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NE TUŠČIOMIS RANKOMIS ATVYKAU
- ATVEŽIAU LIETUVOS VĖLIAVĄ

Popiežius Laukia 
Greitos Taikos

Vatikanas. — Popiežius Pi

TeL Evergreen 7. £ bažnyčių bus svarbi 
valandos, pa va nu0 kar0 kenčian- 
iZg2?1* p tautoms sušelpti, pa- 

Penktadieniafeį. i. Rinkliava ir pašal- 
----------paskirstymas yra vys- 

priežiūroje ir vadovy- 
Katalikai amerikiečiai 

ištiesti pagalbos ranką 
aukiantiesiems.

9—12 ryte 
1—8 vakar.

[red J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

tmsburgh Bridge Plaza)

142

skupų komitete yra ir 
vos skyrius, kuris rū- 
j paremti Lietuvos pa- 

Brookijųus. Lietuviams yra di- 
1 laimėjimas, kad Ame- 

— ** vyskupai nuoširdžiai 
ss^ipino lietuvių parama.

idelį darbą atliko Ku-
JNIŲ PALOCIUS p čienybė, ypač jos sek- 
IRIAUSIOS RŪŠIES i”8’ kUn' J°naS BalkŪ’
įdžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
-VAKARIENE Geriausias 

namie iš geriausios Smetonos, AL

----  v ----
o 12 -13 dd. kun. J.

gimams priimami užsakymai. KP£ nas lankėsi Washing-
uozas Cinkus

BrooMj

License No. 
a undersigned 
t retail under 
leverage Con- 
, Borough of 

be consumed

kur katalikų centro į- 
, je galutinai užtikrinta 

^ams parama. Parody- 
" siškas Lietuvos padė- 

rlTi855 hlste^iŠ įpratimas ir gilus lie- 
^7 oMhelįl pabėgėlių at j autimas. 

Brookbm, Cow > ir ką veikia Ameri-
to sell beer, wine and L,„ 
Section 107 of the Alęctįl

ITES
on the premises.

>oklyn, N. Y.

t License No. 
ie undersigned 
it retail under 
Beverage Con- 

Borough of
> be consumed

ALBE BAR t ® ftalikų vyskupai ken- 
p-- A--., j )ms tautoms sušelpti, 

an- 
puslapyje kun. J. Bal- 
jranešimą.

752 Flushing Ave.,

NT, INC. 
rooklyn, N. Y.

t License No. 
he undersigned 
at retail under 
Beverage Con- 

Rd., Borough 
to be consum-

rooklyn, N. Y.

t License No. 
ie undersigned 
at retail under 
Beverage Con- 
t., Borough of 
i be consumed

notice is hereby pratime pasiskaityti 
CL153 has been issued t r 17
to sell beer, wine and liį 
Section 107 of the Aleobsi 
trol Law at 371— 
Brooklyn, County of Kiq< 
on the premises.

37!—373—9th st., Wvai Gelbėti Fondo va- 
notice is hZ^Zįvė gražių vaisių. Ra- 
Ki wine^ndS puikiai pasirodė. Kaip 

p laukta, Naujoji An- 
užima pirmą vietą. 

ray wibrko - New Jersey ra- 
- savo kvotą bus jau 
k k tik dar ne visos su- 
:|isiųstos į centrą. Ti- 

kad šiomis dieno-

tion 107 of the Alcoholk ] 
Law at 1133 Washington! 
Brooklyn, County of Kiį 
off the premises.

1133 Washington Ave.,

NOTICE is hereby gnu: 
L—284 has been issued t 
to sell wine and liquor t 
tion 107 of the Aloobobc 
Law at 34 Flatbush

INC.
ooklyn, N. Y.

jus XII kovo 19 d. priėmė 
3,000 maldininkų, kuriems 
pasakė kalbą, išreikšdamas 
savo troškimą, kad tautos 
ko greičiausiai pasiektų tai
kos.

Visiems Anglams 
Gynimosi, Darbas

Londonas. — Anglijos dar
bo ministeris Bevin pareiš
kė, kad visos moterys ir 
merginos nuo 20 metų ir vi
si vyrai nuo 40 metų am
žiaus bus mobilizuojami ka
ro darbui, nedarant jokių 
išimčių.

Balandžio 5 d. registruo
jami visi vyrai (41 ir 42 me
tų amžiaus. Balandžio 19 d. 
registruojamos moterys 20 
metų. Gyventojai raginami 
laisvu noru stoti ten, kur 
vyriausybė nurodys jiems 
paskirtą darbą. \

(Lietuvos Prezidento Antano 
Smetonos kalbos, pasakytos 
kovo 13 d., priėmimo ban- 
kiete, Pierre viešbutyje, Neu- 
Yorke, santrauka.)

Broliai ir sesers, lietuviai 
amerikiečiai!

Nešu jums liūdną pasvei
kinimą iš sielvarto, iš var
gų krašto, iš Tėvynės Lie
tuvos. Lankausi pas jus pir
mą kartą kaip prezidentas. 
Esu iš valstybės, kuri ištie
sus rankas šaukia: padėkite 
išsilaisvinti! Tikiu, kad jos 
sūnų ir dukrų tylus šauks
mas bus jūsų suprantamas. 
Teikitės vienybėn. Pamirš
kite tai, kas skiria, telki
te tai, kas jungia, o visus 
mus jungia meilė Lietuvos. 
Vaduokite ją! Taip šaukia
si pavergta Lietuva ir jo
sios šauksmą čia jums per
duodu.

Kaip Odisėjas, patekęs į 
svetimą salą, liūdėjo dėl Tro
jos likimo, liūdžiu aš. Jūs 
matot, kaip liūdnas ir apsi
niaukęs mano veidas. Bet į- 
veiksiu šį skausmą ir dirb
siu drauge su jumis, savo 
funkcijas eidamas.

Ne tuščiomis rankomis 
pas jus atvykau. Aš atve
žiau Lietuvos vėliavą. Aš 
jos neatidaviau užpuolikams, 
ją su savim pasiėmiau. Gel
bėjau Lietuvos vardą, Lie
tuvos garbę. Nepasirašiau 
gėdos dokumento. Aš bu
vau, esu ir būsiu Lietuvos 
prezidentas jūsų akyse. Aš 
palieku - Lietuvos -valstybės 
galva de jure. Turit su
prasti, kad nešioju Lietuvos 
vėliavą, kuri gali suplevė
suoti, kai susidarys atitin
kamos sąlygos, kad ir ne 
savoje žemėje.

Mūsų padėtis ne be vil
ties. Daugiau kaip šimtas 
milijonų žmonių, įvairių tau
tų, pavergtų. Ateis valan
da, išmuš ji, kada paverg
tieji galingai pasisakys už 
laisvę. Mes esame nedideli 
skaičiumi, bet stiprūs savo 
teisybe. Atsiminkime didįjį 
karą, pasibaigusį laisvės 
šauksmu, kurį nešė Ameri
ka su savo prezidentu Wil- 
sonu. Ar neatsitiks ir da
bar taip. Esu giliai įsitiki
nęs, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių žodis nusvers. 
Atsiminkite prezidento Roo- 
sevelto žodžius lietuvių de
legacijai, kad Lietuva vėl 
bus nepriklausoma. Kai Eu
ropoje neradau vietos kur 
sustoti, bendradarbiai atkal
binėjo mane nuo kelionės į 
Ameriką. Jie sakė, kad čia 
mano vardas blogas. Aš jiems 
pasakiau, kad todėl ir va
žiuosiu, kad savo vardą ga
lėčiau parodyti. Aš neužsi
pelniau netikusio vardo. Dar 
mokiniu būdamas gimnazi
joje kovojau dėl lietuvybės 
teisių. Studentu būdamas 
turėjau pritarimo. 1917 -18 
metais visų srovių buvau 
parinktas Valstybės Tarybos 
pirmininku.

Į jūsų, amerikiečiai lietu
viai vidujinį gyvenimą nesi- 
brausiu. žinau, kad visų 
jūsų širdys plaka už laisvą 
Lietuvą. Norėčiau, kad man 
pritaikytumėt ^lietuvių mė
giamą posakį: ,,Atvyk be
laukiamas, išvyk bemyli-

mas.” Visus mus jungia 
nepalaužiama viltis — bus 
laisva Lietuva. Ji bus di
desnė — su Vilnium, su Gar
dinu. Mes stipresni dabar, 
nei prieš 20 metų. Tada ne
turėjom šviesuomenės, o da
bar jos daug prisiauklėta. 
Kad Lietuva verta laisvės, 
šaukiu liudininkais tuos, ku
rie buvot Lietuvoje. Juk ga
lėjot pamatyti naujus pa
status, kelius, mokyklas, uni
versitetą. Mūsų prekės pa
siekdavo įvairius pasaulyje 
kraštus. Šalyje nebuvo ba
do, nebuvo nedarbo. Visur 
buvo darbštumas. Darbšti 
tauta verta laisvės.

Atvykau pailsėti ir dar
bą dirbti, kurs tinka mano 
pareigai — rūpintis Lietu
vos atstatymu. Reikia pa
sitikėti pastatytais žmonė
mis, darbe turi būti talka. 
Tikiu, jūs atliksite, kas 
jums galima. Turime 90 
nuošimčių bendrų reikalų, 
paslėpkime likučius. Atgai- 
vinkim 1918 - 20 metų en
tuziazmą, o pamatysite, kas 
atsitiks. Viskas pagyvės.

Vienybėje, susiklausyme į 
tikslą, į nepriklausomos, di
desnės Lietuvos atstatymą. 
Būkime geros vilties. Vil
tis, tikėjimas — stiprus ak
stinas. Tai galybė, kai tel
kiama su darbu. Visi žino
me, kad nėra grįčios be dū
mų, bet taip pat yra ir du
rys jiems išeiti. Daugiau 
šviesos, meilės ir susiklau
symo mūsų darbo grįčioje.

Rusija yra milžinas, ku
rio tikslas visus prispaus
ti. Bet iš jos vergijos iš
lys eilės tautų ir tars lais
vą žodį. Šiandie aš laisvas 
ir laisvai šuktersiu į pasau
lį, o jūs pritarsite. Į lai
mėjimą ilgas kelias, daug 
neaiškumų, bet tikėjimo 
žvaigždė nurodys kelią. Jau 
metas, jau metas . . . Visi 
išvien! Valio nepriklausoma 
Lietuva!'

KATALIKŲ BAŽNYČIAI 
GRĄŽINTI DAIKTAI

J. E. Vysk. Hugh C. Boyle, 
Pittsburgho vyskupas, A- 
merikos vyskupų pašalpos 
komiteto lietuvių skyriaus 
pirmininkas. Rinkliava bus 
kovo 30 dieną.

VILNIAUS KRAŠTO LIETUVIUS 
BOLŠEVIKAI RUSINO

Eitkūnai. — United Press 
agentūros korespondentų 
pranešimu, šią savaitę iš 
Lietuvos atvyksta į Vokie
tiją tūkstančiai Lietuvos gy
ventojų, įrodžiusių vokišką 
kilmę. Šis kraustymasis tę
sis dar dvi savaites. Kores
pondentams teko aplankyti 
šimtus šeimų, iš kurių pa
tirtos tokios žinios:

Vokiečiai atvyksta palikę 
visą turtą pavergtoje Lietu
voje, tačiau labai patenkin
ti ištrūkę iš bolševikų ne
laisvės. Ūkininkai, kurie 
priešinasi jų ūkių sukolek
tyvinimui, visiškai prading
sta. Daug lietuvių išgabena
ma į Rusijos gelmes, o jų 
vieton atkraustomi rusai. 
Darbo dar galima gauti, bet 
atlyginimas toks mažas, kad 
vos tik maistui užtenka.

Lietuvoje visur pilna ru
sų kariuomenės, kuriai ten
ka „malšinti” neramumus. 
Vienas vokietis pasisakė ži
nąs apie riaušes Vilniuje ir 
Kaune. Riaušės kilo, kai ru
sai norėjo neleisti atlikti pa
maldų. Pasipriešinime žuvo 
keliolika lietuvių, gynusių 
tikybos teises.

Atvykusieji pažymėjo, kad 
Vokietijos pasienyje rusai 
sudaro trijų kilometrų tuš
čią, negyvenamą liniją ir 
stato įsitvirtinimus.

Atvykusių tariamų vokie
čių į Vokietiją daugumas 
nemoka vokįškąL- Pirmiau-, 
šia jiF talp/uami slovyk’ibsčy 
iš kur bus siunčiami į įvai
rias vietas, daugiausia bu
vusioje lenkų teritorijoje. 
Duodami ūkiai nuo 30 iki 
50 akrų didumo su gyvena
mais namais.

Kai visi vokiečiai ar jais 
užsirašę išvyks iš Lietuvos, 
kaip ateina žinios, laukiama 
liūdnų įvykių. Bolševikų 
slaptoji policija pradėsianti 
tada dar didesnį lietuvių 
tautos naikinimą.

Maskva. — Šv. Liudviko 
bažnyčiai, kuria rūpinasi a- 
merikietis katalikų kunigas, 
bolševikų policija grąžino 
pavogtus daiktus. Tai vie
nintelė Sovietų Rusijoje ka
talikų bažnyčia, kurioje lai
komos pamaldos. Jos ski
riamos užsienių atstovybių 
tarnautojams.

Bažnyčia yra prie pat bol
ševikų slaptosios policijos į- 
staigos, tačiau dažnai api
plėšiama. Po neseniai įvyk
dyto apiplėšimo pareikšta 
daug protestų.

Čekams Pakartoti 
Anglu Pažadai

Londonas. — Čekų ir slo
vakų karius Londone ap
lankė Anglijos ministeris 
Hugh Dalton ir pasakė kal
bą, kurioje užtikrino, kad 
Anglija visada bus jų išti
kima sąjungininkė.

Dalton savo kalboje pa
reiškė:

„Jūsų laisvė ir jūsų teisė 
į savarankišką gyvenimą bus 
atstatytos rytojaus Europo
je. Bet naujoje tvarkoje jo
kia tauta nebus saugi vie
na, jei kaimynystėje turės 
vokiečius.”

rybų Lietuva” pastebi: „Pa
gal tautybę daugiausia mo
kinių yra lietuvių.” Taip pat 
Adutiškio nepilnojoje vidu
rinėje mokykloje dėstomoji 
kalba buvo rusų. Laikraštis 
rašo: „Visi mokiniai prašo 
kuo greičiausiai įvesti lietu
vių kalbą.” Švenčionių ra
jone iš 50 pradžios mokyk
lų tiktai 29 mokyklose bu
vusi dėstoma lietuvių kal
ba, o Adutiškio rajono pra
džios mokyklose rusų kalba 
buvo dėstomoji net aštuo- 
niose mokyklose.

Tenka pastebėti, kad tose 
srityse visiškai nėra rusų. 
Tad lietuviai, turėję nelai
mę patekti po gudais, bu
vo— rusinami! Savaime su
prantama, kad ir patys gu
dai yra per mokyklas rusi
nami, kaip tai buvo ir caro 
laikais.

Kaunas. — Sovietų Lietu
vai atitekusiose srityse, ku
rios ligšiol priklausė sovie
tų Gudijai, beveik visiškai 
nebuvo mokoma mokyklose 
lietuvių kalbos. Bet keis
čiausia dar tai, kad sovie
tų Gudijoje dėstomoji kal
ba yra ne gudų, bet — ru
sų. Pav.,. Švenčionių pilno
joje vidūrin?jK' mokykloje 
ligišiol dėstomoji kalba bu
vo rusų. Švenčionyse dar 
veikusios dvi nepilnosios vi
durinės mokyklos (progim
nazijos), kurių vienoje bu
vo žydų, o kitoje — lenkų 
kalba.

Lietuviškos vidurinės mo
kyklos taip ir nebuvo. Dau
gėliškio nepilnojoje viduri
nėje mokykloje buvusios še
šios klasės. Ligi šiol buvo 
rusų dėstomoji kalba. ,.Ta

Brooklyn, County of Kų.|,

off HENNEssYSwiNEi'fo rajonų kvotos bus
34 Flatbush Ave., _

kai savo fondą iš-
Masės išjudintos.

arbui paruošta. Lė-
Dabar — tiesioginis 
Negirdėti, ką vei- 

Utininkai ir socialis-

SACHAROJE TIESIAMAS
NAUJAS KELIAI 

_ ez
Vichy.' — Maršalo - Pelam 

vyriausybė įsakė tuojau pra
dėti naujo geležinkelio sta
tybą Afrikoje, kurs per Sa
charos dykumas sujungtų 
prancūzų kolonijas šiaurėje 
ir vakaruose. Geležinkelio 
ilgis bus 1,250 mylių.

Šio geležinkelio statybos 
idėja labai sena. Prancūzai 
apie ją kalbėjo jau per 50 
metų, bet tik dabar, kai 
Prancūzija pralaimėjo karą, 
imamasi darbo.

NOTICE is hereby gira 
RL 1777 has been issaį 
to sell beer, wine and 
Section 107 of the 
trol Law at 99—5th h 

1 I'll T»__ It

to be consumed on the p

99—5th Ave., 
6—8—10—Park PI.,

it License No. ’ ‘ " i.
he undersigned Pl., Borough of Brookbi
at retail under 
Beverage Con- 

ve., Borough of 
to be consumed

PATRICK 1.1 į

.OFF
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
the undersigned 

r at retail under 
iC Beverage Con- 
,ve., Borough of 

to be consumed

NOTICE is hereby gnu 
RW 299 has been is®!: 
to sell beer and wine e 
tion 107 of the Aleoboi 
Law at 168 Marcy i 
Brooklyn, County of ftp

I on the premises. IS skubiai bėga, oi tne premises. o
Lithuanian ATHiT aį nedirba mūsų nau-

18 Marcv Ave.. ”168 Marcy Ave.,
katalikams 
išsijudins? 
tuojau at- 
ir galima? 
būtinai pa-

i.r verta 
kada kiti 

uon“Ū07“"of the AtaUlievertėtų 
r — „t 47 Atlantic _ , .

County of e® as butma 
u sušelpti 
reikalingus pabėgė- 

švystyti propagandą 
’maciją anglų kalba.

:i tas nepriklausomos 
s Europoje įstaigas, 

j jau nebeturi lėšų, 
ti Amerikoje lietuvių 
tąjį komitetą, kurs 
tų Lietuvos vadavi- 
klos kryptį, palaiky- 

! santykius, 
aušimu kalbant, ver-

GRILL, INC. NOTICE is hereby gte 
Brooklyn, N. Y. I RW 496 has been issad J 

------  I to sell beer and wine t i
that License No. 

,o the undersigned 
lor at retail under 
>lic Beverage Con-

Ave., Borough of 
s, to be consumed

PPAS
Brooklyn, N. Y.

Law at 47 Atlantic 1? 
Brooklyn, C_ _____,
on the premises.

JOSE AEi
I 47 Atlantic Ave.,

that License No. 11 
to the undersigned 
uor at retail under I 
lolic Beverage Con- I 
ew York Ave., Bo- 
ty of Kings, to be

AURANT, INC.
Brooklyn, N. Y.

n that License No. 
to the undersigned 

quor at retail under 
>holic Beverage Con- 
ire Ave., Borough of 
ngs, to be consumed

LNUEL MARTINOFF 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby pts 
RW 833 has been issoC 
to sell beer and wia r 
ticn 107 of the Alcoki 
Law at 485—487 Nosrti 
Brooklyn, County of fe 

i on the premises.
WILLIAM PRAHL4 

485—487 Nostrand Are,

IP

en that License No. 
d to the undersigned 
liquor at retail under 
:oholic Beverage Con-

Avenue. Borough of 
lings, to be consumed

GEL
Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
ed to the undersigned 

liqqrjr at retail under 
Icoholic Beverage Con- 
alton St., Borough of 
Kings, to be consumed

BOLŠEVIKŲ FABRIKUOSE NETVARKA

Telephone
EV 7 -1670

JOSEPH Vi
REAL ESTATE; k a 1 i n fl m 

and LIFE KUimgUS

Mortgages Loans

496 Grand st, s įto dėmesio St. Ga-
mSstjAo straipsnis.

S'

ARAGONA
Brooklyn, N. Y.

riven that License No. 
ued to the undersigned 
ie at retail under Sec- 
oholic Beverage Control 
,ss Street, Borough of
Kings, to be consumed

PEASANTS. INC.
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the undersigned 
ine at retail under Sec- 
coholic Beverage Control 
~>ff Avenue. Borough of 
f Kings, to be consumed

rburyje „Amerika” 
□širdžių bičiulių. Šią 

į) jų vardu mus nu- 
O uoli veikėja Magd.

______ Be ragini-
I „pakurstymo” iš ša- 

nutarė paremti „A- 
h” Naujo Intertypo 
' Sukvietė pas save 
nūs jaukiai pramo-

1 io pasidarbavimo vai-

HAvemeya
RALPH i

FOTOCS.'
65-23 GRAtf

Maspett

Pirkit ■

LISAtSEO
paramos reikalingas 

Kū.li )0 Bondas padidėjo 
riais.
isirastų 19 tokių nuo- 
veikėjų, kaip M. Ka
lenę, ir kitose vieto- 
.et mums nebetektų 
intertypo išmokėji- 
atsiras?

(Keen $

306 lW
Brooklp*

Tel, EVergreJ
IAN MAIDL

Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
issued to the undersigned 
vine at retail under Sec- 
.Icoholic Beverage Control 
on -Avenue, Borough of 
^f Kings, to be consumed

AN K TECHET 
Brooklyn, N. Y.

y given that License No. 
issued to the undersigned 

wine at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
•nmore Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

M & WILLIAM WRAGE 
e., Brooklyn, N. Y.

by given that License No. 
issued to the undersigned 

wine at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control

10th Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

s kitas skaitytojas 
redakcijai, kad ,,A- 
e” perdaug jau ra- 

- pie grynai lietuviš- 
Čia taip Py kalus, o svarbūs pa- 

i i įvykiai pamiršta
jame labai dėkingi už 
astabas, bet jų no- 
daugiau.

4114

BrtO

Gamina®';’ 
niško ir •

Amerikoū 
portuotų°;

vynu11 ■
Joseph:

skaitytojau!
Paimki atviruką

Ne-

(kaštuos tik vieną centą) 
ir parašyki redakcijai savo 
nuomonę apie „Ameriką.” 
Pasakyki, ko jai trūksta, 
ko joje būna perdaug. Už 
atvirumą, kad ir labai ne
malonus jis būtų, būsime 
nuoširdžiai dėkingi. Laukia
me!

Lietuvos bolševikų partijos 
centro komiteto sekretorius 
A. Snieškus ir komisarų ta
rybos pirmininkas M. Ged
vilas išleido bendrą nutari
mą „apie socialistinių įmo
nių apsauga ir jų priešgais
rinių priemonių padėtį.” Nu
tarime sakoma, kad dėl ne
pakankamo budrumo ir rū
pestingumo paskutiniuoju 
laiku kilę gaisrų fabrikuo
se. Vien naktį iš vasario 1 
į 2 d. Kaune įvyko du gais
rai „Bostono” tekstilės fab
rike ir buv. Tangoros dažy
mo — apretūros fabrike, gi 
Vilniuje degė kailių fabri
kas „Furs.” Nutarime sa
koma: „Kaip parodo paruo
šiamojo tardymo duomenys, 
pirmais dviem atvejais įvy
ko priešingų elementų iš 
anksto sugalvotas padegi
mas.”

Ryšium su tais įvykiais 
įsakyta imtis priemonių prieš 
galimus tolimesnius gaisrus. 
Per 48 vai. įsakoma patik
rinti priešgaisrinės apsaugos 
ir sargybos padėtį; visiškai 
sukomplektuoti priešgaisri
nę apsaugą ir sargybą iš 
patikimų žmonių, nustatyti 
tikslių postų dislokaciją vi
sose įmonėse ir įstaigose; 
tuojau įvesti leidimų siste
mą visose pramonės įmonė
se ir įstaigose; prekybos 
bazėse, elevatoriuose, sandė
liuose, naftos sandėliuose ir 
t.t.; visiškai sutvarkyti vi
sus ugniagesybos įrengimus,

tose vietose, kur nėra van
dentiekio, įrengti specialius 
atsarginius bakus, statines 
su vandeniu ir kibirus prie 
jų. Įmonių ir įstaigų vado
vams leidžiama priimti prieš
gaisrinei apsaugai ir sargy
bai darbuotojus asmeniniu 
pasirinkimu be darbo biržų.

Bolševikai būtų per pa
dorūs žmonės, jeigu jie pri
sipažintų, kad gaisrai kyla 
dėl visuotinės suirutės ir 
nerūpestingumo, kuris įsi
viešpatavo jų tvarkomose į- 
monėse. Todėl kaltinimas, 
kad fabrikai buvo padegti 
„priešingų elementų,” tenka 
laikyti eiline bolševikų pro
vokacija. Be abejojimo, nė
ra negalimas dalykas, kad 
bolševikų teroras, jų atneš
tas dvasinis ir materialinis 
skurdas, o taip pat pastan
gos išspausti iš darbininkų 
paskutinius syvus yra pri
vedęs atskirus žmones prie 
galutinės desperacijos. To
dėl reakcija galėjo pasireikš
ti, o ji tikrai reiškiasi, sa
botažo aktais. O bolševikai 
to ir tesiekia, kad galėtų su
rasti daugiau priežasčių dar 
labiau sustiprinti terorą ir 
kraštui nuleisti kraują.

Kokia visuotinė netvarka 
viešpatauja bolševikų valdo
mose įmonėse, matyti ir iš 
ano Sniečkaus bei Gedvilo 
nutarimo. Čia reikalaujama 
sutvarkyti prie šgaisrines 
priemones, išvalyti fabrikus 
nuo šlamšto ir griozdų

Fargo, No. Dakota, vys
kupas pakrikštijo Brown šei
mos ketveriuką: vieną mer
gaitę ir tris berniukus.

Turkai, Graikai Ir 
Anglai Tariasi

Belgradas. — Turkijos ka
riuomenės vadai šios savai
tės viduryje tarėsi su grai
kų ir anglų kariuomenių va
dais dėl bendros veiklos. 
Graikijon atvykusi anglų ka
riuomenė atliko svarbius pa
siruošimo darbus priešlėk
tuvinei apsaugai.

Turkijos užsienio reikalų 
ministeris Saracoglu buvo 
išvykęs į Palestiną ar į E- 
giptą, kur jis susitiko su 
Anglijos užsienio reikalų mi- 
nisteriu Eden.

Yra žinių, kad vokiečių 
puolimas Graikijos atidėtas 
pačių italų prašymu. Italai 
nori dar kartą mėginti sa
vo laimę Albanijoje prieš 
graikus. Vokiečiai viešai kal
ba, kad jie laukia daugiau 
anglų atvykstant į Graikiją. 
Jie norį suduoti didesnį 
smūgį kiek galima didesnei 
anglų kariuomenei. Mano
ma, kad Graikijoje jau yra 
300,00 Anglijos karių.

Vokiečių karių Bulgarijo
je jau esą pusė milijono. Vo
kiečiai daro rimtus pasiruo
šimus žygiui į Graikiją. Lai
mėję Graikiją, vokiečiai pri
siartintų prie svarbaus sa
vo tikslo — atkirsti Angliją 
nuo susisiekimo su rytais.

AMERIKA DUOS MAISTO EUROPAI
Washington. — Išvykda

mas kelioms dienoms poil
sio į pietines jūras, prezi
dentas Roosevelt įsakė įvai
rioms įstaigoms paruošti ati
tinkamą programą, pagal ku
rią būtų galima suteikti 
maisto Anglijai ir kitoms 
valstybėms, kurioms gali bū
ti bado pavojus.

Tuo pat laiku prekybos 
sekretorius Jesse H. Jones 
pranešė, kad Eksporto - Im
porto bankas suteikė papil
domą penkių milijonų dole
rių paskolą Suomijai. Ši pa
skola daugiausiai bus su
naudota Amerikoje suo
miams reikalingam maistui 
nupirkti.

Anglijai ir kitoms val
stybėms maisto paruošimo 
programa rūpintis pavesta 
viešosios sveikatos viršinin
kui Dr. Thomas Parran ir 
žemės ūkio sekretoriui Clau
de R. Wickard. Numatoma, 
kai maisto pirkiniams bus 
sunaudota 350 mil. dolerių, 
tabakui — 50 mil. dol. ir 
medvilnei — 100 mil. dole
rių.

Pirmoje eilėje maistas bū
siąs duodamas Anglijai, po 
to Prancūzijai ir Ispanijai. 
Yra žinių, kad anglai yra 
sutikę praleisti maistą pran
cūzams ir ispanams. Maisto 
pagalbos prašo ir Airija, 
bet prezidentas atsisakė šiuo 
klausimu aiškiai pasisakyti.

Iš artimų Baltiesiems Rū
mams sluoksnių sklinda gan
dai, kad prezidentas nesu
tiksiąs duoti daug pašalpos 
Airijai, iki jos vyriausybė 
neleis anglams naudotis Ai
rijos uostais.

Amerikos Raudonasis Kry
žius jau yra pasiruošęs nu
siųsti prancūzams du laivus 
grūdų. Laukiama anglų lei
dimo praplaukti pro jų blo
kadą. Šiuo metu į Prancū
ziją plaukia vienas ameri
kiečių laivas, vežinas pran
cūzams kondensuoto pieno 
ir įvairių vaistų.

— „Kauno Audinių” fab
rike kažkokia Skapienė pra
dėjusi iš karto dirbti net 
prie šešių staklių. Dauge
lis darbininkių ligšiol dirbu
sios dviem, trimis ir net 
keturiomis audimo mašino
mis, bet dabar Skapienės pa
vyzdžiu norinčios pasekti ir 
kitos darbininkės.

New Yorko kolegiją pradė
ta ne juokais valyti nuo ko
munistų. Pačių mokytojų į- 
rodymais, šioje kolegijoje, 
New Yorko piliečių sudėtais 
pinigais palaikomoje, buvo 
auginami ir mokomi komu
nistų vadai. Dabar jau pra
dėta juos valyti. Susekta, 
kad net 35 mokytojai pri
klauso komunistų partijai 
ir visais būdais platina tarp 
mokiniij komunizmą.

IN ANDERSON ■
>t.» Brooklyn, N. Y.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklą.

bužių pabėgėliams. Ši ko
misija pranešė jau išdalinu
si 286,000 svarų drabužių 
ir 4,672,000 svarų maisto, 
daugiausia vaikų įstaigoms.

TESĖJIMAS BE NUOLAIDŲ

Roosevelt vėl pareiškė pasauliui demokrati-

Jis sustiprino tikėjimą šviesesne žmonijos 
suramino pavergtuosius ir padrąsino kovo-

Prezidentas
nės Amerikos drąsų žodį, kurį jis taikė Azijos ir Europos 
diktatoriams.
ateitimi. Jis
jančius prieš užpuolikus.

Kovo 15 d. Roosevelto kalba per radiją karščiausiai su
tikta Anglijoje, Graikijoje, Turkijoje, Kanadoje, Jugoslavi
joje. Maskva sutiko ją vieša tyla. Kremliaus carui ir jo 
pakalikams ji nuožmi. Berlynas pradžioje tylėjo, o vėliau 
stengėsi sumažinti jos reikšmę. Roma mėgino šaipytis.

Roosevelt pažymėjo, kad Amerikoje jau pasiekta vienin
gos, galingos nuomonės: nebebus artimo bendradarbiavi
mo su diktatoriais; nebebus nuolaidų tiranijoms ir prie
spaudos jėgoms. Pergalei pasiekti reikalingas visuotinis 
pasiaukojimas, atsisakant nuo kai kurių privilegijų, dau
giau dirbant, mažiau medžiaginio pelno laukiant.

Ypatingai brangūs ir reikšmingi prezidento mažesnėms 
tautoms žodžiai, kuriais jis patvirtino kiekvienos tautos, 
nežiūrint jos dydžio, prigimtą, teisę į nepriklausomą gyve
nimą. šie jo žodžiai ramina ir stiprina lietuvius, latvius, 
estus, ukrainiečius, lenkus, čekus, olandus, norvegus, da
nus, suomius, rumunus, prancūzus, bulgarus, belgus. Visos 
šios tautos prisikels laisvam gyvenimui.

Jungtinių Amerikos Valstybių vaidmuo pasaulio gyveni
me kasdien ryškėja ir auga. Pasirinktas užpultųjų ir pa
vergtųjų paramos kelias turės nuvesti į pergalę. Berlyno, 
Romos, Maskvos ir Tokio valdovai jau dabar neaiškioje 
padėtyje. Tik svarbu, kad Amerika tesėtų, nedarydama 
jokių nuolaidų visiems taikių tautų naikintojams — komu
nistinėms, naciškoms ir fašistinėms diktatūroms.

JAU DARO IŠVADAS

ni New Yoį’^-tt^damas DlatusivięT,įl^Lj,jyLokyjvluvdj3pįęA.xty- 
"nnėjimas, kurio tikslas išaiškinai pogrindinę, požeminę1 
veiklą. Suteikti liudijimai rodyte rodo, kad piliečių mo
kesčiais išlaikomose mokyklose yra nemažas skaičius mo
kytojų, kurie nuodija auklėjamos jaunuomenės dvasią ko
munistinėmis bacilomis. Patirtos žinios turėtų atverti 
akis apsnūdusių pareigūnų, kurių pareiga rūpintis viešą
ja gerove.

Miesto aukštesniojo auklėjimo — švietimo taryba jau pa
darė atitinkamų išvadų. Ji vieningai nutarė, kad viešose 
mokyklose mokytojais negalės tapti komunistai, naciai ir 
fašistai. Šie trys „izmai” yra visiškai nesuderinami su 
demokratinės valstybės siekiais, santvarka. Todėl jų sklei
dėjai negali būti priimti ypač mokyklose, kur auklėjama 
valstybės ateitis — jaunuomenė.

Dėl šio nutarimo keliamas didelis triukšmas. Komunis
tai ir jų užnuodyti pasekėjai šaukia, kad laužomi laisvės 
dėsniai, kad mindžiojamos konstitucinės garantijos ir pan. 
Bet ar protinga leisti laisve naudotis tiems žmonėms, ku
rie kitiems nepripažįsta laisvės nė aguonos grūdelio didu- 
mo?

Neieškokime daug pavyzdžių. Meskime žvilgsnį į pa
vergtą Lietuvą. Kokią laisvę ten komunistai atnešė? Mo
kyklas pavertė ne švietimo, mokymo ir auklėjimo įstai
gomis, o komunistinės neapykantos ir burliokiško tamsu
mo centrais. Tikybiniai būreliai uždrausti. Skautai pa
naikinti. Vieton to užkartos komunistų kuopelės.

Lietuvos mokyklose — pradžios, vidurinėse ir aukštes
nėse — auklėtiniai prievarta stumiami j komunistų kuo
pas. Mokytojai turi klausyti moksleivių kuopelių pirminin
kų nurodymų. Mokytojų posėdžiuose sprendžiamu balsu 
dalyvauja miesto komunistų kuopos vedėjas, dažniausiai 
vos tik pasirašyti mokąs. Niekas negali ten pasakyti žo
džio, kurs reikštų nesutikimą su komunistų skleidžiamu 
„mokslu.”

Taip yra tikrovėje, o komunistų apkvaišinti vyrai skel
bia, kad Sovietų Rusijos mokyklų sistema esanti paremta 
laisvės dėsniu. Tokių komunistų pritarėjų šiandie yra ne
mažai net universitetuose. Jei viešoji nuomonė laiku nesu- 
stiprės tokių „švietėjų” atžvilgiu, amerikiečių jaunuomenės 
auklėjimas bus smarkiai pažalotas. Ar tik ne laikas gerai 
apsidairyti dabar ir padaryti atitinkamas išvadas?

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas
Šią savaitę aukojo:

M. Karinauskienės kortų vak. dovana, Waterbury .... 
A. Yuška, Brooklyn, N. Y..................................................
O. Lažaunikienė, Great, Neck, N. Y...............................
K. Suprančikienė, Great Neck, N. Y...............................
P. Mažeika, White Plains, N. Y.......................................
Monika Vaškis, Elizabeth, N. J.......................................
A. Savickienė, Elizabeth, N. J.......................................

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

nukentėjusiems 
Europoje šelpti, 
sudaro vyriausia 

Ekzekutyvinė Ta- 
E. arkivyskupas 

Mooney, Detroit,

Hierarchijos Komitetas
Pernai lapkričio mėnesį 

visuotinis vyskupų suvažia
vimas Washingtone išrinko 
generalį vyskupų komitetą 
vargstančioms tautoms bei 
nuo karo 
kraštams 
Komitetą 
vyskupų 
ryba. J. 
Edward
Mich., yra pirmininkas, J. 
E. vysk. John B. Peterson, 
Manchester, N. H., vicepir
mininkas. J. E. arkivysku
pas Francis J. Spellman, New 
York, N. Y., sekretorius, J. 
E. Francis C. Kelley, Okla
homa City ir Tulsa vysku
pas, iždininkas ir sekantieji 
Jų Ekscelencijos yra nariai: 
John Gregory Murray, St. 
Paul arkivyskupas:John T. 
McNicholas, O.P., Cincinnati 
arkivyskupas; John Mark 
Gannon, Erie vysk.; Hugh 
C. Boyle, Pittsburgho vys
kupas; Edwin V. O’Hara, 
Kansas City vyskupas ir 
John A. Duffy, Buffalo vys
kupas.

Išvardintieji Ganytojai 
yra pirmininkai kitų, atski
riems kraštams skirtų ko
mitetų kaip, Lenkijai, Lie
tuvai ir Pabaltijo Kraš
tams, Prancūzijai, Belgijai, 
Olandijai, Anglijai, Skandi
navijai, Vokietijai, Austrijai 
ir Čekoslovakijai, Kinijai ir 
Meksikos seminarijai Las 
Vegas, N. Mex„ užlaikyti.

Seniau hierarchija turėjo 
tik keletą komisijų katali
kų kraštams, nukentėjusiems 
nelaimėse ar persekiojimuo
se remti. Bet dabartinis ka
ras padidino labdarybės naš
tą. Pernai hierarchija bu
vo sukėlusi per 1,200,000 do
lerių tokiai pašalpai. Vien 
Lenkijai sušelpti pernai iš
leista $312,587.96.

siėmėt didesni reikalavimai
Lenkų sušelpimas rodo, 

koks milžiniškas yra užsi
mojimas. Karui įsisenėjus, 
vargas padidėjo Europoje ne 
tik pavergtuose, bet ir lais
vuose kraštuose. Karinė 
blokada marina kontinentą. 
Rusų okupuotuose kraštuo
se dar didesnis vargas. Ten 
sunku pasiekti su visokia 
pašalpa, nes komunistai už
sispyrę tautas išsklaidinti 
ar visai išnaikinti.

Visoki pašalpos pareika
lavimai pašoko dešimt kar
tų. šventasis Tėvas šaukia 
katalikišką pasaulį ištiesti 
gailestingą ranką. Amerikos 
episkopatas jaučia pareigą 
visiems gelbėti. Suorgani
zuotasis didysis komitetas 
šiomis dienomis kreipsis į 
tikinčiuosius Europai sušelp
ti ne tik per kunigus baž
nyčiose, bet per spaudą ir 
radiją. Jau ne vienas mi
lijonas dolerių bus reikalin
gas, bet dešimtys, 
skaičius milijonais 
Drabužiai, maistas, 
neatidėliojant reikia 
ti.

(šiemet lenkams jis nepir
mininkauja). Episkopatas iš
klausė lietuviu Kunigų Vie
nybės balso ir paskyrė 
mums vyskupą. Lietuvių pa
šalpai jau prižadėta pagal
ba. Bal. 21 d. Washingto
ne Vyskupų Komitetas sa
vo posėdy svarstys Kunigų 
Vienybės paruoštą pašalpos 
pasiūlymą.

Svarbu, kad mūsų žmo
nės suprastų ir įvertintų 
Bažnyčios pastangas sušelp
ti lietuvius. Svarbu parody
ti lietuvi!] bendradarbiavi
mą ir paramą. Svarbu su
dėti dideles sumas pinigų 
per mūsų parapijas rinklia
voms nuskirtomis vyskupi
jose dienomis. Lietuviams 
būtų labai nemalonus prie
kaištas, kad savųjų nešel
pia, jei mūsų aukos būtų 
mažesnės už kitų aukas.

Šiai rinkliavai iš mūsų 
suvirš šimto parapijų epis
kopatas turėtų susilaukti

keliolikos tūkstančių dolerių. 
Nors garbingieji Ganytojai 
prižadėjo tiek skirti pinigų 
lietuviams sušelpti, kiek bus 
reikalinga, nežiūrint sukel
tos sumos lietuvių bažnyčio
se, mūsų savygarba neleis 
remtis vien tik kitų para
ma bei aukomis. Lenkai yra 
mums pavyzdžiu. Sudėkime 
tiek, kiek jie lygia propor
cija, tai pilnai užteks mū
sų reikalams. Pažiūrėkime 
į graikus, kurie ligšiol su
rinko 4 milijonus dolerių. 
Graikų Amerikoje nepriskai- 
toma daugiau, kaip lietuvių!

Ruoškimės gelbėti Epis
kopatui. Panaudokime spau
dą, radiją, bažnyčias, įstai
gas bei draugijas.
į labdarių armiją ir 
Rime kenčiančiai 
mielaširdystės ranką. Ką pa
dėsime kitiems, šimteriopai 
bus mums grąžinta.

Kun. Jonas Balkūnas, 
K.V.C. sekretorius.

Stokime

PAVERGTOJE LIETUVOJE

žmonijai

Vargšų 
auga, 

vaistai 
pasiųs-

Radijas gelbės
Radijo stotys visoj Ame

rikoj dykai leis vyskupams 
prabilti į Amerikos visuo
menę. Per šimtus stočių bus 
girdima Jo Malonybės pre
lato Fulton J. Sheen kalba. 
Kalbės atskiri vyskupai ir 
arkivyskupai. Katalikai pa
sauliečiai aiškins ir kvies 
visuomenę aukoti, ypač vys
kupų nuskirtą dieną — Kan
čios sekmadienį — kovo 30 d. 
*Ęovq2u9 d?.N?tionul^Bpjoąd-

casting Cohipany užleis sa
vo stotis .nuo 11:30 vai. li
gi 12 vai. vidurnakčio. Apie 
100 stočių perduos paruoš
tą dramą vyskupų atsišau
kimui išaiškinti. Pusvalan
dis bus Courtenay Savage, 
plačiai žinomo radijo direk
toriaus vadovybėje.

Prelato J. Sheen kalba 
bus plokštelėmis perduota 
šiokiomis dienomis beveik 
per visas radijo stotis A- 
merikoje.

— Skirsnemunėje esąs pra
dėtas statyti cemento fabri
kas. Ten pasiųsta geologinė 
komisija, į kurią įeina: A. 
Parchitka, Kaufman, J. De- 
mentjev, fabriko direktorius 
Vilnas ir kt. Į statybas nu
vykę technikai Meierovičius 
ir Liegarskis. Tenka paste
bėti, kad paruošiamieji dar
bai cemento fabrikui Skirs
nemunėje statyti buvo jau 
gerokai pastūmėti priekin 
dar nepriklausomos Lietu
vos laikais.

— Kaune buvo susirinkę 
kooperacijos atstovai. Pir
mas kalbėjo organizacinio 
biuro pirmininkas J. Pakal- 
ka. Po to plačiai kalbėjo 
pirm, pavad-jas „tovarišč” 
Popov ir vad. Lietuvos bol
ševikų partijos centro ko
miteto narys „tovarišč” Mai- 
min. Šis nurodė, kad ko-

lo daug visokių klausimų.” 
Girdi, Ukmergėj, Šakiuose, 
Lazdijuose ir kitose vietose 
irgi esą svarstomi kolchozų 
reikalai.

— Kybartų miesto krau
tuvininkas Mikas Anuškevi- 
čius buvo teisiamas už tai, 
kad, kaip sakoma kaltinime, 
iš vieno valstiečio už 4 rb. 
80 kapeikų vertas pirštines 
paėmė 15 rbl, Kybartų teis
mas jį nuteisė vieneriais me
tais sunkiųjų darbų kalėji
mo, bet prokuratūra paskai
tė, kad bausmė esanti per 
švelni, todėl padavė protes
tą.

— Vilkaviškio krautuvinin
kas Genochas Šapira už pre
kių 
tais 
mo.

— Pašalinus žemės ūkio

slėpimą nuteistas 8 ne
sunkiųjų darbų kalėj i-
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— Jau buvo raš
tai buvo viešai s 
komunistų parti^ 
vime, kad KaunoLano straipsnį „Suak- 
bai blogai valome "Lietuvos vadavi-

strap 
kad h 
ma s 
Tary1

koks VI. Audrotą,” paskelbtą span- 
bų Lietuvos” skįf^ario mėnesį, atsilie- 
šinėja, kokių nįLjjįų pakraipų lietuvių 
taiko nevalomose^ Amerikoje, 
vėse. Jis matęs ^aūeįausia nuomonių skir- 
ri paslydusi ir »& eikšta dėl vadavi- 
laukti, kol ji finansavimo ir
monę. „Bet te įmonių parinki-
k ritimų, kai žmojj r£aUtįnįnkų srovei ar
žia ranką, koją c - gpaU(]a įan(j0 įfi- 
sai nesikelia. ĮjeĮUvįų visuomenę,

— Valstybinė į” reikia atsisakyti nuo d
ip fon 

rine 
nas 
Tar 
Savi 
mia 
drai 
ka:

tos' 
vien 
lerii 
gan

dau 
doj( 
pirfc

dykla skelbia principo ir vietoje 
„visą eilę vertių^ susitarimo siūlo me- 
kurios praturtins Juškai sudaryti vieną Lie- 
gų ranką.” TrySįįs organizaciją su Len
tingų” brošiūrėlių į. tik vienu fondu tam 
šytos Stalino, vįęLj finansuoti.
no ir dvi — valstybės tautinin-

— „Tiesa” par . Mariečiai ir socialis- 
bolševikinė santvį ne8eilįaį sušaukė savo 
Įėjo nusavintuose^^ suvažiavi- 
Kaune. Ap.rašinėųr įjunko bendrą komi- 
viename bute, b - 21 asftleiis, bet tau- 
serganti moteris, Spauįa ragįn0 kl
iaugai be vidinių rį kolonijas pasekti Mass, 
mų valdytojo buiftįjos Įįetuvių pavyzdžiu 
rėmus įtaisyti, k^gur organizuoti pana- 
sakąs, kad reikiąs vienybės komitetus. Jau sa’ 
,,O kaip lauksi, hūame t0 komiteto posė- 
Tuose pačiuose» Bostone, kaip sužino- v0 
krosnis nesutvarkyųg spaudos, atsirado di- 
k al a vi mus atsake, sunkumai sudaryti vie- s3 
reikia parašyti pra-rą, visiems priimtiną,va-1 
to sudaroma satybę, faj juo sunkiaubū- 
kažkur ilgai svari.]įr|jti bendrą darbą sū
dei visa tai ilgjįg nepažįstamiems, atsi- 
Kitoje vietoje, kįnai j tokį bendrą susi
ję, nevaloma išmalą atvažiavusiems iš 
Į butą pradeda įj Amerikos lietuvių ko- 
nešvarumai. Tris jų veikėjams, 
reikėję laukti, kol įgilinus į lietuvių visuo- 
siprašyta, kad dirės gyvenimą Amerikoje, 
išvalyta. ia pripažinti, kad ben-

— Sovietų Lieta ir vieningam darbu 
džia paskyrė pensiją kelio nebelieka, kaip 
nėms, kurie esą arsrovhj susitarimas, 
nukentėję kovoje įimtam ir atsakomingam 
pitalizmą,” arba jųiivos vadavimo darbui 
nys. Kaip septinei, tegu visos lietuvių vi
gui, 500 rublių mėienės srovės ir organi- 
skirta kompozitoriuos išrenka iš savo tar- 
Šimkui. jačius gabiausius ir iš-|
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Darbui subendrinti šiemet 

veiks vienas bendras epis
kopato komitetas su ben
dru iždu, tik bus atskiri 
skirtoms tautybėms vysku
pai, kurie globos ir prižiū
rės pašalpos darbą. Lietu
viams skirtas Jo Ekscelen
cija vysk. Hugh C. Boyle 
iš Pittsburgho. Lietuva yra 
atskirai paminėta su Balti
jos valstybėmis.

a-1

iš-

at-
su

Lenkijai pašalpa
Pernai lenkams dirbo 

skiras didelis komitetas 
vyskupu Hugh C. Boyle
priešakyje. Tame komitete 
buvo du lenkų kilmės vys
kupai, J. E. vysk. Stanislo
vas V. Bona ir J. E. vysk. 
Steponas S. Woznicki (iždi
ninkas).

Vyskupas Woznicki pra
neša, kad pernai komitetas 
išleido lenkams sušelpti 
$312,589.96. Didžiausia suma 
buvo įteikta Šv. Tėvo ko
misijai Lenkijai sušelpti 
$100,000. Vėliau vėl buvo 
perduota Šv. Tėvo Komisi
jai $46,000, kurie išdalinti 
lenkų pabėgėliams Anglijoj, 
Prancūzijoj, Šveicarijoj, Ven
grijoj, Rumunijoj, Italijoj, 
Portugalijoj, Kuboj, Ispani
joj ir Jungtinėse Valstybė
se.

Be minėtų sumų komite
tas išleido pabėgėliams po 
$30,000 
zijoj, 
$16,000 
iduota
Hlond Vatikane pabėgėliams 
dalinti jo nuožiūra, $10,000 
nusiųsta Lisbono 
chui Portugalijoj, 
Dabėgėliams remti 
$5,000 ir $2.000

Anglijoj ir Prancū- 
$20,000 Šveicarijoj, 
Portugalijoj, $10,000 
J. E. Kardinolui

$25.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

Patriar- 
$10,000 
Italijoj, 
lenkams 

Vengrijoj, ir tiek pat pabė
gėliams Rumunijoj.

Vyskupų komitetas per
davė dar $50,000 Commis
sion for Polish Relief, Inc., 
New Yorke, kurie išdalino 
Dabėgėliams savo nuožiūra. 
Lenkų komisija New Yorke 
išleido $901,722, už ką nu
pirkta vaistų, maisto ir dra-

Rinkliava kovo 30 d.
Episkopato komiteto iždi

ninkas, J. E. vysk. F. C. 
Kelley paskelbė, kad vysku
pų skirta rinkliavai diena 
yra kovo 30 d. Tą dieną 
visose katalikų bažnyčiose 

įtikintieji bus prašyti aukoti 
nukentėjusiems nuo karo. 
Kai kuriose vyskupijose rink
liavai diena bus nukelta į 
kitą sekmadienį. Daugumo
je rinkliava bus padaryta 
nuskirtą sekmadienį, kovo 30 
dieną.

Kančios sekmadienis yra 
tinkamas aukoti. Kristaus 
Kančios diena tinkamiausia 
kenčiančių tautų kančioms 
palengvinti. Aukščiausias 
meilės pavyzdys — gyvybę 
aukojąs už žmoniją Kristus 
— kviečia kiekvieną alkaną 
papenėti, nuogą apdengti, 
trokštantį pagirdyti, keleivį 
priimti, ligonį sušelpti, ka
linį išpirkti... Ką padary
sime vienam iš šių, Jam 
padarysime. „Jei kas ne
myli mūsų Viešpaties, Jė
zaus Kristaus, tas tebūna 
atskirtas. Maran atha!” (1

' Kor. 16, 22.)

iš tarnybos, 
savo broliui 
kostiumus, 
nusiskundžia, 
nesideda prie

Šelpkime savuosius
Šiemet vyskupų kvietimas 

sušelpti karo nukentėjusius 
ypatingai lietuviams yra 
brangus. Visos rinkliavos 
eis į bendrą iždą, iš kurio 
bus skiriama kiekvienos tau
tos pabėgėliams ar badau
jantiems. Komitete yra ir 
Lietuvos skyrius J. E. vysk. 
Hugh C. Boylc vadovybėje

operacijoje esanti netvarka. 
Prekių pritrūkę Tauragėj, 
Raseiniuose ir kitur. Mai- 
min, jausdamasis Lietuvos 
valdovu, pareiškė, kad
teityje tokie apsileidimai ne
bus pakenčiami.”

— „Tarybų Lietuva 
aiškino, kad „norint gauti
nemokamą medicinos pagal
bą, reikia pristatyti doku
mentą, įrodantį, kad esi dar
bo žmogus.”

— Į Kauno universitetą 
paskirtas dar vienas obru- 
sitelius. Technologijos fa
kulteto marksizmo - leniniz
mo katedros vedėju paskir
tas „tovarišč” Kusanov.

— Kauno trikotažo krau
tuvės tarnautoja Basė Ka- 
caitė paleista 
nes ji sau ir 
slėpė treningo

— „Tiesa” 
kad rašytojai
okupantų. „Jiems, mat, svar
biausia lietuviškumas,” kaip 
sako autorius.

— „Tiesa” aprašinėja, kaip 
veikia baldų fabrikas „Rau
donoji žvaigždė.” Nei fa
briko komiteto pirmininkas 
„draugas” Glazas, nei ūkio 
vedėjas „draugas” Fikusas 
negalįs rasti reikalingų vi
nių, todėl bėgioja po liku
sias kelias privatines krau
tuves, kur dar šiaip taip 
sugraiboma kilogramas vi
nių. Techninis vedėjas Abe
lis Sragavičius nesirūpina 
išdžiovinti medį, todėl bal
dai dirbami iš šlapios me
džiagos. „Baldai menkos ko
kybės,” baigia laikraštis.

— Bolševikų partijos or
ganas „Tiesa” deda fotogra
fiją 5 apdovanotųjų darbi
ninkų, kurie pasižymėję bū
tų statyboje ir buvę apdo
vanoti pinigais. Apdovano
tųjų tokios pavardės: Pene- 
kaitė, Vorobjovas, Usevičius, 
Cimberaitė ir Murzičius.

— Šlapaberžėj, Dotnuvos 
valsčiuje, buvo susirinkę ke- 

■ Ii apylinkės driskiai, kurie 
svarstę kolchozo steigimo 

: klausimą. Bet vis dėlto „ki-

kį jo vieton paskirtas kaž
koks Leonas - Pusinis. Kas 
jis per v ienas, kokios tau
tybės ir pan., nieko neskel
biama. Dabar tiek išaiškin
ta, kad ligšiol jis Lietuvoje 
gyveno kaipo Sovietų Rusi
jos tiekimo komisariato į- 
galiotinis. Greičiausia, kad 
tai bus arba maskolis, ar
ba bolševikijoje karjerą pa
daręs koks ištautėjęs lietu
vis.

— Kaune buvo sušauktas 
tekstilės fabrikų atstovų 
pasitarimas, kuriam pirmi
ninkavo „tovarišč” Terešin, 
vietinės pramonės komisaro 
pavaduotojas. Per pasitari
mą paaiškėjo, kad ,,Litekse” 
vienas medžiagų dažytojas 
iš karto dažė per daug me
džiagos, ,,norėdamas pervir
šyti normą. Bet tuo pačiu 
jis pakenkė kokybei.” Kaip 
matome, okupuotoje Lietu
voje jau „žydi” ta pati tvar
ka, kaip ir sovietų Rusijo
je: darbininkai stengdamie
si daugiau uždirbti, nes iš 
normalinio atlyginimo nega
li pragyventi, žiūri tik dir
binių skaičiaus, bet ne ko
kybės. Toks fušerių darbas 
vadinamas stachanovizmu ir 
spartuoliškumu!

— Imami į okupacinę rau
donąją armiją jaunuoliai 
tarp 18 ir 20 metų amžiaus. 
Į kurias bolševikijos svieto 
pakampės Lietuvos jauni
mas bus nugrūstas, niekas 
nežino. Privaloma tarnyba 
sovietuose trunka net 4 me
tus.

neša, kad Tverų |susirinkę kartu ir taėAi 
gyventojai patys iii prieš akis tokį ikiĄy 
zavę pašto pristolą, lengviau susitars dėll 
gyventojų sudarytA ir vieningo darbo, 
pagal kurį jie iš ats svarbiausias ir jaut- 
atsiimti paštą. ToJsias klausimas — Lietu- 
monės gyventojai ė vadavimo darbo f man- 
paštas paskutinhiuias.
pradėjęs veikti fenkstyvesniame save 
dalingai. Pasitaikyk
žmonės gaudavę te
net po aštuonių ssi V y TIC |-

— Kažkoks J. B V • I II I— 

nusiskundžia, "kadi 
neturi sėklos. Ūkius 
čiau sušerią grūdią 
pasilaiką sėklai. Es| 
žiu,” kurie tai diį 
kai sąmoningai. : 
pakenkti bolševikai 
torius sako, kad J

Finansų komisariatas 
paskelbęs, kad preten- 
į buv. nepriklausomos 

krašto apsaugos 
ir kariuomenę

pareikšti iki vasa- 
Į vėlesnius pa

buvo 
zijas 
Lietuvos 
ministeriją 
reikėjo
rio 15 d. 
reiškimus nebūsią atsižvel
giama.

— Kaune staiga mirė Kau
no Universiteto klinikų rent
geno skyriaus vedėka dr. 
Ona Kerpauskaitė. Ji buvo 
kilusi iš Žemaitijos ir turė
jo 48 metų amžiaus.

Apysaka
Parašė

Jonas Kmit

(Tęsinys)
sėklų gauti’ iš kit.Koks gudruolis!” - pamintijo 
nių respublikų. Ta10s® didelę nuostabą: . 
pats nėra tikras. ;Asanau-kad baigei 

tos bolševikų alinsįfckas nusišypsojo.
tos pajėgs seklų £.
dėl „neatrodo, įPanelė taip mane prispyrei 
tikslinga vien kit kaip išsisukti. < 
kliautį ” U šitaip atsakyti: kad ir niekado
- Komisarų “°

. . ... .U . tai pdo. Tačiau man ned<
tarimu, likviduoja^ ma
mstikos institutas.Į^.
jungtas visas nenusUa-atotų. Mekas tai [ 
bas lietuviu tautos j sumišo. Net jo ausys paraudo! 
tautos kultūrai įgriebė.
tirti. Šio institutu Et, ir vėl kvailystę pasakiau. Ž 
steigiama bolševMalistas. Gerai man taip. Kliu 
ga skambiu pjausimus, o čia tiek svarbių da 
„mokslo akademija'
statutas sudaromas Juokas nutilo, lyg nežinodamas, r 
lių pavyzdžiu, o ^kadangi Eugenija nesidomėjo, 
j e tokios „akadeuuj dalykai reikia da aptarti, tai \ 
nauja „marksizmo-^^a užgulė ant Bezicko pečių, 
mokslui” skleisti. ?e,ngva;M atveju apsimeti

— Pragyvenimas |^enįios dė 

Lietuvoje tiek

norėdami pageri<*»^ prunkštelėjo 

būki? stengiasi *•;. _
ir net tris žmones. į Maj
moterys, turėdamos^^į. >ne teutU) M pa 
ti didelę šeimą, ^e yra tokių momentų, kada 
už šešis žmones. B?: vienas.” Juokingas sakinys, ar m 
kia akordinė kator^ Neskaičiau to sakinio, — kvaili 
tema turi bendro 0
lizmu ?” Galima $JĮ8™tainsta/ _Bet jis yra pi 
ti, kaip tokie žmoni 
darni už kelis, att1 
pusės metų!

a' Tik peržiūrėk Sinkevičiaus lai 
,&t ką aš čia plepu. Juk unh 
1 tokių mažmožių neskaito.
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neturi sėklos, t i
čiau sušerią gri

>) pasilaiką sėklai 
žiu,” kurie tai 
kai sąmoninga 
pakenkti bolšf

k s t y v e s niame savo

straipsnyje buvau pasiūlęs, 
kad kiekviena srovė, siųsda
ma savo atstovus 
Tarybą, Lietuvos 
darbui fininsuoti 
tos Tarybos kasą 
vieno 
lerių 
gaus

Šis
daugiausia priekaištų spau
doje. Vieni sakė, kad tai 
pirkimas vietų Taryboje, ki
ti tiesiog pavadino tokios 
formos Tarybą akcine (še
rine) bendrove, bet nė vie
nas nenurodė geresnių būdų 
Tarybos darbui finansuoti. 
Savo siūlymui pagrindą ė- 
miau iš gyvenimo. Visur 
draugijose yra priimta tvar
ka: jeigu norima įgyvendin
ti kokį nors svarbesnį su
manymą, reikalaujantį lėšų, 
draugijos nariai nusitaria 
apsidėti atitinkamu mokes
čiu.

Šiuo atveju Lietuvos va
davimo draugijos nariais 
yra visi lietuviai, kurie per 
savo deleguotus į bendrą 
Tarybą atstovus siunčia sa
vo piniginę paramą Tary
bai, mokėdami į bendrą ka
są po lygiai, nuo kiekvieno 
nario. Kol mes to teisingo 
dėsnio nepriimsime, tol Lie
tuvai Gelbėti Tarybos dar
bas nebus sėkmingas, nes 
be lėšų Taryba nieko nega
lės nuveikti.

„Vienybės” laikraščio ben
dradarbė p. Lapienė pada
rė man priekaištą, kad aš 
perdaug dėmesio savo siūly
me skiriu doleriui ir lyg 
užmirštu žmones, kurie tą 
darbą dirbs.

Galiu užtikrinti gerb. „Vie
nybės” bendradarbę, kad aš 
nesu dolerio vergas ir vi
sad aukščiau visko statau 
žmogų. Bet reikia neužmirš
ti, kad Lietuvos vadavimo 
darbe ir geriausi bei išmin
tingiausi žmonės be tinka
mų kovos įrankių — pinigų, 
nieko pozityvaus nenuveiks.

Be abejo, svarbiausia su
rasti Lietuvos vadavimo dar
bui tinkamus žmones, bet 
taip pat svarbu juos aprū
pinti jų veikimui būtinomis 
priemonėmis — pinigais.

Kadangi visos srovės tu-

ri galimumo į bendrą Tary
bą nusiųsti pačius geriau
sius žmones, bent mano siū
lymas to kelio neužstoja, 
tai nėra ko baimintis, kad 
labai tinkami Lietuvos va
davimo darbui žmonės pa
liks nuošaliai to darbo.

Mano siūlymas įpareigoja 
visas sroves netik prisiimti 
garbę turėti atstovus Tary
boje, bet ir pareigą propor- 
cionaliai turimų atstovų 
skaičiui nešti tos Tarybos 
finansavimo naštą.

Kas nenorės dirbti ir au
kotis, tas neturės teisės ir 
garbę pelnyti.

Prof. K. Pakštas savo pa
stabose dėl mano straips
nio siūlo susisiaurinti ir iš
laidų sąmatą gerokai apkar
pyti, nusiskųsdamas Ameri
kos lietuvių šykštumu Lie
tuvos reikalams. Kiek turė
jau progos pažinti Ameri
kos lietuvius, per keturis 
mėnesius lankydamas jų ko
lonijas, turiu pripažinti, kad 
jau nebėra pagrindo nusi
skųsti lietuvių dosnumu tau
tos reikalams. Nuotaika iš 
pagrindų pasikeitė gerojon 
pusėn. Žmonės aukoja kiek 
gali ir ketina ateityje Lie
tuvos vadavimo darbą rem
ti. Dabar eilė visuomenės 
vadams parodyti savo suge
bėjimą Lietuvos vadavimo 
darbą dirbti, į kurį juos 
skatina tėvynės sunki padė
tis.

Mano nuomone, siaurintis 
nėra reikalo ir numatytus 
išlaidoms 40,000 dolerių į 
metus, visiems sutartinai 
dirbant, lengvai sukelsime. 
Pav., katalikų visuomenė, 
organizuota į daugiau kaip 
100 parapijų, planingai dir
bant, be didelių sunkumų 
gali sukelti vidutiniškai nuo 
kiekvienos parapijos į me
tus po 200 dolerių — 20,000 
dolerių. Tautininkai ir so
cialistai su sandariečiais, 
kurie turi savo eilėse la
biau pasiturinčių biznierių 
ir profesionalų, lengvai ga
li sukelti kitus 20,000 do
lerių. Pasiryžkime 1942 me
tais tai įvykdyti. Šiems me
tams užteks, jei pusę kal
bamos sumos galėsime pa
skirti Lietuvos vadavimo rei
kalams.

Baigdamas tas kelias pa
stabas noriu pasiūlyti kon

krečiai jau šiais metais ge
gužės 15-tą dieną (Lietuvos 
Steigiamojo Seimo, patvirti
nusio Lietuvos Tarybos Ne
priklausomybės paskelbimo 
aktą ir visos tautos vardu 
proklamavusios Lietuvos Ne
priklausomybę, 21 metų su
kakties paminėjimo dieną) 
sušaukti perorganizuotos 
Lietuvai Gelbėti (vaduoti) 
Tarybos iškilmingą posėdį, 
kuriame būtų paskirtas Ta
rybos numatytiems darbams 
vykdyti Tarybos Vykdoma
sis Komitetas (kuris atsto
tų negalinčią kol kas susi
organizuoti Lietuvos vyriau
sybę).

Tarybos reorganizacinį 
darbą turėtų atlikti veikian
čioji Lietuvai Gelbėti Tary
ba. Jeigu toji Taryba, dėl 
kurių nors priežasčių to 
darbo negalėtų atlikti, tai 
siūlau pasiimti Tarybos su
šaukimo iniciatyvą Lietuvos 
Įgaliotam Ministeriui Va
šingtone.

Ponas Ministeris galėtų 
paprašyti, aiškiai nustatytu 
terminu, kiekvienos srovės 
nurodyti savo atstovus į Ta
rybą. Gal būt nereikėtų vi
sai varžyti srovių ir net 
organizacijų dėl atstovų 
skaičiaus, tegu siunčia į Ta
rybą kuo daugiausia asme
nų ir sumoka į Tarybos ka
są nuo prisiųsto atstovo 
šiems metams po penkis 
šimtus (500) dolerių, o ki
tiems metams tebūna pasi
rengusios mokėti nuo atsto
vo po 1,000 dolerių.

Nebijokime didesnio at
stovų skaičiaus. Juo dau
giau, tuo geriau, nes Tary
bos kasa išaugs ir bus ženk
las, kad visuomenė domisi 
Lietuvos vadavimo darbu. 
Jau tokia žmogaus silpnybė 
— kur įdeda pinigų, tai ten 
ir daugiau dėmesio skiria.

Kai reiks pinigus kloti, 
nebijokim, per daug atstovų 
nesusirinks. Kvieskime at
stovus j Tarybą nuo visų 
didesnių organizacijų, išsky
rus, žinoma, komunistus, 
kad būtų progos visiems 
geros valios lietuviams pa
triotams prisidėti prie Lie
tuvos vadavimo darbo.

Organizuokime Tarybą šū
kiu : kas aukoja — tas ir va
duoja.

St. Gabaliauskas.

LAUKIA PAGALBOS IŠSIVADUOTI

(Laiškas iš Lietuvos vienam 
„Amerikos” skaitytojui. Ra
šytas 1940 m. gruodžio 10 d.)

Miela sesyte ir mielas švo- 
geri! Sveikinu tamstas ir 
tamstų dukrytę, mieliausią 
motinėlę, .tamstos krikšto 
dukterį ir mielą krikštamo- 
čią. Aš esu sveika, einu gim
nazijom Dėkoju už laišką, 
kurį gavau gruodžio 6 d. 
Dar esame sveiki ir tebegy
vename tame pačiame ūky
je; nuosavybės nebeturime. 
Atėmė 4 hektarus, paliko 
30 hektarų ir pakėlė bota
gą ant mūsų galvos. Nega
lima ūkio nei parduoti, nei 
atiduoti dirbti ant pusės. 
Paskiria terminą. Jeigu iki 
termino nenudirbi, grasina 
atimti ūkį. Darbininkų sam
dyti neįmanoma.

Visus gyvulius ir visus 
daiktus surašė. Be leidimo 
nieko negalima parduoti, o 
leidimą kol gauni, turi va
žinėti 2-3 dienas ir sto
vėti eilėse. Leidimą gauni 
ar negauni, turi stovėti ei
lėje. Visur didžiausias truk
dymas. Reikia kas nusipirk
ti — stovėk prie krautuvės 
eilėje. Išstovi eilėje prie vie
nos krautuvės — nebegauni. 
Tada stovėki prie kitos ir 
taip toliau. Prie krautuvių 
stovi ilgos eilės.

Prekės labai pabrango, 5 - 
6 kartus pabrango. Grūdai 
nepabrango. Didžiąsias 
krautuves atėmė ir ištušti
no, savininkus išvarė tuš
čius. Mažąsias krautuvėles 
paliko ir pastatė komisarus 
pinigams paimti. Mieste na
mus atėmė, paliko tik ma
žas trobeles. Viskas valdžios. 
Mažiem dvaram ir ūkininkam 
paliko po 30 hektarų ir to
kius dabar skaito dvarinin
kais. Girdėti, kad tokiem ū- 
kininkam uždės didelius ap
sunkinimus. Žemė atiduota 
komunistui, kuriam reikią 
žemę išdirbti ir pasėti sa
vo sėklą. Valdžioje visi chu
liganai tarnauja. Krašte su — 
........ tvarka, nėra teisybės. Jų 
teisybė — atimti, atimti ir 
atimti! Jeigu pilietis turi 
turto, jį skaito vagiu. Jei 
jis savo turtą gelbėjo, tai 
paskelbia laikraščiuose: su

gavome vagį tokį ir tokį! 
Skelbia, skelbia ir skelbia 
apie gerovę, laisvę, rojų, o 
daro atbulai. Jie padarė ne
laisvę, vergiją. Visus laik
raščius pavertė komunistiš
kais. Jokių žinių. Mažai pa
rašo, kas darosi kitose ša
lyse. Tik giriasi ir giriasi. 
Gyrimuisi nėra galo. Skel
bia rojų, o padarė vergiją. 
Skelbia laisvę, o padarė ne
laisvę.

Keikia dabartinę tvarką ir 
patys komunistai. Komunis
tų valdžia yra prakeikta epi
demija, nuodingos dujos. 
Jūs, amerikiečiai, laisvoje 
šalyje saugokitės ir gelbė
kitės nuo šios epidemijos, 
tikriausios vergijos ir ne
laisvės. Laukiame kaip die
nos išauštant laisvės ir pa
galbos iš komunistij nelais
vės išsivaduoti. Gal būt, 
niekas nesiteikia vaduoti iš 
šios vergijos.

Šį laišką prašau perduoti 
Amerikos spaudai.

SKAITYTOJŲ
LAIŠKAI

Gerb. Redaktoriau,
Noriu pranešti liūdną ži

nią — „Amerika” neatsilan
kė šią savaitę. Aš jos taip 
pasiilgau, kaip savo geriau
sio draugo! Negaliu supras
ti liūdesio tų žmonių, ku
rie dar neima „Amerikos” 
ir nesuprantu, kodėl yra 
lietuvių, kurie dar neskaito 
„Amerikos!” Gal nespėjat 
užtenkamai prispausdinti? 
Padirbėkit „overtime” ir ap
rūpinki! visus „Amerika.”

A. P. Krikščiūnas. 
Washington Depot, Conn.

Reiškiu didžios padėkos 
žodį „Draugo” dienraščiui, 
kurs kovo 8 d. paskelbė 
tiesos straipsnį „Prez. A. 
Smetoną Pasitinkant/ Ir aš 
pats, sveikindamas Prezi
dentą, nebūčiau kitokiomis 
mintimis sveikinęs. Skaudu, 
visi turime ašarotas akis 
dėl Lietuvos nelaimės. Bet 
dideli kentėjimai buvo mums, 
kurie aukojome Lietuvos 
mokykloms, katalikiškam 
universitetui, „Žiburio” gim
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s gudruolis!” — paminti jo Eugenija, bet 
parodė didelę nuostabą:
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tikslinga vien 
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— Komisare 
tarimu, likvidtt 
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Iš

kas nusišypsojo.
anelė taip mane prispyrei prie sienos, 
jų nežinau, kaip išsisukti. Juk logiškai man 
taip atsakyti: kad ir niekados manęs nematėt 
.tetą lankant, bet mano mokslas, kultūra ir 
tai įrodo. Tačiau man nedera taip kalbėti, 
tylėjimas — vienintelis mano argumentas, 

nija turėjo įtempti visą savo valios spėką, 
d nusikvatotų. Bezickas tai pastebėjo ir žy- 

šerių darbas I bas lietuviu mišo. Net jo ausys paraudonavo. Bet greit 
lanovizmu ir (tautos kultine.

, ir vėl kvailystę pasakiau, šiandien aš tam 
;as. Gerai man taip. Kliudau bereikalin- 

įsimus, o čia tiek svarbių dalykų reikia ap-

jog

nazijoms (jos dar caro lai
kais pradėjo steigtis), ku
rios nepriklausomoje Lietu
voje buvo užgniaužtos.

Kai tik buvo paskelbtas 
rinkimas aukų katalikiškam 
universitetui, sugraibęs 25 
dol., pirmutinę auką pasiun
čiau, o vėliau šis mokslo ži
dinys buvo neleistas mūsų 
Tėvų Žemelėje. Buvome iš
troškę mokslo; spaudos drau
dimo metu šūkis buvo: „į 
mokslą, į mokslą”; tą šūkį 
rėmėm aukomis, o jo įgy
vendinti neleido Lietuvos 
diktatūrinis režimas.

J. Karalius. 
Baltimore, Md.

Siunčiu tris dolerius už 
„Amerikos” prenumeratą ir 
vieną dolerį intertypo fon
dui. Nors mažutė auka, bet 
iš širdies ją duodu. Linkiu 
kiekvienai lietuvių šeimai 
skaityti teisingus laikraš
čius, tokius, kaip miela „A- 
merika.” Nuoširdus mano 
linkėjimas—tegu „Amerika” 
išeina ne kas savaitė, bet 
kasdien.

Jūsų garbingos skaitytojų 
šeimos narė,

Monika Vaškis. 
Elizabeth, N. J.

Gerbiamieji,
Prisiunčiu tris dolerius — 

užrašau „Ameriką” Ant. Ver
bai, Irvington, N. J., o vie
ną dolerį skiriu naujos ma
šinos fondui.

Jonas Daukšys. 
Newark, N. J.

Gavau du „Amerikos” nu
merius, už kuriuos nemokė
jau, tad prisiunčiu pašto 
ženklelių, už kuriuos tikiu 
gauti dar bent pora „Ame
rikos” num. Man labai pa
tinka „Amerika,” ypač mėg
stu Jono Kmito apysaką 
„Vytis ir Erelis.”

Daugiau atsiųsti negaliu, 
nes doleris man per dide
lis, kaip tas automobilio ra^ 
tas. Gal gausiu Jums dau
giau naujų skaitytojų.

Su pagarba,
J. Bankieta.

Frackville, Pa.
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r cas nutilo, lyg nežinodamas, nuo ko pradėti, 
langi Eugenija nesidomėjo, kas per svar- 
ykai reikia čia aptarti, tai visa pasikalbė- 
šta užgulė ant Bezicko pečių. Kalbėti jam 
igva, bet šiuo atveju apsimetė labai nedrą- 

1 suinteresuotų Eugenijos dėmesį. Bet ji 
»iškai abejinga. Bezickas atsiduso ir nera- 
rvingai pradėjo:
ogaus gyvenime yra tokių momentų . . .
ugenija netikėtai prunkštelėjo juokais. Be

darni už 
pusės metu-

vanok man, tamsta, — atsiprašė mergina, 
ie žodžiai primena man štai kokį Sinke- 

į sakinį: „ne tik tautų, bet ir paskirų žmonių 
ie yra tokių momentų, kada žmogus nori 
nas.” Juokingas sakinys, ar ne?
iškaičiau to sakinio, — kvailai suniurnėjo

skaitei tamsta? Bet jis yra parašytas, tik- 
Tik peržiūrėk Sinkevičiaus laiškus iš Afri- 

Jt ką aš čia plepu. Juk universiteto stu- 
>kių mažmožių neskaito.

Bezickas dar labiau išpūtė akis. Juk tai tikras 
pašiepimas. Kas jai pasidarė? Tur būt, nori at
keršyti, bet už ką? Gal už Bitiną? Tik nuo vie
nos tos minties pagieža supurtė Bezicko širdį. Per
daug jau tas litvomanas stoja jam kelią. Pirmiau 
Bezickas manė, kad su litvomanais lengvai apsi
dirbs. Dabar keblumų vis daugiau ir daugiau. Tie
sa, gabiam žmogui kliuviniai sudaro smagumo ir 
paskatina į didesnes pastangas, bet čia ne tik kliu
viniai painiojasi, o ir pats pamatas neaiškus. Eu
genija pradėjo atrodyti kaip tikra paslaptis. Juo 
ilgiau ją pažino, juo neaiškesnė ji darėsi. Visados 
ji būdavo rimta. Iš kur pas ją atsirado kvailas 
noras juoktis, kai jis rengiasi išdėstyti savo šir
dies paslaptis? Toks merginos poelgis gerokai at
vėsino Bezicko įkarštį, bet jo pasiryžimo nesulau
žė. Jis pradėjo iš kito šaltinio.

— Ar panelė mėgsti poeziją?
— Poeziją labai mėgstu, bet poetų nepakenčiu.
— Aš ne poetas.
— Tai dar blogiau. Tamsta nori deklamuoti. 

Jei poetas, žinąs ką rašo, man nemalonus, tai ką 
kalbėti apie deklamatorių, kurs nežino, ką dekla
muoja?

Bet, p. Eugenija, aš nemanau deklamuoti. Aš 
... noriu gėrėtis gamta. Kiek joje grožio! Ar gam
ta tamstos neveikia?

— Labai veikia, bet tamsta jos veiksmą kliudai.
— Blogai! — pamanė Bezickas. Dar niekad jos 

tokios nebuvo matęs. Visos diplomatinės pastan
gos nuėjo niekais. Momentas pats nepatogiausias. 
Bet reikia baigti. Ir, tarsi, visiškai išmuštas iš 
žiu, puolė jai po kojų.

— Aš tamstą myliu, — sušuko lyg krintąs į 
dugnę jūros gelmę. — Ar būsi mano žmona?

Eugenija pašoko, lyg gyvatės įgelta, bet tuoj 
sipeikėjus šaltai jam atsakė:

— Jau seniai aš tai matau, kam dar sakyti?
Bezickas nerangiai atsistojo. Jautėsi kaip per 

žandą sudrožtas.
— Tamsta seniai tai matai, ir iš mano meiles ty

čiojiesi?
— Kokia meilė, toks ir atbalsys.
— Ne, panele, mano meilė tikra ir iš jos negali

ma tyčiotis. Dar sykį pakartoju, kad aš tamstą 
myliu ir noriu vesti. Su tėveliu jau viskas sutarta, 
tik reik tamstos žodžio. Ar galiu tikėtis?

Viešpatie, koks asilas! — pamanė Eugenija. Gar
siai gi pareiškė:

— Kadangi tamsta rimtai kalbi, tai aš rimtai 
ir atsakysiu: niekados!

Bezickas netikėjo savo ausims. Jam, nenugali
mam salionų liūtui, toks atsakymas! Jo akys mirk-

ve-

be-

at-

čiojo, antakiai paraudonavo. Kaip sužeistas, krin
tąs jau ant žemės duelistas, jis padarė dar pasku
tinę pastangą mirtinam, smūgiui atremti ir dre- # 
bančiu balsu paklausė:

— Gal dar pergreit? Gal vėliau pareikšit savo 
sutikimą?

— Ne.
— Kodėl? Ar galima žinoti?
— Tai mano paslaptis.
— Aha! Paslaptis! Ar tik ne į Bitiną įsimylė

jus?
— Tamsta pradedi užgaulioti. O kad ir taip, 

ar čia tamstos reikalas?
Bezickui akyse pažaliavo. Jau nebesiskaitė su 

žodžiais.
— Dabar jau ne. Maniau, kad tamsta pilno 

kraujo bajoraitė, bet dabar ...
— Lauk iš mano akių!

Bet Bezickas jau išnyko.

S0
Baigta. Kaip greit, kaip sėkmingai — tarsi kir

viu nukirsta. Tai geriausiai. Bet tokie dalykai 
nervų kainuoja. Juo žmogus daugiau civilizuotas 
ir geriau išauklėtas, juo sunkiau duoti kam griež
tas atsakymas, ypač meilės dalykuose. Bet čia ne
buvo jau taip sunku, nes paties Bezicko poelgis 
pastūmėjo prie tokio skubaus rezultato. Tokiuose 
atsitikimuose geriausia susipykti. Tada ceremonijos 
savaime atpuola.

Eugenija pati save pasveikino dėl tokio sėkmin
go sugebėjimo išstumti Bezicką iš pusiausvyros. Ta
čiau numanu, kad dar ne viskas baigta. Bezickas 
išdidus ir kerštingas. Taip miklus intrygose. Jis 
paleis į darbą visą klastingą savo smegenų maši
neriją. Sukiršys prieš ją tėvą. Dar nežinia, ko 
daugiau griebsis. Kovoti teks įtemptai. Kova tai 
kova, Eugenija jos nesibijo. Tik, kad kova atvira 
būtų, bet just, kad čia bus klastinga, nes tokie ne
prieteliai visuomet iš pasalų puola.

Eugenija ryžtingai sučiaupė lūpas, bet drauge ir 
pilna krūtine atsiduso, tarsi nusikračius kokio įky
raus slogučio. Bent tiek laimėta, kad Bezickas 
su savo meile jos nebevargins. Del to galima ir 
nuoširdžiai nusišypsoti.

IV.
Netikėtas atsilankymas

Nedideliam Vaišmanto dvarely, jo kukliam na
mely sėdėjo, šnekučiavosi du vyru: pats šeiminin
kas Vaišmantas ir jo svečias - įnamis daktaras Bi
tinas, su kuriuo jau mums teko kiek susipažinti.

Vaišmanta buvo jau senyvas žmogus, aiškaus at
viro veido, plačios, kiek nuplikusios kaktos ir gero
kai pražilusių plaukų. Jo veide švietė amžina šyp
sena, lūpų kampuose matėsi kiek švelnios ironijos, 
bet iš viso buvo tai patraukli asmenybė. Kiek iš
didus, bet malonus nuolaidumas lyg liudijo, kad 
tas žmogus daug yra matęs, svarstęs, kentęs ir 
pergyvenęs.

Prie tikrų dvarininkų jis vargu galėtų save pri- 
skaityti, nes jo dvaras nedaug buvo didesnis už di
delio „storkaklio” ūkininko ūkį. Nuo smulkios ba
jorijos jis buvo nutolęs apsišvietimu (buvo baigęs 
universitetą), plačiomis pažiūromis ir — lietuvybe. 
Šis pastarasis ypatumas atskyrė jį nuo visų kaimy
nų bajorų lyg kinų siena. Visi jį skaitė išgama ne 
dėl kokio ypatingo įsitikinimo, bet daugiau patai
kaudami Tautgėlos nusistatymui, kurs Vaišmanto 
tiesiog negalėjo pakęsti, nes Vaišmantas nenorėjo 
prieš jį lenktis. Ir Vaišmanto lietuvybė buvo lyg 
kaulas Tautgėlos gerklėje. Kaip Vaišmantas tą lie
tuvybę įsigijo, tai buvo kažkokia paslaptis, tuo keis
tesnė, kad jis pasijuto lietuviu, besimokydamas Var
šuvos universitete! Tautgėla negalėjo to sugrumu- 
liuoti. Ypač grieždavo dantimis, kai nuo apylinkės 
bajorų nugirsdavo Vaišmantą sakant, kad lenkų 
šovinizmas pasėjo jo širdyje lietuvybės perus. Taut
gėla nieko bendra su Vaišmantu neturėjo ir nie
kados nesusitikdavo. Taigi, Vaišmantas buvo nuo 
visų atkirstas, bet dėl to daug neliūdėjo, nes turė
jo savo namuose gryno plauko lietuvį inteligentą — 
daktarą Bitiną. Jų santykiai buvo draugiški ir nuo
širdūs. Bitinas buvo geras gydytojas, mylėjo liau
dį ir kiek galėdamas ją švietė. Vaišmantas ne tik 
jam nekliudė, bet kiek galėdamas padėjo.

Šiandien jų pašnekesys lyg nesilipdė. Bitinas bu
vo kažkoks apsiblausęs ir gerokai išsiblaškęs.

— Kas daktarui? šiandie lyg be nuotaikos.
Bitinas suraukė kaktą. Akys kiek įdubo, per 

veidą perėjo refleksijos šešėlis, tarsi mintis skri
do į praeitį, lyg norėdama suvesti kažkokią gyve
nimo sąskaitą. Ant lūpų pasirodė lyg pesimizmo 
šešėlis.

— Žinai, ką, pons Vaišmante, — tarė Bitinas — 
aš dar jaunas žmogus, o mane jau ima pesimizmas.

— žinome tą pasaką — perkirto Vaišmantas — 
kada gi daugiau žmogų apnyks pesimizmas, jei ne 
jaunystėje? Jaunojo Verterio kančios, smegenų 
audra, širdies besotiškumas — tai išimtini jaunys
tės savitumai. Che, che!

Bitinas nusišypsojo.
(Bus daugiau)
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Šios savaitės pradžioje 
„Amerika” gavo labai ma
lonų laišką nuo savo arti
mos bičiulės, Magdalenos 
Karinauskienės, gyv. Water
bury, Conn, su 25 dol. do
vana „Amerikos” Naujo In
tertypo Fondui. Čia dedame 
p. M. Karinauskienės laišką 
ištisai:
„Gerbiamas Redaktoriau,

Žinodama, kad „Ameri
kai” reikalinga parama, su
maniau padaryti savo na
muose kortų žaidimų vaka
rą, kurs įvyko kovo 9 d. 
Geriems žmonėms pritariant, 
tai neblogiausiai pavyko. 
Nors būrelis ne taip skait
lingas atsilankė, bet aukų 
nemažai sudėjo. Pasitaikė 
blogas oras, labai slidu ir 
daug sniego buvo. Kurie 
atėjo, tikrai buvo gerais no
rais. Štai vardai tų, kurie 
aukojo:

Petras ir Ona Šmotai — 
$1.40; Julius Vilčiauskas ir 
žmona — $1.25; po dolerį — 
komp. Al. Aleksis, Petras 
Lubinas, Jonas Girdžiauskas, 
Domininkas Matas, Petras 
Jokubauskas, Pranas Kuz
mickas, Olga Butnorienė, 
Agota Šaukienė, Ona Anu- 
šauskienė, Domicėlė Stepo
naitienė ir Ona Lapinskie
nė. Po 50 centų — Emilija 
Jenušienė, Albert Shembris- 
ky, Mr. and Mrs. Wm. Fars- 
bender, Liucija Dubauskienė, 
Anelė Jenušaitienė, Ona Ado-

maitienė, Marijona Šamba- 
rienė, Marė Kašėtaitė, Ona 
Strazdienė, Joana Bukaus
kienė ir Saliomeja Brazie- 
nė; po 25 centus — Ona 
Barkauskienė, Uršulė Mer
kienė, Marcelė Račienė, Kas
tancija Jesaitienė, Petronėlė 
Laurinaitienė, Jieva Gisevi- 
čienė, P. Povilaitienė, P. Ne
krošienė, M. Urbonavičienė, 
V. Kryževičienė, M. Dovy
daitienė, M. Barberienė, O. 
Žukauskienė, S. Puzerienė, 
Iz. Orantiene ir K. Naurie- 
nė. Kazimieras ir Magd. Ka- 
rinauskai — $1.85. Iš viso 
Naujo Intertypo Fondui siun
čiu $25.00.

Labai dėkoju visiems, ku
rie atsilankė ir pinigiškai 
prisidėjo ir prie užkandžio. 
Dėkoju graboriui Ernestui 
Mažeikai už paskolinimą kė
džių, o Teofilei Rakauskie
nei ir Kastulei Jesaitienei 
už patarnavimą prie stalų.

Su gilia pagarba
Magdalena Karinauskienė.

„Amerikos” vadovybė reiš
kia nuoširdžiausią padėką p. 
M. Karinauskienei už suruoš
tą pramogą ir visiems jon 
atsilankiusiems. Ši pramo
ga mums buvo visai netikė
ta, nežinoma, todėl dar bran
gesnė. Waterburiečių bičiu
lių parama stiprina ir drą
sina mus visuomenės parei
gose. Ačiū Jums!

JONE ŽUKAUSKAITĖ
kovo 30 d., sekmadienį, dainuos Mon- 
trealio lietuviams, Kanados Lietuvių 
Tarybos ruošiamame koncerte, ši nuo
širdi lietuvė „Amerikos” bendradarbė, 
pasižymėjusi dainininkė, daugelį metų 
studijavo Romoj, Italijoj, lavindama sa
vo balsą pas geriausius Italijos daini
ninkus ir muzikos profesorius. Dideliu 
pasisekimu koncertavo Italijoje, daina
vo Lietuvoj ir Amerikoje. Šiuo laiku 
toliau studijuoja muziką New Yorke ir 
daugiausia savo maloniu lyriniu sopra
no balsu džiugina kitataučius.

P. Žukauskaitė Montrealio lietuviams 
turi paruošusi turtingą Įvairių dainų 
programą. Ji su džiaugsmu priėmė šį 
pakvietimą dainuoti. Tikimės, kad jos 
gražus dainavimas tikrai paliks kiek
vienam Montrealio lietuviui neišdildo
mą įspūdį.

Marianapolis
Krepšinio sezonas Maria- 

napolio kolegijoje užbaig-
V ^žaidimuose mū-

‘^^yratelis gerai pasirodė. 
Žaista su tokia įžymia mo
kykla, kaip su Sęton Hali 
kolegija.

Pralaimėti žaidimai prieš: 
Seton Hall College, šv. Ka
zimiero par. komandą, La 
Salette, Putnam Trade, Dean 
Academy, New Haven State 
Teachers, Laurel College; 
laimėta prieš Putnam Alum
ni, St. Thomas Seminary, 
Danielson, Putnam Belcort.

Komandoje žaidė Rums- 
kas, Vasiliauskas, Klebaus- 
kas, Kazlauskas, Vičkaus- 
kas, Norkūnas. Degulis, Kir- 
milas, Janušaitis ir kiti. La
biausiai pasižymėjo Vasiliau
skas, padarydamas daugiau
sia punktų.

f i ------ ----------
Newark, N. J.

\ ____J
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kuopa minėjo šv. Kazimiero 
šventę. Apie 100 asmenų da
lyvavo bendroje komunijoje 
nėr 8 vai. mišias, kurias lai
kė kleb. kun. Ig. Kelmelis. 
Nariai buvo pasipuošę gėlė
mis. Nors o ras buvo labai 
blogas, atvyko ir nariai, gy
venantieji u ž 30 mylių.

Perri valgykloje įvyko 
bendri pusryčiai, kuriems va
dovavo Eug. Verba. Pagrin
diniai kalbėtojai buvo cen
tro vicepirm. L. Ketvirtis, 
124 kp. pirm. K. Basanavi
čius ir mūsų kp. pirm. P. 
Podgalskis.

Vakare įvyko pramogėlė 
su vakariene, vaidinimu, „ra
dio ouiz” lenktynėmis ir kt. 
Vaidinimui vadovavo P. Pod- 
sralskis: vaidino J. Dems- 
kiūtė. J. Jočiūtė, EI. Bara
nauskaitė. B. Kaminskas ir 
Eug. Verba. Kuopa labai 
dėkinga Podgalskienei, Bar
kauskienei ir Verbienei už 
paruošimą valgio. Didi pa
dėka pirm. P. Podgalskiui 
už jo atliktą darbą.

Svečių tarpe buvo N. Moc- 
kiūtė ir .A d. Lukas iš Kear- 
nv. Ta dieną įvyko ir vie
na nelaimė — svečias K. Ba
sanavičius parkrito ir nu-

lūžo kairės rankos riešą. 
Sužeistos rankos jis negalės 
valdyti apie 5 savaites. Lin
kime jam greičiausiai pa
sveikti, nes jis labai reika
lingas •'apskričiai? Greičiau 
pasveiki, Kazy!

Mėnesinis susirinkimas į- 
vyko kovo 10 d. Apie ap
skrities suvažiavimą prane
šė R. Giraitytė. Gegužės 3 
d. ruošiamiems šokiams vis
kas gerai atliekama. Sekan
tis sus-mas bus balandžio 
14 d.

Jersey City, N. J.
Misijos

Mūsų bažnyčioje kovo 16 
d. iškilmingai užbaigtos mi
sijos. kurias vedė per dvi 
savaites kun. Gabrielius, pa- 
sijonistas. Užbaigta atnau
jinimu krikšto įžadų ir po
piežiaus palaiminimu, kurį 
suteikė misijonierius.

Vaiku misijos užbaigtos 
sekmadienio rytą. Parapijos 
vaikučiams iki 6 metų am
žiaus duotas specialus pa
laiminimas 3 vai. popiet. 
Labai malonu buvo matyti 
gražų būreli tėvelių su ma
žais vaikučiais. Misijonie
rius išreiškė savo pasitenki
nimą Misijų pasisekimu.

Kortavimas
Šį sekmadienį, kovo 23 d., 

įvyks metinis parapijos kor
tu žaidimo vakaras, par. sa
lėje, Grand Street ir Mann
ing Ave. Bus gražių dova
nu. Po žaidimo užkandžiai. 
Bilietas 35c., su kuriais bus 
galima laimėti dovanų. Pra
džia 7 vai. vakare. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Bazaras
Metinis parapijos bazaras 

ivyks balandžio 27 d. — ge
gužės 4 d. Klebonas kun. 
Kemežis kviečia visus pa
rapijos draugijų pirminin
kus atsilankyti į susirinki
mą šį sekmadienį, kovo 23 
d., par. salėje, tuoj po su
mos, aptarti bazaro reika
lus ir išrinkti rengimo ko
mitetą.

Choras
Parapijos choras rengia 

metinį įvairumų balių ba
landžio 19 d., par. salėje.

Rengėjai prašo New Yorko, 
o ypač New Jersey apylin
kės chorus nerengti tą patį 
vakarą pramogų, o atsilan
kyti į šį pirmą po Velykų 
balių ir smagiai laiką pra
leisti. Įžanga tik 35c.

Pamokos
Vaikų katekizmo pamo

kos, kurioms vadovauja se
serys pranciškietės, įvyksta 
pirmadieniais ir trečiadie
niais 4 vai. popiet. Klebo
nas pranešė, tikįs, kad vai
kučiai bus prirengti prie 
pirmos Komunijos gegužės 
mėnesį, o kiti prie Dirma- 
vonės birželio mėnesį. Tė
veliai, atsiųskite savo vai
kučius, nes laiko mažai.

Pamaldos
Nuolatinės Novenos pa

maldos prie šv. Onos įvyk
sta antradienių vakarais; 
lietuvių kalboje 7:30; anglų 
— 8:15. Gavėnios metu Kry
žiaus Keliai vien tik lietu
vių kalboje penktadienių va
karais 7:30. J.

Wash. Depot, Conn.

Kovo 8 d. čia buvo dide
lė pūga. Daug nuostolių, 
užversti keliai buvo. Suga
dinta telefonas, šildytuvai. 
Tai pirma toki audra šiais 
metais. 1841 m. tą pačią 
dieną buvo tokia pat audra, 
kaip užregistruota.

Zigmantas Krikščiūnas iš
ėjo į kariuomenę kaip sa
vanoris. Įstojo į Dėdės Ša
mo aviacijos tarnybą, Max
well Field, Tent City 3, 
Alabama. Tarnybos nepei
kia. Rašo, kad oras gra
žus, šilta, valgis duodamas 
labai geras, užlaikymas ge
ras. Daug jaunuolių atvyk
sta kas savaitė. Ir lietu
vių nemažai. Prašo draugų 
parašyti laiškų ir pataria 
stoti kariuomenėn savano
riais. Apgailestauja negalė
siąs dalyvauti L. K. Susi
vienijimo baliuje balandžio 
26 d., kur bus paminėta 
Connecticut apskrities 25 
metų sukaktis.

Visi kviečiami į šį didelį 
balių balandžio 26 d., lietu
vių salėje, 121 Beechwood 
Ave., Torrington, Conn.

A. P. K.»

Toronto, Canada
Sam Gibbs ir Alf. Augus

tin, nors ir turį per 35 me
tus amžiaus, lanko mokyk
lą. Abu praleido keletą mė
nesių technikos mokykloje, 
kur išmokei wįa.ug r dalykų 
apie mašinas. Dabar abu 
dirba mašinų dirbtuvėse. 
Jei tai neverta garbingo at- 
žymėjimo, aš suvalgysiu sa
vo marškinius.

Mes esame ypatinga kolo
nija. Mes čia turime du as
menis, kurie gyveno Lietu
voje bolševikų okupacijos 
metu. Ona Kalinauskienė ži
nojo, kaip klaidingas yra 
Rusijos grožis, bet Stasys 
Menderis tikėjosi, kad Ru
sijoje rojus, o rado peklą.

Per rusų radijo stotį pra
nešta apie sveikinimus vie
tinių komunistų, kurie džiau
giasi Lietuvos patekimu į 
Rusijos vergiją.

Communionist.

Harrison, N. J.
Dievo Motinos Sopulingos 

dr-jos Užgavėnių vakarienė 
puikiai pavyko. Liko pelno 
$200.00.

Gavėnios pamaldos lietu
vių par. bažnyčioje būna 
trečiadienių ir ketvirtadie
nių vakarais, 7:30 vai.

Kovo 27 d. rytą prade
damas velykinės išpažinties 
klausymas. Tęsis 3 dienas. 
Pakviestas kun. J. Stašaitis, 
salezietis.

Bridgeport, Conn.
— Kovo 15 d. surengtas 

kortų žaidimo vakaras ge
rai pavyko.

— Kovo 28 d. par. salėje 
bus rodomi judomi paveiks
lai apie Lietuvą ir kitas ša
lis. Rodys Januškevičius. 
Visi turėtų pamatyti.

— Šv. Jurgio parapija ir 
visa lietuvių kolonija svei
kina kleb. kun. Juozą Kaz
lauską vardinėse ir linki il
giausių metų sėkmingiausios 
darbuotės.

— Praeitą sivaitę vėl ke
li jaunuoliai išvyko į De

dės Šamo kariuomenę: Ri- 
bokas, Žukauskas ir Toto- 
riūnas. Geriausio pasiseki
mo, o jų motinėlėms — ramy
bės, iki jų sūnūs sugrįš.

— Daug lietuvių turi už
sirašę laikraščius, bet daug 
ir neturinčių. Kodėl neužsi
sakyti — tada nereiktų klau
sinėti, kas laikraštyje para
šyta. Užsirašykite, o „A- 
merika” lankys jus kiekvie
ną penktadienį. O.

Baltimore, Md.
— Važiuodamas automobi

liu sunkiai susižeidė Moc
kevičių sūnus Edvardas. Gu
li ligoninėje. Mockevičiai gy
veno ūkyje, dabar palieka 
jį ir persikels į paprastą 
priemiesčio namą.

— Pilipauskų sūnus mirė 
sumišęs.

— Čia vienas asmuo gavo 
sesers laišką iš Lietuvos. 
Rašytas gruodžio 15 d. Jis 
paliudija visa tai, kas mūsų 
laikraščiuose apie dabartinę 
vergiją Lietuvoje rašoma.

’— VI. Draigino didžiulė 
siuvykla, sakoma, bus už
daryta porai savaičių. Siu
vėjai kalba apie pakėlimą 
algų.

— Kovo 7 d., ..Amerikoje” 
buvo klaida: aukojo $1.00 
ne Pr. Ragažinskas, bet 
Pranas Ražauskas.

J. K.

Torrington, Conn.
Vargu ar rasime kitą tokią 

draugišką, gražiai sugyve
nančią lietuvių koloniją, kaip 
Torringtono. Čia patys lie
tuviai savo rankomis išto
bulino gražią vietą. Visi lie
tuviai čia gražiai sugyvena, 
turi kelias pašalpines drau
gijas, klubus. Visi pripažįs
ta, kad darbininkui reika
linga apdrauda.

L.R.K.S.A. Connecticut ap
skritis, įvertindama šią ko
loniją, nutarė savo 25 me
tu gyvavimo sukaktį pami
nėti Torringtone ir todėl 
balandžio 26 d. ruošia dide
lį koncertą su prakalbomis 
ir šokiais. Geriausi Connec
ticut chorai pasižadėjo da
lyvauti. taip pat ir solistai. 
Koncerto pradžia 7 vai. vak. 
Gros geras orkestras.

Komisija dirba dieną ir 
naktį. Bilietai išsiuntinėti į 
visas Susiv. kuopas, kuriuos 
įsigykite iš anksto pas kuo
pų raštininkus. Kas dar ne
turit, kreipkitės pas komi
sijos narius: A. P. Krikščiū
nas, Washington Depot, 
Conn, ir A. J. Kaunietis, 
159 Russ St., Hartford, 
Conn.

Parėmę šį koncertą pagel
bės Susivienijimui įsteigti 
daugiau kuopų. Visi sto
kim prie darbo, o jis bus 
lengvas ir naudingas.

A3 P. Krikščiūnas,
Apskr. organizatorius.

KUN. J. KIDYKO, S.J.
MISIJOS

kovo 17—23 d. šv. Antano 
parap., Detroit, Mich.

kovo 24—30 d. Šv. Antano 
parap., Cicero, III.

kovo 31—bal. 7 d. Šv. Jurgio 
par., Rochester, N. Y.

bal. 7—13 d. Šv. Alfonso par., 
Baltimore, Md.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUORS
NOTTCE is hereby Riven that License No 
RL 1389 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine nnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 239 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES MACK-MACK’S TAVERN 
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 at 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 
4723—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1849 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 42 Johnson Street. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

Ion the premises.
JOHNSON ADAMS RESTAURANT CORR.
42 Johnson St.. Brooklyn, N. Y.

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.,

Ext., Bo- 
beof Kings, to

SHOP. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1556 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 72-74 Van Dykr St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IDEAL RESTAURANT
Eva Shainman & Abraham Resnick 

72-74 Van Dyke St.. Brooklyn. N. Y.

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 1408a Newkirk Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS F. GERARD 
(Gerard’s Tavern)

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

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.

NOTTCE 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 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 524 
Brooklyn. County 
on the premises.

JOHN
524 Court St.,

Court Street, Borough of 
of Kings, to be consumed

J. ACKERMAN
Brooklyn, N.

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. & 
Borough of Brooklyn. County 
be consumed on the primises.

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

136 57th St., 
of Kings, to

INC.

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 undersigned 
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.

NOTTCE is hereby given—that—
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 5th 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 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

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

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 undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6816—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN p. GALLAGHER
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. N. Y.

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 rhe 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 Ave., Brooklyn, N.

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 Luo. 
RL 1570 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at ret? 
Section 107 of the Alcoholic Berm. 
o’01 v1aw aA 712l-U23-3rd Aw.,^ , 
Brooklyn, County of Kings, to U į. ,i*m, rqmnQC 
on the premises. iHfll]0) I“JOIla3

JOHN BOYLE llnildP —BwibM į kvotą bPnae’.
..........?:xp-

Section 107 of the Alcoholic " , i-Jng hai-
trol Law at 221 Wyckoff Ave., S klOluS Udi 
Brooklyn, County of Kings, to be rtW . n:mm ir 
on the premises. 55 P fafliq DinDĮH if

JOHN TELLIAN 1 ■" 
221 Wyckoff Ave., Brookin, 1 jįfį

7121-7123 — 3rd Ave.,

NOTICE is hereby given that 1 
RL 4206 has been issued to the 
to sei I beer, wine and liquor at itį

NOTICE is hereby given that L».k

E VISUR

dvasios patriotuiRL 1453 has been issued to the tZ ’ į 
to sell beer, wine arid liquor at retį ..čw>i|tia ŠRU- 

inv «r au„i—k. .įjJJllĮ

dar-

Section 107 of the Alcoholic BqaT, 
trol Law at 193 Howard Ave„ Bn 
Brooklyn, County of Kings, to’beį- 
on the premises.

FRIEDA FELDER 
193 Howard Ave.,_________ Broo^kl yj-j pa.

NOTICE is hereby given that Laaj 
RL 7099 has been issued to the cį 
to sell beer, wine and liquor at res 
Secti— 1A’7 xu- "
trol >.<..< mW—vui
Brooklyn, County of Kings, to te 2 »ti B 
on the premises. l!P'J

ALEXANDER SKOCZBI 
600—6th Ave., Brooklyn,

tiskliH.ir ei-ion 1)7 of the Alcoholic Bere,. .
Law at 600—6th Ave., P" čjlllkia KI-tUvn P.rYlintv f\f Vtmrve 11 SdUK

S*i. pasi- 
^tiiiėdamas...

Rusija už-

Įjetar?'
neras geras lie- 

Ne vienas, 
-galėjęs,'būtų ėjęs 
[jįcse ją ginti, gel- 
jji „ amerikiečiams

NOTICE is hereby given that Las, 
RL 1415 has been issued to the cį 
to sei! beer, wine and liquor at retį 
Section 107 of the Alcoholic Berea 
trol Law at 220 Wyckoff Ave., B*. 
Brooklyn, County of Kings, to be 5 
on the premises.

LEONARD STROBEL 
220 Wyckoff Ave., Brookin,

NOTICE is hereby given that IĮą ffl 
RL 1521 has been issued to the cį 
to sell beer, wine and liquor at ref 
Section 107 of the Alcoholic Bereu 
trol Law at 3472 Fulton St, 
Brooklyn, County of Kings, to te ę 
on the premises.

JAMES 
St..3472 Fulton

SCHMIDT
Brooldn.1

NOTICE is 
CTR 26 has 
tc sell beer, wine and liquor at retį 
Section 107 of the Alcoholic Bqea 
trol Law at 918 Halsey Str., F 
Brooklyn, County of Kings, to te 
on the premises.

ARCADIA 
918 Halsey St.,

hereby given that -■■•I 
been issued to the cį

j darome tai, 
-busi]galioje: pro-

%I fondus,
•'n įjĮjposius pabėgė- 

BALLR00MM, j remia Lietuvos

Notice is hereby given that Lej 
HL 264 has been issued to the trį 
to sell beer, wine and liquor at reį 
Section 107 of the Alcoholic Beteis 
trol Law at 55 Pierrepont St, 
Brooklyn, C ‘
on the premises.

PIERREPONT HOTEL CORP, „j 
55 Pierrepont St., Brooklya. “

įsoveiklą. Nedaug

ar 00 r-ierreponr or, an r • ,__ . »«
County of Kings, to trumpu laiku 
■emises. <!*** it _ , .. .

Grfbeh Fondą iki 
it tfctwiD dolerio

NOTICE is hereby given that La ■ , . , ,
L—628 has been issued to the Rajonu ir koloni- 
to sell wine and liquor at retail cif , .j .
tion 107 of the Alcoholic Beverage f ' ’
Law at 1082 Bergen Street, Baa 
Brooklyn, County of Kings, to be a 
off the premises.

ALBERT MULLER
1082 Bergen St.. Brooklp.

ii gw kvotas išpil-

NOTICE is hereby given that La
RL 1282 has been issued to the cie .Mrarfi Irorl 
to sell beer, wine and liquor at retd K Jia plHIieSU, KdU 
Section 107 of the Alcoholic Bevenj , ', trol Law at 426 South 5th St., Bn iDJlljOS ISJOMS

s negu dvigubai jam 
įttą sukėlė. Buvo

Brooklyn, County of Lings, to te a _ J 4™
on the premises. ’ Tn Kgu dvigubai jam 

MATEUSAS SIMONAVICITi L1°(. i-i-
426 So. 5th St.. Brookin! pią šukele. Buvo
NOTICE is hereby given that La b Sffilllitl jli.00 — 
RL 1283 lias been issued to the ci 
to sell beer, wine and liquor at nti Iwil.Dv.
Section 10 7 of the Alcoholic Bepnjejection ii'i 01 one mcuniiuc vevn# ...,,
trol Law at 281 Nostrand Ave., B^Mpiujos raj. pats 
Brooklyn, County of Kings, to be ..........
on

281

the premises.
CLIFTON BAR & GRILL,® 

Nostrand Ave., Brooklyn

NOTICE is hereby given that 
RL 1606 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Be

t so dideliu kaupu 
skirta dalį atliko; 
b O - su- 
Kl

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

WALTER AMBROSE
406 S. 3rd St., Brookln

"tūt us mW rajonas jau

«S1MOO -

NOTICE is hereby given 
RL 1266 has been issued 
to sell beer, wine and liqi ________
Section 107 of the Alcoholic Berae 
trol Law at 384 Broadway a-b-t D ID Rnv.Uv. 
vision Ave., Borough of Brooklyn, f J- ' . 0 ,
Kings, to be consumed on the pjpBjlTMlDVlkill klO-

HARRY GRAt B t ■, nova an
(Kingsley Bar & Grill) ISillU IN Jo3v.v0« 

Bradway a-k-a—321 Division An .2 1. nn
Brooklyi E tBl >134.00, 3D- 

_„i that ii« -W šiuose ra- 
ind’nquor^t^ lES® kalbėjo p.

NOTICE is hereby, privon 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 Beyerapre 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.

384
F&la po S850.00.

NOTICE is hereby given 
RL 1496 has been i 
to sell beer, wine and
Section 107 of the Alcoholic BereU 
trol Law at 399 Nostrand Ave., i 5 
nam Ave., Borough of Brooklyn, CcS 
Kings, to be consumed on the pa 

HARRY NUDEL & LOUIS LEE!
(d-b-a Buckhorn Grill) 

Nostrand Ave., 
Putnam Ave.,

399
295 Brookhi

Cabahūikas. vajus

hd ten kvo-

NOTICE is hereby given that Uffil TajODaS
RL 1432 has been issued to the Bisiiiiitpq 204to sell beer, wine and liquor at rSi M “UUlllęS 41H
Section 107 of the Alcoholic Boen? (HtlK ir fibiui bar]
trol Law at 1058 Nostrand Ave.. Ba UK1S1, KUQ
Brooklyn. County of Kings, to be 0 
on the premises.

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

1058 Nostrand Ave., Brooklyi

NOTICE is hereby given that L<el 
RL 4071 has been issued to the tufe 
to sell beer, wine and liquor at retai 
Section 107 of the Alcoholic Beven) 
t rol Law at 
103 Ditmas j

ir visa 
išpildytž

Clevel 
prisiimti 
kad net 
— $450.(

Detroi 
tuo tarp

Chicaj 
kvota n 
$2,200.(M 
jokiu bū 
jajai A: 
turi sūri 
jonių, n 
karų lie 
atliks.

Praėji 
aukos is 

Iš Ne 
Jokubait 
tuvai G( 
Šią sum 
Sąjungos 
$10.00; 
kuopa 5 
Neprikla 
mą surii

Idžių žm 
trokštan 
vėl laisv 
Tamstai 
linkiu gi 
me did: 
darbe.”

Shenai 
zimiero 
draugi jo; 
fondui $

Chicag 
lietuviai 
rius ir 
trui prie

Šv. Ka 
siuntė či 
kutį:

„Šv. I 
jos auk] 
mažą ai 
Gelbėti ]

Tenka 
tis, kad 
tės — s 
savo ten 
vergtosic 
mus ir d 
su taute 
išlaisvint 
elgesys : 
na.

Fede
Kovo 

buvo lab 
katalikų, 
į N.C.C.I 
rioj apt; 
dalyvavii 
su front;
saugumo 
nimo dai 
priklausė

DEMESIC
^uždarius Lietuvoje Pr 

.. . . . . . . . . E i-Monn Pasaulį,” lietu
^,27"' ^savoorgano.

^toriams tretininkams p 
bus leidžiamas Amei

RAYMOND SCHUBERT 
755-9 McDonald Ave. & 101-103 Dta' 

Brooklyn!

NOTICE is hereby t 
RL 1630 has been issued ____ _
to sell beer, wine and liquor at rda 
Section 107 of the Alcoholic Be' 
trol Law at 222—7th / 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

DAVID RAINSFORD i 

MICHAEL TIERNEY
2 22-7 th Ave., Brooklyn.’

fu^ntoththe«i Pasaulis” Amerikoje
nzl limiAF nfr filial **

a- - - - - i • lietuviuose pr;Avenue., Bort „ r
ings, to be« Įįečiančius r

labui jungs bendram 
į^skoniškas jėgas.

paruošiamieji darbai b 
j?®'H pasirodys.
^Pasauli” redaguos jai 
^‘Amerikon atvykęs T. Ju;

Klebonų Kunigų, Amei 
w „ p ^Antano Mylėtojų pr 
Waterbury, Conn. rJ i T® savo rastais ir prenui

Tel.: 3 -4747

Dr. M. J. COLNE
(Aukštakalnis)

148 Grand Street

Vartojam Saules Spindit 
Diathermy, ir kitus modes 
kus išradimus nuo aukite 
žemo kraujo spaudimo, vittt 
ir širdies ligų. Reumate 
Tonsils Ir odos Ugų, su gef 

pasekmėm.

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shawkoni
(Ašakūnas)

GRABORIUS -
BALZAMUOTOJ AS

Laisniuotas New York! 
ir New Jersey vaistyto

310 John Street

Harrison, N. J.

^^dol) metams.
Wonu Pasaulio” reikal 

OFM. sekančiu antras 
Tuscan monasti 

WEST 31st STREE1 
. NEW YORK, N.Y.

GERAI
R GREITAI PA

Waudos - insurance 
i jums padės tuose re 
| f^ošęs ir patyręs brol 
l M P. MACHl 
Į'^Street 1
L Tel. Virginia 7-181
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ense No. 
dersigned 
ail under 
age Con- 
Ext., Bo
gs, to be

NOTICE is hereby give. . F 
RL 1570 has been i4į? X 

to sell beer, wine and to' 
Section 107 of the AicoS; 
trol Law at 7121—"įŽL-į?,® 

, HrnziVlvn frnmL. „t tr- U

INC. 
pn, N. Y.

.... -... J® PARAMA IŠ VISUR PLAUKIA
Brooklyn, County of Kiag, U 
on the premues. ^’•i 

JOHN Boy,. 
7121-7123 - 3rd Ave. 4

Federacijos, atstovavo p. 
Liudvika Jurkienė, gyvenan
ti Vašingtone.

cense No. I 
ndersigned

under 
rage Con- 
Jorough of 

consumed

tesnick
lyn, N. Y.

.icense No. 
indersigned 
•etai! under 
erage Con- 
Borough of 
a consumed

ER 
Rest.) 
dyn, N. Y.

sios Anglijos rajonas 
RL^oThaste^isįS pibai kvotą išpildė.— 

to sell beer, wine and t__________i-------- ---
Section 107 of the Altto! ‘ 
tro! Law at 221 WytlSfJ 

i Brooklyn, County of Kha? 
on the premisea.

JOHN TELUn 
221 Wyckoff Ave,,

I NOTICE is hereby giv® < 
I RL 1453 has been issued ^5
I to sell beer, wine aud iku?* , . , . . .

I section m of the Akto nos dvasios patriotui Itrol Law at 193 HowudkT - .
I Brooklyn, County of Khn J 
I on the premiaea. ’ 

FRIEDA lIps
I 193 Howard Ave., jį

adelphijos rajonas pir- 
savo atliko. — 

s rajonai kvotas bai- 
— Varosi pirmyn ir 
kiti.

License No. 
undersigned 
retail under 
verage Con- 

Borough of 
>e consumed

RD

aginamų nereikia. Šau- 
jvynė, — jis pat sava- 
eina dirbti 

nviivu is uereoy arenu, . i y • 
RL 7099 has been ? One kokių 
to sell beer, wine and lįJ,’r 

Section 197 of the Akto! S. Saukia 
trol Law at 600—6th L i • i „ 
Brooklyn, County of Kina’, Viską į 
on the premises, ’ i, .

alexandeb ajlti tėvynę, 
i6oo—6th Ave.. j-būdu pasiaukoti, pasi-

NOTICE is hereby gives...
RT. 7099 has ,**
to sell beer, wine and to' 
Qzwtliew* 1 .1^ Al. « .

tuos dar- 
yra pa- 

prie gink- 
šalį ir ei- 
šaukia ki-

>klyn, N. Y.

License No. 
teundersigned 

retail under 
average Con-

Borough of 
be consumed

NOTICE is hereby gn® < 
RL 1415 has been issued t, < 
to sell beer, wine and fe»,' 
Section 107 of the Alteto! 

Į trol Law at 220 Wyckoff k 
Brooklyn, County of Kišį,.' 
on the premisea.

neišmetinėdamas . . .

NC„ 
>klyn, N. Y.

License No. 
j undersigned 
t retail under 
leverage Con-

Borough of 
be consumed

Sovietų Rusija už- 
Lietuvą, mūsų tėvų 
ne vienas geras lie- 

xin-rnrr • u v . -rpsiverkė. Ne vienas, NOTICE is hereby gira Sb . - • / . - -
rl 1521 has been ismedbUų galėjęs, butų ėjęs 
to sell beer, wine and tol ~ J

section 107 of the AkSįl rankose ]ą ginti, gel- 
trol Law at 3472 hl® J- J“ o ’
Brooklyn, County of Khp J 

i on the premises.

220 Wyckoff Ave.,

)
■oklyn, N.

:et.. . amerikiečiams 
james sor-ims tai nebuvo gali- 

_ —_jar§me jr darome tai, 
cTR26Ehas mūsų galioje: pro-

Y-1s^’w’oMh“Sime prieš užgrobikus, 
I trol I aw at 91R x,_• __ _ n _ n i

3472 Fulton St,

trol Law at 918 Hdsj j. 
Brooklyn, County of Ejį,’’. 
on the premises.

t License No.
theundersigned
it retail under
Beverage Con-iq,s tt„Iwv c, 
t. Borough of J18 Halsey
> be consumed Notice is hereby gira į

ne į savo fondus, ku- 
ARCADIA BAiį aimiuguosius pabėgė- 

sh__■ pia ir remia Lietuvos
nimo veiklą. NedaugHL 264 has been issued į] vcinxq. ncuaug

2^’N- tereikėjo tiems
ms Patriotams, L„he K’įS ”

- 1 on the premises.
PIEIRREPONT bote .

55 Pierrepont St. i J

NOTICE is hereby yra j 11 
L—628 has been issued 
to sell wine and lw «, O.

i tion 107 of the Alėto | •
, I Law at 1082 Bergen St. 11 
’ 1 Brooklyn, County of Kcį. , 

off the premises.
ALBEBTM®

1082 Bergen St. Į

at retail under 
Beverage Con

it, Borough of 
o be consumed

JAN 
rooklyn, N. Y.

at License No. 
the undersigned 
at retail under 
Beverage Con- 

į 136 57th St., 
y of Kings, to

ku- 
lyginti, trumpu laiku 

Gelbėti Fondą iki 
tūkstančių dolerių 
Rajonų ir koloni- 

nezurzėdami ir ne- 
'lami dirbo ir tebedir- 
p savo kvotas išpil-

NOTICE is hereby gne į 
T JNC I 1282 has been issri t

Brooklyn, N. Y. «>> wine udfe, 
 I Section 107 of the Aktfau pi yra pranešti, kad 

hat License No. Ithe undersigned Brooklyn, County of I.up 
r at retail under on I’«ma«- 
c Beverage Con- MATEUSAS SUK 
ve. Borough of 426 So. 5th St._______

r at retail under I

—ĮRL 1283 has been išariV 

Brooklyn. N. Y. ™ J®
__________  I Section 107 of the Alto 

that License No. Vol Law at 281 Nostto! delph 1 ]OS 
> the undersigned I Brooklyn, County of Eqi _ • . .

>r at retail under I on the premises. su dideliu kaupu
ve.^Borough^of 281 Nostrand Ave., Į Iškirtą dalį atliko ; 
, to be consumed N0TICE ,g )uvf> $425.00 --- SU-

--------  1 RL 1606 has been tab

os Anglijos rajonas 
t negu dvigubai jam 

Jį kvotą sukėlė. Buvo 
e VeXu^nf|NOHCEjjtoy;^ surinkti $1,200 — 

$2,892.00!
ra j. pats

j-j y i ___ _____ ___ ___ ___
Brooklyn, N. Y. sell beer, wine! ndBj

Section 107 of the Alette

> the undersigned 
or at retail under 
lie Beverage Con- 
enue. Borough of 
i, to be consumed

Brooklyn, County of 
on the premises.

WALTER AE
406 S. 3rd St,

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. 
RL 12.36 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1801 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 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.

ir visa kvota — $750.00 bus 
išpildyta.

Cleveland, Ohio, pradžiai 
prisiuntė $25.00, pasitikint, 
kad netrukus ir visa kvota 
— $450.00 bus užbaigta.

Detroit, Mich., darbuojasi 
tuo tarpu nesigarsindamas.

Chicagos rajonas, kurio 
kvota nustatyta didžiausia, 
$2,200.00, darbuojasi, kad 
jokiu būdu nepasiduotų Nau
jajai Anglijai. Tuo tarpu 
turi surinkęs $1,850.00. Abe
jonių, rodos, nėra, kad Va
karų lietuviai savo pareigą 
atliks.

Praėjusią savaitę gautos 
aukos iš šių vietų:

Iš New Haven, Conn., M. 
Jokubaitė rašo: „Siunčiu Lie
tuvai Gelbėti Fondui $52.75. 
Šią sumą sudaro — Moterų 
Sąjungos Conn. apskritis 
$10.00; Moterų Sąjungos 33 
kuopa $5.00; ] 
Nepriklausomybės paminėji
mą surinkta $37.75. Prašau 
priimti šią mažą gerų šir
džių žmonių sudėtą aukelę, 
trokštant matyti Lietuvą ir 
vėl laisvą ir nepriklausomą. 
Tamstai ir visai valdybai 
linkiu geriausių sėkmių šia
me didžiame ir kilniame 
darbe.”

Shenandoah, Pa., Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
draugijos skyrius 
fondui $5.00.

Chicago, Ilk, Bridgeporto 
lietuviai Gelbėti Fondo sky
rius ir vėl surinko ir cen
trui pridavė $30.00.

Šv. Kazimiero Seserys pri
siuntė čekį ir malonų laiš
kutį :

„Šv. Kazimiero Akademi
jos auklėtinės siunčia nors 
mažą auką $25.00 Lietuvai 
Gelbėti Fondo reikalams.”

Tenka nuoširdžiai džiaug
tis, kad jaunutės lietuvai
tės — akademikės atjaučia 
savo tėvelių, krašto — pa
vergtosios Lietuvos skaus
mus ir dedasi prie visos mū
sų tautos sąjūdžio Lietuvą 
išlaisvinti.
elgesys ir jaudina ir aksti
ną.

Mūsų Federacija drauge 
su visomis kitomis Ameri
kos patriotinėmis organiza
cijomis yra prisirengusi vi
somis savo jėgomis dėtis 
prie krašto gynimo reikalų. 
Jinai, kaipo Amerikos or
ganizuotųjų katalikų veiki
mo centro narė, visame ka
me kooperuos su Nacionale 
Katalikų Gerovės Konferen
cija (N.C.W.C.).

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1300 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 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.

Šia proga tenka priminti 
tai, kad besirūpindamiir

labai svarbiais Lietuvos rei
kalais, neužmirštume savų
jų vietos reikalų. Organi
zacijos ir draugijos prašo
mos

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4155 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
109 Nassau St., Brooklyn, N. Y.

užsimokėti Federacijai 
metines duokles, 

laikas.
šiemet bus Federacijos

nes
Neužmirškime,

savo 
jau 
kad 
kongresas, 
būti atstovaujamos tik tos 

per" Lietuvos i draugijos, kurios iš anksto 
hps naminėii-'bus užsimokėjusios savo 

duokles.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1196 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 269 Norman Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT JABLONSKI
269 Norman Ave., Brooklyn, N. Y.

aukojo

kuriame galės

Kaip pastebima spaudoj, 
dabar yra vedami mūsų di
džiųjų fraternalinių organi
zacijų didieji vajai. Pasi
darbuokime ir, kas dar ne
same jų nariais, prisirašy
kime. Čia kalbame apie L. 
R.K.S.A. ir A.L.R.K. Mote
rų Sąjungą.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1696 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of th j Alcoholic Beverage Con
trol Law at 11 Newell Street, Borough cf 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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
804—3rd Avenue, Brooklyn, N. Y.

Leonardas Šimutis,
ALRKF sekr.,

2334 S. Oakley Ave., Chicago.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1638 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TWENTIETH CENTURY TAVERN 
52 Meserole St., Brooklyn, N. Y.

New Yorko miestui 
ralė valdžia paskyrė 
000,000 pigių namų 
bai.

fede- 
$175,- 
staty-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1459 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 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 4175 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino 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.

NOTICE is hereby given <.nat 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.

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.

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.

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 liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2062 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to ■ be consumed 
on the premises.

MORILLON REST.. INC.
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.

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 5289 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 371 7th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL RATTIG AN 
(Seventh Ave. Tavern)

371 7th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1743 has been issued to theundersigned 
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.

JOSEPH T. McGOUGH 
(McGough Bros.)

4301 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1550 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 43 Debevoise Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PARAMOUNT RECREATION 
CENTER, INC.

43 Debevoise Pl., 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 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)

5311 3rd Ave., 1 Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6089 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 1513-1515 69th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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 211—39th 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. 
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 1580 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 114 Nassau Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
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 
Broiklyn, 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. 
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 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI, 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 hereby given that License No. 
RL 4072 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 1058 Bedford Ave., Borough of 
Bro iklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. McNIECE. ADM., 
1058 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

Gegužės 18 d., sekmadienį, 
bus švenčiamas švento Raš
to sekmadienis. Šv. Vardo 
draugijos valdyba stengiasi, 
kad ta šventė būtų švenčia
ma visose vyskupijose.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1621 has been issued tothe undersigned 
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 1256 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 36 Morrell St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRIEDA GOODMAN 
Amalgamated Restaurant & Tavern

36 Morrell 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 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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 25 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 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.

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 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 5688 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 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 nt 217 5th Avenue. Borough o! 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WYNNE
(5th Ave. Bar & GrilD___ _ -

217 — 5th Avenue, 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 < msumed 
ou the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4117 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 1291 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given,that License No. 
RL 1510 has been issueato tne undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1054 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY FITSCHEN 
Broadway Bar & Grill

1054 Broadway Brooklyn, N. Y.

sukelti $1,500.00 — 
inko $1,200.00.
seticut rajonas
10.00 ir visai nedaug

WHOLESALE & RETAIL

NOTICE is hereby prei 
RL 1266 has been išariu 
to sell beer, wine ui įsi

that License No. I S600'00’
to the undersigned vision Ave., Borooyb t.. . 
lor at retail under Kings, to be censu®j al 
,lic Beverage Con- HABB^
senue. Borough of Į (Kingsley Ml
s, to be consumed I 384 Bradway a-k-»-El Ir g

LTV AN
Brooklyn, N. Y.

^BrSkb-n N Y. NOTICE is hereby jat 
Brooklyn, n. RL
that License No. to sell beer, wine ind ta 

to the undersigned Į -ection 107 of the 
uor at retail under trol Law at 399 
olic Beverage Con- jam Ave.. Borough of 
venue. Borough of Kings.^to bejonajnį.J 
?s, to be consumed ------

JAMES REILLY 999 Nostrand Are., 
Uy Tavern) 295 rutnam Ave"____ _

Brooklyn, N. Y. I
---------------- I NOTICE is hereby gire 1 
i that License No. I RL 1432 has been tesi’ 
to the undersigned I to sell beer, wine ltd fc 

quor at retail under 1 Section 107 of the Alsk 
holic Beverage Con- 1 trol Law at 1058 Nostrd 
h Ave., Borough of I Brooklyn, County of Lf 
gs, to be consumed | on_the premises.,___

į JAMES REILLY
illy Tavern

Brooklyn, N. Y.

jau Taip gražus jų
BEER, WINES & LIQUORS

ping ir Schuylkill klo- 
Jaskirta po $850.00. 

turi $134.00, an- 
$280.00. šiuose ra- 
neseniai kalbėjo p. 

Gabaliauskas, vajus 
*ai vedamas, dėlto 

HARR'fNTOŽ’iūt nones, kad ten kvo- 
špildyta.

-urgh, Pa., rajonas 
įtrui prisiuntęs 204 
centus ir tikisi, kad

svarbi Amerikos
susiorganizavusių

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5000 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of ’he 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 STANCHIUS 

Ridgewood Bar & Grill 
Ridgewood Pl.. 
388 Palmetto St. Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1864 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 781 Sterling Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMERALD BAR & GRILL 
Graham & Carlin

781 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

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 284 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.

Brooldyno Lietuviai Graboriai

_ I UK yu.uu.v~ __
HAROLD F. t WE 

Hal—Will Bui
1058 Nostrand Are.,

NOTICE is hereby gi® 
RL 4071 has to israej 
to sell beer, wine atd\V 
Section 107 of the Ak® 
trol Law at 755-9 &-■ 

103 Ditms Are Rjs rantelio savo organo. 
County of Kings, to » °

_ . premises.LLLAGHER P RAYMOND $
Brooklyn, N. Y. 755_9 McDonald Are. U

en that License No. | -------------- -

n that license No.
I to the undersigned 
iquor at retail under 
iholic Beverage Con-

Ave.. Borough of 
ngs, to be consumed

Federacijos reikalai
Kovo 12 d. Vašingtone 

buvo labai 
katalikų,
į N.C.C.W. konferenciją, ku
rioj aptarta moterų tikslus 
dalyvavimas šiuo metu vi
su frontu vedamuose krašto 
saugumo ir gynimo stipri
nimo darbuose. Lietuvaites, 
priklausančias prie A.L.R.K.

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
595 Union Ave., Brooklyn, N. Y.

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- 

Blake Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

trol Law at 705 
Brooklyn, County of 
on the premises.

VINCENT 
(Linton Park 

705 Blake Ave.,

BORYSEVICZ 
Bar & Grill) 

Brooklyn, N. Y.

nistams uždarius Lietuvoje Pranciškonų leidžiamą
,Pranciškonų Pasaulį,” lietuviai tretininkai ne-

d to the undersigned NnTICE , .
liquor at retail under TICE is too 
oholic Beverage Con- RL U’O has to r ■ 
.n Ave.. Borough of ’“L°L;>n Ave., dujvuki. 
ings, to be consumed

ROGERS
Brooklyn, N. Y.

/en that License No. 
?d to the undersigned 
liquor at retail under 

coholic Beverage Con- 
' Street, Borough of 
lings, to be consumed

TESSEN INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5286 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 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.

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 E. 
16th St.. Borough of Brooklyn, County of 
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.

kos lietuviams tretininkams pageidaujant, ,,Pran- 
Pasaulis” bus leidžiamas Amerikoje.
ciškonų Pasaulis” Amerikoje tęs toliau Lietuvoje 
į darbą: skleis lietuviuose pranciškonišką dvasią, 

uofu^at’sh^ ’ Trečiąjį Ordiną liečiančius reikalus ir mūsų Tė- 
Brooklyn, County of E* 
on the premises.

DAVID BADJ.

NOTICE is hereby given that Incense 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 TRIFIR1O 
945 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 251 has 1 
to sell wine 
tion

been
■ and 

the 
Jay

issued to the undersigneel 
liquor at retail under Sec
Alcoholic ~
Street, Borough of Br<

222-7 th Ave.,

Tel: S-««

the

Beverage Control 
■ook- 

off

107 of 
at 408 
County of Kings, to be consumed

ven that License No. 
led to the undersigned 

liquor at retail under 
Icoholic Beverage Con
i' Island Ave., 
f Kings, to be

Borough 
consum-

. McGRATH 
ve., Brooklyn,

iven that License No. 
jed to the undersigned 
I liquor at retail under 
Icoholic Beverage Con- 
alsey St., Borough of 
Kings, to be consumed

N. Y.

PIRITS. INC.
Brooklyn, N. Y.

riven that License No. 
led to the undersigned 
or at retail under Sec- 
jholic Beverage Control 
sland Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

V. MELIA
, Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the undersigned 
id liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of
Kings, to be consumed

YUREWICZ
Brooklyn, N. Y.

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

Kings, to be consumed

A MUCHA 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL1490 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 657 Broadway, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GERHARD BOHLSEN 
Georges Rest.

657 Broadway, 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., • 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 OF BROOKLYN, INC. 
Bedfid Ave., cor. Dean St., Brooklyn, N. Y.

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graboriiis—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.

Dr. M. J.Cli
(Aukite ,

148 Gr^ 
WaterM

Vartojam Sa$ 
Diathermy, Ifp 
kus išradimui ® 
žemo kraujo i?' 
Ir širdies W 
Tonsils ir odos

ietuvos labui jungs bendram darbui visas lietu- 
ranciškoniškas jėgas.
k visi paruošiamieji darbai bus atlikti, „Pranciš- 
Saulis” greit pasirodys.
jiškonų Pasaulį” redaguos jau jį Lietuvoje reda- 
dabar Amerikon atvykęs T. Justinas Vaškys, OFM. 
i gerb. Klebonų Kunigų, Amerikos Tretininkų, šv. 
:aus ir Šv. Antano Mylėtojų prašoma „Pranciškonų 
paremti savo raštais ir prenumerata. Kaina lieka 
$1.00 (dol.) metams.

,.Pranciškonų Pasaulio” reikalais prašome kreiptis 
Vaškį, OFM. sekančiu antrašu:

FRANCISCAN MONASTERY 
135 WEST 31st STREET

NEW YORK, N. Y.

Tel. HArrisor>:

lgb)AMUS GERAI PIRKTI
B JįdRBA GREITAI PARDUOTI

jokios apdraudos - insurance reikaluose sutau-
iti pinigu jums padės tuose reikaluose pilnai 

BAW51 pasiruošęs ir patyręs brokeris —

Laisniuotas' 
ir New M

810 J0* 
Harris*!

JOS. P. MACUI I.IS
85th Street Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7 -1896

■IOS
KURLAND WINE & LIQUOR, INC. 
Jay St., Brooklyn, N. 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 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 the premises.

MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar & Grill

914 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 674 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 210 42nd Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 

on the premises.
FERDINANDO ELEFANTE

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 864 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6326 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

JOHN VALEN, Jr..
321 Grand St., Brooklyn, N. Y.

s

43

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

NOTICE is 
RL 7129 has 
to sell beer, 
Section 107

License No.NOTICE is hereby given that
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.279 Wyckoff

hereby pi ven that License No. 
been issued to the undersigned 

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

NOTICE is 
RL 1615 has 
to sell beer, 
Sect ion 
trol Law at 949 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS'N 
949 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 
wine an 1 liquor at retail under

NOTICE is
RL 1751 has
to sell beer, ___  ___ .___ ...
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I,aw at 1012 Ralph Ave., Borough of 
Brooklyn, County of 
on the premises.

PETER
1012 Ralph Ave.,

Kings, to be consumed

P. TALKER
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 Union Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN AMERICAN CITIZENS 
CLUB

280 Union 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.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
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.

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

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

H------------------- -------------------------------------------------------

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.
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PREZIDENTUI A. SMETONAI PRIIMTI 
BANKIETAS GRAŽIAI PASISEKĖ

Lietuvos Prezidentui A. 
Smetonai Priimti Komitetas 
kovo 13 d. Pierre viešbuty
je turėjo bankietą, kuriu at
silankė apie 350 asmenų. 
Turint dėmesyje, kad ban- 
kietas rengtas labai sku
biai, kad bilieto kaina buvo 
aukšta ir kad įvyko papras
tą darbo dieną (ketvirtadie
nį), dalyvių skaičius visai 
gražus.

Prieš vakarienę preziden
tas pasisveikino su visais 
atsilankiusiais, kurių tarpe 
buvo ir iš toliau, kaip kon
sulas P. Daužvardis ir J. 
Mackevičius su žmona iš 
Chicagos, Gegužiai iš Ma- 
hanoy City, Pivariūnai iš 
Pittsburgho, kun. J. Židana- 
vičius ir art. J. Olšauskas iš 
Amsterdamo, adv. V. Lau
kaitis iš Baltimorės, kun. B. 
Liubauskas iš Utica, komp. 
Al Aleksis iš Waterbury, 
adv Čeledinas iš Philadel- 
phijos, K. Karpius iš Cleve
land© ir t.t. Prezidentui sve
čius pristatė gen. konsulas 
J. Budrys ir komiteto sekr. 
adv. K. Jurgėla. Vakarie
nės programai vadovavo ko
miteto pirm. Dr. B. K. Ven
cius.

Vakarienės programą la
bai praturtino Metropolitan 
operos artistė Ona Katkaus- 
kaitė - Kaskas. Jos turtin
gas balsas, gilus įsigyveni
mas į dainos turinį visus 
žavėjo. Savo atsilankymu ir 
dainavimu prezidento pri
ėmimo bankiete, p. Katkaus- 
kaitė pareiškė savo pagar
bą Tėvų Žemei, kuri pra
eityje yra ir ją parėmusi, 
pagelbėdama siekti dainavi
mo meno aukštumų.

Iš lietuvių kalbėjo adv. V. 
Laukaitis, M. Strumskienė, 
J. B. Laučka, J. Tysliava 
■g- K.—Karpius.-. Lietuvos pa- 
bėgėlių žydų vardu kalbėjo 
J. Frenkelis. Estijos svei
kinimus perdavė estų atsto
vas J. Kaiv. Latvijos mi- 
histeris Dr. Bilmanis pri
siuntė sveikinimo telegramą. 
Latvių kolonijos vardu kal
bėjo Harry Lielnors. Gauta 
daug sveikinimų telegramo
mis ir laiškais. Maryland 
gubernatorius atsiuntė kvie
timą prezidentui, prašyda
mas atsilankyti. Panašų kvie
timą atsiuntė ir Baltimorės 
mayoras.

Trumpą padėkos žodį ko
mitetui ir bankieto dalyviams 
pasakė p. S. Smetonienė, 
palinkėdama, kad Dievas pa
dėtų visiems gyventi vieny
bėje.

Prezidentas A. Smetona 
buvo paskutinis kalbėtojas. 
Jo kalba dažnai pertraukta 
plojimas. Kalbos santrauka 
spausdinama pirmame pus
lapyje. Po jo kalbos su
giedoti Lietuvos ir Ameri
kos himnai.

Bankieto užbaigoje prezi
dentas padarė vieną pasta
bą, atitaisydamas amerikie
čių spaudos netikslumus ry
šium su jo pasikalbėjimo 
su reporteriais paskelbimo 
netikslumais. Spaudoje pa
skelbta, kad p. Smetona pa
reiškęs buvęs pirmutinis ir 
vienintelis Lietuvos preziden
tas. P. Smetona pažymėjo 
to nesakęs, nes be jo pre
zidentais buvo Al. Stulgins- 
kas ir K. Grinius. Čia pat 
jis pareiškė, kad daug pa
žangos padaryta prie Stul
ginskio ir Griniaus adminis
tracijų.

rioms dienoms. Bankieto die
na buvo pasirinkta prieš p. 
Prezidentui atvykstant ir 
nežinant jo ateities planų. 
Iš Lietuvos pareigūnų buvo 
suprasta, kad tuojaus po 
atplaukimo į New Yorką p. 
Prezidentas A. Smetona vyk
siąs į Vašingtoną.

Turint tai dėmesy ir ne
norint sutrukdyti p. Prezi
dento planų, Komitetui teko 
priėmimą suruošti savaitės 
vidury, kad ir žinant laiko 
nepatogumą tiek vietiniams, 
tiek tolimesnių kolonijų vei
kėjams.

Komitetas taip pat apgai
lestauja neturėjęs pakanka
mai adresų i r todėl negalė
jęs tiesioginiai pakviesti dau
gelio tėvynainių.

Gerbiamoji visuomenė teik
sis suprasti Komiteto vei
kimo sąlygas ir gerus no
rus, ir atleisti nenumatytas 
klaidas, įvykusias dėl laiko 
stokos. Sykiu naudojamės 
šia proga pareikšti dėkingu
mą visiems dalyviams ir 
sveikintojams už parodytą 
malonumą, kuris p. Prezi
dentą A. Smetoną sužavėjo.

Dr. Bladas K. Vencius,
Pirmininkas

Adv. Kostas R. Jurgėla,
Sekretorius.

Angelii Karalienes 
Parapija

Ateinantį sekmadienį, ko
vo 30 d., mūsų bažnyčioje 
rengiamas nepaprastas tiky
binis koncertas. Dalyvaus 
Brooklyn© vyskupijos 100 
asmenų vyrų choras, vado
vaujamas prelato Bracken. 
Dalyvaus taipgi ir mūsų pa
rapijos choras. Kiekvienas 
atsilankęs bus patenkintas. 
Koncerto pradžia 7 vai. vak. 
Įžanga — dykai. Visi pra
šomi dalyvauti.

Šį sekmadienį, kovo 23 d., 
Amžinojo Rožančiaus dr-ja 
eis bendrai prie Komunijos 
9 vai. mišių metu. Tuoj po 
mišparų bus susirinkimas.

Trečiadienių vakarais mū
sų parapijos jaunuoliai ren
gia laimėjimų ir basketbolo 
pramogas. Kovo 12 d. mū
siškiai supliekė Railway Ex
press komandą. Jaunesnie
ji taipgi žaidė.

Kovo 19 d. buvo Šv. Juo
zapo šventė. Mūsų klebonas 
kun. J. Aleksiūnas varda
dienio proga laikė iškilmin
gas mišias. Sesutės pran- 
ciškietės buvo gražiai išpuo- 
šusios gėlėmis didįjį altorių.

L.P.P.P.K. PAREIŠKIMAS

OLŠAUSKAS PAVASARIO 
BALIUJE

„Amerikos” Pavasario Ba
liaus būsimiems dalyviams 
malonu pranešti šios svar
bios žinios:

1. Balius įvyks Atvelykio 
sekmadienį, balandžio 20 d., 
4 vai. popiet, Labor Lyceum 
salėje, Brooklyne.

2. Baliaus programa labai 
įvairi, įdomi. Šį kartą pa
sakome, kad visų mėgiamas 
artistas Juozas Olšauskas 
išpildys stambią programos 
dalį.

3. Koncerto programą už
baigus, bus pasilinksmini
mas, skiriamas visiems — 
jauniesiems ir jaunos dva
sios vyresniesiems.

Visi ruoškitės, laukdami 
tolimesnių pranešimų.

Apreiškimo 
Parapija

Gyvojo Rožančiaus dr-jos 
susirinkime nutarta gegužės 
mėnesį turėti vaidinimą. Ko- 
misijon išrinktos veikli pir
mininkė Rimydienė, Drauge- 
lienė, Šarkaitė, Garliauskie- 
nė ir Plaktonienė.

Gyvojo ir Amžinojo Ro
žančiaus dr-jos įsigijo nau
jas žvakes, kurių kaštai bus 
padengti pusiau. Įsigyta ir 
naujos mokesčių knygutės. 
Pageidautina, kad visos pa
rapijos moterys prisidėtų 
prie šios draugijos, kuriai 
taip sėkmingai vadovauja 
pirm. Rimydienė.

M. K.

Ketvirtadienio vakarą pa
rapijos salėje, Šv. Juozapo 
dienos proga, surengta gra
ži pramoga kleb. kun. Juo
zui Aleksiūnui pagerbti. Da
lyvavo daug parapijiečių, 
kurie pareiškė klebonui gra
žių linkėjimų.

Daug narių yra mirusių, tad 
gera proga už juos pasimel
sti. Po mišių įvyks bendri 
pusryčiai. Bus svečių kalbė
tojų. Visi atsilankykite.

Kuopos susirinkimas bus 
tuojau po pusryčių, kovo 30 
d. Nariai turės progą užsi
mokėti duokles. Ateidami 
pasikvieskite naujų narių, 
nes dabar vajus.

Al. Spaičys, pirm.
Sukaktys

Sidabrines 25 m. vedybų 
sukaktis kukliai paminėjo 
savųjų tarpe, bet, svarbiau
sia, jas atžymėjo bažnyti
nėmis pamaldomis, kaip ir 
pridera geriems katalikams. 
Sukaktuvių jubilijatai buvo 
šie:

Vincas ir Marijona Tamo
šaičiai, Pranas ir Marijona 
Vrubliauskai, o 37 metų su
kaktį atžymėjo — Antanas 
ir Marijona Pakinkiai. Įdo
mus supuolimas — visos Ma
rijonos. Šie visi asmens tam
priai susirišę su parapija. 
Lankosi parengimuose. Re
mia spaudą. Aukoja, kaip 
tautos, taip ir katalikybės 
reikalams. Gražiai išauklė
jo savo šeimas. Jų sūnūs 
ir dukters dalyvauja chore, 
CYA ir kitose organizaci
jose. Visi gražiai vartoja 
lietuvių kalbą.

Kad daug mūsų išeivijoje 
turėtume tokių šeimų, ne
reikėtų dejuoti ištautėjimu.

Linkėtina šiems sukaktu
vininkams daug laimės ir 
auksinių sukaktuvių.

barber shapoj, 174 Roebling 
St., užsidėjęs „baltų žiponė- 
lį.”

— Šitaip? Na, tai einu ir 
aš. Prienų Dzūkas savo dar
bą gerai atlieką, pas jį tik
ras malonumas užeit.

(Skelb.)

LICENSES
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 & SOMERSTEIN. INC. 
1001 Newkirk Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 32 has been issued to the undersigner] 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 350 Flatbush Ave., Ext.. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1181 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1081 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1842 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 257 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the nremises.

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 BRICCA 
Park Tavern

271 Jay St., Brooklyn. N. Y.

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 Law at 547 Morgan Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

FEDERACIJOS NARIAMS

L. K. Federacijos New 
Yorko apskrities mėnesinis 
susirinkimas bus penktadie
nį, kovo 28 d., 8:30 vai. vak., 
Apreiškimo par. salėje. Die
notvarkėje svarbus kun. N. 
Pakalnio pranešimas ir kiti 
įdomūs reikalai. Draugijų at
stovai ir veikėjai kviečiami 
atsilankyti. Valdyba.

BRANGAITIS KARIUOME
NĖJE

Brangaičių jaunesnysis sū
nus, Antanas, šią savaitę 
paimtas į kariuomenę, kur 
jau išvyko.

Į kariuomenę jau išvyko 
Vytautas Ubarevičius, buvęs 
Lietuvių Radijo Draugijos 
programų pranešėjas.

Visiems lietuviams ka
riams linkime gražiausio pa
sisekimo.

Šv. Jurgio Parapija
Kovo 16 d. įvykęs bažny

tinis koncertas gražiai pa
sisekė. Jį pildė Brooklyno 
vyskupijos choras, vadovau
jant prelatui Bracken. Dalį 
programos atliko vietinis 
choras.

Maspetho Žinios

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Wahik
161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8-9229
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

- TAI KAIP
fljos sienos^
į „judėjime
tegarai atmok3"' 

įakaktis.
jjgiao nnoseklumo.

AM*
U
K

E

Entered
Office a

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)
221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7-68®
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

nfeU to“®’ 
iš niette M108 a’ 
tė pluoštą žinių apie 
L Pranešime mim- 

kad tarp Maskvos ir

Bl

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
1YCLAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pus

AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS iį, 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKĘj '

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Tel.

:etija sutinkanti užleisti 
jns lenkų žemes (vadi- 
a generalgubernatorys
tei už tai reikalaujan- 

jjB visos Suvalkijos, 
taus laižl’as apie tai 
paskelbtas „Amerikos” 
E M numeryje. ži- 
. kaip Maskvos vieš- 
i nesiskaito su savo 

respublikų „vy-
Ką Kremlius 

, tam pakarnai nu- 
Paleckiai, Gedvilai 

savo tautos išdavi-

uiĖtiški Lietuvos 
Brookfyn.N,1 iširi nusiskundi- 

- - - - - - y miesteliuose ir kai-

But 
jos a 
vo vy 
rė a 
Dr. ] 
pasiu 
zilija: 
merit 
tų js 
Bulg; 
lad 
vos 
ją Si

Šis 
niekf 
atsis 
tenki 
lija 
respi 
pažįs

Išvyko sustiprinti savo 
sveikatą bei pailsėti Marijo
na Paulionytė. Netikėtas šal
tis mažai teleis kur koją 
iškelti.

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, N. Y.

VISI ATEIKITE!
Šį sekmadienį, kovo 23 d., 

7 vai. vak., šv. Jurgio par. 
salėje, 207, York St., „A- 
merikos” naudai ruošiamas 
laimėjimų - žaidimų vakaras. 
Bus galima laimėti gražių 
dovanų, tikrų pinigų. Ren
gėjos — 35 kuopos sąjun
gietės — visus skaniai ir so
čiai pavaišins. Visi atsilan
kę maloniai praleis laiką ir 
parems savo laikraštį. Iki 
pasimatymo!

35 kp. sąjungietės.

DAILĖS PARODA

NOTICE is hereby given that License No. 
L 725 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2 Tillary St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
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 
Nostrar.d 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 6802 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. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5984 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 PIVORAITES 
Driggs Tavern

676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RI 1548 has been issued to the undersigned 
tc sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
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. 
RL 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 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, N. Y.

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 thg 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.

t s neinama su didžiuoju NOTICE is hereby given that į J ,
RL 1855 has been issued to ttoq jįjį} Baramos net 
to sell beer, wine and liquor it* T , . « v
Section 107 of the Alcoholic felines kuopeles uz
trol Law at 752 Flushing Art., į , r 
Brooklyn, County of Kings,, to to, J® IT Dan. 
on the premises.

ALBE BAR & GFUU.BĮ 
752 Flushing Ave., Brolj

NOTICE is hereby given that iį 
CL153 has been issued to the 
to sell beer, wine ajid liquor at r 
Section 107 of the Alcolwlic 
trol Law at 371—373—9th St, h 
Brooklyn, County of Kings, to le, 
on the premises.

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

aip nebars! Patspar- 
pirmasis sekretorius 

* E, turėdamas antro-

pritarimą, paskelbė, 
jvergtoje Lietuvoje š. 
tižioje buvo tik 2,- 

NOTICE is hereby given that lį ,, , -T , . 
L-795 has been issued to the jįaumstai, Nuo bir-
to sell wine and liquor at retaili , , ... . , .
tion 107 of the Alcoholic Bereaj Jį (L Į DartljU IStOlO 
Law at 1133 Washington Ave., į A 4. •
Brooklyn, County of Kings, to h® asmenys. Ar tai ne 
off the premises. ... mi

RAY WOLFF p2S!
1133 Washington Ave., Brolį _ į,__

15 i į partiją įstojo

NOTICE is hereby given that!' 
L—284 has been issued to ths 
to sell wine and liquor at retail-® 
tion 107 < 
Law at 34 Flatbush j 
Brooklyn, County of Kings, 
off the premises.

HENNESSY WINE & LIQUH
34 Fiatbush Ave.,Bratt įįtūkstančiai bu-

irai tarnaujanti spau- 
oj tg XhoiPc1 fe kad nepriklau- 

Lietuvos kalėjimuose 
tūkstančiai komunis-

NOTICE is hereby given that 
RL 1777 has been issued to the 
to sell beer, wine and li 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 99—5th Ave., f-4 
PI., Borough of Brooklyn, Countj 
to be consumed^ onthe j^ipistai skelbia, kad 
99—5 th Ave.,

irti, tų valstybės 
iškaityta nė

NOTICE is 1 
RW 299 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 168 Marcy Ave., to 
Brooklyn, County of Kings, to 1» 
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hereby given that 
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and wine at retail t 
the Alcoholic Berenj!

1 Marcy
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Teko girdėti daugelio vei
kėjų nusiskundimų dėl ban
kieto Lietuvos Prezidentui 
pagerbti surengimo ketvir
tadienį, vieton patogesnės 
dienos.

Lietuvos Prezidentui Pri
imti Komitetas turi garbės 
pareikšti, kad p. Prezidento 
A. Smetonos viešėjimas New 
Yorke buvo ribotas ketu

— Sąjungietės nutarė ruoš
ti metinį margučių balių. 
Kadangi Atvelykio sekma
dienį yra „Amerikos” pava
sario balius, todėl sąjungie- 
čių pramoga bus gegužės 4 
d. — gegužės rožių balius. 
Pusė pelno „Amerikai.”

— Onai Černiauskienei pa
daryta operacija New York 
ligoninėje. Rožančiaus dr-ja 
savo fin. raštininkei linki 
veikiai pasveikti, o jos vy
rui ir visai šeimai reiškia 
užuojautos.

— Kariuomenėn kovo 20 d. 
išvyko Stasys Blėka.

— Bernardas Petrulis drau
ge su 500 karių išvežtas į 
Texas. Jis nuoširdžiai dė
koja Jonui Šimėnui ir jo 
siuvyklos darbininkams už 
dovanas ir linkėjimus.

O. P.

Dviejų savaičių bendros 
rekolekcijos prasidės kovo 
31 d. Jas ves kun. P. Aukš
tikalnis, jėzuitas.

Choro pavasariniai šokiai 
įvyksta balandžio 19 dieną 
Knapp Mansion salėje. Bus 
įdomi programa. Bilietus 
galima įsigyti pas choristus, 
„Amerikos” red., Ambrozai- 
tytės muzikos krautuvėj, 
Ginkaus užeigoj ir kitur. 
Bilietai iš anksto 75c., prie 
durų $1.00.

Susiv. 115 kuopai
L. K. Susivienijimo 115 

kuopos metiniame susirinki
me nutarta užprašyti mi
šias už gyvus ir mirusius 
kuopos narius. Nutarimas 
vykdomas. Mišios bus sek
madienį, kovo 30 d., 9 vai. 
rytą, mūsų par. bažnyčioje. 
Visi nariai prašomi susi
rinkti į salę 8:30 vai. rytą 
— eisime organizuotai į baž
nyčią.

Šiemet sukanka 30 metų, 
kai mūsų kuopa gyvuoja.

Lietuvių Dailės - Meno Ra
telio paroda jau pilnai įsi
siūbavus. Žiūrovai lanko 
Maspetho par. salę, 64-25 
Perry Ave., kas vakarą nuo 
7-tos valandos; šeštadienį ir 
sekmadienį nuo 3 vai. popiet. 
Paskaitos puikiai pavyko, 
paskaitininkas dailininkas V. 
J. Vitkus nuodugniai aiški
no dailės - meno kūrybą. Šį 
šeštadienį ir sekmadienį, ko
vo 22 ir 23 d.d., rodomi 
judžiai (movies) apie dailę; 
pradžia 7 vai. vak. Paroda 
bus uždaryta, kovo 24 d. 
Įžanga į parodą ir judžius 
nemokama. Visi kviečiami.

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, N. Y.

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 of 
Kings, to be consumed on the premises.

PETER LUGER, INC.
178 Broadway
& 850 Driggs Ave., Brooklyn, N. 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 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 be 
consumed on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RI 1593 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 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
JOHN MELLNIK & MANUEL MARTIN OFF 
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.

RW 496 has been issued to the I lj joklOS DaVamOS priCS 
to sell beer and wine at retail I J r F

tae.i A,coho'ic BeraE tačiau jos malo-47 Atlantic Avenue, » * . J
tion 107 
Law at ______ , _____
Brooklyn, County of Kings, to te 
on the premises.

JOSE AROZOSA
47 Atlantic Ave., Brolį

NOTICE is
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Antradienį, kovo 25 d., 
Liet. Dailės - Meno Ratelis 
pradeda savo parodą šv. 
Jurgio par. salėje, 207 York 
St., C. Brooklyne. Paroda 
tęsis iki kovo 31 d. Lan
kymo - matymo metas nuo 
7 iki 10 vai. vak. šeštadienį 
ir sekmadienį pradžia 3 vai 
popiet. Visi lietuviai kvie
čiami atsilankyti susipažinti 
su lietuvių dailininkų kūry
ba. Įžanga dykai visiems.

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, 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 H. LINDENAUER 
Benson Mansion

1765—86 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1435 has been issueci to the undersigned 
to sell beer, wine and liqupr 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.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 224 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1833 Strauss Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROUMANIAN PEASANTS, INC. 
1833 Strauss St.. Brooklyn, N. Y.

PYTERIS IK ČALIS

— Klausyk, Čali, kur taip 
skubiniesi?

— Nugi, bėgu į Prienų 
Sanitary Barber Shop.

— Argi? Juk Antanas Yen- 
čauskas sirgo. Ar jis pa
sveiko?

— Taip, sirgo 11 savai
čių. Per tą laiką jo barber- 
nė buvo uždaryta. Dabar 
Prienų Dzūkas yra pasvei
kęs ir vėl darbuojasi, savo

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 511 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1120 Nostrand Ave., Borough of 
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. 
RW 300 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 206 Wyckoff Avenue, Borough of 
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 beer 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 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 275 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 936 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
WILLIAM NOLAN & WILLIAM WRAGE 
936 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 508 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 128 N. 10 th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ANDERSON
128 No. 10th St., Brooklyn. N. Y.

HAvemeyer 8-0®f __A_
RALPH KEU(Ls7Itali
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Maspeth, N. Y.

Pirkit Anglis
LISAUSKO ANGIJ
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(Kleen Koi Coal Co
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