgus laikus, 
išauklėjo gražią šeimą, ku
rią dabar globoja našlė Ela- 
vickienė, intelegentiška po
nia. Velionis palaidotas iš 
šv. Jurgio parapijos bažny-

kaip 
svarbių 

visuomet

įstojo 12, 
gimę ir

Seetion 
trol Law at 524 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN 
524 Court St.,

įspūdžiais. Bilietus į vaka-Į Važiuosiąs į Lietuvą^ pagel-
•____ __ i-____  ____ j.* -v i Uofi Sxtsilinn acmlp ii’/tprniTv-

NOTICE is hereby given that 
RL 1570 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor a 
Section 107 of the Alcoholic Be 
trol Law at 7121—7123—3rd Ave 
Brooklyn, County of Kings, to Į 
on the premises.

JOHN BOYLE 
7121-7123 — 3rd Ave., Biwfe

NOTICE 
RL 4206 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law s1 
Brooklyn, < 
on the premises.

.March 14 d., 1941 m.

I savaitę aukojo:

J^nushka, Maspeth, N. Y. . . . . .
the" Alcoholic bJIs Daukšys, Newark, N. J. - 

County of Kings,Ato klevukas, Maspeth, N. Y.. . . . . .
,, Brooklyn, N. Y.. . . . . . . . . . . . .

is hereby given tut 
been issued to the

JOHN TELLIAN
Brociįj

Novena prie šv. Juozapo 
pradėta kovo 11 d. baigsis 
19 d. Novena lietuvių ir 
anglų kalba. Anglikams 7:30, 
o lietuviams — 8:15 vaka
rais. Noveną veda kun. A. 
Ignotas, garsus misijonie- 
rius. Kviečiu visus savo pa
rapijiečius ir kaimynus lan
kytis Bažnyčioje, atlikti ve
lykinę išpažintį ir pasinau
doti Dievo malonėmis.

Kleb. kun, I. Kelmelis.

Montreal, Canada

klu
bus 

kon-

Ruošiamas žymiausias 
koncertas

Kovo 30 d., Vytauto 
bo salėje, 4 vai. p.p., 
tikras grandioziškas
certas, į kurį, kaip girdėt, 
suplauks minios Montrealo 
lietuvių.

Šis koncertas ne bus ei
linis, bet retenybė! Progra
moje dalyvaus žymi pažiba, 
dainos žvaigždė Jone Žu
kauskaite iš New Yorko, ku
ri studijavo dainos moks
lus Italijoj, koncertavo į- 
vairiose šalyse, taipgi skam
bėjo jos malonus lyrinis so
prano balsas Romoje. Tą 
tvirtina pasaulinės spaudos 
puslapiai, kuriuose iškeltas 
ir apvainikuotas lietuvaitės 
Jonės Žukauskaitės vardas, 
kaipo žymios artistės daini
ninkės, meno ir dainos pa
sauly aukštai iškilusios žvai
gždės.

Su šia dainos žvaigžde 
drauge atvykta Lietuvoj Vy
tauto D. universitetą lan
kiusi Eleonora Bartkevičiū
tė, „Amerikos” moterų pus
lapio redaktorė, kuri taipgi 
pasirodys Montrealo sceno- 

. je su savo meno dalimi.
Prie šių įžymiųjų viešnių, 

prisidės ir vietinės geriau
sios meno jėgos: mišrūs du

Aido” cho-

Mirė Mikalonis
Vasario 22 d., išvažiavęs 

žuvauti, staiga širdies liga 
mirė Julius Mikalonis, vie
los teisme ėjęs perkalbėtojo 
pareigas.

„Signalas” scenoje
Vasario 23 d. par. salėje 

vykusiai suvaidinta 4 veiks
mų drama „Signalas,” vaiz
duojanti pirmąjį bolševikų 
užpuolimą Lietuvos. Veika
las priminė žiūrovams, kas 
dabar vyksta Lietuvoje. Vai
dinime dalyvavo: Pr. Raz- 
vadauskas, (kurs šį vaidini
mą organizavo) A. Gaputis, 
A. Genevičiūtė, O. Petriky
tė, S. Griganavičius, P. Kup- 
raitis, Pr. Averka, Alg. Ivaš
ka, S. Kučas ir p. Virbic
kas. Žmonių buvo pilna sa
lė ir, matyti, veikalu ir vai- chorai — klubo

rienę galima gauti iš anks
to pas Tarybos sekretorių 
P. Tautkų, Vaišnorą, Vili
mienę, Sakalą ir Navicką.

Į koncertą nelaukite 
ginimų! Eikime visi! 
šaukia tauta! Šaukia 
vergta Tėvynė! Ir, ar 
mielasis broli, turėsi širdį į 
jį neatvykti?

Ne! Tai ne Montrealo lie
tuvis! Kur gal ne vienas 
vilko šautuvą ant pečių sa
vanorių rikiuotėse! O tu, 
sese, ar mažai aukų sudė
jai ant Tėvynės aukuro? 
Mezgei, siuvai baltinius ka
riūnams savanoriams, kurie 
atkovojo Lietuvai laisvę, o 
Ji šiandien rūsčių kalėjimų 
grabe.

Eikš, būk Tarybos eilėse. 
Šaukia iš ten toli trimitų 
trimitai.

Kilkite, kilkite, broliai už 
laisvę tautos, sujunkim ran
kas už nepriklausomybę Lie
tuvos.

TŪV.
LIO,

ra- 
Čia 
pa
tu,

Pa vergti) jų Aidas.

KAZIMIERO ŽVIRB-
O.P. MISIJŲ MARŠ

RUTAS

Nuoširdžiai dėkodamas vi
siems jį sveikinusiems var
dadienio proga (kovo 4 d.), 
T. Kazimieras Žvirblis nuo
lankiai prašo „Amerikos” 
skaitytojus - rėmėjus prisi
minti maldose savo brolius - 
sesutes sekančiose parapijo
se:
Kovo 9 — 16, Šv. Petro ir

Povilo, 12259 Emerald Av., 
Chicago, Ill.

Kovo 17 — 30, Visų Šventų
jų, 10809 S. State St., Chi
cago, Ill.

Bal. 6 — 8, Šv. Vincento, 408
Tabor St., Pittsburgh, Pa. 

Bal. 13 — 15, Dangun Įžen
gimo, 1529 Metropolitan 
St., Pittsburgh, Pa.

Geg. 5 — 11, šv. Juozapo, 
318 — 5th St., Donora, Pa.

Birželio 4 — 13, Šv. Antano, 
1515 So. 50th Ave., Cicero, 
Ill.

bėti Stalino saulę užtemdy
ti.

Rochesterio lietuviams tik
ras džiaugsmas, kad tokie 
energingi lietuviai jaunuo
liai stoja į bendrą darbą su 
senaisiais lietuvai gelbėti.

Puskarininkų ir leitenan
tų skaičius vis didėja. Sun
kiau su kapitonais. Kleb. 
kun. Bakšys gavo kapitono 
laipsnį. Reikia dar 2-ro ka
pitono, pulkininko, generolo. 
Kadangi maršalui reikia į- 
nešti $1,000, tai jau 
lo titulą paliksime 
gesnėms kolonijoms, 
nai maršalo titulas 
žintas Worcester!© par. kle
bono kun. A. Petraičiui, ku
ris Lietuvai gelbėti jau pa
aukojo $405. Kas nori mar
šalo kardą iš jo paimti, tu
ri Lietuvos gelbėjimo reika
lams būti kur 
nis.

Iš pavienių 
ta $10.00; šv. 
Petro-Povilo draugijos pa
skyrė po $10.00. Dabar jau 
su aukščiau surinktomis au
komis Federacijos skyrius 
turi $204.00. Ruošiamasi 
trumpu laiku surinkti dau
giau. Tegyvuoja Rocheste
rio lietuvių savanorių Lie
tuvai gelbėti legijonas!

Štab. virš, viršyla,
Ant. žiemys.

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4942 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 139 58th St. & 136 57th St.. 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the primises.

ORIGINAL MAGNET. INC.
139 58th St. & 136 57th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4935 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 4224—3rd Ave., Borough of 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

KIBE LIQUORMAN
4224—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1277 has been issued to the undersigmed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156 7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS ROACHE
156 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7100 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 7201 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN M. SULLIVAN
7201 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1285 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 161 5 th Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. MITCHELL
161 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1697 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 321 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
or. the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(Moriarty & Reilly Tavern)
321 5th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1765 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 315 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

Moriarty & Reilly Tavern
315 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that license No. 
RL 1544 has been issued to the undersigmed 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6816—4 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bcu consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER
6816—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1491 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 328 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ROGERS
328 Union Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1844 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 408 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5687 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 964 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the promised.

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

. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1417 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 964 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L—57 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 941 Coney Island Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1433 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 343 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RONALD YUREWICZ
343 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1255 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 109 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

" ’ck rf — - - - - - - - - - - - Kl' jzmantas, Richmond Hill, N.
NOTICE is hereby given that Ik ■. -- —
RL 1453 has 1----- '■---- J *- ■'
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at A.vwa.u /xve.,
Brooklyn, County of Kings, to\B ■
on the premises. 

FRIEDA FELDER r
193 Howard Ave., Broob ===

NOTICE is hereby given that 1 
RL 7099 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 1)7 of the Alcoholic Be, 
trol Law at 600—6th Ave., į, 
Brooklyn, County of Kings, to !»• 
on the premises. 

ALEXANDER SKOCZB 
600—6th Ave., BroolljB

NOTICE is hereby given t_
RL 1415 has been issued to the x 
to sell beer, wine and liquor at > 
Section 107 of the Alcoholic ife 
trol Law at f 
Brooklyn, County of Kings, to k 
on the premises. 

LEONARD STROBE! 
220 Wyckoff Ave., Brajį

NOTICE is hereby given that L 
RL 1521 has been issued to the 
to sell beer, 
Section 
trol Law 
Brooklyn 
on the premises. 

3472 Fulton 

NOTICE is 
CTR 26 has 
tc sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Be 
trol Law 
Brooklyn, 
on the premises. 

918 Halsey St.,

Notice is hereby given that U— ,
HL 264 has been issued to the DUO AlytclUS IP 
to sell beer, wine and liquor at J
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 55 Pierrepont St, ~ .. . v —
Brooklyn, County of Kings, to letį$lk013] CrcOrgljeVlC 10- 
on the premises. .

PIERREPONT HOTEL OWOV DUO VlllliaUS apy- 
55 Pierrepont St., n...u»—

NOTICE is 
L—628 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 1 
Brooklyn, County of Kings, to le 
off the premises. 

ALL..................... ...
1082 Bergen St.. __

NOTICE is hereby given that 
RL 1282 has been issued to the a 
to sell beer, wine and liquor at ra 
Section 107 of the Alcoholic Bera 
trol Law’ at 426 South 5th St, 8? 
Brooklyn, C 
on the premises. 

MATEUSAS SIMONAM® 
426 So. 5th St., Brodįi

NOTICE is hereby given that

hereby given that L min i i „ M V
been issued to the k foa Klaut, Brooklyn, In. Y. . . .

■r, wine and liquor at F . - v . - „
7 of the Alcoholic Be inriia Janusomene, Brooklyn, 
at 193 Howard Ave., J

' į aukas nuoširdžiai dėkojame.

; BOTOS LIEW
Uta paskutinės žinios 

. sausio 12 i įvykusius 
that Javoje komiškus „rinki- 
othtt’ į Sovietų Sąjungos 

>t tne Aiconoiic ,
220 Wyckoff Aye., į jusiu tarybą.

jįrinktŲj'if sąstatas yra

wine and liquor at 
107 of the Alcoholic 
v at 3472 Fulton St. I 

County of Kings, to be

JAMES SCHMIDT 
St., BrooQ

hereby given that L 
been issued to the 
wine and liquor at

R aukščiausiąją ta- 
-M. Gedvilą nuo Tel- 
ygardos; P. Kareckas 
iaulių; S. Nakaitė nuo 

io; S. Neris-Bučie
ne Utenos; J. Stimbu- 
nuo Tauragės, raudon
oj generolas Vasilijat 918 Halsey Str., w - - -

County of Kings, to teEgw QUO Ukmergės, A. 
emises. °

ARCADIA BALLROOM Ą
2L, Brook®

duo Kauno; J. Pa
ulio Mariampolės; A.

loliij generalgubernato-

Y.

Si 
jais 
prai

BrooiįJ 

hereby given that Lsi- 
and liquor1 ?‘t°reuii^ tybiu tarybą — I. Jo- 

i082h%eArį°Įolistr«tebl nuo Kretingos apy-
; K. Preikšas nuo Tel-

ALBERT MULLHl^yeūCiova nu() ^ažei- 

 

■J Šmuel - licik, Movšos

Meskup nuo Šiaulių 
•; K. Trečiokienė nuo 
crises'’ of LinBS' t0l*i kaimų; J. Klezisnuo

S. Petrulis nuo 
NOTICE is hereby given that la ®i BeliaUSkaS 
RL 1283 has been issued to the a jj' p Kutka 
to sell beer, wine and liquor at re ’ 
Section 10 < of the Alcoholic Bera r į MOCaUHS 
trol Law at 281 Nostrand Ave.,

; V. Vitkauskas

marsa-
turtin-
Laiki-
pripa-

kas duosnes-

narių surink- 
Jurgio ir šv.

WHOLESALE & RETAIL 
BEER, WINES & LIQUORS

rap< 
mis: 
tas 
sues 
kult

E 
Lie! 
Kre 
veil 
prie 
kvi< 
šini

Š 
mir 
Bus 
rye 
Pal 
eiti 
pos

I 
ku< 
ras 
M.

Pa
niro 
nuo 
nuo 
nuoBrooklyn. County of Kings, to te 

on the premises. 
<

281 Nostrand ____ . ___ _

NOTICE is hereby given that li 
RL 1606 has been issued to the __ ______  ____
to sell beer, wine and liquor at to , ,, TT,
Section 107 of the Alcoholic B^simikov nuo ukmer- 
trol Law at 406 So. 3rd St, fe i , - i •
Brooklyn. County of Kingą, to tel į SUODIS DUO Sakių', 
on the premises. ,, , . _ T-

| 1 V 1 I 1 I OX- O, —— • « • • V •
CLIFTON BAR & GRILL.) q; g. FllipUVlClUS 
•strand Ave., Brooklr. 1 JF

laseinių; L. Tomkyte

WALTER AMBROSE I 
■106 S. 3rd St., BrodM

NOTICE is hereby given that Ii 
RL 1266 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law ar 384 Broadway a- 
vision Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on the , 

HARRY GRAFF 
(Kingsley Bar & Grilll

Bradway a-k-a—321 Division J, 
Brookin

384

i; M, Vasiliauskaitė 
uno kaimų; E. Ge

ltė nuo Vilkaviškio;
itytė nuo Mariam- 

; V. Krėvė - Mickevi- 
hhiio Seinų; J. Narkevi- 

 

mo Trakų; V. Kuzma

tų 
Pa 
tęs 
žir 
Ja
Jut 
Ka 
ras 
vai

siv 
ne.

N.

žiu; 
nuo 
puc 
Spr 
pon 
Dar 
ram 
sien 
ačiū 
vest 
reng 
gos.

NOTICE is hereby given that lira iu,,,,, 
RL 1496 has been issued to the ai MjiUUS, PclVOl u6D110“ 

Boltruško nuo Vil-
B^ugNboTBA‘l vakarinės; Mamert 

iejevič nuo Vilniaus 
ės ir A. Jonaitis nuo 

kaimų apygardos.

‘Brinkimų" išvakarėse 
/att ?L5rNo^1ri0,iAv^,S®^va’’ kalbėjo apie 

ntinį dalyvavimą 
. Paskelbus so- 

Brooklr- hs davinius, ta pati 
notice is hereby given that w fbLietuva” šneka apie 
RL 1971 has been issued to the u .
to sell beer, wine and liquor at komunistų ir
Ronfior, in? of the Alcoholic BenS , ,,

755-9 McDonald a«i Kulį bloko pergalę, 
ta pat yra priversta 
inti, kad „klasinio prie
igai, kad ir gavę per 

naikinantį smūgį, 
_ šiais būdais bandys 

Section 107 of the Alcoholic Bevcjtj j , TnHol
trol Law at 222-7th Avenue., B' , ^Oą. 10061

Wie revoliucinį bud- 
V sušunka oficiozas, 

pat bolševikų partijos

to sell beer, wine and liquor at Si 
Section 107 of the Alcoholic Bere? 
trol Law at 399 Nostrand Ave., 4 J 
nam Ave., T___ ___________
Kings, to be consumed on the

HARRY NUDEL & LOUIS 
(<i-b-a Buckhorn Grill) 

Nostrand Ave.,
Putnam Ave., B

399

NOTICE is hereby given that U 
RL 1432 has been issued to thesis 
to sell beer, wine and liquor at 
Section I*" *......................... “
trol Law __ _ _______ ___ _ _
Brooklyn. County of Kings, to bi 
on the premises.

HAROLD F. & WILFRED H. 
Hal—Will Bar & Grill 

1058 Nostrand Ave., I si
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 7___ ________ ..
103 Ditm.ns Ave., Borough of * 
County of Kings, to be consrasi 
premises.

RAYMOND SCHUBERT 
755-9 McDonald Ave. & 101-103 DŽS 

Brookh

NOTICE is hereby given t.._. 
RL 1G30 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at

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

DAVID RAINSFORD t 
MICHAEL TIERKEY

Ave.. BrooklT-222.7th

•lityje mūsų laukia 
11 kova, kuri eis juo

NOTICE is hereby given that License No 
RL 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 239 Irving Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES MACK-MACK'S TAVERN 
239 Irving Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1259 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 4723—4th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JOYCE & MARTIN HOGAN 
1723—4 th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1849 has been issued to the undersigned 
lo sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol T aw nt 42 Johnson Street. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHNSON ADAMS RESTAURANT CORP. 
42 Johnson St., Brooklyn, N. Y.

Tel.: S - 4747

Dr. M. J. COLNE^.,į didesni ^us 
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam SaulOs Sp 
Diathermy, ir kitus m 
kus išradimus nuo aukštu 
žemo kraujo spaudimo, 
Ir širdies Ilgy. Re 
Tonsils ir odos Ilgu, su 

pasekmėm.

I laimėjimai ir priešo

*fek,N Y.
^J®Į kuopos susirin- 

fryto Kolumbo Vy- 
Ieškoma nauja

Tel. HArrison 6 -1693

Bi 
vyko 
kaltė 
23 n 
prisi] 
vasai 
kę C 
nusią 
Jis t 
puolę 
Lika 
užpul 
Cvek 
tus.

Cve 
Yra J 
sylvai 
kad C

Niel 
žemai, 
abejot

ji. j. siiawwiijujs GERAI
W GREITAI P.

f visokios apdraudos - insurance 
Pinti pinigų jums padės tuose i 

pasiruošęs ir patyręs br
I JOS. P. MACH
P "Kth Street

Tel. Virginia 7-11

(Ašakūnas)

GRABORIUS - 
BALZAMUOTOJ AS

Laisniuotas New Yoi 
ir New Jersey valsty

310 John Street

Harrison, N. J.



Kovo

iven that License No. 
led to the undersigned 
1 liquor at retail under 
Icoholic Beverage Con- 
itbush ‘ 
'cunty 
mises. 
VICH 
ct..

Ave., Ext., Bo
ot Kings, to be

SHOP. INC. 
Brooklyn, N. Y.

riven that License No. 
ued to the undersigned 
1 liquor at retail under 
ilcoholic Beverage Con
ti Dyke St., Borough of 
Kings, to be consumed

1STAURANT
: Abraham Resnick 

Brooklyn, N. Y.

notice h u. RL 1570 bu?%! 
to sell
Section 101 
trol Law at?.M 
Brooklyn, 
on the u 
7121-7123 - J

NOTICE h CSJ 

RL 4206 
t0 beet i? X 
Section lOi'oTL^ 

trol Uw at 
Brooklyn, 
on the preiim į 1

221 Wyckoff f >

arch 14 d., 1941 m

erikos” Naujo Intertypo Fondas

.vaitę aukojo

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1864 has been issued to the undersigned RL 1621 has been issued tothe undersigned

riven that License No. 
ued to the undersigned 
d liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
iberty Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

1LDSCH LAGER 
catessen & Rest.)

Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the undersigned 
d liquor at retail under 
Mcoholic Beverage Con- 
jwkirk Ave., Borough of
Kings, to be consumed

S F. GERARD 
’s Tavern)

Brooklyn, N. Y,

given that License No/ 
ssued to theundersigned 
id liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
8th Street, Borough of 
Kings, to be consumed

TOWER, INC., 
Brooklyn, N. Y.

jhka, Maspeth, N. Y. - 
aukšys, Newark, N. J. 
kas, Maspeth, N. Y.....
Irooklyn, N. Y..............

Rlu^i^s ^Mantas, Richmond Hill, N. Y, 
Section m'^įKlant, Brooklyn, N. Y..........
trol Law at m uV B"**1*’. C<4^| 

on the premisa 

133 Howard

a Janušonienė, Brooklyn, N. Y,

kas nuoširdžiai dėkojame.

given that License No. 
sued to the undersigned 
id liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
th Avenue, Borough of

Kings, to be consumed

RE PONZO
Brooklyn, N. Y.

$2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

NOTICE is 
RL 5000 has 
to sell beer, ___ _____ ___ ______
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1 Ridgewood Pl., — 388 Pal
metto Street, Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

ANTON MATZKEWITZ 
JOSEPH STANCIHUS 

Ridgewood Bar & Grill 
Ridgewood Pl.. 
388 Palmetto St.

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

Brooklyn, N. Y.

rl 7099 bu E* t, -.................

SIRGTOS LIETUVOS “ATSTOVAI
Brooklyn, Cwatr ?, 
on the premisa' --------------------- ♦-------------------------------------------------------------------------------------------

99

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5329 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 595 Union Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY VERRUTO & JAMES CURCIO 

d-b-a Miami Restaurant
695 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

to sell beer, wine and liquor at retail under ' 
Section 107 ~____ _ "
trol Law at 781 Sterling Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMERALD BAR & GRILL 
Graham & Carlin 

Pl., Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beverage Con-

781 Sterling

NOTICE is 
RL 5286 has 
to sell beer, 
Section 107 _ ________ _
trol Law at 1157 Myrtle Ave., 10 Jefferson 
St.. Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

RUDOLPH WENZEL
1157 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
10 Jefferson St.

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

NOTICE is 
RL1490 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
Georges Rest.

657 Broadway, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

, wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

at 657 Broadway,

to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 39 Graham Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KATHERINE NEBORSKY 
& PETER DENISEVICH

39 Graham Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6084 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 1605 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NETTIE GOLDSTEIN 
Tarry Tavern

1605 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4047 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 363 5th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
FRANK ZARZECKI & WITOLD MOSCICKI 

Waverly Tavern Bar & Grill
363 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1256 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law

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

at 36 Morrell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

36

the premises.
FRIEDA GOODMAN

Amalgamated Restaurant & Tavern
Morrell St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that 
RL 5289 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at ___
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 371 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RATTIGAN 
(Seventh Ave. Tavern)

Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

371 7th

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 671 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 145 Franklin Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6590 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 170 Stuyvesant Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LEO PROCE 
Stuyvesant Bar & Grill

170 Stuyvesant Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1743 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4301 4th Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

is hereby given that License No. 
has been issued to theundersigned

4301 4th

JOSEPH T. McGOUGH
(McGough Bros.)

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 1580 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at . ______ ___ _____ _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

LUDWIG MANKĖ
114 Nassau 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- 
114 Nassau Avenue. Borough of

Y.

606—6th

NOTICE 11 w"' 
RL 1415 has bia ii* 

“11 W, wį.
107 of J*! 

trol Law it hi 
Brooklyn, 
on the premiies. " 
a WrtaS*!

*0 sell beer, «« ? 
Section 107 of th i 

T____ _ . i.“

paskutinės žinios 
lisio 12 d. įvykusius 
je komiškus „rinki- 

Sovietų Sąjungos 
ilją tarybą.

ktųjų” sąstatas yra

IR aukščiausiąją ta- 
, , ,---- Gedvilą nuo Tel-

trol Law at jci 2 , _ T_
Brooklyn, comtyV? ?ardos j P. Kareckas 
on the wm™ J _on the premise*

- -

given that License No. 
issued to theundersigned 
nd liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
ourt Street. Borough of

Kings, to be consumed

NOTICE is
CTR 26 has bs- T 
tc sell beer, J 
Section 107 of įT 
trol T.aw cit

._,ulių; S. Nakaite nuo 
-LJio; S. Neris - Bucie-

Utenos
Tauragės, raudon-

Stimbu-

B°rio&’ i generolas Vasilij 
on the premisa. nuo Ukmergės, A

TAVERN. INC.
Brooklyn, N. Y.

ABCADUt- ran.mcj.gca, zx.
918 Halsey St- i nuo Kauno; J. Pa-
VnflAze L t A — _ 1 T ANotice is hereby s 
HL 264 has te uo Mariampolės; A.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
nd liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
ourt Street, Borough of 
: Kings, to be consumed

nas tea J- '
L.“11us nuo Alytaus irSection 107 of the s. , ,
tro! Law at 55 isįj generalgubernato- 
Brooklyn. CantTrfi'r - ° - ° -
on the premisa ' 

PIERREPOMt 
55 Pierrepont St,

:olaj Georgijevič Po- 
r nuo Vilniaus apy-

ACKERMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is befe - 
L—628 has bea 
to sell wine aį įj

given that License No. 
ssued -to the undersigned 
nd liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 

8th St. & 136 57th St., 
•n, County of Kings, to 

primises.
MAGNET. INC.

57th St., Brooklyn, N.Y.

,ybių tarybą — I. Jo-tion 107 of tieyoių Lai yną-------±. JO-

BrXXtni1110 Kretingos apy- 
off the K. Preikšas nuo Tel-

n___ 'T. , , .r V -1082 Berjen SL

given that License No. 
ssued to the undersigned 
nd liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 

—3rd Ave., Borough of 
nd liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con-

LIQUORMAN
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
nd liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
7th Ave., Borough of 

f Kings, to be consumed

lS ROACHE
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
md liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
5th Avenue, Borough of 
f Kings, to be consumed

L SULLIVAN 
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
md liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
5th Avenue, Borough of 
if Kings, to be consumed

J. MITCHELL
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5982 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 67 Jay Street. Borough of 
Bro<klyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1403 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 1843 Broadway—10 Furman 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

CHRISTOPHER SCOTT 
1843 Broadway, 
10 Furman Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1510 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4083 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 705 Blake Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, ’ to be consumed 
on the premises.

VINCENT BORYSEVICZ 
(Linton Park Bar & Grill)

705 Blake Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE
RL1550
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 43 Debevoise Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

is hereby given that License No. 
has been isued to the undersignedSus-mas buvo įdomus nau

jais sumanymais. Atstovai 
pranešė apie Apylinkės sei
melį. Diskusijų komisijos 
raportas priimtas, kuopa do
misi šia veikla. Bus pagir
tas jaunimas, kuris disku- 
suos ir domėsis Lietuvos 
kultūriniais klausimais.

Kuopa nutarė paskirti $5 
Lietuvai
Krepšinio komanda gerai | 
veikia. Ši sekmadienį žais, 
prieš Bronxą. Nutarta pa
kviesti Philadelphijos krep
šininkus.

Šį sekmadienį kuopa pa
minės šv. Kazimiero šventę. 
Bus bendra komunija, pus
ryčiai. Dalyvau visi nariai. 
Pakviestas kun. Collins. Pra
eitų metų veikliausias kuo
pos narys bus apdovanotas.

Pranešta, kad paruošta 
kuopos istorija, kurios nuo
rašas nusiųstas vyčių tėvui 
M. A. Norkui.

Gelbėti Fondui.
gerai|

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1167 has been issued t the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 184 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALICE P. HAMILTON 
Executrix of Estate of Lester Hamilton 

184 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 251 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 

1 Law at 408 Jay Street, Borough of Brook
lyn, 
the

■108

County of Kings, to be consumed 
premises.
KURLAND WINE & LIQUOR, INC.
Jay St., Brooklyn, N.

off

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
W22 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
318 Court St., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed off the premises. 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7129 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 427 Wilson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AMELIA BUSH
427 Wilson Ave.» Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1372 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 914 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

914

the premises.
MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar & Grill

Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1449 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law ot 280 
Brooklyn, County 
on the premises.

LITHUANIAN

Union Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

280 Union Ave.,

AMERICAN CITIZENS 
CLUB

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given vtint License No. 
RL 4981 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 675 Fulton Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL STERN
675 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

trol Law at 1054 
Brooklyn, County of 
on the premises.

HENRY 
Broadway

1054 Broadway

FITSCHEN 
Bar & Grill 

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1754 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 650 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JULIAN MACH 
Waterfront Bar & Grill 

Ave.. Brooklyn, N.650 3rd Y.

43

the premises.
PARAMOUNT RECREATION 

CENTER, INC. 
Debevoise Pl., Brooklyn, N. NOTICE is hereby given that License No. 

CW 8 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 386 Troutman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB
386 Troutman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1525 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PATRICIA HILLS & CARL SHROPSHIRE 

(Colonial Inn)
1015 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given that License No. 

RL 6805 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 444 Melrose St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ETTORE WEGHER
444 Melrose St., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE 
RL 4117 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

is 
has

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1291 Nostrand Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 296 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Avenue X, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICOLO POLACCO
(Welcome Rest. Pizzeria Napolitana) 

284 Avenue X, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1288 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 5311 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SETTEMBRINO NATALE 
(Savoy Tavern)

3rd Ave., Brooklyn, N.5311 Y.

NOTICE is 
RL 6089 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at _____  ___  __ ________„„
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

FRED GUGLIELMELLI
1513-1515 69th St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1513-1515 69th St., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
Rl. 7054 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 152 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD SUROWIEC
152 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 4072 has 
to sell beer, 
Seciion 107 
trol Law at 
Broiklyn, .. „ .
on the premises.

JOHN J. McNIECE. ADM., 
1058 Bedford 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- 
1058 Bedford Ave., Borough of 

lounty of Kings, to be consumed

RL 1722 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 4-5 Newkirk Plaza, 600-2 
16th St., Borough of Brooklyn. County 
Kings, to be consumed on the premises.

LA SALLE R. & F. CO., INC.
4-5 Newkirk Plaza, 600-2 E. 16th Street, 

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1276 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 722 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

VICTOR LAZARO
722 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

E. 
of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4092 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 214—89th St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN GUCWA
214—39th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4151 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 1350 Myrtle Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINIC VACCARO
1350 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4952 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 279 Wyckoff Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HAEMER
Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 143 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 Bedford Ave., cor. Dean St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

UNITY CLUB ------------------ ■■■"
Bedfrd Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4166 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 807 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

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

Venclova nuo Mažei-
MovšosSSiignuel -Iicik.

^skup nuo Šiaulių
T nm .4 IBf • I 'v> m Iri VX -v-x re re z-x

RL 1282 has bee jį

trol law at IS į 
Brooklyn, Coat, į j 
on the premha 

MATEISI;
426 So. 5th Su

NOTICE ištekt- 
RL 1283 has te a 
to sell beer, toe. 
Section 107 of th h 
trol Law at 51 
Brooklyn, Cotnty tfL 
on the premia

CLIFTOb ill 
281 Nostrand An,

nuoK. Trečiokienė 
kaimų; J. Klezis 
S. Petrulis nuo

F. Beliauskas
; P. Kutka

L. Močanas
V. Vitkauskas

Filipavičius 
L. Tomkytė 
Daniil Jefi-

nuo
Pa-
nuo
nuo
nuo
nuo

S.
NOTICE blefeF ,
rl 1606 baste- Jaiuiu;
section iK.d ih upikov nuo Ukmer- 
troi l»w it«r y . _
Brooklyn,et suopis nuo Sakių; 
on the prenuss. . _

valih: .nskiene nuo Kauno
406 S. 3ri St,

NOTICE is bstšj n 
RL 1266 has ha ai 
to sell beer, šia ai 
Section 107 sf feC 
trol Law ai t-l h 
vision Ave„ Butė: 
Kings, to be

MCI
IKisysk; k 

384 Bradway a-k-t-t

M. Vasiliauskaitė 
ino kaimų; E. Ge- 

nuo Vilkaviškio; 
litytė nuo Mariam- 

Krėvė - Mickevi- 
Seinų; J. Narkevi-

o Trakų; V. Kuzma

Vietinis.

Padėka
Vasario 22 d. Aušros Var

tų par. bažnyčioje kun. A. 
Paniekas suteikė moterys
tės sakramentą Idai Sku- 
žinskaitei ir Pranui Vainiui. 
Jaunevedžių palydovai buvo 
Juozas Remeika ir Stella 
Kauliūtė. Giedojo par. cho
ras, varg. 
vau jamas.

Vestuvių 
sivienijimo 
ne.

Lubinsko vado-

puota įvyko Su
šalėję, Brookly-

279 Wyckoff

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

NOTICE is 
RL 1615 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 949 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N 
919 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5293 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 231 Barbey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON RASCHER
St., Brooklyn, N. Y.231 Barbey

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
RL 1751 has 
to sell beer, wine an 1 liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1012 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER P. PALKER 
1012 Ralph Ave., Brooklyn, N. Y.

OF BROOKLYN, INC. 
cor. Dean St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1501 Newkirk Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

given that License No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
5th Avenue, Borough of 
>f Kings, to be consumed

TY & JAMES REILLY
& Reilly Tavern) 

Brooklyn, N. Y.

BLW» taus; Pavel Semio- 
loltruško 

tro! uwat^karinės; 
nam Avė., Botraa _ . w ’
Kings, to be tttss 

HARRY HUDUI 
(d-U Be 

399 Nostrand Art 
295 Futnam An.

nuo Vil- 
Mamert 

liejevič nuo Vilniaus 
ir A. Jonaitis nuo 
kaimų apygardos.

given that License No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

Alcoholic Beverage Con- 
latbush Ave., Borough of 
>f Kings, to be consumed

TY & JAMES REILLY 
& Reilly Tavern

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is bei* r 
RL 1432 has bea s 
to sell beer, ra e i 
Section 107 of fe k 
tiol Law at H0Js 
Brooklyn, GoTo d t 
on the premisa .

HAROLD F. i o Įse.
Hat-ICk 

1058 Nostrand An.

J. Sku-
Yorke, 

visiems 
ypač J.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6591 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 945 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET & ANTHONY TRIFIRIO 
945 Liberty Avė., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1746 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 470 Court St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS J. CUNNINGHAM 
470 Court St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and - rV> retail under 
Section 107 of t’r- X. t’ Wage Con
trol Law at 2062i-rynin trough of 
Brooklyn, County ' * consumed
on the premises. , 

MORILLOj
2026 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1383 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 1325 Flatbush Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY J. FREY
1325 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

42nd Street, Borough of

NOTICE is 
RW 671 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 210
Brooklyn. County of Kings, to be consumco 

on the premises.
FERDINANDO ELEFANTE

210 42nd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 861 has been issued to the undersigned 
to sell beer and 
tion 107 of the 
Law at 6326 
Brooklyn, County 
on the premises.

ADOLPH KOLB 
6326 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

wine at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
Avenue N, Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1501 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquoi- at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
321 Grand St..

Grand Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

VALEN, Jr., 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5001 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 1104 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HOWARD JACOB SCHULTZ 
1104 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1784 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 38 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART STREET TAVERN, INC. 
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

■ given that license No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
i Alcoholic Beverage Con- 
>—4th Ave., Borough of 
>f Kings, to b^ consumed

’. GALLAGHER
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 
i Alcoholic Beverage Con- 
Union Ave., Borough of 

of Kings, to be consumed

’inkimų” išvakarėse 
etuva” kalbėjo apie 
'Gentinį dalyvavimą 

Paskelbus so- 
davinius, ta pati 

Lietuva” šneka apie 
išką komunistų ir 
ų bloko pergalę,” 
pat yra priversta 

i, kad „klasinio prie- 
ai, kad ir gavę per 

naikinantį smūgį, 
Ktaibiais būdais bandys

Jaunavedės tėvai, 
žinskai, gyv. New 
nuoširdžiai dėkoja 
puotos dalyviams, 
Spranaičiams, Rupkevičiams,
poniai Walter ir jos dukrai 
Daratai, Bukšniui, Barbe- 
rams, Ant. Simulėnui ir vi
siems kitiems. Nuoširdus 
ačiū vyčiams už dainas per 
vestuves, taip pat ir už su
rengimą „shower” pramo
gos.

SUIMTAS ŽMOGŽUDYS

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is
RL 1300 has
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3608 Clarendon Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTON J. WENZLER
3608 Clarendon Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1856 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 324 Lincoln Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD FREIBERG
324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.

)NY ROGERS
Brooklyn, N. Y.

' given that License No. 
isued to the undersigned 

and liquor at retail under 
: Alcoholic Beverage Con-

Jay Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

.ICATESSEN INC.
Brooklyn, N. Y.

r given that License No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

e Alcoholic Beverage Con- 
oney Island Ave., 
y of Kings, to be 
■d.
K J. McGRATH 

Ave., Brooklyn,

Borough 
consum-

N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under

e Alcoholic Beverage Con- 
Halsey St., Borough of

of Kings, to be consumed

’ SPIRITS. INC.
Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
y Island Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

CK V. MELIA
Ave., Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

le Alcoholic Beverage Con- 
3 Broadway, Borough of 
of Kings, to be consumed

LD YUREWICZ
Brooklyn, N. Y.

<y given that License No. 
issued to the undersigned 
and liquor at retail under 

e Alcoholic Beverage Con- 
Graham Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

(TA MUCHA
, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4139 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 2628 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1769 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 226 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

MARTIN DURKIN
226 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

NOTICE is berete 
RL 4071 has bee S 
to sell bee, ra B 
Section 107 of th į' 
trol Law at 15S4 į 
103 Ditnns Aw, 
County of Kiss. *1 
premises.

RATIOS1* 
755-9 McDonald Aw I

nu tuou u<» ,
to sell beer, ra c 
Section 107

Brooklyn. C-renay - 
on the premise. - 

DAV® Bb. 
id®l

222.7th Ave..

nūsų darbą. Todėl
troi uw at a-s. me revoliucinį bud-
RrnnVIm CflffltrD C

Bronxo detektyvams pa
vyko suimti stambų nusi
kaltėlį, George Joseph Cvek, 
23 metų amžiaus. Suimtasis 
prisipažino pasmaugęs š.m. 
vasario 4d. Bronxo moteriš
kę Catherine Pappas, gyve
nusią 1035 Grand Concourse.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1155 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 109 Nassau St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Tel: S-IW

Dr. M. H

sušunka oficiozas.
■ bolševikų partijos 
„Tiesa

tyje mūsų
ova

sako, kad
laukia

kuri eis juo 
didesni bus 

imejimai ir priešo
juo

jimai
148 60

Vartojam
Dlathermy,111 v. _ . .
kus ifradt'J cių kuopos susirin-
žemo kraujoKolumbo Vy
ti širdie* ; T v.je. Ieškoma naujaTonslls ir _

brinkimams.

Tel. HM-

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5688 hns been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 15 Throop Ave.. & 574 Broad
way. Borough of Brooklyn. County of Kings, 
to be consumed on the premises.

SAMUEL ALLEN & EMIL WALDMAN 
(Tri Corner Bar & Grill)

15 Throop Ave. & 574 Broadway.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4964 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 217 5th Avenue, 
Brooklyn. County of Kings, to 
on the premises.

THOMAS WYNNE____ _______
(5th Ave. Bar & Grill)

217 — 5th Avenue, Brooklyn, N. Y.

Borough of 
be consumed

Brooldyno Lietuviai Graboriai

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyerS -1158

Joseph Le Vanda

Jis taip pat prisipažino už- Į 
puolęs ir apiplėšęs penkio
lika kitų moterų. Plėšimu, 
užpuldinėjimu, vagystėmis 
Cvek vertęsis visus metus, 
tus.

Cvek gimęs Harrisburg. 
Yra sėdėjęs kalėjime Penn- 
sylvanijoje. Policija skelbia, 
kad Cvek yra lenkų kilmės.

Niekas negali nupulti taip 
žemai, kad galima būtų pa
abejoti apie jo atsikėlimą.

AMUS GERAI PIRKTI
RBA GREITAI PARDUOTI

---- 5

lokios apdraudos - insurance reikaluose sutau- 
iti pinigų jums padės tuose reikaluose pilnai

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

LaisniiW^. 
ir New^

JOS. P. MACIIULIS
85th Street Woodhaven, N. Y

Tel. Virginia 7-1896

NOTICE is 
RL 1196 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT JABLONSKI 
269 Norman

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

Brooklyn, N. Y.

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

trol Law at 11 Newell Street, Borough cf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN IIALONSKI
11 Newell St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1696 lias 
to sell beer, 
Section 107

License No.NOTICE is hereby given that 
RL 4978 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 804 3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK KLONOWSKI
Avenue, Brooklyn, N. Y.804—3rd

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

NOTICE
RL 1638 ..... . . .. .
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 
Brooklyn, County 
on the premises.

TWENTIETH 
52 Meserole

Meserole St., Borough of 
of Kings, to be consumed

st.,
CENTURY TAVERN 

Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
RL 1459 has ___  _____  „
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 96 Berry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHEN J. SALAYKA
96 Berry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1236 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I aw at 1S01 10th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TTHOMAS S. KIRNAN 
1801 10th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
Rl, 4175 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 247 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of kings, to be consumed 
on the premises.

S. & G. RESTAURANT & BAR, INC. 
247 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

JCS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse 

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

OIOIOIQ

Tel. EVergreen 7-1645 Lie. No. L-886

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

Kampas Roebling Street

TAI YRA GERIAUSIA VIETA

PIRKTI SAVO GĖRIMUS

DIDŽIAUSIA, GERIAUSIA, ŽEMIAU- Ofįp
SIU KAINŲ IR LABIAUSIAI

E”! BSD’iaSK

PATIKIMA GĖRIMŲ KRAUTUVE ghgg

BROOKLYNE

.OIOIOTOIOIOIOIOIOIO .PIOTOIO

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Laisniuotas Graborius ir 
Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Namas tas pats, tik miesto pa
tvarkymu pamainytas numeris 
buvusio 107 Union Avenue.

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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PREZIDENTAS SMETONA NEW YORKE
Kovo 10 d. 8 vai. rytą „Ar

gentina” laivu į New Yorką 
atvyko Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Antanas Sme
tona su žmona. Laive juos 
pasitiko J.A.V. valstybės de
partamento atstovas, Lietu
vos ministeris pulk. Povilas 
Žadeikis, gen. ] 
Budrys ir daug amerikiečių 
spaudos atstovų. Laive pre
zidentas turėjo ilgokus pa
sikalbėjimus su laikrašti
ninkais, kuriems atvirai pa
reiškė, kad Lietuvos, Latvi
jos ir Estijos užgrobimas 
yra tamsiausio banditizmo 
darbas. Jis pareiškė savo 
gilų įsitikinimą, kad Lietu
va, Latvija ir Estija at
gaus savo nepriklausomybę. 
P. Smetona taip pat pažy
mėjo savo gilų dėkingumą 
Jungtinių Amerikos 
bių vyriausybei už 
čia apsigyventi.

Uoste įžymiuosius 
pasitiko gausus New Yorko 
lietuvių būrys, p. Smetonų 
duktė Marija su savo vyru 
pulk. Al. Valušiu, p. J. Tū-

belienė, Lietuvos Preziden
tui Priimti Komiteto nariai, 
generalinio konsulato ata- 
šės V. Stašinskas ir A. Si
mutis. Poniai Smetonienei 
įteikti du bukietai gėlių. P. 
Smetonai pasisveikino ir su- 

min. x uvnas sipažino su visais atėjusiais 
konsulas J. pasitikti.

Valsty- 
leidimą

svečius

Iš uosto svečiai palydėti 
į Pierre viešbutį, kur jiems 
komitetas parūpino kelioms 
dienoms viešnagę. Kelyje į 
viešbutį prezidentą ir paly
dovus palydėjo New Yorko 
miesto policijos atstovai, su
teikdami miesto pagarbą.

Kovo 11 - 12 dd. pas pre
zidentą lankėsi daug svečių, 
lietuvių ir kitataučių. Kovo 
12 d. jis atsilankė Metro
politan operoje. Tą vakarą 
ėjo „II Trovatore” opera, ku
rioje svarbiausią vaidmenį 
(Azučenos) turėjo Ona Kat- 
kauskaitė - Kaskas.

Kovo 13 
tyje įvyko priėmimo vaka
rienė, apie kurią teks para
šyti kitame numeryje.

d. Pierre viešbu-

i neturėdama laiko ką. nors 
paruošti - pagaminti, aukoja 
pinigus ir 1.1. Ir taip kiek
viena, kaip gerosios bitelės, 
iš savo geros ir kilnios šir
dies sunešė įvairiausių ska
numynų ir „draugiška ar
batėlė” buvo didžiausias pa
sisekimas. Pilnutėlė mokyk
los salė vienšnių ir svečių. 
Įvairiausių užkandžių aps
čiai, net nepajėgta viską su
valgyti.

Bilietas buvo tik 25 cen
tai, gi gryno pelno garbin
gam tikslui atliko keliasde
šimt dolerių. Arbatėlės po
kyliui vadovavo pati treti
ninkių pirm. Ona Šarkaitė. 
Gražias kalbas pasakė Ona 
Rimidienė, Gyvojo Rožan
čiaus draugijos pirmininkė, 
Julė Skarulienė, tretininkių 
sekretorė, Zuzana Gudaitie
nė, tretininkių iždininkė, 
Elena Vaitiekūnienė, šv. 
Monikos draugijos pirminin
kė ir kiti. Taipgi atsilankė 
vietinis klebonas ir p areiš- 
kė savo nuoširdžius linkėji
mus šv. Pranciškaus treti
ninkių Ordinui.

Netretininke.

Parapijos jaunuolių klu
bas rengia Velykų balių (ba
landžio 13 d.), Grand Para
dise salėje, šv. Vardo drau
gija užkviesta dalyvauti ir 
pasižadėjo.

Šv. Vardo draugija svei
kina kleb. kun. Juozą Alek- 
siūną vardadienio proga ir 
linki -jam gausiausių Dievo 
malonių ir geriausios svei
katėlės.

Sodaliečių bendra Komu
nija bus šį sekmadienį, 9 
vai. mišių metu. Narės pra
šomos dalyvauti.

Trečiadienių vakarais, 
Grand Paradise salėje, bū
na laimėjimai ir krepšinio 
žaidimas. Kovo 5 d. mūsiš
kiai buvo susirėmę su švč. 
Širdies par. komanda; pra
laimėjo tik keliais punktais. 
Kovo 13 d. buvo susirėmę 
ir su gera komanda.

nuolyne po kiekvienų mišių.
— Kun. J. Balkūnas kovo 

12 ir 13 d. lankėsi Wash
ingtone Katalikų Centre Lie
tuvos šelpimo reikalais. Vi
soj Amerikoj bus daromos 
rinkliavos Europai sušelpti 
kovo 30 d.

Dr. John Wai u k
161 No. 6th Street

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

En 
Offi

Tel. EVergreen 8-92*$ 
VALANDOS:

8 —10 ryto
1 — 2 po pietų
6 — 8 vakare 

šventadieniais susitariu

Tel. EVergreen 7-6^
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare

Penktadieniais uždaryta

priežiūroje ir vadovy-

Kovo - March 14 d 1

ŠTAI KAIP
skupii žygis.

viai neužmiršti, 
indas išaugintas, 
tliktini darbai, 
aterburio parama.

WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 42 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 1001 Newkirk Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SHAFFER & 
1001 Newkirk Ave.,

NOTICE is 
CTR 32 has 
to sell beer. 
Section 107

SOMERSTEIN. INC. 
Brooklyn, N. Y.

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

at 350 Flatbush Ave., Ext., Bo
to be

Žinutes
PUIKUS JAUNIMO VAIDINIMAS

Kovo 9 d. Apreiškimo pa
rapijos salėje Moterų Są
jungos New Yorko ir New 
Jersey apskritis surengė va
karą kurį vedė apskr. pirm. 
S. Subatienė.

veiklos didelį rei- 
ir svarbą. Ragi- 
priklausyti prie 

Moterų Sąjungos

— Parapijos jaunimo or
ganizacija CYA turėjo sa
vo pusmetinį posėdį, kurs 
buvo labai gyvas. Susirū
pinta ateinančių Velykų pa
rengimu. Be to, rengia sa
vo gražų vaidinimą. Jau
nimas turi savo sėkmingus 
suėjimus antradienio va
karais mokyklos auditorijo
je.

— Choras energingai ruo
šiasi „Septynių žodžių nuo 
Kryžiaus” kantatai, įvyk
siančiai Verbų sekmadienio 
vakarą.

— P. J. Jankui nuoširdžiai 
pasidarbavus, choras išmo
ko giedoti naujas mišias, 
kurios žavi visus ir melio- 
dija ir choro menišku gie
dojimu. Šios mišios ne kas 
sekmadienį yra giedamos.

— Pirmadienio, kovo 17 
d., vakarą, Apreiškimo baž
nyčioje prasideda rekolekci
jos moterims ir merginoms. 
Rekolekcijoms vadovaus Tė
vas Justinas Vaškys, OEM.

Svarbiausioji programos 
dalis buvo 5 veiksmų dra
mos „Rytų Pilis” vaidini
mas. Pirmos pertraukos me
tu gražiai pagrojo jaunutis, 
bet jau daug žadąs muzi
kantas, Apreiškimo par. mo- 

• kyklos mokinys Edvardas 
Kundrotas. Jis susilaukė nuo
širdaus publikos įvertinimo.

Antros pertraukos metu 
kalbėjo M. Jokubaitė, vieš
nia iš New Haven, Conn.

o—nuoširdžioje kalboje
pabrėžė Moterų Sąjungos 
vertę, sąjungiečių vieningos 
ir tvirtos 
kalingumą 
no visas 
garbingos
ir bendrai dirbti Dievo ir 
tėvynės naudai. Viešnios į- ' 
spūdinga kalba visiems pa- ' 
liko atmintina. Kalbėjo ir 
„Amerikos” red. J. B. Lauč- 
ka.

Šv. Jurgio par. CYA dra- ' 
mos grupė savo gražiu su- 
vaidinimu visus nustebino. 
Drama „Rytų Pilis” nėra 
lengva suvaidinti prie esa
mų sąlygų, trūkumų. Patys 
veiksmai buvo kelių atiden
gimų, o vistik viskas sklan
džiai praėjo, nebuvo ilgų 
pertraukų. Šios CYA dra
mos grupės jaunimas labai 
susigyvenęs, kiekvienas iš 
jų visu savo nuoširdumu at
sinešė į reikalaujamą dar
bą, pagalbą viens kitam.

Šiek tiek dėl suvaidinimo: 
Lesono rolę Antanas Ostei- 
ka atliko gerai, atsižvelgiant 
į tai, kad buvo pakviestas 
tik prieš pat vaidinimą. Pri
tyrusiam scenos veteranui 
nesunku buvo sugauti vei
kalo reikalavimus. Tenka jam 
padėkoti, kad jis mielai atė
jo čia augusiam jaunimui 
į pagalbą. Izabelė — Euge
nija Karpiutė savo laisvu 
vaidinimu nusinešė visų žiū
rėtojų simpatijas. Ji tra- 
giškesnėse vietose puikiai 
mokėjo įsigyventi į savo ro
lę, įdėti visus savo jausmus, 
kad daugeliui iš publikos 
išspaudė ašaras. Jos laiky
sena ir balsas scenai labai 
tinka. Daumantas — Petras 
Geležinis nepasigailėjo savo 
rolei džentelmeniško švelnu
mo. Paskutiniuose veiksmuo
se galėjo būti senesnis.

Vincukas — Aleksas Vai
čiūnas jautriai ir gražiai su
vaidino mirties sceną. Dėl 
savo jauno amžiaus gražiai 
lietuviškai kalbėjo. Anelės 
rolėje Ona Zajankauskaitė 
buvo tikrai nepamainoma. 
Ji aiškiai suprato savo vaiz
duojamos asmenybės esmę,

tuo būdu dideliu naturalu- 
mu visus žavėte žavėjo. 
Taip ir rodėsi, kad visi 
laukia jos pasirodant. Pub
lika entuziastiškai reagavo 
į visus jos pasirodymus sce
noje. Tuo pačiu tenka pa
brėžti, kad Ona Zajankaus
kaitė daug laiko ir daubo 
paaukojo, režisuodama „Ry
tų Pilį.”

Birutė Gerkstytė, kaip 
Agota ir Sofija Jenkauskai- 
tė, kaip Magdė, labai tinka
mai ir gražiai atliko savo 
roles. Jonas Bakanauskas 
Danelio rolėje gal buvo kiek 
per lėtas, bet visuomet sa
vo vietoje. Petrui Jakaičiui 
Minkevičiaus rolėje reikia 
daugiau tėviškumo ir senes
nių veido bruožų. Labai 
charakteringas buvo Juozas 
Vrubliauskas savo rolėje, 
kaip kunigaikštis Severinas. 
Judesiai labai tinkami Bar
boros rolėje Elena Milinavi- 
čiūtė parodė daug sceniško 
laisvumo, tik vietomis jai 
trūko įsigyvenimo ir griež
tumo. Juozas Darnusis, kaip 
Petras, buvo labai tinkamas 
savo vaidyboje įdėjo daug 
nuoširdumo.

Apskritai, visi vaidintojai 
daug paįvairino vaidinimą 
dažnu drabužių keitimu, ge
rai savo žodžius mokėjo. 
Nors daugelio lietuvių kal
ba buvo tarmiška, bet ją 
visi laisvai vartojo. O tar
miškumas pridavė savotiš
kos spalvos.

Visiems vaidintojams su 
O. Zajankauskaitė priešaky
je tenka nuoširdžiai palin
kėti tęsti savo darbą sce
nos mene toliau.

Po vaidinimo vaidintojai 
buvo vietoje pavaišinti. Pirm.
S. Subatienei prašant, visi 
sutiko suvaidinti „Rytų Pi-jbai jaukiai, maloniai. Jubi-

Klebonas pranešė, kad ko
vo 23 d., sekmadienį, įvyk
sta mūsų bažnyčioje baž
nytinis koncertas, kurio pro
gramą pildys Brooklyno vys
kupijos choras, vadovauja
mas prelato Bracken ir mū
sų parapijos choras. Įžan
ga koncertai! nemokamai — 
dykai.

Pakartotinas kvietimas
Amžinojo Rožančiaus dr- 

ja pakartotinai kviečia vi
sus parapijiečius, rėmėjus, 
draugus ir svečius atsilan
kyti į jų ruošiamą laimė
jimų vakarą šį sekmadienį, 
kovo 16 d., 5 vai. vak. Į- 
žanga tik 35c. 
vanos daiktais 
jau paruoštos, 
lankiusieji bus
skaniais užkandžiais. Nuošir
džiai kviečiami atsilankyti. 
Pramogos visas pelnas al
toriui „

Pab Montreal Claras
Kleb. s Aleksiūnui

pagerbti — vardinių proga 
— ketvirtadienį, kovo 20 d., 
7:30 vai. vak., par. salėje 
įvyks labai įdomus vakaras. 
Daug įvairumų, įdomumų. 
Ruošia Gyvojo Rožančiaus 
draugija. Visi parapijiečiai 
maloniai kviečiami atsilan
kyti.

Gražios do- 
ir pinigais 
Visi atsi- 
pavaišinti

PAMINĖTA ŽUDŽIŲ 
SUKAKTIS

. Kovo 5 d. sukako lygiai 
25 metai, kai apsivedė Ka
zimieras ir Ona (Karvelytė) 
žudžiai, plačiai žinomi broo- 
klyniečiai, „Amerikos” arti
mi bičiuliai.

Jie gyvena savo namuose, 
Keap St., Brooklyne. Turi 
gražiai išauklėtą dukrelę 
Mildredą, pasižymėjusią pi
anistę. Šiuo metu ji yra 
Washington sekretorių mo
kyklos mokytoja.

Sukakčiai paminėti su
ruošta netikėta pagerbtuvių 
puota, kurion atsilankė ar
timi draugai, giminės. Da
lyvių tarpe buvo Menderiai, 
Karveliai, Mincevičiai, St. 
Žostaute, Fl. Bernotaitė ir 
kiti. Vakaras praleistas la-

lį” New 
tems.

Į tokį 
publikos 
daugiau.

Jersey sąjungie-

gražų parengimą 
galėjo atsilankyti

lijatai pasveikinti nuošir
džiausiais linkėjimais ir do
vanomis.

K. O. žudžiai nuoširdžiai 
dėkoja visiems artimiesiems, 
paminėjusiems jų sukaktį.

Flatbush Ave., Ext. 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises. 

DU BARRY CATERERS. INC.
350 Flatbush Ave. Ext.. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given 
L 1181 has been issued to 
to sell wine and liquor 
Section 107 
trol I.aw 
Brooklyn 
off the 

1081

NOTICE is 
RL 1842 has 
to sell beer. 
Section 107 of 
trol Law at 2 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DMYTRO WYSOCKI-ALEX KURYLO 
257 Grand St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6886 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BRI CCA 
Park Tavern

271 Jay St.. Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1429 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 547 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 207 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3712—3714—13Ave., Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ANDREW ERCOLINO 
Red’s Restaurant

3712—3714—13 Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby 
has been 

to sell wine and liquor at retail under Sec- 
107 of the Alcoholic Beverage Control 

I.aw at 2 Tillary St., Borough of Brooklyn, 
the

Y.

that License No. 
has been issued to the under sipmed 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

t at 1081 Liberty Ave., Borough of 
, County of Kings, to be consumed 
premises.

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

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

the Alcoholic Beverage Con- 
7 Grand Street, Borough of

N. Y.

N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned

Maspetho Žinios

o 30 d. daugumoje ka
rą bažnyčių bus svarbi 
[liava nuo karo kenčiau-1 
ig tautoms sušelpti, pa
tį. Rinkliava ir pašal- 
paskirstymas yra vys-

į Katalikai amerikiečiai 
ištiesti pagalbos ranką 

šaukiantiesiems.
yskupų komitete yra ir 
jivos skyrius, kuris rū- 
is paremti Lietuvos pa
lijus. Lietuviams yra di- 
i laimėjimas, kad Ame- 
s vyskupai nuoširdžiai 

sį rūpino lietuvių parama.
didelį darbą atliko Ku-

SALDAINIŲ PALOCIUS £»

(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

Tel. EVergreen 4 - 7142

GERIAUSIOS RŪŠIES
Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate

PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasini

(Li 
Smt 
kov 
kiet 
Yor

B 
ami

kirn

tuvi 
mą 
Esu 
sus 
išsi! 
sūn 
mas 
Tell 
kiti 
te 
mu 
Va 
si 
sic 

’ du

12-13 dd. kun. J, 
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUSįi^' .
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPK lankėsi WaSning-

Juozas Ginkus iur katalikų centro į-
„ ,, -je galutinai užtikrinta 

49d Grand Street, Brooklyn,X.L parama. Parody.
įsiškas Lietuvos padė- 

oth^ supratimas ir gilus lie- 
į pabėgėlių atjautimas.

ir ką veikia Ameri- 
talikų vyskupai ken- 

fetjoms tautoms sušelpti, 

 

NOTICE is hereby given that ijfiaHie pasiskaityti aU- 
CL153 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at i 
Section 107 of the Alcoholic „

trol Law at 371—373 0th St, jMTaneSimą, 
Brooklyn, County of Kings, to Ixl 
on the premises.

BROOKLYN 60 CLUB, 
371—373—9th St., Brolį,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5981 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 676 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET 
Driggs 

Driggs Ave.,676

RIVORAITES 
Tavern 

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 
RI1548 has 
tc sell beer. 
Section 107 
trol Law at 704 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
HL 6804 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 1029-31 Cortelyou Rd.. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

SEKLIR, INC.
1029-31 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given t 
RL 1855 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at i 
Section 107 of the Alcoholic B- 
trol Law at 752 Flushing Ave., 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ALBE BAR 
752 Flushing Ave.,

Kings, to b>

& GRILL,

i puslapyje kun. J. Bal-

i Gelbėti Fondo va- 
vė gražių vaisių. Ra- 
puikiai pasirodė. Kaip

sv 
jo 
m 
ni 
v« 
si 
fiNOTICE is hereby given that li 

L-795 has been issued to the s 
to sell wine and liquor at retail. 1 . .,
tion 107 of the Alcoholic Bėrei? VO laukta, NaUlOll All
Law at 1133 Washington Ave., j d J
Brooklyn, County of Kings, to ti 
off the premises.

RAY WOLFF 
1133 Washington Ave., Brolį

NOTICE is hereby given that I 
L—284 has been issued to ths 
to sell wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Bev 
Law at 34 Flatbush Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to Is 
off the premises.

HENNESSY WINE & LIQV 
34 Flatbush Ave., B

NOTICE is hereby given that 
RL 1777 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at B 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 99—5th Ave., 
PL, Borough of Brooklyn, County 
to be consumed on the premises 

PATRICK J. MURH 
,99—5 th Ave., 
6—8—10—Park Pl., 

NOTICE is 1 
RW 299 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 168 _____ ___
Brooklyn, County of Kings, to hiltac olnihiai 
on the premises. JulM s&UUlal

LITHUANIAN ATHLETIC CLR 
168 Marcy Ave., 

NOTICE is 
RW 496 has 
to sell beer 
tion 107 
Law at 
Brooklyn, 
on the premises.

Atlantic Ave.,

NOTICE is 
RW 833 has 
to sell beer 
tion 107 ot 
Law at 485—487 Nostrand Ave., r . . _ 
on the premises.

485—487 Nostrand Ave.,

F 
ži
K

užima pirmą vietą. 
Yorko-New Jersey ra

gavo kvotą bus jau 
s. tik dar ne visos su- 
usiųstos į centrą. Ti-
, kad šiomis dieno- 

isų rajonų kvotos bus

b 
ti 
g 
T 
P

L 725 
t_ _ 
tion
1 .....
County of Kings, to be consumed off 
premises.

JOHN L. GABRICH 
St. George’s Wines & Liquors,

2 Tillary St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1503 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 1274 Fulton St., a-k-a 542a 
Nostrand Ave.. Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

NORMAND REST., INC.
1247 Fulton St., 
a-k-a 542a Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6S02 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 764—40th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 
CLUB, INC.

764—10th St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4081 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 713 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIDNEY JURIS, ADM., 
Estate of Harry Juris

713 Rockaway Ave., Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6472 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 178 Broadway & 850 Driggs 
Ave., Borough of Brooklyn, County 
Kings, to be consumed on the premises.

PETER LUGER, INC. 
178 Broadway
& 850 Driggs Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4038 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 225 Vanderbilt St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WINDSOR TAVERN, INC.
225 Vanderbilt St., Brooklyn,

Y.

N. Y. i wo fondą iš- 
Masės išjudintos, 

darbui paruošta. Lė- 
Dabar — tiesioginis

, Negirdėti, 
utininkai ir

g
I 
v 
s 
1

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1513 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 123 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SERGEI GORBALOFF
123 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5696 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 55 Fourth Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BRIGADIER BAR & GRILL, INC.
55—Fourth Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4176 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 1821 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PAPPAS
1821 Emmons Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 14 66 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 451 East New York Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

QUARANTA'S RESTAURANT. INC. 
451 East New Yrk Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
RI 1593 has 
to sell beer. 
Section 107 ________  ____ ____
trol Law at 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
JOHN MELLNIK & MANUEL MARTINOFF 
112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4933 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 6802—3rd Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IDA VOGEL
6802—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1435 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqqpr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2108 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

2108 Fulton

NOTICE is 
RW 224 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 1833 ______  ______ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ROUMANIAN PEASANTS. INC. 
1833 Strauss St..

NOTICE is 
RW 300 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 206 Wyckoff Avenue, _____ ...
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STEPHAN MAIDL
206 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 225 has been issued to the undersigned 
to sell leer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 12 Carlton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK TECHET
12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 1 
RW 275 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 93g ________  ____ _ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
WILLIAM NOLAN 
936 Glenmore Ave.,

NOTICE is 
RW 508 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 128 ____ _____ _ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

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

hereby given that li 
been issued to th( 
and wine at retail 
the Alcoholic Bereų

! Marcy Ave.,

ką vei- 
socialis-

bėga, o 
i nedirba mūsų nau- 

. . ,,,, J Ar verta kata) i kam r
been issued to the i kada kiti išsijudins? and wine at retail ’

“J- “TL A'?oho'ic nevertėtų tuojau at-47 Atlantic Avenue,!* “ J
county of Kings, to h f kas būtina ir salima? 
emises. 1 °

JOSE AROZOSA
Brtefe

hereby given that 14į 
been issued to the

> and wine at retail-^, ,, , ,
f the Alcoholic BeverulMonnaciją anglų kalba. 

uo5—487 Nostrand Ave.,, . ,t.
Brooklyn, County of Kings, 13S nepriklaUSOmOS 
on the premises. r . ...

WILLIAM PRAHL & FRED JUVOS EUTODOie IStHlgaS, 
IR---.4R7 A..« Broi • rue

]au nebeturi lesų. 
Telephone Amerikoje lietuvių
EV 7 - 1670 VU1

JOSEPH VASTLY
real estate insum!^08 palaiky- 

and life iNsuwoi reikalingus santykius, 
klausimu kalbant, ver- 

 

Residence: ^0 demeslO St.

87-34 90th St., Woodhaves^jliyt^g straipsnis

t 
i 
t 
c 
t 
1; 
s 
t 
k 
š

iau sušelpti būtinai pa- 
reikalingus pabėgė- 

Išvystyti propagandą

— Mus bažnyčioje vienos 
savaitės gavėninės rekolek
cijos prasidėjo kovo 9 d., 
7:30 vai. vak. ’Veda gerai 
žinomas misijonierius, tėvas 
Kidykas, jėzuitas. Pamoks
lus sako rytais 9 vai. ir va
karais 7:30 Rekolekcijos 
bus užbaigtos sekmadienį.

— Šv. Juozapo novenos 
prasidėjo kovo 11 d. Ry
tais 9 vai. giedamos nove- 
nalės mišios už žmones, ku
rie lanko Novenas prie šv. 
Juozapo. Vakarais 7:30 sa
komi pamokslai ir kalbamos 
maldos, užbaigoje teikiamas 
palaiminimas Švenč. Sakra
mentu. Dabar pamokslus sa
ko kun. J. Kidykas, S.J., o 
kovo 17, 18 ir 19 vakarais 
pamokslus pasakys kun. P. 
Ragažinskas.

— Lietuvių Dailės ir Meno 
Ratelis turės paveikslų pa
rodą parapijos salėje, pra
dedant kovo 17 d. Pirma
dienį atidarymas, antradie
nį paskaita, moksleiviams, 
trečiadienį bendra paskaita 
su judomais paveikslais, 
penktadienį choro social, 
šeštadienį paskaita su jud. 
paveikslais ir sekmadienį, 
paskutinį vakarą, Altoriaus 
dr-jos laimėjimų vakaras ir 
paveikslai. Įžanga nemoka
ma, išskyrus sekmadienį. 
Pradžia kasdien 8 vai. vak.

— Choras turi naujų na
rių vajų. Praktikos ir „So
čiai” penktadienių vakarais. 
Choras vyks į Union City 
pamatyti „Kristaus Kan
čios.”

— Parapijos knygynas at
daras sekmadieniais visiems. 
Knygas galima gauti vie-

N.

N.

of

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 310 has been isued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 691 Flatbush Avenue, Borough of 
Brooklyn,, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SALVATORE MILANO 
Parkside Italian Rest.

691 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L—207 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1961 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANNA & JOSEPH FINKELSTEIN 
Marine Wine & Liquor Store

1961 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4037 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 749 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
Louis Little Campus Rest.

749 Nostrand Ave., Brooklyn,

Parapijos
LINDENAUER 
Mansion

Brooklyn, N. Y.

hereby Riven that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

1120 Nostrand Ave., Borough of

Tretininkės pavyzdingai 
veikia

Savo mėnesiniame susi
rinkime šv. Pranciškaus Tre
tininkės nutarė įvesti dar 
vienas mišias, vadinamas 
tretininkės mirties metų su
kaktuvių mišias. Tam tiks
lui reikalingas atskiras fon
das. Kas daryti? Štai, iš
kyla sumanymas surengti 
„draugišką arbatėlę.” Visos 
narės pasižada arbatėlei ką 
nors atsinešti, kad nereikė
tų daryti išlaidų.

Nutarta — padaryta. Vie
na neša skaniai iškeptą di
delį lietuvišką ragaišį (py
ragą), kita — sūrius, trečia,

be

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

ia

jį komitetą, kurs
Lietuvos vadavi-

Ga

rburyje „Amerika” 
*1 nuoširdžių bičiulių. Šią 

jų vardu mus nu-

Angel ij Karalienės 
Parapija

Mūsų bažnyčia per 40 va
landų atlaidus buvo dar gra
žiau išpuošta. Lelijos ir ki
tos gražios gėlės puošė di
dįjį altorių. Monstrancija 
didžiajame altoriuje skendo 
žalumynuose. Sesutės pran- 
ciškietės daug darbo įdėjo, 
už ką joms reikėtų nuošir
džiai padėkoti.

Per 
nyčia 
Buvo

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 30 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1765—86th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN II. 
Benson 

1765—86 St.,

JOSEPH ARAGONA
St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Strauss Street, Borough of

Brooklyn, N. Y. 

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Borough of

visas tris dienas baž- 
buvo pilna žmonių, 

daug svečių kunigų.

Šv. Vardo draugijos su
sirinkime nutarta gegužės 
23 d. rengti pavasarinį ba
lių.

NOTICE is 
RW511 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at , ______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PHILIP LOPEDOTA 
(A. & P. Pizzeria and Rest.)

1120 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6098 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
. UNITED UKRAINIAN SOCIAL

ORGANIZATION. INC.
101 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI. 6092 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 188-190 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
GYMNASTIC ASSOCIATION OF POLISH 

FALCON ALLIANCE 
Nest 14 of Williamsburgh, Inc.

188-190 Grand St., Brooklyn, N. Y. I 128 No.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

i Glenmore Ave., Borough of

& WILLIAM WRAGE
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control'

N. 10th Street, Borough of

HAvemeyer 8-0®į
RALPH KRUC
FOTOGRAFE io uoli veikėja Magd.

65 - 23 GRAND AW
Maspeth, N. Y.

kienė. Be ragini- 
„pakurstymo” iš ša-

i ji nutarė paremti „A- 
os" Naujo Intertypo

Sukvietė pas save 
us jaukiai pramo- 

L Šio pasidarbavimo vai- 
- paramos reikalingas

Fondas padidėjo

LIETUVIŠKAS

RESTORAN

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANG

KOMPANIJOJ
(Kleen Kol Coal Co
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306 Union Avem>L 
Brooklyn, N. I 

Tel. EVergreen 7-7550

atsirastų 19 tokių nuo- 
>1 veikėjų, kaip M. Ka- 

ienė, ir kitose vieto- 
šiemet mums nebetektų 

is intertypo išmokėji- 
Ar atsiras?

v
3

BAR & GRILL Į,1(®as kitas skaitytojas 
redakcijai, kad „A- 

perdaug jau ra- 
apie grynai lietuviš- 

ttikalus, o svarbūs pa- 
i įvykiai pamiršta

jame labai dėkingi už 
pastabas, bet jų ne

daugiau.
as skaitytojau! Ne
it Paimki atviruką

Gaminam valgius 
niško ir lietuviško s " 
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbimo ir 
portuotų degtinių, vi 

vynų ir gero alaus.

Savininkas 
411 Grand Street f 
Brooklyn, N. Y.
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