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TeL EVergreen^nas mūsų bendradar- 
vat pietinės Europos at-

į pluoštą žinių apie 
rą. Pranešime mini- 
kad tarp Maskvos ir 
io vedamos naujos de- 
dėl sienų nustatymo. 

;ija sutinkanti užleisti 
s lenkų žemes (vadi-, 

generalgubernatorys- 
et už tai reikalaujan- 
. visos Suvalkijos, 
nūs laiškas apie tai 
©.skelbtas „Amerikos” 
ižio 4 d. numeryje. Ži- 
, kaip Maskvos vieš- 

nesiskaito su savo 
,mų respublikų „vy- 
bėmis”. Ką Kremlius 

tam pakarnai nu- 
Paleckiai, Gedvilai 

savo tautos išdavi-

VALANDOJ.

Penktadieniais i*.

Ifred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

Bi 
iamsburgh Bridge Plaza)

(T42

AINIŲ PALOOUS
ERIAUSIOS RŪŠIES 
ndžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolaį 
—VAKARIENE ’
s namie iš geriausios Smetonos, į?
F _»    1 ..X 1 •

uozas Ginkus

a, 
a 

Geriausias Įą į
iglmams priimami užsakymai

uozas Ginkus . ......umstiski Lietuvos
 Br^ičiai pilni nusiskundi- 

-- 1d miesteliuose ir kai-
License No. 

e undersigned 
.t retail under 
Beverage Con- 
, Borough of 

be consumed

ITES

x>klyn, N. Y.

t License No. 
le undersigned 
it retail under 
Beverage Con- 
»., Borough of 
> be consumed

NT, INC. 
rooklyn, N. Y.

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

i Rd.. Borough 
to be consum-

rooklyn, N. Y.

it License No. 
he undersigned 
at retail under 
Beverage Con

st., Borough of 
jo be consumed

INC. 
rooklyn, N. Y.

BULGARUOS ATSTOVAS MĖGINO 
PERIMTI LIETUVOS ATSTOVYBĘ

Buenos Aires. — Bulgari
jos atstovas Argentinai, sa
vo vyriausybės įsakymu, da
rė atitinkamų žygių, kad 
Dr. K. Graužinis, Lietuvos 
pasiuntinys Argentinai, Bra
zilijai ir kitoms Pietų A- 
merikos valstybėms^, perduo
tų jam Lietuvos atstovybę. 
Bulgarų atstovas nurodė, 
kad jis turi perimti Lietu
vos atstovybę ir perduoti 
ją Sovietų Rusijos žiniai.

Šis bolševikų žygis nuėjo 
niekais. Dr. K. Graužinis 
atsisakė tokį reikalavimą pa
tenkinti. Argentina, Brazi
lija ir kitos P. Amerikos 
respublikos ir toliau nepri
pažįsta Lietuvos užgrobimo.

LIETUVIAI SALEZIEČIAI 
PORTUGALIJOJE

Lisbonas. — Iš Italijos į 
Portugaliją atvyko grupė 
lietuvių saleziečių kunigų ir 
klierikų. Jie anksčiau gy
veno Torino mieste, kur tu
rėjo savo centrą.

Atvykusių saleziečių bū
riui vadovauja kun. Sabas.

— Kauno „Maisto” fabri
ko krautuvių skyriaus ve
dėjas „tovarišč” Ryžakov to 
fabriko tarnautojų susirin
kime pareiškė, kad tarnau
tojai neturį teisės skųstis, 
jeigu jie kilnojami iš vienos 
krautuvės į kitą.

NOTICE is hereby 
RL 1855 has been is®!; 
to sell beer, wine nd h U1U. 
Section 107 of the Akį, - ■ - 
trol Law at 752 Fhnįįj 
Brooklyn, Comity oi T 
on the premises.

ALBE BAK 4 c ; 
752 Flushing Ave.,

neinama su didžiuoju 
net 
už

Baramos 
istinės kuopelės 

LiTumą ir pan.
__ aip nebars I Pats par-

pirmasis sekretoriusNOTICE is hereby jna 
CL153 has been issued 
to sen beer, wine and į us, turėdamas antro- Section 107 of the Alct ’ 
trol Law at 371—J73—fc 
Brooklyn, County of tį 
on the premises.

BROOKLYN W (;
371—373—9th St.,

retoriaus, Iciko Mes- 
[ pritarimą, paskelbė,

NOTICE is hereby tm 
L-795 has been issued; 
to sell wine and bąnrt 
tion 107 of the AlecįJ 
Law at 1133 Wasta,-) 
Brooklyn, County of L 
off the premises.

raifj 
1133 Washington An, 1

adžioje buvo tik 2,- 
omunistai. Nuo bir- 
15 d. į partiją įstojo 
4 asmenys. Ar tai ne 
imas?”

NOTICE is hereby pel . . . ,.
l—284 has been issdflivai tarnauianti spau- 

elbia, kad nepriklau- 
Lietuvos kalėjimuose 
tūkstančiai komunis- 
ii tie tūkstančiai bu-

to sell wine and line, 
t ion 107 of the Aisėj 
Law at 34 Flatbed : 
Brooklyn, County of Is 
off the premises.

HENNESSY Mill 
34 Flatbush Ave.,

PLIENO DARBININKAI STREIKE
MASKVOS KARIAI BLO

GAI APRŪPINAMI

at License No. 
the undersigned 
at retail under 

i Beverage Con- 
,ve., Borough of 
to be consumed

RLm7EhM te?i5 geisti, tų valstybės 
šių -nepriskaityta nė 

trol Law at 99-911 
Pl., Borough of Braij 
to be consumed on th

99—5th Ave., 
6—8—10—Park PL,

PAmalunistai skelbia, kad
\ Lietuvą valdo pati

LOFF
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby jn 
RW 299 has been iss» 
to sell beer and wisei 

hat License No. Į tion 107 of the Alct_:■ 
the undersigned I Law at 168 Many

. Nejau tą liaudį su- 
ik 2,054 žmonės?

LUC UllUCt I _ ....
r at retail under Brooklyn, County of I; £va panaudoja VISUS c Beverage Con- I on the premises. , x , ., . ,

■ Lithuanian Ann ius savo tikslams at- 
Ji nepažadėjo Bul- 

' jokios paramos prieš 
rus, tačiau jos malo- 

S ^T!SS|KUfi.?4?iiptojo. Argentinoje Bul- 
atstovas, Maskvos 

anais, norėjo perimti

.ve., Borough of I L* 
to be consumed 1168 Marcy Ave.,

GRILL, INC. NOTICE is hereby pi 
Brooklyn, N. Y. Į RW 496 has been issjs 

------ I to sell beer and via i 
that License No. Į tion 107 of the Ale: 
) the undersigned Į Law at 47 Atlanta 
or L. ~ ~___
lie Beverage Con- i on the premises.
Ave.. Borough of Į JOSE AK

i, to be consumed 147 Atlantic Ave.,

PAS Į NOTICE is hereby n AtstovvlflG
Brooklyn, N. Y. RW 833 has been is?.

—- v xr se,,1n,beeJ .T1 Š' •, maskoliams ir jų į- that License No. Į tion 107 of the Akte e j -r c
o the undersigned Law at 485—487 Noss į bulgarui nepavyko, 
tor at retail under Brooklyn, County of Li. ® . v .
>lic Beverage Con- I on the premises.
w York Ave., Bo- WILLIAM PRABL i ’ 
y of Kings, to be Į 485—487 Nostrand An. i

JJRANT. INC.
Brooklyn, N. Y.

;ina dar neišdavė Lie

si
that License No. 

to the undersigned 
uor at retail under 
olic Beverage Con- 
s Ave., Borough of 
;s, to be consumed

TUEL MARTINOFF 
Brooklyn, N. Y.

i that License No. 
to the undersigned 

yuor at retail under 
volic Beverage Con- 
Avenue, Borough of 
gs, to be consumed r
SL

Brooklyn, N. Y.

n that License No. 
to the undersigned 

qupr at retail under 
iholic Beverage Con- 
on St.. Borough of 
igs, to be consumed

lRAGONA
Brooklyn, N. Y.

jn that License No. 
I to the undersigned 
at retail under Sec-

>lic Beverage Control 
Street, Borough of 

ings, to be consumed

1ASANTS. INC.
Brooklyn, N. Y.

■en that License No. 
d to the undersigned 
at retail under Sec- 

olic Beverage Control 
Avenue. Borough of 

lings, to be consumed

f MAIDL
Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
ed to the undersigned 
i at retail under Sec- 
lolic Beverage Control 
Avenue. Borough of 

lings, to be consumed

K TECHET
Brooklyn, N. Y.

iven that License No. 
led to the undersigned 
a at retail under Sec- 
holic Beverage Control 
ire Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

& WILLIAM WRAGE 
Brooklyn, N. Y.

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

ANDERSON
Brooklyn, N. Y.

Telephone
EV 7-1670

nt šį bulgarų tarpi- 
imą, negalima užmirš- 
id bulgarai nemažai

Kaunas. — Bolševikų par
tijos organas „Tiesa” apra
šinėja tokį labai reikšmin
gą dalyką: Šančiuose, Sodų 
ir Suomių gatvėse 15 - 16 
vai. labai dažnai matom gru
pelėm ir pavieniui mokykli
nio amžiaus vaikus, nešinus 
kepalėliais pyrago, beslam 
kiojant palei kareivinių ra
joną. Tai jaunieji speku
liantai. Jie, krautuvėse pri
sipirkę maisto produktų ir 
kitų prekių, pardavinėja jas 
raudonarmiečiams maždaug 
trečdaliu brangesne kaina.” 
Laikraštis bara tokių moki
nių tėvus, kurie trukdą vai
kams lankyti mokyklą.

Ši savaime trumpa žinu
tė pasako labai daug. Pir
miausia, kad raudonarmie
čiai neišleidžiami iš karei
vinių, nes, matomai, bijoma 
juos prileisti prie žmonių. 
Antra, raudonarmiečiai taip 
blogai aprūpinami, kad jie 
iš vaikų perkasi maisto pro
duktų, mokėdami net treč
daliu brangiau. Pagaliau, ši 
žinia parodo, kokiame skur
de gyvena žmonės, jeigu net 
vaikų neleidžia į mokyklą, 
kad tik jie galėtų „bespeku- 
liuodami” užsidirbti vieną 
kitą rublį.

Bethlehem, Pa. —< Plieno 
bendrovės darbininkai, C.I.O. 
vadovaujami, kuris laikas 
streikuoja. Kovo 25 d. pi
ketai sulaukė valstybės po
licijos įsikišimo. Policija pra
laužė piketuojančių linijas 
prie visų devynių vartų. 
C.I.O. nariai buvo tada su
šaukti į specialų susirinki
mą, kuriame streiko vadai 
įsakė sulaikyti pikietavimą 
24 valandoms, kad būtų iš
vengta kraujo pralėjimo.

Valstybės policija pradėjo 
veikti po to, kai įvyko riau
šės tarp pikietuojančių dar
bininkų ir vietinių polici
ninkų. Riaušėse ypač pa
vartoti akmenys ir pagaliai. 
Keli automobiliai sunaikinti 
ir įmesti Lehigh upėn.

Dirbtuvė turi per 20,000 
darbininkų. Darbdaviai nu
rodo, kad streike dalyvauja 
30 procentų darbininkų, o 
kiti dirbą. Streikas kilo 
kaip protestas prieš bendro
vės nutarimą pravesti nau
jus darbininkų balsavimus, 
kuriuose būtų išrinkti nau
ji darbininkų atstovai dery
boms vesti.

— „Tiesa” paminėjo V. 
Mickevičių - Kapsuką, kuris 
miręs 1935 metų vasario 17 
d. Straipsnis įdėtas ryšium 
su 6 metų mirties sukaktu
vėmis.

Lietuvos Darbininkai Baudžiavoje
ŠVEICARIJOJE RAŠOMA 

APIE LIETUVĄ

Ciurichas. — Lietuvos ge
neralinis konsulatas pradė
jo čia leisti biuletenį, ku
riame spausdinami visi apie 
Lietuvą pasirodžiusieji švei
carų spaudoje straipsniai. 
Biuletenis spausdinamas vo
kiškai ir prancūziškai.

Brazilijon Atvyko 
Pabėgėliui

Rio de Janeiro. — Šiomis 
dienomis į Brazilijos sosti
nę atvyko grupė lietuvių, 
kuriems pasisekė ištrūkti iš 
bolševikų vergijos.

Atvykusių tarpe yra ku
nigai K. Barauskas, Griga
liūnas ir Tamošiūnas, jūrų 
karininkai Labanauskas ir 
Kuizinas, Martynas Yčas su 
šeima, pulk. Jurgutis su šei
ma, prekybininkas Vaitkevi
čius ir kiti. Yčų šeima jau 
turi vizas į Ameriką.

Šiame mieste taip pat gy
vena Lietuvos prezidento 
sūnus Julius Smetona su 
šeima.

Jo Ekscelencija 
Arkiv. Edward Mooney, 
Detroito arkivyskupas, 
Amerikos vyskupų vyk
domosios tarybos pirmi
ninkas. Jis vadovauja 
ir Vyskupų Pašalpos Ko
mitetui, kurio prašymu 
kovo 30 d. daugumoje 
katalikų bažnyčių daro
ma rinkliava kenčiančiai 
Europai sušelpti. Vysku
pų Komitete yra ir Lie
tuvos skyrius.

ANGLIJA SIEKIA LAISVES VISIEMS
Anglijos ambasadorius Ha

lifax kovo 25 d. lankėsi New 
Yorke, kur buvo Amerikos 
Pilgrimų organizacijos ban- 
kiete. Savo l^Jboje jis pa
žymėjo ateities gyvenimą, 
kai karas bus užbaigtas. Jis 
pažymėjo, kad „kiekviena 
tauta, didelė ar maža, turės 
savo vietą ir suteiks savo 
įnašą.”

Halifaxo pareiškimu, atei
ties gyvenime valstybės tu
rės pripažinti svarbiuosius

dėsnius: tikybinius, dorovi
nius, socialinius ir šeimos. 
Turi būti pripažinta kiekvie
no žmogaus sielos vertė. 
Kiekvieno žmogaus sąžinė ir 
asmuo pagerbiami. Politi
nėje srityje — lygios progos, 
teisingumas ir teisinis val
dymas. Ekonominėje srity
je — pakenčiamas pragyve
nimas visiems piliečiams. 
Šeimos šventumas ir pasto
vumas — aukščiausioje pa
garboje.

Jugoslavija Prisijungė Prie Ašies

JOSEPH V yį lietuvių tautai. Dr.
sanavičius yra daug and life i ■

Mortgages IM
496 Grandst, lijęs nuo mirties, sklei-
Residence:
87-34 90thSL,V v , .
------------ ■; uz gera atsimokama

bulgarams šimtus jų

ems apšvietą. Nejau

HAvemetf
p * t pn |O 23 d. Italijos fašis

tinėje įsisteigimo 22 
FOTOu sukaktį. Romoje ir ki-

65 - 23 GRAM
Maspė

miestuose buvo įvai- 
škilmės. Kasmet tose 

^ėse kalbėdavo Musso-
'§į kartą jis tylėjo.

Pirlnt’kaip netylės? Fašiz-
susilaukė visiško ban-
Į Sukurta italų taria- 

KOJffi galybė nuėjo niekais. 
(Keen $ jos nepriklausomybę

LISAUSEC

306 Unio»
Brooklp

Tel. EVergč'

• vėjai. Pats Mussoli- 
ye laikęs Hitlerio mo- 
i ir įkvėpėju, pateko 
io globom

nepriklausomy-TIE^IUVOS
TircTn(Stlkimc,s gruPės yra 

gos pasiryžime atgau- 
BAjU etuvai laisvę, bet ar 

žmones nuoseklūs Gaminamf/ . v.
niško ir M • V1S1 zinome, kad 
Čia taip 70s užgrobimas netei- 
Amerikos p- 1 -- -1 - 1 • - 
portuotų rbės 

vynų k ’

Amerikos kad paleckinės „vy- 
j” visi aktai netu- 

okios juridinės galios, 
rilę iš neteisėto šalti- 

i Tai įvertino Jungti-
Amerikos Valstybių vy- 

BrtxM'' rbė ir nepripažino Lie-
411^

Roosevelt Sveikino Graikijos Gynėjus
Atėnai. — Kovo 25 d. visa 

Graikija šventė laisvės ko
vų 120 metų sukaktį. Vi
suose laikraščiuose reikš
mingai paskelbtas preziden
to Roosevelto atsiųstas svei
kinimas, kuriame reiškia
mas įsitikinimas, kad 
Graikijos gynėjų karių žy
giai bus atlyginti pergale. 
Laisvės šventė neturėjo iš
orinio iškilmingumo, kaip 
kitais metais. Nebuvo ka
rinių paradų, bet visoje tau
toje švietė galingas pasiry
žimas — ginti savo laisvę.

Katedroje įvyko atitinka
mos pamaldos, kuriose da
lyvavo karalius, vyriausy
bė, kariuomenės vadovybė.

tuvos okupacijos. Tuo pa
čiu pamatu J.A.V. pripa
žįsta Lietuvos ministerį Wa
shingtone ir konsulus.

Jei ministeris ir konsulai 
nripažįstami, aišku, pripa
žįstamas ir neatsistatydinęs 
respublikos prezidentas. Tad 
ar nuosekliai elgiasi kai ku
rie laikraščiai, vadindami p. 
p. Žadeiki, Budrį ir Dauž- 
vardį tikraisiais vardais 
(ministeriu ir konsulais), o 
p. A. Smetoną — buvusiu 
prezidentu?

Gautas pasveikinimas ir nuo 
Anglijos ministerio pirmi
ninko Churchillio.

Streikas, Riaušes 
Chicagojc

Chicago. — International 
Harvester bendrovės sunk
vežimių dirbtuvėje vyksta 
darbininkų streikas, kuriam 
vadovauja C.I.O. unija. Strei
kui nepritaria Am. Darbo 
Federacija. Kovo 25 d. į- 
vyko riaušės tarp policijos 
ir piketuojančių. Pavartotos 
dujinės bombos.

Streikuojantieji reikalau
ja aukštesnių algų, praša
linti atlyginimą nuo atlikto 
darbo kiekio, pripažinti uni
ją.

KAROLIUS APSIGYVENS 
ČILŪS KALNUOSE

Santiago. — Čilės vyriau
sybė leido buvusiam Rumu
nijos karaliui Karoliui ap
sigyventi Čilėje. Šiuo metu 
Karolis gyvena Portugalijo
je.

Karolio draugų pranešimu, 
Karolis apsigyvensiąs kalnų 
aplinkumoje.

Belgradas. — Kovo 25 d. 
Jugoslavijos ministeris pir
mininkas Cvetkovič ir už
sienio reikalų ministeris Cin- 
car - Markovič savo valsty
bės vardu pasirašė „trily
pės” sąjungos sutartį. Ju
goslavija prisidėjo prie Vo
kietijos, Italijos ir Japoni
jos sąjungos, sujungdama 
savo likimą su šių trijų val
stybių ateitimi. Sutartis pa
lydėta Vokietijos pasižadė
jimu gerbti Jugoslavijos ne
priklausomybę ir teritorinį 
saugumą. Taip pat pasiža
dėta nesiųsti vokiečių ka
riuomenės per Jugoslaviją.

Berlyne ir Romoje reiš
kiama daug džiaugsmo. Skel
biama, kad Jugoslavijos į- 
traukimas „ašies” sąjungon 
yra didelis diplomatinis lai
mėjimas. Tai esąs atsaky
mas anglų ir amerikiečių 
bendrai veiklai.

Jugoslavijoje dideli nera
mumai. Judriausi yra ser
bai, kurie daugiausia prie
šinosi nuolaidoms vokie
čiams. Kiek palankesni bu
vo kroatai ir slovėnai. Dau
gelyje vietų viešos demon
stracijos prieš vyriausybę. 
Keli ministerial atsistatydi
no. Studentai ir mokslei
viai karščiausiai elgiasi. Ū- 
kininkų partijos vadas Ga- 
vilovič atsisakė iš minis
terio Maskvoje pareigų ir 
grįžta į Jugoslaviją vado
vauti savo partijai.

Pagal pasirašytą sutartį, 
Jugoslavija įsipareigojo pa
gelbėti Vokietijai, Italijai ir 
Japonijai politinėmis, eko
nominėmis iri karinėmis prie-

monėmis, jei bent viena jų 
būtų užpulta valstybės, ne
dalyvaujančios dabartiniame 
kare.

Jugoslavijos užsienio rei
kalų ministeris Vienoje pa
reiškė, ka d Jugoslavijai vi
sada rūpėjo savo saugumas 
ir geri santykiai su kaimy
nais. Šiuo sumetimu Jugo
slavija ir pasirašiusi naują 
sutartį.

Japonii Ministeris
Berlyne

Berlynas. — Kovo 26 d., į 
Berlyną atvyko Japonijos 
užsienio reikalų ministeris 
Yosuke Matsuoka. Jis la
bai iškilmingai sutiktas.

Matsuoka, vykdamas iš 
Tokio, buvo sustojęs Mask
voje. Sovietų vyriausybė pa
rodė jam daug šilumos ir 
net pats Stalinas priėmė jį. 
Matsuoka su Stalinu kalbė
jęsis dvi valandas. Pašne
kesys buvęs labai nuošir
dus.

Karo Nuostoliai

Londonas. — Anglijos lai
vyno vadovybė pranešė, kad 
kovo 16 d. savaitėje Angli
ja jūrose neteko 71,333 to
nų laivyno. Nuo karo pra
džios iki šiol vokiečiai, ang
lų apskaičiavimu, neteko 1,- 
449,000 tonų laivyno, italai 
— 790,000 tonų.

Anglai ir jų sąjunginin
kai nuo karo pradžios iki 
šiol yra netekę 5,302,000 to
nų laivyno.

Šiomis dienomis gautos 
žinios iš Pavergtos Lietuvos 
dar ryškiau pavaizduoja, į 
kokią baudžiavą nustumti 
Lietuvos darbininkai. Čia 
padaryta Lietuvos darbinin
kų padėties apžvalga yra 
taip tikra, kaip saulės švie
sa.

Darbininkų Komitetai
Maskolių okupacijos pra

džioje agitatoriai paleido 
šūkius, kad 'nusavintuose fa
brikuose darbininkai būsią 
visiški šeimininkai. Girdi, 
dabar dirbsime jau nebe ka
pitalistams, o sau. Visi fa
brikai priklausą liaudžiai. ..

Dar net nepaskelbus na
cionalizacijos įstatymo, kai 
kuriuose fabrikuose buvo 
sudaryti vadinamieji darbi
ninkų komitetai. Į juos, de
ja, dažniausia pateko dides
ni rėksniai. Tad šie komi
tetai pradėjo sauvališkai per- 
iminėti fabrikus, dirbtuves 
ir kitokias įmones. Savinin
kams buvo net uždrausta 
pasirodyti jų įmonėse. Be
matant, įmonių gamyba ka
tastrofiškai pradėjo kristi, 
nes nemokšoms vadovaujant, 
įsigalėjo didžiausia netvar
ka. Mitingas sekė po mi
tingo, naujieji vadovai iš
tisomis dienomis posėdžiavo, 
kažkur vaikščiojo „su rei
kalais” į miestą ir t.t.
Direktoriai — neriboti fabri

kų šeimininkai
Okupantai, siekdami pro

pagandos tikslų, norėdami 
parodyti, kad prasidėjęs 
„laisvas gyvenimas,” kurį 
laiką žiūrėjo pro pirštus į 
tokius reiškinius. Tačiau tuo
jau po to, kai Lietuva jau 
formaliai buvo įjungta į so
vietų Sąjungą, prasidėjo re
akcija. Pirmiausia, tą pa
juto minėtieji „darbininkų 
komitetai.” Jų teisės žings
nis po žingsnio buvo taip 
suvaržytos, jog pačių dar
bininkų žodis fabrike jau 
bemaž nieko nereiškia. Fa
brikams vadovauti buvo pa
skirti direktoriai, kurių net 
pavadinimas paskolintas iš 
kapitalistinės sistemos. Toks 
direktorius, pagal naująją 
tvarką, yra neribotas fabri
ko valdytojas. Jis atsakin
gas už viską, kas dedasi 
fabrike, tad jam suteiktos 
plačiausios teisės. Direkto
riaus teisėms pavaizduoti 
pakaks paminėti, kad jis 
kiekvienam darbininkui nu
stato net atlyginimą. Teore
tiškai, dėl direktoriaus veiks
mų galima pasiskųsti „dar
bininkų komitetui,” tačiau 
visur reiškiantis tendencijai, 
kad „direktorius yra viena- 
valdis fabriko šeimininkas,” 
tokie skundai retai kada pa
siekia tikslą. Tad vargu ar 
bet kurioje kitoje net ,,ka- 
pitalistiškiausioje” valstybė
je darbininkas yra pavestas 
tokiai fabriko direktoriaus 
malonei ar nemalonei, kaip 
„laisvoje” Lietuvoje.

Darbininkai apšaukiami 
tinginiais

Kai kur darbininkai, pa
tikėję okupacijos pradžioje 
agitatorių sakytoms kalboms 
apie atneštą „laisvę,” ėmė 
naujiesiems direktoriams 
priešintis. Bet jie tuojau 
pat buvo apšaukti tingi
niais, disciplinos laužytojais, 
net kenkėjais. Daugelyje į- 
monių anksčiau į „darbinin
kų komitetus” patekusieji 
buvo prašalinti. Yra buvę 
nemaža atsitikimų, kad to
kie „tinginiais” apšauktieji 
buvo pašalinti iš darbo, net

su vadinamuoju vilko bilie
tu, be teisės gauti darbą 
kur kitur.

Darbininkų išnaudojimas
Dar daugiau Lietuvos dar

bininkus pritrenkė paskelb
tasis įstatymas, kad be lei
dimo negalima keisti darbo 
vietos. Tokiu būdu darbinin
kai pasijuto prirakinti prie 
savo dirbtuvių, ■ nes direkto
riai neleidžia pereiti kiton 
vieton, ypač geresniems dar
bininkams.

Direktoriui esant viena- 
valdžiam šeimininkui, kuris 
neša net asmenišką atsako
mybę už įmonės gamybos 
bei tvarką, jis yra pačios 
bolševikų įvestos sistemos 
priverstas išnaudoti darbi
ninkus. Mat, iš jo reikalau
jama, kad įmonė atliktų 
aukštesnių instancijų nusta
tytą gamybos planą. Be to, 
jam draudžiama atlygini
mams išmokėti daugiau, ne
gu paskirta. Tokiomis ap
linkybėmis direktorius sten
giasi, kiek galima, daugiau 
išspausti iš darbininko ir 
mokėti galimai žemesnį at
lyginimą. Todėl direktoriaus 
siekis yra, jeigu taip gali
ma išsireikšti, „klasiškai ka
pitalistinis,” — aukšta gamy
ba ir žemas atlyginimas.
„Prakaito varymo” sistema

Bet baisiausias darbinin
kų išnaudojimas eina, nu
stačius akordinius darbus. 
Šį „prakaito varymo” siste-, 
ma pridengiama? skambiais 
šūkiais: kiekvienam pagal 
darbą, iš kiekvieno pagal 
sugebėjimą. Bet Stalino kon
stitucijos „saulės” įvestas 
akordinis darbas ir „kiek
vienam pagal darbą” yra 
vėl ne kas kitas, kaip sis
tema, paskolinta iš pirmų
jų kapitalizmo gadynės me
tų, prieš kurią visų šalių 
darbininkai savo laiku yra 
atkakliai kovoję ir kurios 
jau gerokas laikas, kai yra 
nusikratę. Tačiau „išlaisvin
toje” Lietuvoje Maskva dar
bininkus vėl įstūmė į aš
tuonioliktojo ir devyniolik
tojo šimtmečio laikus, kada 
„prakaito varymo” sistema 
klestėjo visose vad. kapita
listinėse valstybėse.
Diktatūra ant proletariato

Blogiausia, kad darbinin
kai neturi teisės paskelbti 
net streiko, nes juk valdo 
— „proletariato diktatūra,” 
„viskas priklauso liaudžiai.” 
Tikrovėje valdo ne proleta
riato diktatūra, bet Stali
nas su gauja sau ištikimų 
žmonių diktatoriau j a ant 
proletariato.

Žemiausias atlyginimas
Savo kainų politika bol

ševikai akordinius darbus 
yra pavertę tikrais kator
giniais darbais. Mat, visoms 
būtiniausioms prekėms nu
statytos tokios aukštos kai
nos, jog darbininkai yra pri
versti įtempti visas savo 
jėgas, kad tiktai daugiau 
uždirbtų. Juk niekur pasau
lyje darbininkai tiek mažai 
neuždirba, kaip maskolių val
domoje Lietuvoje (kaip ir 
visoje Bolševikijoje). Gal 
tiktai Kinijos vargšas tuo 
atžvilgiu gali konkuruoti su 
pavergtu Lietuvos darbinin
ku, kuris vargais negalais 
per mėnesį uždirba vieną 
porą batų. O čia jo pasku
tinius syvus spaudžia ir rau
menis iki sustingimo tem
pia vadinamosios „socialisti
nės” lenktynės, kurios žmo
gų paverčia tiesiog lenkty
nių arkliu . . ,
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JUOZAS B. LAU0KA — Redaktorius.
Raitus Ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negražinami, jei tam tikslui neprisiunčlama pašto ženklu.

VISUR KNISASI

Sovietų Rusijos raudonajam carui ir jo vergų gaujai la
bai neramu, kad yra valstybių, kurios nepripažįsta Lietu
vos, Latvijos ir Estijos užgrobimo. Stalino agentai siun
ta ir knisasi visur, kad tik būtų panaikinti laisvi lietuvių, 
latvių ir estų vardai. Daug kur jiems pasisekė.

Švedai, bijodami Sovietų nemalonės, išdavė Maskvai ke
lis milijonus Lietuvos turto. Italai ir vokiečiai perdavė 
Lietuvos atstovybes, šveicarai, viliojami prekybinėmis 
nuolaidomis, labai spaudžiami. Siekiama net ir Pietų Ame
rika, kur pavartotas Bulgarijos pasitarnavimas, bet ten ne
pavyko — Lietuvos ministeris pripažįstamas pilnateisiu 
laisvos Lietuvos atstovu.

Kovo 24 d. atėjo žinia iš Londono. Rusai maldauja Pa
baltijo valstybių užgrobimo pripažinimo de jure ar nors 
de fakto. Jie jau nebereikalauja nė laivų, tik apie 500 jū
rininkų sugrąžinimo. Už šias nuolaidas Maskva neužmir- 
šianti Anglijos ir atitinkamai atsilyginsianti.

Maskvos agentai visur knisasi, kad bolševikų tamsus 
vardas būtų bent kiek pabaltintas, kad jų kruvinos ran
kos, prismaugusios Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklau
somybę, būtų pridengtos nors plonomis pirštinaitėmis.

Paskutiniai Maskvos žygiai Londone turi iššaukti mūsų 
didesnį veiklumą. Londonas ir Washingtonas turi susilauk
ti organizuotos lietuvių visuomenės atitinkamų žygių. Pre
zidento Roosevelto politika mažųjų tautų atžvilgiu mums 
gerai žinoma, bet reikalinga nuolatinio priminimo apie lie
tuvių, latvių ir estų gajumą. Negalima aplenkti lordo Hali
fax©, Anglijos ambasadoriaus. Aplankykime jį’ tvirtais pa
reiškimais.

Nepamirškime ir Anglijos vyriausybės. Siųskime ir jai 
savo tiesų, atvirą žodį. Anglija skelbiasi kovojanti už vi
sų tautų laisvę, už žmoniškumą. Nejau ji parduotų Lietu
vą, Latviją ir Estiją už saldžius Maskvos pažadus?

DŽIAUGIASI GELEŽĖLE

Šios savaitės pradžioje amerikiečių spauda mirgėte su
mirgėjo pranešimais apie besikeičiančią padėtį Balkanuose. 
Girdi, Rusija jau pajudėjo Vokietijai nepalankia kryptimi. 
Šaukiama: Rusija užtikrino savo neutralumą Turkijos at
žvilgiu! Rusija nepuls Turkijos, jei ši bus užpulta ir pri
versta stoti į karą!

Keistas pasityčiojimas iš visų laisvę mylinčių tautų — 
ir niekas kitas minėtas pranešimas. Džiūgaujama, kad 
raudonasis caras pasižada nepulti. Jis nepasižada padėti 
savo draugiškam kaimynui, tad koks čia džiaugsmas? Šį 
džiaugsmą ir pasitenkinimą niekam kitam negalima pri
lyginti, kaip tik tam surūdijusios geležėlės atradimui.

Ko vertas Sovietų valdovų žodis? 1926 m. Maskva buvo 
pasirašiusi nepuolimo ir draugiškumo sutartį su Lenkija. 
Tas pažadas daug sykių pakartotas, net 1939 m. vasarą jis 
tvirtintas, o kas atsitiko 1939 m. rugsėjo mėnesį? Kai 
vokiečiai prasiveržė pro lenkų gynimosi pagrindines sie
nas, bolševikų kariuomenė puolė lenkus iš savo pasienio. 
Anksčiau duoti pažadai sutrempti į juodžiausią purvyną.

Maskva buvo pasirašiusi nepuolimo sutartį ir su Suomi
ja. Bet ar šios sutarties laikytasi, kai 1939 m. gruodžio 1 
d. bolševikų gaujos puolė suomius?

Maskva turėjo nepuolimo ir draugiškumo sutartis su Lie
tuva, Latvija ir Estija. Stalinas buvo ir daugiau pasiža
dėjęs. 1939 m. spalių mėnesį jis buvo žadėjęs savo vergų 
apsaugą Lietuvai, Latvijai ir Estijai, jei šioms grėstų 
pavojus. Ar beverta minėti, kas atsitiko pernai birželio 
mėnesį ?

Stalinas, drebėdamas iš baimės, svaido iškilmingiausius 
pažadus, kad tik toliau apgaudinėtų lengvatikius valsty
bių pareigūnus. Jis bijo Hitlerio, bijo ir Anglijos. Tad ir 
manevruoja, tikėdamasis naudotis kitų neapskaičiavimais. 
Tačiau neatrodo, kad jo nauji pažadai ką nors suvilios.

dai buvo išmirkyti žudynė
se.

Šios persekiojimo žinios 
pasiekė apaštalą Povilą Efe- 
ze. Pats būdamas pabėgė
lis, jis įsakė visiems krikš
čionims išsijudinti į pagal
bą savo nelaimingiems bro
liams. Įteikęs užantspau
duotą laišką Fortūnatui, Ste
ponui ir Achajui, jis įparei
gojo juos įteikti jį Korinto 
Bažnyčiai, norėdamas paža
dinti juos draugiškumui ir 
atsakomybei per pasiauko
jimą. Jo žodžiai buvo šie: 
„Dėl rinkliavų, daromų šven
tiesiems, kaip aš įsakiau Ga- 
latijos bažnyčioms, ir jūs 
taip pat darykit. Kas pir
mą savaitės dieną kiekvie
nas teatideda ir tegul ren
ka, kiek jam tinka.” (IKor. 
16, 1-2).

Dabar grįžkime prie 1941 
metų, kai istorija pasikarto
ja. Atgimęs pagonizmas, 
jau be rėkiančių erelių ženk
lų, bet su kūju ir piautu- 
vu ir sužalotu kryžiumi, va
dinamu svastika, išvaro mi
lijonus į urvus, vieškelius, 
Sibirą ir į šalis, kurios su
teikia prieglaudą. Amerikos 
vyskupai iškilmingame susi
rinkime pakartoja Povilo 
žodžius ir įsako ateinantį 
sekmadienį tikintiesiems pa
aukoti Lenkijos, Lietuvos, 
Baltijos Valstybių, Vokieti
jos, Austrijos, Čekoslovaki
jos, Kinijos, Meksikos, Pran
cūzijos, Belgijos, Olandijos, 
Anglijos ir Skandinavijos 
pabėgėlių pašalpai. Ir to
kioje pat Povilo dvasioje, 
bet modernia vieno savo na
rio, vyskupo Kelly, kalba jie 
rašo: „Negalime turėti vil
ties atstatyti visa tai, kas 
sunaikinta, nei visų alkanų 
aprūpinti maistu. Negalime 
atstatyti visų sunaikinimų, 
bet gal galime padrąsinti 
nuskriaustuosius iš nauja 
pradėti nesibaigiantį užda
vinį, kurs buvo katalikybės 
bandymas nuo to laiko, kai 
šv. Povilas tapo elgeta Je
ruzalės vargšams 
siems”.

Kaip vyskupų 
niui, man tenka 
apie šią rinkliavą 
diją ir pažadinti
ne aukos, bet pasiaukojimo 
reikalą. Ir kaip mes būsi
me išjudinti šio reikalo svar
bumui? Ar būsime neverti 
mūsų Dieviško Mokytojo, 
Kurs, radęs kalne penkis 
tūkstančius pabėgėlių, atsi
gręžė ir pasakė Savo apaš
talams negalįs grąžinti jų 
alkanų, kad jie apalptų ke
lyje, nes jie buvo lyg kai
menė be piemens?

Girdėdamas apie milijonų 
Euroroje badavimą, dažnai 
mąstau, ką jų išvarginti 
kaulai galėtų manyti, skai
tydami mūsų skelbimus, kaip 
apsisaugoti nuo nutukimo. 
Juk nėra juokinga, kad taip 
daug vyrų ir moterų Ame
rikoje susirūpinę dietos 
klausimu, kai ten benamiai 
tėvai, motinos ir vaikai sie
lojasi, kaip išgyventi. Ar gi 
neturėtų baimė aplankyti 
mūsų sielų, kad mes, kurie 
pokyliaujame lyg puikuoliai, 
būtume paprašyti paaukoti 
Lozoriams prie mūsų durų? 
Juk išmetama Amerikoje į 
sąšlavas tiek maisto, kurio 
užtektų puotoms gyvųjų ske
letų, nukentėjusių nuo Sta- 
inų ir Hitleriu. Mūsų ša
lęs įstatymai neleistų šu
nims gatvėse klaidžioti al
kaniems tokiose sąlygose, 
kuriose šie Dievo tvariniai 
kenčia nuo minėtų tiranų 
siautimo.

Tegu tauta kalba apie 
ginklavimosi reikalą, kas 
yra teisinga, bet taip pat 
rūpinkimės, kad gynimasis 
nebūtų bevertis, jei mūsų 
šalies pakraščių neapjuosi
me ne tik plieniniais gink
lais, bet ir meilės ir pa
siaukojimo lanku, kurs ga
li apsaugoti nuo korupcijos 
viduje. Nejau Amerikos mo
tinos, 
duoda 
pieno

tikintie-

pasiunti- 
pranešti 
per ra- 
mumyse

IŠTREMTASIS KRISTUS
(Radijo 

kovo 29 
čiai bus 
Vyskupų 
tui).

kalba, paskirta, 
d., kai amerikie- 
kviečiami aukoti 
Pašalpos Komite-

įsakė 
visus 
atsi- 

įmes-

Istorija pasikartoja, žmo
nėms nėra daug naujų da
lykų, bet tik tie patys da
lykai atsitinka kitiems žmo
nėms. Keli laikotarpiai is
torijoje tėra panašesni, kaip 
60 m. po Kristaus ir da
bartiniai 1941 metai.

Svastykite pirma krizę 60 
metais. Azijos graikų pa
vyzdžiu, imperatoriai dievi
no save kaip garbinimo ob
jektus ir dažnai buvo gar
binami šventės ir aukojimo

i š k i 1 m ė m is. Imperatorius 
Klaudius 51 metais 
prašalinti iš Romos 
žydus. Gerai žinomas 
vertelis žydas buvo
tas į kalėjimą dėlto, kad 
jis skelbė Kristų viešoje 
vietoje. Totalitariški impe
ratoriai, kurie žinojo nega
lėsią valdyti žmogaus kūno 
ir sielos, jei nebus prašali
nę tikybos, mokiusios, kad 
siela priklauso Dievui, pra
dėjo žudyti tuos, kurie pri
pažino kitokį Dievą, nei Ce
zarį. Krikščionys buvo pri
versti bėgti, kai valdovai į- 
sakė juos gaudyti; kai ku
rie jų slėpėsi požemiuose

• nuo naujų Herodų, kurių kar-

mins savo seserų, kurios dėl 
pieno trūkumo, lyg tie peli
kanai, sužalotų save, jei tik 
galėtų, kad jų purpurinis 
pienas papenėtų jų kūdikius 
geresnei dienai? Nejau A- 
merikos tėvai, kurie pažįs
ta džiaugsmą bendro gyve
nimo su savo žmonomis ir 
šeimomis, bus kurtūs krei
pimuisi lenkų tėvų, atplėštų 
nuo savo šalies ir išsiųstų į 
Vokietijos ginklų dirbtuves, 
kad Hitlerio pavadintas 
„Lenkijos purvynas” tęstųsi 
nuolatos? Ar mes katalikai, 
kurie savo bažnyčių ramy
bėje ir taikoje priimame 
Kristaus Kūną ir Kraują, 
užmiršime, kad kaip katali
kai jungiamės ne tik su sa
vo Karaliumi, bet taip pat 
ir vienas su kitu? Ar gi 
tie, kurie valgo vieną Duo
ną, nėra vienas? Ar todėl 
mes nesame draugėje su pa
saulio pabėgėliais, kurie sto
vyklose ir miškuose klupo, 
kai jų Komunija dalinama? 
Mūsų ranka nėra arčiau mū
sų kūno, nei persekiojami 
skandinavai ar ištremtieji 
čekai, ar gaudomi kinai, 
kurie maitinasi Eucharisti
ja, yra mums. Ar paniekin
sime tuos, 
ties kūno 
Komunijos 
tinių ribų;
lą nėra rasių; baltosios os
tijos akivaizdoje nėra tau
tybių — ten nėra net ameri
kiečių. Visi mes esame vie
nas Jėzuje Kristuje.

Ar mes įvertiname, 
kaip sveikas asmuo 
perlieti savo kraują 
artimui pagydyti, taip pat 1 
galime perlieti savo pašiau- : 
ko j imą savo artimųjų Kris- ? 
taus Mistiškame Kūne pa- : 
dėčiai pagerinti? Ar mes < 
nevarto j ame savo rankų sa- ' 
vo alkanoms burnoms mai
tinti ? Argi nepakelsime sa- ; 
vo rankų, kurios yra Mis
tiško Kristaus rankos, prie 
mūsų brofi^katalikų visa
me pasaulyje alkanų bur
nų? Ar nugręšime savo au
sį kurčią Mistiškam Kris
tui, Kurs iš landynių ir ur
vų šaukia: „Aš esu alka
nas,” ir iš koncentracijos 
stovyklos kreipiasi: „Aš esu 
kalėjime.”

Reikalas taip didis ir mū
sų atsakomybė taip svarbi, 
kad nemanau, jog turėtume 
vartoti žodį rinkliava. Baž
nyčia šiuo metu nenori jū
sų perteklių; ji nenori to 
aukšto protingumo rašyto
jo, kurs patogume aplan
ko skurdžius, ieškodamas me
džiagos veikalams ir kny
goms, duodančioms jam di
delį atlyginimą, bet nepa
lengvinančioms skurdžių pa
dėties. Nėra meilės ir lab
daros, kai tik pasinaudoja
ma kitų kančiomis. Jokia 
pinigų suma rinkliavoje ne
parodo artimumo kenčian
tiems, jei pats jos davėjas 
nepajunta savęs nuskriaudi- 
mo. Mūsų brolių katalikų 
visame pasaulyje vargas yra 
neaprėpiamas; skurdas tu
ri savo horizontus ir todėl 
nė vienas negali apie jį 
kalbėti ir rašyti, nei atjaus
ti, jeigu jis pats neduos 
tiek, kad pajustų savo pa
ties skausmą.

Ir šiuo metu, kai aš kal
bu, kunigas padeda prie ma
no mikrofono penkis šimtus 
dolerių, kad pajustų kenčian
čių skausmą. Bus našlių, 
kurios pajus tokį pat ben
drumą duodamos dešimtu
kus, kiti dešimtines, dar ki
ti dešimt tūkstančių dolerių, 
o dar kiti penkiasdešimt 
tūkstančių dolerių. Čia ne 
rinkliava. Mes nenorime tik 
jūsų pinigų. Mes norime 

; jūsų katalikybės, jūsų pri
pažinimo artimumo su ki- 

. tais Bažnyčios nariais; mes 
norime meilės, gimusios iš 
pačios 
gelmės.

kurios savo vaikams 
aukščiausios

ir grietinėlės,
rūšies 

neatsi-

LIETUVOS KOMISARŲ KINKOS DREBA j'yVLy/
(Mūsų. spec, korespondento 
Europoje laiškas. — Red.)
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kurie yra to pa- 
Kristuje? Prie 
stalo nėra tau- 
prieš tabernaku-

kad, 
gali 

savo

Žinia apie kai kurių buv. 
Kremliaus dievaičių nustoji- 
mą partijos pasitikėjimo, 
Lietuvos komisarų ir komi- 
sariukų tarpe sukėlė slegian
tį ūpą. Kiekvienas jų pa
galvojo apie savo ateitį ir 
apie savo kailį, kuris, aiš
ku, niekuomet nebuvo taip 
aikštai įvertinamas Maskvo
je, kaip kudlota oda tokio 
seno, užsitarnavusio komu
nisto, kaip pavyzdž., Makso 
Finkelšteino - Litvinovo. Kad 
Lietuvos komunistukų nuo
pelnai nėra įvertinami aukš
tai, matos jau iš to, kad 
tokis gryno kraujo perekin- 
čikas Mickis neseniai atleis
tas be jokio perspėjimo ir 
neišklausius net jo pasitei
sinimų. Dr. Koganas išrūko 
iš „vyriausybės” nesuspėjęs 
net gerai apšilti sveikatos 
komisaro kambaryje. Ar ga
lėjo tikėtis Krėvė - Mickevi
čius, kad maskoliai taip 
greit galės mulkinti liaudį 
ir be jo patarnavimų?

Kaip jaučias dabartinė 
„vyriausybė” Lietuvoje pa
staruoju laiku? Iš apklau
sinėjimų eilės pabėgėlių iš 
Pabaltijo kraštų, ištrūkusių 
iš bolševikiškų „laisvių” į 
pietinę Europą, paaiškėjo, 
kad mūsų žemėje daugiau
sia generalgubernatoriaus 
Pozdniakovo, tartum, pasi
tikėjimo turi M. Gedvilą. 
Kuriam laikui? — tai pasa
kyti niekas negalėtų. Palec
kis ir 
kovui 
kaklo 
dėsnio 
kini Maskva prikaišiojanti 
jo artimesnius santykius 
anksčiaus su įtakingesnėmis 
sferomis Lietuvoje tautinin
kų režimo laikais. Paleckiu 
komunistai pasinaudojo ir 
šiandien jis maskoliams ne
bereikalingas. Taip praeina 
pasaulio garbė .. .

Paleckis buvo judrus Ry
gos miesčioniukas, mėgęs 
smuklių ir kavinių gyveni
mą, nuolatos labai sunkiai 
suvesdavęs savo biudžeto 
galus su galais, vedęs to
kio pat būdo žmoną, turįs 
porą vaikų. Jis niekuomet 
nepraleisdavo progos išsi
gert svetimon sąskaiton 
„burnelę” ir visuomet ieško
davo pasiskolint litą-kitą 
pas savo pažįstamus. Šian
dien jo kreditoriai, žinoma, 
neprimena „tavoriščiui-pre- 
zidentui” senųjų skolelių, 
bet savo širdyse laiko jį 
vėjavaikiu ir avantiūristu, 
kupinu visokių neproletariš- 
kų silpnybių. Jo ankstybes- 
nis draugavimas ir girtuok
liavimas su įvairių kance
liarijų ponaičiais, rangovais, 
aferistais ir neaiškiais par-

kiti, padėję Pozdnia- 
užnert ant Lietuvos 
kilpą, jau seniai di- 
favoro neturį. Palec-

tijų perėjūnais užtemdino jo 
aureolę, o jo prasiskolini
mas visiems kauniškiams 
išgąsdino Sovnarkomą Mask
voje. Kalbama, kad dabar 
Pozdniakovas visai su juo 
nebesiskaito ir prie progos 
pabrėžia, kad ko čia daug 
kalbėti su pamišėliu. Tais 
žodžiais Pozd. daro aliuziją 
į Paleckio nervų pakrikimą 
pr. metų liepos mėnesį, kai 
jis atliko išdaviko vaidme
nį.

Pakarkliui, Mickiui, Girai 
ir kitiems dabar prikaišio
jama jų priklausomybė ka
daise „neproletariškom” par
tijom. Patikimas esąs Snieč
kus, išaugintas ir išdresi
ruotas Maskvoje, turįs „sta
žą” iš Lietuvos kalėjimo. 
Daugiausia glamonėjamas 
„Stalino saulės” Gedvilą, dar 
pernai pavasarį ramiai sau 
sėdėjęs Žemaitijoj, neužėmęs 
svarbesnės vietos Lietuvoje, 
nesimaišęs Kauno smuklėse 
su aukštesniais valdininkais, 
rangovais ir kit. „plutokra- 
tais.” (Įdomu čia pažymėt, 
kad tarptautinį žodį pluto- 
kratas rusai išvedą iš ru
siško „plut” — šelmis, pri
gavikas). Sėdėdamas Tel
šiuose Gedvilą buvo net pra
žiopsojęs Stalino banditų į- 
sisiveržimą į Lietuvą. Po oku
pacijos Kaune, jam buvę 
paskambinta telefonu iš ru
sų pasiuntinybės i r pasiū
lyta užimt vidaus reikalų 
ministerio vietą Krėvės-Mic
kevičiaus revoliucinėje vy
riausybėje (taip paskelbta 
apie M. Gedvilą ir jo kar
jerą Maskvos „Izvestijose”). 
Tas žmogus, nežiūrint į jo 
grynai lietuvišką pavardę, 
Lietuvai yra visai svetimas. 
Kalbama, kad jis esąs (ar 
buvęs) pravoslavų tikybos, 
nes jo tėvas prieš didįjį ka
rą priėmęs stačiatikių skiz- 
mą ir už tai gavęs garbin
gą rusiško „gorodoviko’ 
linio policininko) postą 
kur Telšių apskrityje, 
lig anų laikų ukazais,
ėmęs popo palaiminimą, Gėd- 
vilos tėvas pradėjo vadint 
save ir savo šeimą tikrais 
„ruskiais.” Seno policinin
ko vaikai, išaugę Rusijoj 
didžiojo karo metu, lietu
viškai tarpu savęs nesikal
bėdavę. Tik vėliau, badau
dami jie pasiilgo skanios 
lietuviškos duonelės ir su
grįžo vėl į vaišingąją Že
maitiją. Kaip ten nebūtų, 
komisaras M. Gedvilą, bu
vęs net mokytoju Palango
je, lietuviškai kalba su sve
timu akcentu, netaisyklin
gai ir visai nejaučia mūsų 
kalbos dvasios.

Dėkinga matuška-Maskoli- 
ja neužmiršo obrusitelių nuo
pelnų daug ilgiaus, nei to 
buvo galima laukti. Ji sta
čiai karališkai atlygino Ged
vilų šeimos pasiaukojimą 
rusicizmo idėjai: jaunasis 
M. Gedvilą buvo telefonu 
iškviestas Kaunan užimt 
svarbiausią vietą 'Lietuvoje. 
Bet nieko amžino nėra šia
me pasaulyje. Kalbama, kad 
ir skaisti Gedvilos žvaigž
dė pradedanti temti. Mat, 
rusams pasidarė nepatogu 
prieš savo žmones kelt į 
aukštybes carų policijos gi
minę; juk anų laikų polici
ja dabar yra galutinai pa
smerkta pačios Stalino kon- 

! stitucijos. Gal dar daugiau 
• Gedvilai pakenkė pašnabž- 
■ dėtos apie jį informacijos 
l Pozdniakovui, kad tas pati- 
. kimas komisaras, dėvėda

mas Lietuvoje rusišką stu
dentišką paltą, parsivežtą iš

Mdennaudamas mažame j 
kų koperatyve Plungė, 
atsiskaitė iš patiek^ 
sumų, kad po to jk 
teisiamas teismo ir, 
išteisintas. Deja, į 
iš jo kasos trūkumą? 
nepavykę, nes jo stu 
kas paltas tuo tarpu 
susidėvėjo, o to paf 
siški „jodomieji priedą 
vertinti nė Kauno 
rinkoje. Kauną pasiel 
dai, kad Sovnarkomą ' 
lisi per aukštai iškg 
valkatą, neįrodžiusį į 
nuopelnų Rusijai, wG*i 
tėvas, dėvėjęs negjįfc- ... o 
„ruskio” policininko u ainiojo nen®au °JUS- u‘

x •'P, pUrtunbo ii«7 Glicine

rą. Tėvas anais I 8s u 
bent akyliai sa.s Pa‘
praščiokus — žemaičiu .F3^0 sa la sav^s‘ 
jie neskaitytų lietuvi^ vaike,^kas 
daknygių ir kalendoj j ’ .................

Faktinai, dabar viį 
tuvos komisarai jau

Redaguoja Eleonc
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kaltininką už ausies

(ei- 
kaž 
Su- 
pri-

Kristaus Kryžiaus 
Mes norime jūsų 

rankos, kuri duodama 
vaną pajustų i Kristaus 
žeistų rankų skausmą; mes 
norime jūsų 
mylėdama au

do- 
su-

kuriširdies, 
koti pajustų

ieties smūgį kalvarijoje; 
mes nenorime trupinių nuo' 
jūsų stalo; mes norime gy
vos Sąjungos. Mes neno
rime dovanos atskirtos nuo 
davėjo, nei aukos, atskirtos 
nuo krikščionybės. Jei ne
duodi, kad pakankamai pa
justum mažą dalelę mūsų 
ištremtų brolių skausmo, 
— pasilaikyk savo auką. Čia 
ne rinkliava. Tai pasiauko
jimas ištremtam Kristui.

Jei jūs aukosite tokioje 
dvasioje, jūs padarysite A- 
merikai ir Bažnyčiai dau
giau, nei visi ginklai galėtų 
sukurti vienoje gentkartėje. 
Sužeisto, kraujais pasruvu
sio Kristaus, ištremto į E- 
giptą, cezarių gaudyto, blo
gio nukryžiuoto vardu pra
šau: atidarykite ne pinigi
nę, bet savo širdį; paauko
kite ne tai, ką turite, bet 
tai, kas esate. Duokite, iki 
Kryžiaus šešėlis perbėgs jū
sų ranką, o Dievas palai
mins jus už tai, kaip jis 
palaimino Savo Kenčiantį 
Sūnų.

Mons Fulton Sheen

„Ir 
šimti 
mano 
Kvini 
Jėzų, 
masi; 
nuliu 
Romi 
pasig

„N 
ba a 
Titus 
tai a

T 
mais

j^o. žiūrėk — kalbėk 
įijii!” - prabilo centu-
& 

greta savęs“ pageiį * R* Titus 
iš Maskvos, todėl , «Wia zb 
viešpačių reikšmė s# 
beveik iki nulio. Jie 
die nėra pavojingi, nė 
dingi Maskvai; jie kį 
tik toleruojami. Tai j 
ir Paleckis, Gedvilą, h 
lis ir kiti pakaruoklį ijstonsėsi pasakojimo 
puikiai supranta, kad ' 
vienu momentu gali 
laukt Pozdniakovo ,į rankas
apleist valdišką ki 
akimirksniu. Bet Į 
gali atsitikti ir blogii 
statydinimas Maskolij W atvirai kal- 
kada būna lydimas d 
kulipkos. Mūsiškiai 
miršo savo 
„idėjos 
bai patikimų generolą: 
revičiaus, Putuos, 
ir kitų nužudymo, 
čiai ir rygiečiai puiki 
simena kelis galingus 
didžius Maskvos 
nius, turėjusius aukš 
bolševikiškas kvali 
(net žydų kilmę) ir 
Josifo 'Vi*<arionovičo 
kėjimą. Taipgi apie 
galiotus ministerius 
tijos kraštuose žino 
jie buvo sušaudyti 
je, kaip ir kiti kom 
kūrėjai, pavyzdžiui: 
Zinovjevas, Tuchače 
daugelis kitų ...

Apie galimus štai . 
sensacingus pasikei nukryžiuotam? 
Lietuvoje daug kalbai ta— 
šnabždomis Kaune ir . 
niuje. Per daug jau; I 
ti Maskva tikrų komi ' 
su burliokišku raugu, 
toleruotų ilgesnį laiką 
viškus „ponaičius,” tail 
ningose vietose „v s 
zapadnom kraje.” Žii 
tos šiurpios naujienos 
giausia baugina tuos, 
riems gręsia Stalino i 
nes netekimas. Eilini 
lietis, darbininkas,ūkini ^-smegenims nėr kada auc

- tarnautoji kasdieninio gyvenimo užd 
'.sikeitimų tai gal yra kie
nelaukia.! jos lakumą p.

---, kad liaudies isge t. . _, mas ateis visai iš H« ^’“gvenuno prm 
SeS’ p.c, p. Vaišmante. Kad h

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ įmokai...
T IKTTTVGQ A TQT0V1 ~ Perkirt0 1

LIETI N OS ATSTU pažinai, ką staiga man prim
VKL v4as

- - - - - - - - - r įkartą buvo pašauktas 
Londonas. — Kovo F'Shltimą, Kadangi vaikas 

džioje per vieną boni®^teisėjas pasišaukė jo tėvą ii 
vimą Lietuvos atstT^ nemoko savo sūnaus, 
vėl nukentėjo. Viena |t'ataė kaimietis, — ir 
ba pataikė į kaimyniM^?^®0- Aš jį, rodos, m 
mą; Lietuvos atstovybėj 
mui išmušti langai, 4 
dintas stogas, darželis] 
verstas akmenimis, ra 
liais, moliu.

Lietuvos atstovas & 
Balutis ir tarnautojai 
sveiki ir nepaliesti.

įo Gajaus būdas, kad jo 
3 jautrios širdies. Dėl- 
Įaniukas viską pasako
site širdies, žinoda- 

kad bus išklausytas.

bmss, visai nežiūrėda- 
j patį kalbėtoją Titų,

I mąstė, o jo veidas 
įįs lyg iš akmens. Titus 

iš, kad jis visai ne

ligi, aš turėjau bėgti 
vienmini mą, nes gauja augo 

brolių, kadai iyo ir galėjo pulti ne 
mane, bet ir mano

jaun 
nešti 
jaun

,3 
jus 
papi 
nute 
kent 
praš 
vien 
esai 
si : 
Kail 
kari 
labs 
tani

bei mažąsias sesu- 
ta žaidė prie na- 
tala gi nenorėtum, 
bi bloga atsitiktų suĮko, 
r - paklausė jis* T

imu, kad Tau kas 
atsitiktų. Tik aš ne

to® tu gini tą 
į bris sukėlė šį vi
lta? Kas tau ir 
ĮHnams, kad Jo šė
lta prieš Jį?
b pašoko, šaukė 

vęs: „Ar tu ne- 
hd Jėzui, kuris iš
imo raupsuotąjį 

ĮI Simoną, yra didelis J .... w

ar vergas • 
panašių pasikeitimą 
bėjimo sau i 
no, kad liaudies išgf

„Amerikos” Naujo Intertypo Fom
Šią savaitę aukojo:

K. Budrys, Maspeth, N. Y..............
Anna Limontas, Brooklyn, N. Y. . 
F. Sprainaitienė, Fairlawn, N. J. .
R. Kaster, Brooklyn, N. Y..............

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

I; 
šim

gai

doi 
jus 
kac 
ryt 
kel 
tin; 
nor 
ties 
kur 
din; 
Nie 
pak 
sak

Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas
(Tęsinys)

Vertelio kančioms patirti a

te
* jo ir šlykšti gyvenimo pros

p. Vaišmante. Kad ii

^pertrauką, — perkirto 1

^pagauna ir pagauna.” C
i taikinį taikyte pataikei.

mokau, vadinasi, mok 
F^betkad jie nevogtų, o čia.. 
’yką pagavo? — greit perkirt

vagišiaujant Tautgėlos gi 
negalima atpratinti.

pb tikras spėliojimo genijus 
P I® gi numanai, kad jie vo

nenumanysi, jie ko kite 
rfe sakosi turį teisę. Vis 

Man tik svarbu žinoti 
tą viską tamsta sužinojai 

1'5 j’tau savo akimis. Už1 
įpi'ėioti ir nuėjau net į T 
k/‘Mrdau šaukiant pagalbos, 
lytingas ir, be to, moter 
j?1 kisdamas ir pamačiau

smulkiai atpasakojo jau 
■L^hiitgėlos miško vagišiais. 
Į^s suraukė kaktą. Atrodė
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!EBA MaskoUjo draugę

idino jo 
skolini- 
iškiams 
ą Mask- 
1 dabar 
su juo 
progos 

ia daug 
1. Tais 
aliuziją 
krikimą 
tesį, kai 
vaidme-

ii, Girai 
rikaišio- : 
Lybė ka
rna” par- 
ąs Snieč- 

išdresi- 
rįs „sta- 
calėjimo. 
mėjamas 
[vila, dar 
niai sau 
leužėmęs 
aetuvoje, 
smuklėse 
lininkais, 
plutokra- 
pažymėt, 
Jį pluto- 
ą iš ru- 
mis, pri- 
las Tel- 
1 net pra- 
anditų į- 
į. Po oku- 
im buvę 
nu iš ru- 
r pasiū- 

; reikalų 
ėvės-Mic- 
nėje vy- 
paskelbta 

jo kar- 
istijose”). 
rint į jo 
pavardę, 

svetimas, 
esąs (ar 
tikybos, 

didįjį ka- 
kių skiz- 
3 garbin- 
viko” (ei- 
oostą kaž 
tyje. Su- 
izais, pri- 
ūmą, Gėd
ijo vadint 
ną tikrais 

policinin- 
ę Rusijoj 
etų, lietu
ms nesikal- 
au, badau
to skanios 
dės ir su- 
ingąją Že- 
en nebūtų, 
edvila, bu
ll Palango- 
Iba su sve- 
netaisyklin- 
aučia mūsų

;ka-Maskoli- 
usitelių nuo- ; 
aus, nei to 
kti. Ji sta- 
tlygino Ged- 
>asiaukojimą 
.i: jaunasis 
vo telefonu 
man užimt 
;ą Lietuvoje, 
no nėra šia- 
Aalbama, kad 
vilos žvaigž- 
temti. Mat, 
rė nepatogu 
lones kelt į 
į policijos gi- 
laikų polici- 

galutinai pa-
Stalino kon- 
dar daugiau 

ūkė pašnabž- 
informacijos 

kad tas pati- 
iras, dėvėda- 

rusišką stu- 
, parsivežtą iš

kių rusių parazitį 
naudamas 
kų koperatyveK 
atsiskaitė iš 
sumų, kad po į 
teisiamas teisme 
išteisintas. D$ 
iš jo kasos trfi^ 
nepavykę, nes jo 
kas paltas tuo į 
susidėvėjo, o to 
siški „judomiejh 
vertinti nė Ka; 
rinkoje. Kauną 
dai, kad So? 
lisi per aukštai 
valkatą, neįrodžr. 
nuopelnų Rusija, 
tėvas, dėvėjęs: 
„ruskiO- policinį įnį0j0 nerimautojus. Su- 

. rą. Tėvas, »s kaltininką už ausies 
■ v. a^a\ 1 vedė į figos medžio pa- 

praščiokus—žen pasisodino šalia savęs, 
jie neskaitytą lie ,asakyk man, vaike, kas 
daknygių ir kak įvyko. Žiūrėk — kalbėk

Faktinai, dalingai!” — prabilo centu - 
tuvos komisarai iš
grota savęs pasirodė, jaunuolis Titus 
iš Maskvos, toį eroji mamytė Julia ži- 
viešpačių reikšte 
beveik iki nulio 
die nėra pavojinga jautrios širdies. Dėl- 
dingi Maskvai; erniukas viską pasako- 
tik toleruojami, 
ir Paleckis, Gėdii 
lis ir kiti pakai: jus klausėsi pasakojimo 
puikiai supranta 
vienu momento 
laukt Pozdniakc 
apleist valdiški 
akimirksniu. 1d lyg iš akmens. Titus 
gali atsitikti ir ,nė, 
statydinimas Ik tingai taip atvirai kal- 
kada būna lydį 
kulipkos. Mūraigi, 
miršo savo viamų, 
„idėjos” brolių, 
bai patikimų ge mane, 
revičiaus, Pute jus bei mažąsias sesu- 
ir kitų nužudyt kurios žaidė prie na
ciai ir rygiečiai Tamsta gi nenorėtum, 
simena kelis gdkas bloga atsitiktų su 
didžius Mashni?” — paklausė jis 
nius, turėjusius, is.
bolševikiškas 1 į nenoriu, kad Tau kas 
(net žydų kilt atsitiktų. Tik aš ne- 
Josifo Vibžffioo ntu, kodėl tu gini 
kėjimą. Taipgi ą.jį, kuris sukėlė šį 
galiotus minisli|ijudimą? 
tijos kraštuose 
jie buvo sušau: sukilo prieš Jį? 
j e, kaip ir kiti 
' <ūrėjai, pavyri irščiavęs: 
Zinovjevas, Tot 
daugelis kitų..

Apie galimu: 
sensacingus p ai 
Lietuvoje daug 
šnabždomis Ka 
niuje. Per daų 
ti Maskva tikr 
su burliokišku 
toleruotų ilges; 
viškus „ponaiti', 
ningose vietose 
zapadnom kra; 
tos šiurpios m 
ginusia baugiu 
riems gręsia I 
nes netekimas 
lietis, darbininki velka kasdieninio gyvenimo uždavinius, o kai 
ar vergas • tr lies besotiškumo, tai gal yra kiek tiesos, 
panašių pasih 
bėjimo sau neis 
no kad liaudį Įa, jau ir šlykšti gyvenimo proza, 
mas ateis visi 
sės.

Moterų Gyvenimo Aidai
Šeimininkėms Minčių Žiupsnelis

Redaguoja Eleonora Bartkevičiūtė Spausdinami kas antra savaitė
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Šimtininkas ir moteris.
(Tęsinys)

įjus, nieko nelaukęs, 
smu ir kardo kirčiais

koks buvo jų gimi- 
o Gajaus būdas, kad jo

tikros širdies, žinoda- 
kad bus išklausytas.

amas, visai nežiūrėda- 
į patį kalbėtoją Titų, 
ėjęs ant kardo rankas 
ą mąstė, o jo veidas

kad jis visai ne-

aš turėjau bėgti 
nes gauja augo 

idyn ir galėjo pulti ne 
bet ir mano

„Ir kas iš to?” — atsakė 
šimtininkas. „Čia pat sode 
mano geriausias kareivis 
Kvintus tą patį kalbėjo apie 
Jėzų, vien dėlto, kad Sveti
masis buvo nekalto veido ir 
nuliūdęs. Aš nemaniau, kad 
Romos kareiviai turėtų tiek 
pasigailėjimo.”

„Mano tėvas tą patį kal
ba apie Mokytoją,” priminė 
Titus. „Jis man liepė Tams
tai apie tai pranešti.”

„Taip? Kokiais sumeti
mais Markus Kapuanus, 
grūdų pirklys, pavedė tau, 
jauniausiam sūnui, man pra
nešti?” — užklausė Gajus 
jaunuolio.

„Mano tėvas prašė mane 
jus persergėti. Jėzus nėra 
paprastas žmogus. Jei jį 
nuteis mirčiai, Jeruzalė nu
kentės. Be to, mano tėvas 
prašė, kad atsimintumėte 
vieną naktį, jums dar ne
esant šimtininku, kaip švie
si žvaigždė į jus paveikė. 
Kaip tą naktį, jums einant 
kareivio pareigas, 
labai geras 
tantiems į 
šyti.”

Išgirdęs 
šimtininkas
ko, kad net jaunuolis nusi
gando.

„Tos mano jaunystės klai- 
praėjo,” — atkirto Ga- 
,,Pasakyk savo tėvams, 
aš apgailestauju pada- 

nusižeminimą aniems 
Tegu tavo mo

buvote 
žydams, vyks- 

Betliejų užsira-

šiuos žodžius, 
smarkiai pašo-

Kas tau 
namams, kad Jo

tą 
vi- 
ir 

se-

kinas pašoko, šaukė 
Ar tu ne- 

ai, kad Jėzui, kuris iš
mano raupsuotąjį 

ą Simoną, yra didelis 
us būti nukryžiuotam?”

dos 
jus. 
kad 
rytą 
keleiviams.
tina nemano, kad yra koks 
nors ryšis tarp anos nak
ties atsitikimo ir šio Vyro, 
kuris visai neteisingai va
dina save žydų karaliumi. 
Nieko nepamiršk. Geriau 
pakartok man viską, ką aš 
sakiau.”

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
Verterio kančioms patirti aš perdaug ei- 

smuo, smegenims nėr kada audrintis, nes jie
Je.

.............................. . Šir- 
ig ko norėtų, bet jos lakumą pakerta šlykšti 
mo proza.

LIETUVOS t

Proza tai
bet kodėl ji šlykšti?
[usibosta, p. Vaišmanto. Kad ir su tais žmo- 
Mokai, mokai...

, tleisk už pertrauką, — perkirto linksmai Vaiš- 
į<> — žinai, ką staiga man priminė tie tams- 
^ižiai? Vieno kaimiečio vaikas įprato vagi- 
ir trečią kartą buvo pašauktas į teismą už 

nusikaltimą. Kadangi vaikas buvo dar ne- 
etis, teisėjas pasišaukė jo tėvą ir pradėjo jam 
ioti, kad nemoko savo sūnaus. „Ką veiksi 
*s, — atsakė kaimietis, — ir man pačiam 
ėl to vaikėzo. Aš jį, rodos, mokau geriau- 
t jį vis pagauna ir pagauna.” Cha, cha, cha!

’. Aš tuos kai-
5 mokau, mokau, vadinasi, mokau ne to, kad 

' .utų, bet kad jie nevogtų, o čia . ..
• vėl ką pagavo? — greit perkirto Vaišmantas 
tik ne vagišiaujant Tautgėlos girią? Nuo to 
u gyvu negalima atpratinti.

Londonas. - 
džioje per vir 
vimą Lietuvos 
vėl nukentėjo, 
ba pataikė į - ams^a į taikinį taikyte pataikei, 
mą; Lietuvos oi.’' o 1 1 mrJrnii xmrlinnpi YY^/olz 
mui išmušti ■■ 
dintas stogas, 
verstas skur
liais, moliu.

. £ ’amsta tikras spėliojimo genijus,
Lietuvos _ - kur į numanai, kad jie vogė Tautgėlos 

Balutis ir 
sveiki ir nep^:

— tarė Bi-

los” Naujo Intertyp*
---------------4.------------

lukojo:
speth, N. Y............
„s, Brooklyn, N. Y.. 
nė, Fairlawn, N. J.. 
ioklyn, N. Y............
loširdžiai dėkojame.

lur čia nenumanysi, jie ko kito nevagia. Į 
los girias sakosi turį teisę. Visą istoriją ži- 
mintinai. Man tik svarbu žinoti, kas pakliu- 
įiš kur tą viską tamsta sužinojai?
[iską mačiau savo akimis. Užvakar buvau 
pasivaikščioti ir nuėjau net į Tautgėlos gi- 
taiga išgirdau šaukiant pagalbos. Balsas bu- 
'ai išgąstingas ir, be to, moteriškas, žino- 
jgau nedelsdamas ir pamačiau labai keistą

Bitinas smulkiai atpasakojo jau mums žino
ki su Tautgėlos miško vagišiais.
mantas suraukė kaktą. Atrodė smarkiai su-

M. Petkevičius
Gavėnios Mintys

Sueis, o Dieve, Tavo žmonės, 
Suklups ant kelių prieš altorių 
Ir mels Tave didžios malonės — 
Sakys taikos, ramybės norim.
O kris, skrajos baltutės snaigės.
Taip krenta žiedlapiai nuo vyšnios — 
Čia džiaugsmo dienos greitai baigias 
Ar nors blankiais šešėliais grįš jos?
Linguos žilom galvom seneliai 
Suvirps grubi ranka artojo — 
Koks vargų pilnas mūsų kelias, 
Kaip greit nuklystame nuo jojo ...
Kalbės širdims tos šviesios snaigės 
Ir bus taip liūdna, bus taip gera.
Norėtum neit — čia skausmas baigias 
Lyg vyšnioms žydint, lapams šnarant...

Jaunuolis pakartojo, bet 
visu savo nuoširdumu mal
davo, kad Gajus jam papa
sakotų, kas ir kaip tikrai 
įvyko aną naktį, prieš ke
liasdešimt metų.

Šimtininkas, mylėdamas 
jaunuolį kaip savo sūnų, 
pradėjo: „Buvo tai graži, 
šalta naktis. Betliejaus mie
stelis buvo perpildytas at
važiavusiais užsirašyti. Su
temus dangus pasipuošė 
žvaigždėmis. Bet tą vaka
rą pastebėjau vieną ypa
tingai gražią, šviesią žvaigž
dę. Jos nepaprastas spin
dėjimas sužavėjo mane.

Po valandėlės į miestą į- 
keliavo suvargę keliauninkai, 
vyras ir moteris. Vyras ve
dė mažą asilėlį, ant kurio 
sėdėjo moteris. Mane ap
ėmė staigus pasigailėjimo 
jausmas šiems keliaunin
kams. Ypač, kada aš žino
jau, kad visi keliai buvo 
pilni plėšikų, galvažudžių. 
Kadangi mano sargybos va
landa buvo dar toli, tai aš 
keleivius pasitikau prie var-

tų. Kažkoks balsas tary
tųjų man sakė: — Gajau, 
šie žmonės yra geri, jie pa
vojuje. Tu gali pagelbėti 
jiems, surasdamas nakvynę, 
prieglaudą.

„Patikęs sužinojau juos 
esant žydais. Titau, tu vos 
dešimtus metus eini, tad tau 
sunku suprasti, ką reiškia 
sargybos kariui susidraugau
ti su žydu. Sužinojęs, kad 
jie pinigų neturi sumokėti 
už tinkamą nakvynei vietą, 
buvau priverstas vesti juos 
toliau. Sargai nesuprato 
mano sielojimosi priežasties, 
nors ir matė mane išeinant 
iš sodo kelis kartus.”

Čia Titus atidžiai užklau
sė: „Kas ju^privertė per
žengti įstatymą apleidžiant 
net kelis kartus kareivines?”

„Tam klausimui aš neturiu 
atsakymo,” — tyliai atsakė 
šimtininkas. „Manau, tai bu
vo pasigailėjimas moteriškės, 
nes mačiau, kad netrukus 
ji paliks motina. Man pa
klausus vyras pasisakė esąs 
Juozapas iš Dovido namų,

Velykų Boba
svaras miltų, 
ouncai mielių, 
svaro sviesto, 
svaro cukraus, 
šaukštukai vanilos, 
citrinos tarkuota žievė, 
kiaušiniai, 
stiklo pieno.

Mieles išleisti pusėj stik
linės pieno, įpilti ¥2 svaro 
miltų ir palikti, kad pakil
tų. Sviestą gerai ištrinti 
su cukrumi iki pabals. Įtrin
ti po vieną kiaušinio trynį. 
Įmaišyti vanilą ir įtarkuoti 
citrinos žievę. Pirmam įmai
šymui pakilus, palengva į- 
maišyti sutrinta masė. Į- 
maišyti likusieji (¥2 svaro) 
miltai. Vėliausiai įmaišoma 
gerai išplaktų baltymų pu
telė. Tešlą supilti į svies
tu išteptas ir džiovėsiais pa
barstytas skardas. Kepti vie
na valanda vienodoj tempe
ratūroj. Velykų Bobos pu
rumas priklausys nuo gerai 
išdirbtos tešlos. Statant ir 
išimant iš pečiaus — reikia 
elgtis labai atsargiai, 
nesukristų.

Velykų „Diedas” 
svaras cukraus, 
svaras didelių razinkų, 
svaras migdolų, 
šauktukas cinamono, 
citrinos žievė tarkuota, 
kiaušinių, 
stiklinės miltų.
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jo žmonos vardas Marija, 
abu atkeliavę iš Nazareto 
ir skubėjo pasiekti Betlie
jų, kad galėtų užsirašyti 
prieš užgimsiant vaikeliui.”

„Turėdamas dėl pareigų 
sugrįžti į kareivines, buvau 
priverstas kelis kartus su
siieškoti tuos suvargusius 
keleivius. Norėjau jiems pa
dėti. Pagaliau, Juozapas pri
siminė, kad mieste turi sa
vo giminaitį, kur tikrai ma
no gauti nakvynę, neužilgo 
sugrįžo, sakydamas, kad nak
vynė buvo atsakyta. Tai 
išgirdusi suvargusi moteriš
kė pažvelgė į mane. Tas jos 
žvilgsnis liko man nepamirš
tamas. Reikėjo skubiai kaip 
nors pagelbėti.”

(Bus daugiau)

Cukrų gerai ištrinti su 12 
trynių, įmaišyti miltai. Su
dėti razinkas, migdolus, ci
namoną, citrinos žievę, vė
liausiai įmaišyti išplaktų 
baltymų putelė. Mase su
dėti į popierių ištiestas ir 
sviestu išteptas skardas. Iš
kepus apibarstyti cukrum. 
„Diedas” kepamas ilgoj ir 
plačioj skardoj. Neturi bū
ti aukštas.

Kai moteris išsirinktajam 
vyrui dovanoja savo meilę, 
tai vyro mintyse staiga į- 
siviešpatauja perdidelis sa
vęs įvertinimas, savimyla ir 
josios trūkumų pastebėjimas.

Diane.

Sunku skirtis su tuo, kas 
davė džiaugsmo, bet geriau 
negu tam, kurs džiaugsmo 
nepatyrė ir skyrimos skaus
mo nežino.

V. Uždavinys.
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virin-

vėjo Maišeliai 
svaro miltų, 
šaukštukas kep. miltelių, 
puodukas vandens, 
svaro sviesto, 
kiaušiniai, 
šaukštas cukraus, 
šaukštelis vanilos.

Vandenį ir sviestą 
ti, vis maišant įberti mil
tus ir maišyti tiek, ligi teš
la daugiau nelips prie puo-

Masei ataušus, sudėti 
kiaušinius, cukrų,

mažu šaukštuku dė-

do. 
pamažu 
vanilą, kepamus miltelius.

Po to
ti mažas krūveles ant mil
tais apibarstytos skardos ir 
mažoj kaitroj kepti, kol pa
sidarys šviesiai geltonos.

Iš nurodyto kiekio gau
nama apie 30 štukų. Vėjo 
maišelius galima valgyti šil
tus su vyno sosu. Arba ga
lima juos perpiauti ir pri
pildyti išplakta saldžia grie
tinėle su vanila ir cukru
mi.
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Laikas atnešė mūsų gy
venimo pradžią, jis atneš ii 
pabaigą; jis atvedė mus į 
saulėtą jaunystę, jis paly
dės ir iki gyvenimo rudens. 
Tada dar kartą mostelės ir 
mūsų jau nebebus.

Kur šeimos vieningumo ir 
šeimos jausmo ugnis dega, 
kiek daug džiaugsmo spindi 
iš jos, kokia šilta ir jauki 
aplinka ten plūsta. Kur ji 
užgęsusi — kaip ten šalta ir 
nemiela! Kepleris.

tu, pabarstyti miltais. Skar
dos dugną plonai padengti 
baltą tešlą, ant jos plonai 
užpilti tamsios tešlos (kuri 
gaunasi įmaišius kakavą), ir 
vėl baltą, taip daryti, kol 
skarda bus pilnutėlė, kol išsi
baigs visas mišinys. Kepti 
karštame pečiuje visa va
landa.
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Marmuro Pyragas 
kiaušiniai, 
puodukai cukraus, 
puodukai miltų, 
puoduko sviesto, 
puoduko pieno, 
šaukštukai kep miltelių, 
šauktukas vanilos, 
šaukštai kakavos.

Ištrinti sviestą su vienu 
puoduku cukraus iki pabals, 
įmaišant po vieną — visus 
trynius. Įmaišyti persijotus 
miltus su kepamais milte
liais, pieną, vanilą. Gerai 
išplakti kiaušinių baltymus 
su vienu puoduku cukraus. 
Išplaktus baltymus įmaišy
ti į tešlą. Tešlą perdalin
ti į dvi lygias dalis. Į vie
ną dalį įmaišyti kakavą.
Siaurą skardą ištepti svies-1 mis.

Obuoliai Meduje 
dideli obuoliai, 
puoduko medaus, 
šaukštas sviesto, 
šaukštas citrinos sunkos, 
citrinos žievės (tark.), 
svaro kapotų migdolų.

Obuolių vidurius prikimšus 
migdolais, sudėti į kepamą 
indą, kuris galima būtų tvir
tai uždaryti. Užvirinti siru
pą iš medaus, sviesto, ci
trinos sunkos-ir žiėv-~^,! -ų-ž- 
pilti juo obuolius. Uždarius 
indą kepti vidutiniame karš
tyje, dažnai aplaistant obuo
lių viršų sirapu. Baigiant 
kepti, palikti obuolius nu
dengtus, kad gražiai paraus
tų. Duoti į stalą papuošus 
plakta grietinėle su uogo-

Ji 
lietuviams 
Tautgėlos

iš jos kas

metu būtų 
jam gręsia 
pėdas, kad 
nesuranda,

suuodžia, bet

Aktingai daly- 
Jis, rodos, yra nužudęs 
Revoliucijos 

jei sugautų, 
Bet jis taip mokėjo mėtyti
Nesuprantu, kodėl dabai' jo 

viršininkas, tur būt, šį tą 
tyli. Greičiausia dėlto, kad dalykas taip

sirūpinęs.
— Žinai, daktare, — tarė — labai nemaloni isto

rija. Man nepatinka, kad ten dalyvavo Bezickas ir 
įsipainiojo tie Stuobriai. Tai pavojingi žmones.

— Pavojingi?
— Vadinasi, pavojingi daugiausia ta prasme, kad 

jiem patiem gręsia didelis pavojus, žinai, kas jie 
per vieni?

— Šiek tiek žinau, bet ne viską.
— O, toli gražu ne viską. Su jais tokia istorija, 

kad įsivėlė į pereitąją revoliuciją, 
vavo tik sūnus, Andrius, 
kažkokį rusų valdininką, 
buvęs pakartas. Dabar, 
katorga, 
išsisuko. 
Policijos 
kažkodėl
ilgai užsivilko ir jam pačiam būtų nepatogu tik da
bar gaudyti revoliucijos nusikaltėlius. Juk jau ke
letas metų praslinko. Bet, patraukus Andrių teis
man, galės prieiti ir prie senų nusikaltimų. Ir, sa
kai, Bezickas jų pavardes užsirašė?

— Taip, aš tai mačiau.
— Hm ... negerai. Ar negalima būtų tą daly

ką kaip nors užglostyti?
— Nežinau. Panelė Tautgėlaitė buvo palankiai 

nusiteikusi, bet Bezickas atrodė labai griežtas. Jei 
nuo jo priklausytų, tai vagišiai tikrai atsidurtų teis
me. Jam labai nepatiko, kad tie žmones manęs 
klausė, o jį aptąsė.

— Tai suprantama. Iš to jis padarė išvadą, kad 
lietuvis už lietuvį. Bet pasakyk man, kas per paukš
tis tas Bezickas?

— Aš pats norėjau tamstą apie jį paklausti.
— Daug esu apie jį girdėjęs, bet niekados nesu 

matęs. Bent kaip atrodo?
— Gana gražus dabita - elegantas, labai švelnus, 

malonus, bet drauge ir arogantas, pareina su kuo 
turi reikalą. Esmėje tai, matyt, „bliageris” ir bai
lys.

— Gerai nupiešta, tikras lenko tipas, — pastebė
jo Vaišmantas. — Sakai, kad tai buvo užvakar. 
Įdomu, ar Tautgėla apie tai jau sužinojo.

— Sunku įspėti. Tai, tur būt, daug priklausys 
nuo panos Eugenijos. Man atrodo, kad ji nenorėtų 
iškelti aikštėn tos istorijos. Jei ji tikrai nenori, tai 
ir Bezickas nutylės. Matyt, jis prie jos meilinasi.

— Ir dar kaip. Juk tai vieša paslaptis, kad Taut
gėla jį skaito busimuoju žentu.

Bitinas kietai susičiaupė.
— Kokia panaitė, toks ir ponaitis, — tarė sausai.

— Nors aš jų abiejų kaip ir nepažįstu, bet pirmu 
žvilgsniu atrodo, kad tai nelabai tinkama pora.

— O, ne, šimtą kartų ne! — karštai tarė Vaiš
mantas. — Eugenija visai kitoniško metalo, 
lenkiškai išauklėta, tas tiesa, bet mums 
bus prieinama. Tai, rodos, kaip ir ne 
duktė.

— Ar tamsta manai, kad yra vilties
nors padaryti? — akyliai paklausė Bitinas.

Vaišmantas norėjo atsakyti, bet kieme tuo tar
pu sudardėjo vežimo ratai. Vaišmantas pažiūrėjo 
pro langą ir pašokęs sušuko:

— Apie vilką kalbama, ir vilkas čia. Tautgėla!
Iš tiesų, kieme iš ratų išlipo Tautgėla ir ėjo prie 

durų.
Vaišmantas visas sukruto. „Tiek garbės! Tiek 

garbės! Kas čia atsitiko?”
Bet nebuvo laiko ilgai sielotis, nes tarnaitė jau 

įvedė Tautgėla į vidų.
Didžponis atrodė išdidus ir tamsus kaip debesys. 

Matyt, tai buvo priverstinas vizitas, ir Tautgėla bu
vo reikalingas visos valios įsitempimo nors kiek su
sivaldyti ir atrodyti pakenčiamai šaltai mandagiu. 
Jis vos-vos linktelėjo galva šeimininkui ir 
čiui. Vaišmantas susigriebė mandagiai jį 
kinti.

— A, ponas Tautgėla! Kaip malonu, 
sėstis, 
nas.

Bitinas mandagiai nusilenkė. Tautgėla jam at
sakė galvos linktelėjimu, nei žodžio netardamas.

— Aš pas tamstą ypatingu reikalu, tarė Tautgėla 
Vaišmantui ir pažiūrėjo į Bitiną. Daktaras dar sy
kį nusilenkė ir išėjo iš kambario. Bitinas, kad jo 
neįtartų kur nors klausant, garsiai atidarė prieki
nes duris ir demonstratyviai numaršavo pro langą 
į sodą.

— Tai mandagus ponaitis, nors nemandagiai tran
ko durimis, — sausai pastebėjo Tautgėla.

Vaišmantas maloniai nusilenkė
— Kuo galiu ponui Tautgėlai 

vynelio iš kelionės?
— Ačiū p. Vaišmantui, — ne.

bai sausas ir kietas, nei vynu nepasaldysi. Aš pas 
tamstą nužemintu prašymu.

„Kietas reikalas ... nužemintu prašymu ... kas 
čia per stebuklai?” — pamanė Vaišmantas ir norėjo 
atsakyti: „tamstos prašymas yra man įsakymu, o 
aš iš principo jokių įsakymų nepakenčiu,” bet su
silaikė ir mandagiai tarė:

— Klausau tamstos.
Tautgėla apsidairė, kiek luktelėjo, lyg ieškoda

mas tinkamų žodžių, bet galop be jokių ceremo
nijų dėptelėjo:

jo sve- 
pasvei-

Meldžiu
Čia mano įnamis - draugas, daktaras Biti-

ir tarė: 
patarnauti? Gal

Mano reikalas la-

— Aš tamstos nužemintai prašai pašalinti iš sa
vo namų dr. Bitiną.

Ir paleidęs tai, tarsi kokią bombą, Tautgėla lau
kė griausmingo įspūdžio. Tačiau įspūdžio nebuvo, 
ar bent atrodė, kad nebuvo. Nuo Vaišrr.anto veido 
šypsena neišnyko, tik per jį praslinko vos paste
bimas ironijos šešėlis. Nuostabos nebuvo jokios. 
Rodės, kad Vaišmantas kaip tik to ir laukė. Ir su 
atsakymu Tautgėlai, matyt, jam nebuvo sunku. Min
tyje tik rankiojo žodžius, kad viskas išeitų manda
giai.

— Tamstos prašymas užsipelno didžiausio ir ne
atidėliotino dėmesio, bet kadangi jis paliečia mano 
santykiavimą su mano gerbiamu draugu, Am aš drįs
tu paklausti, dėl kokių priežasčių aš turėčiau jį pa
šalinti?

Tautgėla, matyt, tikėjosi tokio klausimo ir ra
miai atsakė:

— Daug, daug yra tam priežasčių, mano pone. 
Bet, kad nebūčiau nuobodus, visų jų nedėstysiu. 
Neprisiminsiu net ir apie lietuvybę, kuri, žinau, ii' 
tamstai yra maloniausias arkliukas. (Vaišmantas 
mandagiai linktelėjo ir maloniai nusišypsojo). . Bet 
tas jūsų ištikimas draugas ir prietelius užvakar į- 
sivėlė į labai nemalonią istoriją (čia Vaišmanto šyp
sena išnyko ir jis neramiai sukruto). įsivaizduokit 
sau, tas jūs geras draugas ir prietelius, daktaras 
Bitinas, apgynė mano girios vagis ir storžieviškai 
pasielgė su mano dukterim ir mano geru draugu ii' 
prieteliu, ponu Bezicku. (Čia Vaišmantas lyg norė
jo ką pasakyti, bet Tautgėla davė jam ženklą ne
pertarti). Atsiprašau, pono, leiskite man pabaigti. 
Na, dėl nemandagaus pasielgimo aš poną Bitiną ne
labai kaltinu. Žinau, kad jis lietuvis, kaimiečio sū
nus, nors ir. inteligentas, neturėjo tinkamos progos 
mandagumo išmokti. Bet, kas 
kuriuos jis apgynė, yra ne tik 
šio tipo revoliucionieriai.

„Viską žino. Prapuolė mano
pamastė Vaišmantas ir laukė, ką toliau Tautgėla pa
sakys. Bet Tautgėla nutilo. Jis, matyt, jau baigė 
savo kalbą ir iš savo pusės laukė, ką dabar Vaiš
mantas pasakys. Vaišmantas kiek atoko. „Žino, 
ar nežino? O gal tik apsimeta šį tą žinąs. Reikia 
jį pakamantinėti” — pasiryžo mintyje Vaišmantas 
ir atsiliepė:

— Dr. Bitinas tą įvykį man papasakojo. Iš jo 
žodžių aš suprantu, kad jis apgvnė ne vagišius, tik 
poną Bezicką, kurį vienas vagišius, Andrius, jau 
buvo pradėjęs gerokai lamdyti.

— O gal taip ir buvo, — nejučiomis suniurnėjo 
Tautgėla.

aršiausia, žmones, 
vagys, bet aršiau-

Bitinas” — liūdnai

(Bus daugiau)
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IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI
DRANGELIENĖ VYKSTA 

Į KANADĄ
SKAITYTOJŲ 

LAIŠKAI WHOLESALE & RETAIL

VYČIAI ŠVĘS 25 METŲ
SUKAKTĮ

metais sukanka 25 
kai 
New

L. Vyčių New 
Jersey apskri- 
savo organiza- 
lietuvių jauni- 
Ta proga ap-

Šiais 
metai, 
York - 
tis pradėjo 
vimo darbą 
mo tarpe,
skritis rengiasi prie iškil
mingo paminėjimo balandžio 
26 d. Winfield Scott vieš
buty, Elizabeth, N. J. Tą 
vakarą įvyks jubiliejinė va
karienė ir šokiai. Svečių 
tikimasi net iš tolimų kolo
nijų, nes komisija ruošia 
tam vakarui nepaprastą pro
gramą.

Praeitą savaitę A. Stani- 
šauskas užrašė „Ameriką” 
K. Mikuckiui ir O. Pašuke- 
vičienei; abu yra parapijos 
geri, darbštūs veikėjai. Da
bar iki Velykų A. Stanišaus- 
kas užrašinės visus katali
kiškus laikraščius — „Ame
riką, „Darbininką,” „Gar
są,” „Muzikos Žinias.” At
silankys į namus ir užra
šys. Pageidautina, kad vi
si turėtų katalikiškus laik
raščius

Barbora Darlys-Drangelie- 
nė, Chicagos operos artistė, 
neseniai koncertavusi Brook- 
lyne dideliu pasisekimu, šiuo 
metu vieši Brooklyne.

Ji yra neseniai grįžusi iš 
Europos, kur išbuvo 5 me
tus ir ten pasekmingai kon
certavo: Romoj, Milane, 
Briusely, Stokholme, Pragoj 
ir yra dainavusi Varšuvos 
operoj. Nuolatinę gyvenamą 
vietą turėjo Kaune, kur dai
navo Lietuvos Valstybės 
Operoj svarbiausią dramati
nio soprano partijas.

BEER, WINES & LIQUORS
Gerb. redaktoriau,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1583 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 1607 Sheepshead Bay Rd.. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises.

JOHN J. STANLEY 
1607 Sheepshead Bay Rd., Brooklyn,

to be

N. Y.

NOTICE is hereby given that | 
RL 6794 has been issued to the, 
to sell beer, wine and liquor at. 
Section 107 of the Alcoholic fe 
trol Law at 5011—13 Avenue L 
Brooklyn, County of Kings, to į 
on the premises.

DENIS CALLAGHAN 
Avenue L, B5011—13

geram
skaityti
spaudą.
dieniais
Stanišauską tuojau 
mos.

ir nereikėtų 
parapijos
ir remti
Visi galite 
užsirašyti

Vienas svarbiųjų to va
karo punktų bus paaukšti
nimas keleto šios apylinkės 
ilgamečių organizacijoj vei
kėjų į , Ketvirtąjį Laipsnį. 
Šis yra Vyčiuose aukščiau
sias laipsnis, ženklinąs tik
rai rimtą ir nenuilstantį 
darbavimąsi Tautai ir Baž
nyčiai.

kitokių 
žmogui 
kitokią 
sekma- 

pas A. 
po su-

žodžiu, šios apylinkės de
šimties kolonijų Vyčiai ruo
šiasi prie įspūdingo ir isto
rinio paminėjimo ir drauge 
smagaus pasilinksminimo. 
Jie taip pat laukia ir tikisi 
vietos katalikų visuomenės 
nuoširdaus pritarimo.

Parapijos choras jau pra
dėjo mokytis veikalą „Mo
tinos Širdis” A. Stanišaus- 
kas išdalino gabiausiems as
menims roles. Choras pra
dėjo mokytis naujų dainų 
ir naujų mišių. Daug jau
nimo jau yra prie choro, 
bet galėtų būti ir daugiau. 
Tik reikia gražaus darbo ir 
pasišventimo, o visas jau
nimas gali priklausyti prie 
choro ir kitų parapijos jau
nimo draugijų.

Lietuvoj p. Darlys Dran
gelienė buvo labai mylima, 
kaip artistė ir asmenybė. 
Tikrai ją galima mylėti už 
jos demokratišką paprastu
mą, gražią asmenybę dide
lį talentą ir, svarbiausia, 
kad ji visa gyvena svajone 
ir meile Lietuvai. . .

mane pavaduoti (ne
esu sunkiai persirgus 
ir dar nevisai sustip- 

rengiaman koncerte

Noriu pareikšti P. Darlys 
Drangelienei didžiausią pa
dėką už tai, kad ji mielai 
sutiko 
seniai 
gripu 
rėjus)
kovo 30 d. Montreal, Cana
da. Ačiū kanadiečiams už 
malonų kvietimą ir progra
mos pakeitimo priėmimą.

Jonė Žukauskaitė.

Noriu pasveikinti „Ame
riką” už rimtą turinį. Ge
ras katalikiškas laikraštis 
turi skiepyti meilę savo rim
tais raštais, turi visus jung
ti po krikščioniška, lietuviš
ka vėliava. Džiaugiuosiu, 
kad „Amerikoje” nėra vien
pusiškumo.

Kai skaičiau „Amerikos” 
kovo 21 d. numeryje Pre
zidento Smetonos kalbą, pa
sakytą New Yorke, džiaugs
mo ir dėkingumo ašara iš
siveržė. Juk jei ne „Ame
rika,” aš jo žodžių nebū
čiau išgirdusi, o aš norėjau 
išgirsti, nežiūrint, kaip ir 
kas apie jį šneka. Prezi
dento asmenyje aš matau 
Lietuvos Nepriklausomybės 
spindulį.

Tame pat numeryje pažy
mėta, kad yra pageidavi
mų daugiau pasaulinių ži
nių vietoj lietuviškų. Mano 
nuomonė kitokia. Juk mes 
tik tam ir palaikome savo 
spaudą, kad joje būtų dau
giausia svarstomi savi, Lie
tuvos 
žinių 
kuose 
diją. 
nių.

reikalai. Pasaulinių 
mes gauname angliš- 
laikraščiuose, per ra- 
Daugiau lietuviškų ži-

J.

Elizabeth, N. J
Šv. Petro ir Povilo baž

nyčios choras rengia savo 
bažnyčioje bažnytinį koncer
tą sekmadienį, kovo 30 d., 
7 vai. vak.

Koncertą paįvairins žy
mūs solistai: M. Kižiūtė iš 
New Yorko, artistė, kuri yra 
kitataučių aukštai įvertin- 

Jr įnylima— Antras sve
čias bus baritonas Kazys 
Hofmanas iš Brooklyn, N. Y., 
paulistų choro solistas.

Mūsų vietiniai solistai: 
Vera Pronskietytė, M. ir V. 
Baranauskai, F. Puzinas, A. 
Venskus 
lis. Bus 
„Septyni 
Kristaus
šiaip įvairios giesmės.

Kantatoje chorui diriguos 
vietinis klebonas kun. J. Si
monaitis. Programą priren
gė ir vadovauja komp. J. 
Žilevičius.

Įėjimas dykai.

Bažnyčioje tenka matyti 
daug naujų veidų, vis atvy
kusių iš kitų kolonijų. Gra
žu, kaip lietuvis pas lietu
vį eina, o ne kitur. Gerai 
sakoma: visur gerai, bet na
muose vis geriau.

Philadelphia, Pa
Irena Leonaitienė

Hartford, Conn.

Gerb. redakcija

O.

Baltimore, Md

22 d. automobilis 
suvažinėjo 

Augustauską. 
ligoninę dar

Alek-
Nu- 

buvo 
Suva-

Kovo 
mirtinai 
sandrą 
vežtas į 
gyvas, bet tuoj mirė,
žinėtojas buvo pasprukęs, 
bet sugautas; buvęs girtas.

ir Alfonsas Žvirb- 
išpildyta kantata 

Paskutiniai žodžiai 
nuo Kryžiaus” ir

Šv. Vardo vyrai su ku
nigu 
dalį rožančiaus už velionio 
vėlę.

Vyčių kuopa
Kovo 23 d. šv. Kazimiero 

par. jaunimas, kleb. kun. 
Ig. Valančiūno ir kun. Dr. 
V. Martusevičiaus kvietimu, 
turėjo susirinkimą, kurin su
kviesti jaunuoliai nuo 17 
metų amžiaus. Klebonas aiš
kino jaunuomenės susiorga- 
nizavimo reikalą. Pradžia 
gera. Į vyčius įstojo 63 as
menys. Organizavime pri
sideda ir varg. J. Mickūnas. 
Valdybos rinkimas atidėtas 
ateinančiam sekmadieniui. 
Jaunime! Stoki visas į 
čius.

Ma-
sa-

ma-
po-
ar

ge-

vy-

šermenyse atkalbėjo Ka-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 213 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 288 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

the premises.
ST. MARKS WINE & LIQUOR 

STORE, INC.
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

off

288

NOTICE is hereby given that License No. 
L 8182 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor- at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 852 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACK KRASNER
852 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 406 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 201 Seventh Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

THOMAS J. MOLLOY, Jr.
201 Seventh Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 78 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5611—5th Ave., Borough of Brooklyn,
County of Kings, to be consumed off the
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No.
RW 898 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 124—41st St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN SARNOWSKI
124—list St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4153 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 362 DE KALB Ave., — 238 
Grand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

WILLIAM POULOS & PETER POULOS 
362 DE Kalb Ave., 
238 Grand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 737 has 
to sell beer 
tion

lyn, 
the

279

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under Sec 
the Alcoholic Beverage Control 
Irving Ave., Borough of Brook- 
of Kings, to be consumed

107 of 
at 279 
County 

premises.
LENA SCHNIZLER

Irving Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
RW 261 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 32 
County of 
premises.

Adm.
32 Union

on

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

Union St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

ELISA CANEDO 
of Estate of Antonio Canedo 
St., Brooklyn, N.

is

the

No.

NOTICE is hereby given that incense No. 
CL 52 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 215—60th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GOTHENBERG KAM RATES. INC. 
215—60111 St., Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is 
RL 6086 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 137 Schenectady Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings to be con
sumed on the premises.

VINCENZO POLICANO
137 Schenectady Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

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

11-13-15 Grand St., Ext.. Bo-

NOTICE is 
RL 6713 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

LUCKY’S INN 
11-13-15 Grand St., Ext., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6276 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 34 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DAVID GUTMAN
34 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4197 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 400 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DUGGAN 
Duggan’s Bar & Grill

400 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 7053 has 
to sell beer, 
Section 107 i 
trol Law at __ ______  __ , _____ =
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
FRED GUTERDINE & RICHARD WILKENS

G. G. Tavern 
St., Brooklyn, N. Y.

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

199 Russell St., Borough of

199 Russell

NOTICE is 
RL 4944 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at__ __________  ____.___________
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

HENRY ATHING 
Bake’s Tavern

553 Nostrand Ave., Brooklyn,

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

N. Y.

NOTICE is 
RL 6291 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law

NOTICE 
RW 281 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 133 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM ERNST 
Black Eagle Tavern

133 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
and wine at retail under Sec 
the Alcoholic Beverage Control 

Ave., Borough of

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

v.v,I Law at 396—7th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
WILLIAM BOYLE 
396—7th Ave.,

& JOHN J. EVERS 
Brooklyn, N. Y.

Kovo 19 d. minėtos kleb. 
kun. Juozapo Lietuvniko 76 
vardinės. Mokyklos vaiku
čiai pagerbė kleboną, įteik
dami gėlių; vakare bažny
čioje klebonas suteikė vi
siems parapijiečiams kuni
gišką palaiminimą.

Balandžio 20 d. šv. 
zimiero par. salėje bus 
daliečių balius — vakarienė 
ir šokiai. Bilietai tik po 65 
centus. Sodalietės 
gerai pasirodo, tad 
kime jas!

so-

visada
parem-

vakaras

L. M-lis.

Bayonne, N. J
Novena prie šv. Juozapo 

ir rekolekcijos praėjo gra
žiausiu pasisekimu. Pamal
das vedė kun. Justinas Vaš- 
kys, pranciškonas ir kun. 
P. Ragažinskas, svečias iš 
Brazilijos. Kanoniškai įsteig
tos Tretininkų ir Rožan
čiaus draugijos.

Parapijos bazaras ruošia
mas balandžio 25, 26 ir 27 
d. Visos draugijos stojo į 
talką. Sudarytas komitetas, 
kurio pirm. Cez. Kalanta, 
sekr. varg. S. Jakupčionis 
ir ižd. kleb. kun. S. Stonis. 
Bazaro tikslas sukelti pini
gų bažnyčiai nudažyti iš 
lauko. Tikimasi gero pasi
sekimo.

Nors kun. Lietuvnikas ne 
tvirtas kojomis, bet visuo
met pamaldose būna ir il
gas valandas praleidžia klau
sykloje. Visi džiaugiasi pa
matę savo pamaldų klebo
ną ir prisimena jo garbin
gus darbus praeityje Bažny
čią! ir Tėvynei. Su juo drau
ge buvo lengva veikti Lie
tuvos reikalais, nors ir vie
nas dirbo parapijoje. Visa
da bažnyčioje paragindavo, 
pakviesdavo ateiti į svar
bius susirinkimus. * Anais 
laikais, kai lietuviu tauta 
šaukė Vilniuje didžiulį 
tuvių seimą, draugijų 
dai suko galvas, kaip 
sveikinti seimą. Buvo 
ir klausyti sunku, koks
sutarimas buvo dėl lėšų ir 
t.t Pamačiau, kad nieko ge
ra iš to nebus. Parašiau 
kleb. kun. J. Lietuvnikui, pra
šydamas sukviesti sus-mą 
po sumos. Gražiai paskelbė, 
susirinko daug žmonių ir 
sumetė smulkių aukų $16.50. 
Tuojau parašėm nuo para
pijos sveikinimo telegramą 
ir išsiuntėm Vilniun. Svei
kinimas bus paskelbtas „Vil
niaus Žiniose ”

Parapijos naudai
— kortų ir žaidimo — bus 
kovo 30 d., 331 Earp St. 
Vadai visus kviečia. Dau
giausia rūpinasi Gyvojo Ro
žančiaus dr-jos narės.

K. Dryža.

uz-

vi-
pir-

lie-
va-
pa- 
net
ne-

Bridgeport, Conn
Ateinantį penktadienį bus 

judomieji paveikslai parapi
jos salėj, tuoj po pamaldų. 
Rodys p. J. Januškevičius 
Jr. Atsilankykite visi, o pa
matysit gražių paveikslų.

Kovo 23 d. par. salėje į- 
vyko metinis kortų žaidimo 
vakaras. Laimėjusiems duo
tos gražios dovanos. Sve
čiai pavaišinti skaniais 
kandžiais.

Kovo 23 d. susirinko 
sų parapijos draugijų
mininkai aptarti bazarą, ku
ris bus balandžio 27 d. — 
gegužės 4 d. Rengimo ko
misijos pirm, išrinktas trus- 
tistas Jonas Lipinskas. Nu
tarta turėti įvairių žaidimų, 
pamarginimų. Bus paruoš
tos gražios dovanos laimė
tojams, bus išleista 
piniginė dovana, 
jau platinami. Visi 
jiečiai ir apylinkės
kviečiami ruoštis atsilankyti.

„Amerikos” 12 nr. yra pa
kvietimas pasisakyti „Ame
rikos” turinio reikalu, 
no manymu, tie, kurie 
ko, kad „Amerika” per 
žai rašo iš tarptautinės 
litikos eigos nuotykių 
šiaip pasaulinių įvykių,
rai daro. Man irgi tuomi 
„Amerika” nepatinka. Lie
tuvos nepriklausomybės, lie
tuvių tautiniu ir visuome
niniu reikalu „Amerika” ra
šo nei kiek ne perdaug. Tik 
dar reikia, kad redakcija 
daugiau pridėtų ugnies ir 
dinamikos, kad „Amerikos” 
žodžiuose dundėtų griausti
nis, kad nuo jų visų tauti
nis susipratimas žaibuotų.

Be to, reiktų „Amerikoje” 
įvesti laisva tribūną, kurio
je visi galėtų pareikšti lais
vai kritikos mintis. Tame 
skyriuje turėtų būtų lygūs 
— ir visi vadai, ir eiliniai. 
Be kritikos nėra gyvumo, 
tik niūrus ištyžimas.

Po Velykų „Amerika,” kad 
ir to paties dydžio, turėtų 
eiti du kartu savaitėje, o 
nuo kitų Velykų — dienraš
čiu pasirodyti. Apie Brook- 
lyną, New Yorką, Newarką 
ir kitus artimus miestus ga
li būti apie 100,000 lietuvių, 
o nėra nė vieno dienraščio. 
Galėtų būti ir du dienraš
čiai. Tad minėtos apylin
kės molio motiejai sukrus- 
kit — jūsų nekantraudama 
laukia graži ateitis.

Ir negerai, kad redakcija 
neleidžia sakiniuose pagra
žinimų. Nejaugi „Amerikos” 
redakcija viską geriausiai 
žino.

Su giliausia pagarba,
Ant. Žiemys. 

Rochester, N. Y.

NOTICE is 
RW 677 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 957 Lafayette Ave., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK FENTON 
957 Lafayette Ave., Brooklyn.

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

Lafayette Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1231 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 423—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BONAVITA 
Bona Vita Tavern

423—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

N. Y.

NOTICE is 
RL 1705 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at __ .____  ____ , _____ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

CHARLES P. FIEDLER
144 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RL 1166 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 2 Sackett St., Borough 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MRS. ANNA REDLING 
2 Sackett St., Brooklyn,

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

at 2 Sackett St., Borough of

N. Y.

NOTICE is 
RL 1370 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at __  ________ ____ , ___________
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

LOUIS 
Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
119 “ ’Belmont Ave., Borough of

119 Belmont

NOTICE is 
RL 6083 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at

ABRAMOWITZ
Brooklyn, N. Y.

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

Brooklyn, County of 
on

131

the premises.
THOMAS J.

McDougal 
McDougal St.,

Kings, to be consumed

O’CONNOR 
Bar & Grill

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1293 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 33 Hudson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
33 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 5667 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law __ _____ __ _ _____ c>..
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

st 48 Sands St., Borough of

48

the premises.
JOHN SERRAGO

Bridge Bar & Grill
Sands St., Brooklyn.

NOTICE is 
RL 6880 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at

N.

Gerbiamas p. Redaktoriau:
100 dol. 
Bilietai 
parapi- 
draugai

Kryžiaus Kelių pamaldos 
penktadienio vakarais 7:30 
vai. Šv. Onos Novenos pa
maldos visados antradienio 
vakarais; lietuviškai 7:30, 
angliškai 8:15. J.

NOTICE is 
RL 1590 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at__  ____  ____ _ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE JETTER

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

299 Wyckoff Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6077 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 1840 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY ABBENE
1840 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1409 has 
to sell beer, 
Section 107 __ __ ________  ______ __
trol Law at 257 Flatbush Ave., Euivugii of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

CONNOL McCUNNINGHAM
257 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

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

Borough of

Y.

NOTICE is 
RL 5321 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ___  ______  ____ _ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MATTHEW MURPHY
’ ' Ave.. Brooklyn, N. Y.8224 Church

Ateinantį šeštadienį yra 
kortų žaidimo vakaras; ren
gia šv. Jurgio draugija. Bus 
parapijos salėj. Ši draugija 
didelė ir pavyzdinga. Pagei
dautina, kad visi ją parem
tų, atsilankydami į jos pra
mogą.

Dabar spauda plačiai svar
sto, kaip steigti ir orga
nizuoti Lietuvai Gelbėti fon
dus. Reiktų pavartoti kun. 
Lietuvniko naudotas priemo
nes — po pamaldų sušauk
ti trumpus susirinkimėlius 
par. salėse ir klausimas bū
tų labai veikiai išspręstas.

J. K.

PULK. JURGUTIS PASIE
KĖ BRAZILIJA

Rio de Janeiro. — Pulk. 
St. Jurgutis su šeima lai
mingai pasiekė Rio de Ja
neiro miestą, čia yra at
vykę ir daugiau Lietuvos 
pabėgėlių.

šionykštė viena uoli kata
likiškos spaudos platintoja 
įdavė pinigų, kad jos gi
minėms išrašyčiau visų mė
giamą „Ameriką.” Taigi, 
prisiųsdamas $2.00, nuolan
kiai prašau pradėti siunti
nėti laikraštį nurodomu adre
su.

Su geriausiais linkėjimais 
Jums asmeniškai ir visam 
malonios „Amerikos” štabui.

Kun. S. J. Vembrė.
Athol, Mass.

Siunčiu Jums tris dole
rius, kuriuos taip suvarto- 
kit: $2.00 prenumeratai, o 
$1.00 — jūsų Naujo Interty- 
po Fondui, 
sisekimo.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2318 Atlantic Ave., Borough of 

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

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grill

£318 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 6989 has 
to sell beer. 
Section 107 __ __ ________ ________ _ ___
trol Law at 2832-4-6 Church Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

CRYSTAL RESTAURANT CORP.
2832-4-6 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

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

NOTICE is 
RW 271 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 166 ________ ___ _____ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN PONTES
166 Columbia St., Brooklyn, N. Y.

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

Columbia St., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4036 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol I.aw at 974 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD L. SCHARF
974 Meeker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1647 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ALICE 
138 Ft. Greene Pl..

Gražiausio pa-

Spranaitiehe.

NOTICE 
RL 1827 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 917 DeKalb Av< 
Brooklyn, County o( Kings, to įĮ 
on the premises.

PAUL KATZ LflJS 
917 DeKalb Ave., Brv, ,

___  * Ua

is 
has

hereby given that 
been isued to the (J, 
wine and liquor it 
of the Alcoholic

rSKAS GABBĖS 
ŲNTŲ SĄRAŠE

Čižauskas, Man- 
įlegijos studentas,

RL^30Ehas ^iss^to^f  ̂ P&’
to sell beer, wine and liquor if J nįnūOS Čilės Ear- 

ionone B,-. ĮjS r v ° 
sąraše.

Čižauskas yra Ap-

Section 107 of the Alcoholic . 
trol Law at 5601—2nd Ave.,' 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

HAMILTON INN, Dir 
56S1—2nd Ave., fr, i\: i. ~r. . .

hno F’ Jaummo
NOTICE is hereby given that I Sna ' 4
RL 4126 has been issued to the. Ir“ »»■ 
to sell beer, wine and liquor it, ji fflČDraSClO VyT. T6- 
Section 107 of the Alcoholic fri „ , •• r •__■ ’ . . . . . . - ~ pus. Kolegiją Jis baigsSection 107 ______
trol Law at 1425 Rockaway ’ 
rough of Brooklyn, County of 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES 
1425 Rockaway Parkway, Brtcį

NOTICE is hereby given that J 
CL 232 has been issued to the; 
to sell beer, wine and liquor if,

leidaamo „Annun-

valgy! 
teko ) 
vėjo, 
metų 
pasitr 
per 1 
plovė 
pasisU 
toju- 
vė nu 
medi j: 
dinam 
rė du

Bat
savo
į prip

Section 107 of the Alcoholic Amerikos* ’ nu-trol Law at Foot of Bay 33nd į gpC 11U
>f Brooklyn, County of Kinp,) ^jg gpjg pp^į.

[Sultonai priimti ban- 
klaida — per ko-

sumed on the premises.
BEN MaCHREE BOAT CLQ 

Foot of Bay 32nd St., T

NOTICE is hereby given that
RL 1860 has been issued to the l-s neapsižiūrėjimą
to sell beer, wine and liquor at# -
Section 107 of the Alcoholic Ba Jos aPraS\THaS, kad 
trol Law at 621 Chester Str» r , _ __ j ,.
Hegeman Ave., Borough d 
County of Kings, to be consj 
premises.

RICHARD C. CONNOS 
621 Chester St., and 109

Brtdj

mos atliko artistė B. ►**
(Drangelienė). Artis-
Darlys buvo publikos

NOTICE is hereby given that j , . ». .
RL 1281 has been issued to the* S| SlltlKlS IT gTRZiai 
to sell beer, wine and liquor a:
Section 107 of the Alcoholic Bt> h, 
trol Law at 127 Livingston St,j j
Brooklyn, County of Kings, to Ii 
on

127

the premises.
ELIZABETH TRIKDĖS 

Livingston Rest. Bari" 
Livingston St., I

jlBALTIJOS TAUTŲ 
JURA PRAMOGA

NOTICE is hereby given that li į -------
RL 5324 has been issued to the t ,. •
to sell beer, wine and liquor it s MS AmeFlKOS OraUgl- 
Section 107 of the Alcoholic
trol Law at 1696 Broadway, it $3(11611}, KOVO Q., 

1 ar M l'z"\iars*ar rx f TZinrrc Ia L . «Brooklyn, County of Kings, to to 
on the premises.

JOHN KEARNS & JAMES
1696 Broadway, B

NOTICE is 
RL 1278 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at

hereby given that li 
been issued to th 
wine and liquor it 
of the Alcoholic & 
426 Prospect Ave.,

BE

Is 
išvyk 
(Lont 
ris C
— is 
233 ] 
ieškii 
riaus

Be] 
prala 
Pran 
vieto

vak., Knickerbocker 
je (120 West 45 St, 

orke) ruošia jaukią 
j pramogą. Programo
ms žaidimai, dainos,

SO.

prala
vę \

Ar

on°°tkhen,pj?S. užkandžiai ir
Įąfos bilietas tik 25c. 

hereby given that Jtai maloniai kvie- 
been issued to the e jjl-.l™*: 
wine and liquor it n itSUSUKytl.
of the Alcoholic Bsa .

at 6019—4th Ave, ic ——' ----

FRANCES M. DEVASH
426 Prospect Ave., Brodįa

NOTICE is 
RL 1251 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law _
Brooklyn, County of Kings, tolei 
on the premises.

PATRICK CLIFFORD 
Rainbow Tavern 

6019—4th Ave., Brcoklg

6019—4 th Ave., fc ,
KRAITĖ LAIMĖJO

PIRMENYBĘ

NOTICE is 
RW 236 has 
to sell beer 
tion 107 of

pran 
riaus 
išrei'. 
tinki 
kiek 
cūzij

mėti

&yissM > 23 i Queens čiuo- 
ąjm’a buv. Pasauli-and wine at retail ■ 

the Alcoholic Beret?

sas 
nori 
mail 
bier

Br^klyn. County of'^to * aikštėje bllVO
pš ledo čiuožėjų lenk- 
į J® dalyvavo ir Ona 

NOTICE is hereby given that I DI. laimėjU- 
toLse5n2be^?.\vtoenrindCor^ “ČS laUrilS. 
t^ol^Law'at Manh“M^ P^i pa-

on the premises.
GEORGE APOSTOL

Brooklyn, County of Kings, tok 
on the premises.

R. S. T. BAR & GRIIL
1146 Manhattan Ave., B

hereby given that 1 
been issued to the 
wine and liquor at 
of the Alcoholic 
119-121 Conover St

NOTICE is 
RL 5318 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at __ ___  _____
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

JOSEPH A. McGUM 
119-121 Conover St., B

Cvirkaitė laimėjo pir- 
ietą čiuožime. Angliš- 

ščiai gražiai aprašė

eno Paroda
No.hereby given that License 

been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
3224 Church Ave., Borough of

NOTICE is 
RL 6160 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at __  _______ __
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

A. D. RESTAURANT 
Ave.,948 Jamaica

hereby given that Li į ____
been issued to the B
JVl'SS W Brooklyno lietu-

“ ww naudai'

NOTICE is 
RL 1750 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 3501 ____ _____ _____ __
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

WILLIAM McLEAN
3501 Surf Ave., Brooklyn, N. Y.

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

Surf Ave., Borough of

i išstatyta kovo 25 d. 
hereby given that U njj Salėje, 207 
been issued to the r J ’

St Parodą suruošė
NOTICE is 
RW 273 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at ( _____  ___
Brooklyn, County of Kings, to to 
on the premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT 
Myrtle Rest. & Bi’

646 Myrtle Ave., B

and wine at retail c 
i the Alcoholic Beven? , 
646 Myrtle Ave, Bf ijj DajJjS - MCDO Rate- 

I nnntir zxt U inrre rn M

hereby given that License No. 
been issued to the undersigneel 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 138 Ft. -- - - -Greene BI., Borough of 

Kings, to be consumed

E. WILLS 
•Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4031 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 271 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS WALSH
271 Nassau Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is 1 
RL 5658 has 
to sell beer. 
Section 107 < 
trol Law at __  __________ _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

MACON BAR & Grill. Inc.
1596 Broadway, Brooklyn,

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

'■ 1596 Broadway, Borough of

N.

No.

hereby given that II 
been issued to the 
wine and liquor at 
of the Alcoholic 
241 Kingston Ave., Bs

NOTICE is 
RL 4068 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at__ ____ „___ .___
Brooklyn, County of Kings, to bi 
on

dykai kiekvieną 
nuo 1 vai., o sek- 

i nuo 3 vai. popiet, 
inkai kviečia atsi-

241

the premises. tom...
BERNARD TRACY nREAI MINĖJO 

Kingston Inn Bar & Gril iICr.n
Kingston Ave., BrooklS oISVES ŠVENTŲ

NOTICE is 
RL 6884 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ___  __  ____  ________
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
DEE—EXCELSIOR BAR & GRILL, INC. 
5701—1st Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1242 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Igiw at 107 Tompkins Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LOUIS WISCH
107 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

5701—1st Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that Ii , 
PL 1523 has been issued to the Bl . 
to sell beer, wine and liquor at ri D 
Section 107 of the Alcoholic Bps 
trol Law at 346 East Ave., B* 
Brooklyn, County of Kings, to he I . 
on the premises.

EDWARD MILLER j 
Wallabout Market

346 East Ave., Brookbl

Tel.: 3-4747

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 510 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 112%—5 th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNATO SĖSTI
112% 5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5665 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 765 Washington Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

GEORGE RANDALL
765 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 4962 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at _ ____ ____ , ______„.. _.
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

IRENE CARLTN 
125 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby Riven that License No. 
been issued to the undersigned 
wino and liquor nt retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

125 Wythe Ave., Borough of

NOTICE is
RL 1511 has ......___ ..... ....... _____........
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 174 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL FERRY
174 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 17-18 has 
to sell beer. 
Section 107 ... ________  ______ __ ___
trol Law at 183 Richards St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCIS X. DUNN
183 Richards St., Brooklyn, N. Y.

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

Dr. M. J. C O LNK
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

B 
Lon 
23,C 
klat 
belg 
kojį

VC

B

prac 
men 
kad
vam 
sien 
čių 
dien 
tom;

23 i New Yorke 
tūrėjo didžiules iš- 
Jie minėjo Graiki

nės kovų 120 metų 
| Prieš 120 metų 
** sukilo prieš paver- 
Mus ir nusikratė

Vi 
risoi 
palil 
iškel 
arko 
ii P’

Je 
ar ji 
ręs, 
laide 
St,

Di 
dėna 
rieji 
nyktBūgoje eisenoje pa- 

P9 10,000 graikų, yra 
« sutraukė šimtą- rinėj 

minią žiūrovų, meti
Vartojam SaulBs S 
Diathermy, ir kitus m 
kus išradimus nuo au® 
žemo kraujo spaudimo, 
ir širdies ilgų. Re 
Tonsils ir odos Ilgy, su 

pasekmėm.

rTeLHArrison 6 -1693

B. J. Shawkoni
(Ašakūnas)

GRABORIUS - 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yo 
ir New Jersey v

pareikštas didžiau-

310 John Street

Harrison, N. J.

Mo „Automat”

PLOVĖJAS
M AUTORIUS

taip 
meti 
Kolų
mo i 
apie 
kais 
gal

MUS GERAI 
M GREITAI i 
ws apdraudos - insurai 

į N* pinigų jums padės tuos 
pasiruošęs ir patyręs

JOS. P. MAC
85th Street

Tel Virginia 7



; License No. 
e undersigned 
t retail under 
Jeverage Con- 
Bay Rd., Bo- 
Kings, to be

AMERIKA

•ooklyn, N. Y.

; License No. 
e undersigned 
it retail under 
Beverage Con-

Borough of 
be consumed

SS, INC.
oklyn, N.

No.

j *

TETOS ŽINIOS
NOTICE ii herta F - 1 ' " ~ 1 . 4A- . L .V ",W„ A. .

67,5< hu teM»lh 
SecHon wine “hį 

trol Uw it 50iUi|1J*i 
ww 

soil—13

NOTICE Is hwtaY 
RL 1827 has teaf^l

Section w’dVAuSKAS GARBĖS
Brukte čU£ ® JDENTŲ SĄRAŠE 
on the premises.
917 DeKalb AvePAUl

KOMUNISTŲ TERORAS 
PRIEŠ LIETUVIŲ 

MOKSLEIVIJĄ

t License 
e undersigned 
it retail under 
Beverage Con- 
Ave., Borough 
s to be con-

iNO 
oklyn, N. Y.

t License No. 
le undersigned 
it retail under 
Beverage Con
st., Ext.. Bo-

Kings, to he

•ooklyn, N. Y.

rtas Čižauskas, Man- 
kolegijos studentas, 

kolegijos dekano pa- 
B^JokiX uCStS 's pirmos eilės gar- 

identų sąraše.
Čižauskas yra Ap- 

io par. CYA jaunimo 
os leidžiamo „Annun- 

mėnraščio vyr. re
tus. Kolegiją jis baigs 

frank dvl i pj o i o vay Pirhv,, IcCo-lS.

NOTICE is hereby rfe, 
RL 5330 has been fey J 
to sell beer, wine and C 
Section 107 of the Ata’ 
trol Law at 5601-2? 
Brooklyn, County of gj 
on the premises.

HAMILTON to 56$1—2nd Ave., ®

NOTICE is hereby ta, 
RL 4126 has been fey' 
to sell beer, wine ud J 
Section 107 of the Ata.' 
trol Law at 1425 Beta 
rough of Brooklyn, (ta? 
consumed on the prfet

1425 Rockaway Pirklį1

t License No. 
re undersigned 
it retail under 
Beverage Con- 
, Borough of 

> be consumed

I 
•ooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby ta,
CL 232 has teen is£\ YKUSI KLAIDA 
to sell beer, wine andfc
Section 107 of the Ata -------------------
trol^Law at Foot of Bt, 

sumed on the premisa.'
BEN MaCHREE BOi’

Foot of Bay 32nd St, '

valgyklos vienas skyrius ne
teko vieno gero lėkščių plo- 
vėjo. George D. Batson, 25 
metų amžiaus, kovo 23 d. 
pasitraukė iš valgyklos, kur 
per kelis mėnesius uoliai 
plovė lėkštes. Tą rytą jis 
pasiskelbė pripažintu rašy
toju — viena teatrų bendro
vė nupirko jo parašytą ko
mediją, kuri tuojau bus vai
dinama. Jam dabar atsida
rė durys į šviesią ateitį.

Batson sunkiai dirbo, bet 
savo tikslą atsiekė — išėjo 

pripažintus rašytojus.i

t License No. 
le undersigned 
at retail under 
Beverage Con- 
e.. Borough of 

> be consumed

VN
Jrill
rooklyn, N. Y.

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

> be consumed

>f Brooklyn, County [tame „Amerikos” nu- Ciimivl nn fka *
žinioje apie Prezi- 

Smetonai priimti ban- 
yyko klaida — per ko- 
>s neapsižiūrėjimą 
;as aprašymas, kad 
e dalyvavo ir dalį 

rictard o. n°s atliko artistė B.
■or Sr anil 1M

___ ' (Drangelienė). Artis- 
'arlys buvo publikos

BELGAI IEŠKO SAVO 
AUKSO

RD WILKENS

>oklyn, N. Y.

t License No. 
he undersigned 
at retail under 
Beverage Con- 
e., Borough of 
> be consumed

G

•ooklyn, N. Y.

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

, Borough of 
> be consumed

ST J. EVERS 
x>klyn, N. Y.

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

, Borough of 
o be consumed

TA 
n 
ooklyn, N. Y.

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

e.. Borough of 
o be consumed

R
ill------- ------ r
ooklyn, N. Y.

it License No.
;he undersigned
at retail under
Beverage Con-

,ve.. Borough of 
to be consumed

SNE
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby yfe 
RL 1860 has been fey. 
to sell beer, wine ud C ., 
Section 107 of the Akį 1 
trol Law at 621 
Hegeman Ave., 
County of Kings, to Į, 
premises.

621 Chester St., and l(j:

NOTICE is hereby įi, 
RL 1281 has been fey~ . , . v. .
to sell beer, wine and į Ū SUtlkta ir gražiai 
Section 107 of the Afe 
trol Law at 127 lavins &• 
Brooklyn, County of į 
on the premises. —--------------------------------------

a.

lat License No. 
the undersigned 

1 at retail under 
! Beverage Con- 
,ve., Borough of 
to be consumed

NGHAM
Jrooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1698 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 2258 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DONOTO BUGLIONE
2258 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1422 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 291—3 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAM SAPEGA
291—3 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6200 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 907 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ORAZIO GUTTILLA & 
GIACOMO BELLISSIMO

907 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7128 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 822 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY GRAZIANO
822 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1711 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 1193 Myrtle Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM H. WENDLAND
1193 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1708 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 1449 East New York Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

SAM STILLMAN
1449 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

Bernas. — Lietuvos Infor
macijų Biuras yra gavęs per 
savo korespondentus žinių 
apie bolševikų įvestą teroro 
režimą okupuotoje Lietuvo
je.

Patirta, kad GPU agentai 
sistematingai vykdo toliau 
lietuvių suiminėjimus. Pa
skutiniuoju laiku bolševikai 
siaučia ypač provincijoje. 
Tarp gausingų maskolių au
kų yra ne tik suaugę žmo
nės, bet ir gimnazistai. Lie
tuvių jaunuomenė, išauklė
ta patriotinėje dvasioje, ko
munistų agitatoriams yra 
visiškai neprieinama. Ne
žiūrint visų pastangų, į mo
kyklose steigiamas pionierių 
ir komunistinių jaunuolių 
organizacijas lietuvių moks
leiviai bei šiaip jaunimas 
nesideda. Jose aiškiai vy
rauja nelietuviškas gaivalas. 
Komunistams nesiseka suvi
lioti net kelių lietuvių jau
nuolių, kad į valdybas (ko
mitetus) įtrauktų bent dėl 
akių vieną kitą lietuvį.

Tokio patriotinio lietuvių 
jaunuomenės nusistatymo 
akivaizdoje bolševikai grie
biasi jiems įprastų provo
kacijų ir teroro. Nuo jų 
tenka nukentėti ir mokyto
jams, kuriems prikaišioja
mas „laiko dvasios nesupra
timas” ir net prikergiamas 
„liaudies priešo” vardas. Pa
kanka, jeigu kurioje mokyk
loje vis dar nepasiseka į- 
steigti pionierių ar „kom
jaunuolių” kuopos, kaip to
kios mokyklos mokytojai pa
tiria okupantų terorą. O jei
gu kurios mokyklos mokslei
vis nepalankiai išsitaria apie 
naująjį režimą, tai skaudžiai 
nukenčia ne tik toks moki
nukas, bet ir jo tėvai bei 
mokytojai. Yra žinoma daug 
tikrų atsitikimų, kad buvo 
suimti arba, bent ilgai ka
mantinėj ami net pirmųjų 
gimnazijos klasių (viduri
nės mokyklos) mokiniai. Vy
resniųjų klasių mokinių di
delis skaičius pasodinta į 
kalėjimus ir valsčių dabok
les. Keliolikai gimnazistų 
iš daboklių pavyko pabėgti. 
Jie, slapstydamiesi miškuo
se, yra laimingai pasiekę 
Vokietiją. Lietuvių veikė
jai deda pastangų, kad šie 
jaunuoliai galėtų toliau ei
ti mokslą.

Bolševikai dažnai imasi 
provokacijų mokinių atžvil
giu. Gauta žinių, kad mo
kiniai be jų sutikimo ir ži
nios įtraukiami ne tik į pio
nierių ir „komjaunuolių” 
kuopas, bet ir į jų valdo
muosius organus. Tų moki
nių atžvilgiu, kurie nesilan
ko į šių organizacijų susi
rinkimus arba atsisako da
lyvauti jų veikime, imamasi 
priespaudos. Tokio pat li
kimo susilaukia mokytojai, 
kurie nerodo pakankamo uo
lumo, skatinant komunizmą 
mokyklose. Mat, mokyto
jams yra uždėta pareiga 
globoti ir remti pionierius 
ir „komjaunuolius.”

Bolševikai įvairiais būdais 
stengiasi įtraukti mokinius 
į šnipinėjimo darbą. Kur 
nepavyksta jaunuolių pa
traukti viliojimais, ten var
tojami teroras ir provoka
cijos. Mokiniai apklausinė
jami apie mokytojus, tėvus 
ir t.t.

Jaunuomenės nuotaika yra 
giliai patriotinga. Daugely
je vietų mokiniai klasėse ar 
net viešai sugieda Tautos 
Himną. Ypač dažnai baž
nyčiose po pamaldų jauni
mas užtraukia „Lietuva, Tė
vyne Mūsų.” Po kiekvienos 
tokios demonstracijos ten
ka susilaukti skaudžių re
presijų iš bolševikų okupan
tų ir išgamų pusės, bet tai 
nepalaužia jaunimo kovoto- 
jiškos dvasios.

GPU agentai teroru ban- o
do įtraukti į šnipinėjimo 
darbą net lietuvių dvasiš
kius.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1712 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 31 So. 3rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GOODARD
31 So. 3rd St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6122 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 2412 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VITO DI NAPOLI
2412 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 248 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 739-—6th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOHN PERROTTA
739—6th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 295 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 594 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

TONY CANZONERI LIQUOR STORE 
594 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6290 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 158 Gratton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be Bonsumed 
on the premises.

FREIGHT BAR & GRILL, INC. 
158 Grattan St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6119 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Sjection 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1593 East New York Ave., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ANTHONY DE VITO & THOMAS 
CANTONE

1593 East New York Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7191 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 1048—1060 Ocean Parkway. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT 
CORPORATION

1048—-1060 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
DW 18 has been issued to the undersigned 
to manufacture wine under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
97 Chester St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

SUNSET WINE CORP.
97 Chester St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 831 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 56 Columbia PL, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH BALSA
56 Columbia PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 237 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2123 Emmons Ave. & Additional 
Space, Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

MARY DI LUCA 
JEAN’S CLAM BAR 

2123 Emmons Ave.
& Additional Space, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 464 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2214 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ROBERT GOLDSTEIN & GERSHON 
GOLDSTEIN

Goldy Wine & Liquor Store 
2214 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1839 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Qon- 
trol Law at 234 Cleveland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN JUREVICH 
Cleveland Palace

234 Cleveland St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1055 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6216 New Utrecht Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JAMES SANTI
6216 New Utrecht Ave., Brooklyn, N. Y.

Iš Anglijos į New Yorką 
išvyko Belgijos vyriausybės 
(Londone) finansų ministe- 
ris Camille Gutt. Jo tikslas! 
— iškelti Amerikos teisme 
233 milijonų aukso dolerių 
ieškinį prieš Prancūzijos vy
riausybę.

Belgai, dar prieš karo 
pralaimėjimą, buvo pavedę 
Prancūzijai padėti saugion 
vieton 233 mil. dolerių auk
so. Vėliau šį belgų auksą 
pralaimėję prancūzai atida
vę Vokietijai.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5335 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 915 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTGOMERY BAR & GRILL, INC. 
915 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1753 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 2110 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY STERN
2110 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1603 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 167 Furman St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
EMIL HERTWEK & JOSEPH NESSLER 

167 Furman St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 446 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 154 Avenue U. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

PETER BRESSI
Avenue U Wine & Liqupr Store 

154 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1875 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 180 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARIO VIOLA & CHARLES VIOLA 
New Ridgewood Casino

180 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 58 has been issued to the undersigned 
to sell wine at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
97 Chester Street, Borough of Brooklyn. 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SUNSET WINE CORP.
97 Chester St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1805 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 194 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSS REST, INC.
191 Livingston St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1410 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 1227 Nostrand Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL Me HUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6882 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 151 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NAPLES RESTAURANTT, INC.
151 Montague St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1862 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 2081 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HUNT BROS. TAVERN. INC.
2081 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

the premises. —--------------------------------------

LMn™; i BALTIJOS TAUTŲ 
L-vingston St^^DRA pRAMQGALivingston St,

NOTICE is hereby ghg
RL 5324 has teen is®

SecHon mr’olV^ jos Amerikos draugi-
B^Jokb^ ^oiį Padienį, kovo 29 d.,

127

on the premises.
JOHN KEARNS U 

1696 Broadway,
vak., Knickerbocker 

yje (120 West 45 St., 
orke) ruošia jaukią 
pramogą. Programo
ms žaidimai, dainos, 
mas, užkandžiai ir 
,ngos bilietas tik 25c. 
viai maloniai kvie-

NOTICE is hereby thg 
RL 1278 has been is® 
to sell beer, wine ud į 
Section 107 of the Afe 
trol Law at 426 Pre® 
Brooklyn, County of į 
on the premises.

FRANCES K; 
426 Prospect Ave.,

NOTICE is hereby jr 
RL 1251 has teen is® 
to sell beer, wine nd į .tsilankyti. 
Section 107 of the Ah J
trol Law at 6019—44 --------------------------------------------

on the premises. Įkaitė laimėjo
P™'j PIRMENYBĘ

6019—4th Ave.,

NOTICE is hereby pg 
RW 236 has been is® 
to sell beer and wist 
tion 107 of the Alate 

^kiyn, county elfe rodos aikštėje buvo 
on the ledo čiuožėjų lenk-
48frAvenuc N,’TS'' Jose dalyvavo--ir Ona

23 d. Queens čiuo- 
įjunga buv. Pasauli-

NOTICE is hereby pg 
RL 5325 has been isfe 
to sell beer, wine i_. 
Section 107 of the Ab 
trol Law at 1H6 Mirt. 
Brooklyn, County of L 
on the premises.

R. S. T. BAB I 
1146 Manhattan Are..

NOTICE is 
RL 5318 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of L 
on the premises.

hat License No. 
the undersigned 

r at retail under 
c Beverage Con- 
ive.. Borough of 
to be consumed

IPHY
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
the undersigned 

ir at retail under 
ic Beverage Con- 
.ve., Borough of 

to be consumed

,EAN
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
5 the undersigned 
or at retail under 
lie Beverage Con- 
Ave., Borough of 
, to be consumed

LSH
Brooklyn, N. Y.

tė, 1939 m. laimėju
sį io karalaitės laurus.

do sporte puikiai pa-

Amerikoje yra nemažai 
prancūzų aukso. Belgų vy
riausybė mano, kad galima 
išreikalauti iš prancūzų ati
tinkamą sumą aukso — tiek, 
kiek jie buvo pavedę Pran
cūzijos apsaugon. Jei bel
gų ministeriui pavyktų lai
mėti ieškinį, atgautas auk
sas būtų panaudotas sava
norių belgų organizavimui, 
maistui ir kitiems svar
biems reikalams.

Belgijos vyriausybė veikia 
Londone. Jos žinioje yra 
23,000 belgų. Be to, jos 
klauso didžiulė ir turtinga 
belgų Kongo kolonija Afri
koje.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7019 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 688 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIX EIGHTY EIGHT HALSEY, INC.
f88 Halsey Street, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1664 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 1514 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHELE MAFFUCCI
1514 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1386 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alccholic Beverage Con
trol Law at 154 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREDERICK G. KIRSCHMAN 
154 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1362 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 74 Rochester Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY PRIMAVERA
74 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4134 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alqoljr- lio Beverage Con
trol Law at 589 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TRIANGLE BAR & GRILL 
589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby pa 
been issos 
wine udi 
of the 
119-121

^virkaitė laimėjo pir- 
tą čiuožime. Angliš- 
’aščiai gražiai aprašė 

tekėjimą.

VOKIEČIAI DŽIAUGIASI 
NUSKANDINIMAIS

119-121 Conover St.,

>1 CIU1SC3. _ -—

>n?vTLileno Paroda
NOTICE is hereby gfe -------------------
RL 6160 has been fea _ ,.
to sell beer, wine and 5 'al BrOOklyUO lietU- 
Section 107 of the Akt!
trol Law at 948 Janis
Brooklyn, County of L 
on the premises.

A. D. RKTAB
Ave.,948 Jamaica

NOTICE is 
RW 273 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 646 Myrtk 
Brooklyn, County of L 
on the premises.

LEO BELLUCCI i I 
Myrtle fa 

646 Myrtle Ave.,

hereby pn Į 
been fe>nfc<. 
and wire i 
the Ate-

NOTICE is hereby pra ■» L- nj 
RL 4068 has been ImI UUKdl 
to sell beer, wine ltd i 
Section 107 of the Ala 
trol Law at 241 Kfec 
Brooklyn, County of t 
on

mo mėgėjų naudai, 
dailininkų paveikslų 
išstatyta kovo 25 d. 

'gio par. salėje, 207 
įBt. Parodą suruošė 
į Dailės - Meno Rate- 
,nga dykai kiekvieną 
nuo 7 vai., o sek- 

; nuo 3 vai. popiet, 
kviečia atsi-

Berlynas. — Šios savaitės 
pradžioje vokiečių kariuo
menės vadovybė pasigyrė, 
kad sekėsi ne tik jų po
vandeniniams, bet ir didie
siems karo laivams, 
čių pranešimu, tik 
dienas sunaikinta 
tonų anglų laivyno.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1552 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 3011 Avenue N, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAT'S BAR & GRILL 
3011 Avenue N, Brooklyn, N. Y.

Vokie- 
per 2 

224,000

PAIEŠKOMAS

that License No. 
o the undersigned 
lor at retail under 
•lie Beverage Con
way. Borough of 
I, to be consumed

Grill, Inc.
Brooklyn, N. Y

that License No. 
;o the undersigned 
□or at retail under 
olic Beverage Con- 
Ave., Borough of 
s, to be consumed

& GRILL. INC. 
Brooklyn, N. Y.

the premises.
BERNABP' 

Kingston Im i 
Kingston Ave.,

NOTICE is hereby 0* 
PL 1523 has been iss® 
to sell beer, wine iti • 
Section 107 of the Ale 
trol Law at 346 K' 
Brooklyn, County of L 
on the premises

WaitebwU 
346 East Ave.,

241

Tel.: 3-4747

AIKAI MINĖJO
ISVĖS ŠVENTŲ

that License No. 
to the undersigned 

retail under Sec
Beverage Control 

ve., Borough of 
;s, to be consumed

SĖSTI
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
to the undersigned 

iuor at retail under 
lolic Beverage Con- 
<ton Ave., Borough 
Kings, to be con-

NDALL
Brooklyn, N. Y.

i that License No. 
to the undersigned 

quor at retail under 
holic Beverage Con-

Ave., Borough of 
gs, to be consumed

iRLTN
Brooklyn, N. Y.

n that License No. 
to the undersigned 

quor at retail under 
holic Beverage Con
ti Ave., Borough of 
igs, to be consumed

ERRY
Brooklyn, N. Y.

n that License No. 
to the undersigned 

iquor at retail under 
>holic Beverage Con- 
•ds St., Borough of 
igs, to be consumed

DUNN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5682 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 8510—18th Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO 
8510—18 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 673 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 483 Park Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

MARIA GENTILE
483 Park Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1183 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 561—563—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
561—563—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1876 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 2423 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETE STRAND’S INC.
2423 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6808 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 17 Grove St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TRAVIS BROS. INC.
17 Grove St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5718 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 1196 Flatbush Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN CIACCIO
1196 Flatbush Ave., Brooklyn, N Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5332 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 409 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THERESA FEUERSTACK 
Eat More Lunch Room & Bar

409 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4048 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 701—39 St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN O’REILLY
701—39 St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 748 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 31 Greenpoint Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN MIECZNIKOWSKI
31 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6876 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 716—3rd Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY DAUKANTAS
716—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 896 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 Union St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

JOSEPH MINO
12 Union St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1426 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 1035—41 Liberty Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

LOUIS CESTONE 
Suncrest Tavern

1035—41 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1604 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 Kent Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOPHIE MUTZ"tv v, ■ - ,
101 Kent Ave., Brooklyn, ‘N. Y.

NOTICE is hereby g:-en that License No. 
RL 1253 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 1012 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KRAHAM
1012 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1506 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 2081 Coney Island Ave., Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises.

LUDWIG LA ROCHE
2081 Coney Island Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1551 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 6636—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DWOJACKI 
6636—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

23 d. New Yorke 
turėjo didžiules iš- 
Jie minėjo Graiki- 

WABD(bvės kovų 120 metų 
Prieš 120 metų 

sukilo 
turkus 
3.
Dingoję
per 10,000 graikų, 

sutraukė šimta- 
itinę minią žiūrovų, 
tns pareikštas didžiau- 
itarimas.

Vincas Bučinskas iš Har
rison, N. J. prieš 18 metų 
paliko žmoną su vaikais ir 
iškeliavo į New Yorką. New- 
arko ir New Yorko lietuviai 
jį pažinojo.

Jei kas iš lietuvių žinotų, 
ar jis dar gyvas, o jei mi
ręs, kada mirė ir kur pa
laidotas, praneškite 29 Davis 
St., Harrison, N. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4178 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 1361 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ERASNO ROSSI
1364 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1810 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 229 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRACOMANOLIS
229 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7118 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 300 Reid Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAC DONOUGH 
Reid Bar & Grill, Inc.

300 Reid Ave., Brooklyn, N. Y.

prieš paver- 
ir nusikratė

eisenoje pa-
Dr. M. J. CC

(Aukite®

148 Grad
WaterM'

Vartojam Sal-
Diathermy, Ir 
kus išradimui ® v _ 
žemo kraujo i?!' tŠČIŲ PLOVĖJAS 
ir Širdies IM RALO AUTORIUS 
Tonsils ir odos 1

Yorko „Automat”

Tel. HArrison:

INDĖNŲ skaičius 
SPARČIAI AUGA

in-Daugelio manoma, kad 
dėnai (indijonai), tie tik
rieji amerikiečiai, baigia iš
nykti. Kitokios nuomonės 
yra mokslininkai, kurie ty
rinėja indėnų gyvenimą. Šiuo 
metu raudonodžiai indėnai 
taip dauginasi, kad už 40 
metų jų bus tiek, kiek buvo 
Kolumbo Amerikon atvyki
mo metu. Dabar indėnų yra 
apie 360,000, o Kolumbo lai
kais buvę apie 700,000 o 
gal ir 800,000

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1460 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 40 Marcy Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMINICK PAGNOTTA 
Don’s Bar & Grill

40 Marcy Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6136 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 1702 Stanhope St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSWALD KRIST & KARL PURCER 
CYPRESS INN

1702 Stanhope St., Brooklyn, N. Y.

5

AMUS GERAI PIRKTI
ARBA GREITAI PARDUOTI(Ašaif
isokios apdraudos - insurance reikaluose sutau- 

GRA?L >inti pinigų jums padės tuose reikaluose pilnai
15.^LLz ,_ ,,, , z\ c e* IV* V* oi, W* Z\ z* Iv v, zv 1. «pasiruošęs ir patyręs brokeris —

Laisniuotas- 
ir New

. 810 Jobs'
Harris

JOS. P. MACHULIS
>6 — 85th Street Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7-1896
■s

NOTICE is hereby given that License No 
RL 4075 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 233 Moore Str., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MURRY CAFE. INC.
233 Moore St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1770 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 405 Livonia Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
LEO. S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 252—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELA BORTONO
252—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

H--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- S

LIETUVIU RAKANDŲ KRAUTUVĖ

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčiu

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENĖ IR SŪNŪS
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrėdymą

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis 
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas 
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

.......... ——-------------- -- -

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.

.. - 1 . . . ■ - ■

Tel. STagg 2 - 4409

s 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. . 
VERONICA R.

LAISNIUOTAS 
GENERAL INSL 

54-41 — 72nd Street,

L Vai an tie j ns 
VALANTIEJUS

GRABORIUS
JRANCE AGENT

Maspeth, N. Y.



“Amerikos” Pavasario BALIUS
Žinutės

Kovo - March 28 d., ĮĮį

il V
SI f'

lq 1
H-M

ATVELYKIO SEKMADIENĮ
Balandžio. 20, 1941LABOR LYCEUM SALĖJE

Willoughby Avenue, Bro

— Dailės ir Meno ratelio 
paveikslų paroda nebuvo di
delė savo eksponantais nė 
publikos lankymu. Laikytos 
trys paskaitos ir du kartu 
rodyti paveikslai. Buvo iš
statyta gražių paveikslų.

— Pilietybei priimt pamo
kos būna antradienių vaka
rais nuo 8 vai. par. salėje.

— Parapijos knygynas ša
lia lietuviškų knygų turės 
ir angliškų. Knygų galima 
gauti sekmadieniais po kiek
vienų mišių vienuolyne.

— Daug jaunimo išvyko 
kariuomenėn. Ir vis nauji 
šaukiami.

WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1291 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 1526-30 Myrtle Ave., 1533 Gates 
Ave., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

GUILBERTO RICCI 
The New Home Rest 

1526-30 Myrtle Ave.
1533 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4976 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 2028 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER STENCAVAGE 
Adway Bar & Grill

2028 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

Bi

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Wahi k
161 No. 6th Street

(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. STagg 2 - 7177

Tel. EVergreen 8-92j|
VALANDOS: F 1 

8 —10 ryto 
į ~2 po Pietų jfiO 
6 — 8 vakare 

šventadieniais susite

p**;L.«**
F* jfnnniN1'

AMERKOl 

liku ’ 
kultoj

SA

EINA K

•„a

Entered as Si 
Office at Brc

Hi uo’
I. EVergreen 7-^ jjetil’^ ^taliku 

VALANDOS: gtlitb^L fflr 
9-12 ryte 8 SA ^10 
1 — 8 vakare 0^ Jjeia „DraU- 

Penktadieniais uždam LSik*®”7. “ 

—

Tel.

Alfred J. Wentz
(Vencius)

Programoje: Artistas Juozas Olšauskas, įdomus vaidi
nimas, kitos įvairenybes, šokiai, pasilinksminimas.

Visi kviečiami ruoštis dalyvauti šioje nepaprastoje 
pramogoje.

Altoriaus dr-ja kovo 23 
d. turėjo laimėjimų vakarą, 
kurs gerai pasisekė. Pada
ryta pelno altoriams per 
Velykas papuošti. Narės bu
vo sudėjusios įvairių dova
nų. Dumčius ir Vitkus pa
rodė judomų paveikslų.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1598 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 430 Ridgewood Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN AMATO 
(Crescent Tavern)

430 Ridgewood Ave., Brooklyn, N. Y.

ADVOKATAS

L oi teise?
įeirtnnsune uz 
įo^aj tei‘
J

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

Anglų 1 
laukė ger 
ti su itali 
lai vis iš 
stydavosi. 
tų gale f 
pę italų 
uoste, ku 
labai sus 
vieno ne] 
ir vėl ne

„SEPŲYNI KRISTAUS 
ŽODŽIAI”

Apreiškimo par. choras, 
vad. Jono Jankaus, ruošia
si nepaprastam koncertui, 
kurs įvyks Verbų sekmadie
nį, balandžio 6 d., 7:30 vai. 
vakare, Apreiškimo bažny
čioje. Bus išpildyta nepa
prastai graži Th. Dubois 
kantata „Septyni Kristaus 
Žodžiai.” Šis veikalas labai 
plačiai pagarsėjęs muzikos 
pasaulyje savo meliodijų 
gražumu ir harmonijos tu
riningumu. Kad įspūdingiau 
išpildytų šį veikalą, Apreiš
kimo choras pakvietė pasi
žymėjusius operos solistus: 
Carmen Rossi — tenorą ir 
Ludlow White — baritoną. 
Taipgi giedos choro solistės 
Angela Maslauskaitė ir Ade
lė Dragūnaitė.

Kviečiame visus ateiti pa- 
j^Jd^Bgyti šio įspūdingo kon
certo. Bilietų nebus. Vi
siems dykai.

čiai irgi lankėsi, kur buvo 
kviečiami. Vieną vakarą pra
leido adv. K. Jurgėlos šei
moje.

Kiek teko patirti, Prezi
dentas Smetona per trum
pą laiką paruošė planą ra
šysimai anglų kalboje kny
gai apie Lietuvą. Washing
tone kiek ilgiau pabūsiąs ir 
iš ten aplankysiąs Maryland 
gubernatorių, kuris yra at
siuntęs kvietimą. Gegužės 
pradžioje būsiąs Chicagoje, 
kur yra pasikvietęs p. J. 
Mackevičius.

180,000 ASMENŲ NEGALI 
GAUTI DARBO

VIEŠI KUN. DR. A.
DEKSNYS

Kovo 18 d. iš Šveicarijos 
per Portugaliją atvyko kun. 
Dr. Antanas Deksnys ir lai
kinai apsistojo pas kun. N. 
Pakalnį.

1936 m. rudenį kun. A. 
Deksnys buvo išsiųstas vys
kupo K. Paltaroko į Šveica
riją pagilinti studijų. Pernai 
Friburgo universitete jis ga
vo filosofijos daktarato laips
nį.

Dabar apsigyvens Ameri
koje.

N. Y. LIETUVIŲ DIENOS 
KOMITETO DĖMESIUI

New Yorko Apylinkės 
Lietuvių Dienos Komiteto 
pirmas susirinkimas kvie
čiamas šį sekmadienį, kovo 
30 d., 4 vai. popiet, Apreiš
kimo par. salėje.

Visi nariai, išrinkti Apy
linkės Žeimelyje, maloniai 
prašomi atsilankyti.

Feder. Apskr. Valdyba.

New Yorko miesto pašal
pos skyriaus vadovybės ap
skaičiavimu, pašalpą naudo
jančių tarpe yra 180,000 as
menų, kurie negali dirbti. 
Jie netinkami < 
savo nesveikatos, 
mų turi tokius 
kurių uždarbio 
prasimaitinti bei 
ti.

darbui dėl 
10,000 šei- 
dirbančius, 
neužtenka 

i pragyven-

Naminę pašalpą gaunan
čių 143,000 šeimų turi 99,- 
000 asmenų per 16 metų 
amžiaus, kurie galėtų dirb
ti, bet jos turi 13,000 as
menų, vyresnių nei 55 metų 
amžiaus ir 15,000 kitokių, 
kurie gali dirbti 
tus darbus.

Be šių, miestas 
000 senelių, 1,550
22,000 vaikų, kurie laikomi 
prieglaudose bei privačiuo
se namuose. Iš vaikų pašal
pos skyriaus gauna para
mos 25,000 motinų ir 47,000 
vaikų.

tik ribo-

šelpia 54,-- 
aklųjų ir

Angelui Karalienes 
Parapija

Grand Paradise salėje. Pa
rapijos krepšinio komanda 
veikia. Kovo 19 d. mūsiš
kiai buvo susirėmę su dviem 
kitataučių komandom. Vie
ni nugalėjo mūsiškius, gi 
mūsiškiai antruosius suplie
kė. Pereitą trečiadienį irgi 
grūmėsi. Būtų gerai, kad 
lietuviai daugiau susidomė
tų trečiadienio vakarais ir 
atsilankytų į parengimą. Ga
li

Į kariuomenę išvyko Pra
nas Spirauskas.

Mot. Sąjungos susirinki
mas įvyks balandžio 1 
antradienį.

AURE K. LUBINAS

d.,

laimėti pinigų.

JAUNIMO DIDELĖ 
VELYKŲ PROMOGA

Angelų Karalienės parap. 
Jaunimo Klubas ruošia nepa- 
nimo Klubas rguošia nepa
prastai didelę pramogą - Ve
lykų šokius. Tai įvyks Ve
lykų sekmadienį, balandžio 
13 d., Grand 
je.

Rengėjai 
ruoštis. Jie
smagų palinksminimą.

Vasario 26 d. Los Ange
les mirė K. Lubinas, žino
mo sportininko Prano Lu
bino tėvas, sulaukęs 71 me
tų amžiaus. Velionis Ame
rikoje išgyveno 40 metų. Bu
vo ramaus būdo, uolus lie
tuvis, veikėjas. Priklausė į- 
vairiose draugijose. Gražiai, 
pavyzdingai išaugino ir iš
mokslino keturis 
dvi dukteris.

1936 m. buvo 
Lietuvą drauge su
numi. Vykdamas į Lietuvą 
ir grįžęs buvo sustojęs Mas- 
pethe pas Petrulius. Velio
nio žmona mirė prieš šešis 
mėnesius. O. P.

sūnus ir

aplankęs 
savo sū-

Paradise

kviečia 
parūpins

salė-

visus 
labai

PAŽERECKŲ ŠEIMOJE 
BUS VESTUVES

Antaninos ir Simono Pa- 
žereckų šeima ruošiasi ves
tuvėms — Antoneta Pažerec- 
kaitė balandžio 19 d. An
gelų Karalienės par. baž
nyčioje ištekės už Jurgio 
Bielskio.

Maspetho Žinios

MINĖS SUKAKTĮ

Moterų S-gos 29 kuopa ko
vo 19 d. Apreiškimo par. 
salėje turėjo susirinkimą. 
Jau pradėta ruoštis kuopos 
25 metų sukakties minėji
mui. Spalių 19 d. bus ruo
šiama vakarienė, o spalių 25 
d., šeštadienį, 
mišios.

iškilmingos

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4073 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 1506 Neck Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK SOLAN 
Ocean Tavern

1506 Neck Rd., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5978 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 2154 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1280 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 873 Halsey Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO 
PARK VIEW 

873 Halsey Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1451 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 2081-83 Flatbush Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAURICE H. PRICE 
2081-83 Flabush Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6596 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 3622 Quentin Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PATRICK DOYLE 
Quentin Bar & Grill

3622 -Quentin Rd., Brooklyn.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7318 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 1409 Myrtle Ave., 241 Harmon 
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

PETER KEEHNER 
(Rivoli Bar & Grill) 

1409 Myrtle Ave., 
241 Harmon St., Brooklyn,

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasiri*
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUSįH 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIiįg

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

Toold«
_ _ _ _ _  jg nepalaužiamai te-ta seniai

^didingame darbe, proga pa
Išsekimo „Drau- kaitės g

NOTICE is hereby given that

PROCE
TAVERN

Brooklyn, N. Y.

N.

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. _ _ _
RW 223 has been issued to the undersigned | RL 1803 has been issued to th 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 170 Avenue T, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

GIOVANNI PIZZUTO & 
BASILIO IMBURGIA 

Avenue T, Brooklyn,170 N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4194 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 177 Dwight St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX SCHWENDTNER 
177 Dwight St., Brooklyn,

ir visam jo naktį. N 
į, valandas
-H ro iki vi 

Urijos naujoji vy- viniai la 
<įė nenori laikytis ko- Anglai r 
1 į Vienoje pasirašy- vuotlaivi 

jutifs, kurios doku- 000 tom 
,, , buvusios vy-kintojus 

BrooM« Į, „M. Vokie-antras- 

— jįjį, kad Jugoslav!- tonų ko' 
į, sutartį, tarptauti- Veneto” 
įdėjimus ir 1.1, jo likin

®y9i pasirašyta su- vokiečių 
tįsiai nesaisto Ju- Daugiau 

įjos, nes ji turėjo bū- ninku 
[įrtiita Jugoslavijos Apie 3, 
ifetovų rūmų, ko dar I žuvo v

N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1507 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 282 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave., Brooklyn,

to sell beer, wine and liquor si 
Section 107 of the Alcoholic Be 
trol Law at f " 
Brooklyn, County 
on the premises.

STRAND REST. COB
629 Fulton St., I

NOTICE is hereby given that! 
RL 1165 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor it_ 
Section 107 of the Alcoholic

ipw>. Taigi, Vie- anglai : 
.„med toli; Jugoslavijai dar galima

imi 0 jeigu ir bū- bet gel 
rltul2 hashb±isšntol! Riojas, tai tik ne vokiečii

o’ inthea aX“bJ j« vyriausybei šū- šaudę . 
. . . . . . . . . .  cr'' A ųie tarptautinių na-Į

Ii

406 Flatbush Ave. Ext.,

N. Y.

trol Law at 654 Jamaica Are,’ 
Brooklyn, County of Kings, to į 
on the premises. a_. IjiiSimiiq

VINCENT WlSNAVSlfH BUZJUIUS.
654 Jamaica Ave., Brw

NOTICE is hereby given that U 
RL 4182 has been issued to th į 
to sell beer, wine and liquor at> 
Section 107 of the Alcoholic toe 
trol Law at 178 Sheffield Are,| 
Brooklyn, County of Kings, tok 
on the premises.

ROSE SCHLOSS
178 Sheffield Ave., Bni

NOTICE is hereby given that'. 
RL 4947 has been issued to thei 
to sell beer, wine ,and Jiquot 6i 

trol Law at 700 Henry Street! 
Brooklyn. County of Kings, toi 
on the premises.

PATRICK IGOE
700 Henry St., Bid

Etiji buvo patvirtinu-1 
s kartus Lietuvos -I 
ip sienas, o 1939 m. 
Ės pareikalavo iš 
sEaipėdos krašto. 
I ištiko su vokiečių 
h pažadais Lenki
te, Belgijai, Dą- 
R$ai?

Was 
Ž.) - 
Antan 
ko ko 
svečiu 
Lietuv 
deikis. 
je, bi 
vietini 
pasvei

Was 
tesi p. 
e, Pas 

Latvi j < 
nis su 
bės pe 
jos įgj 
tuvai 
sūnum: 
sienių 
Pusta 
buvęs 
tuvių i 
ne va 
draugi; 
ninku 
p. Kizi 
meriko 
valdov; 
apie 6

Stotj 
spaudo; 
dentų, 
zidenta

■ ti.
Kovo 

; spaudo;

NOTICE is hereby given that 
RL 1387 has been issued to the 
to sell beer, wino and liquor at ____  _____
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 35 S. 3rd St., _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

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

License No. 
undersigned 
retail under

Borough of

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1189 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 815 Franklin Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PAPPAS BAR & CHOP HOUSE, INC 
815 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5335 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 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4076 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 4118-20 Ave. H, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALFRED J. GROTE 
4118-20 Avenue H, Brooklyn,

---- SeeHo-n 107 *of theXAIcoholie I
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6202 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 1042-1046 Nostrand Ave., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

MARGARET T. MULLIGAN. 
1042-1046 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

Bo- 
be

Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6706 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 Henry St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CANDLELIGHT RESTAURANT. INC. 
114 Henry St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given till I V i n f i
RL 1296 has been issued to the paSVclKHlll 

pavijos vyriau- 
ty 'o^Kim^i fe Us užmiršimas la- 

ibliigas. Mat, bau- 
i Berlynas nepadary- 

’be^is^tol'^ir Skubių iš-

to sell beer, wine and liquor Ki 
Section 107 of the Alcoholic fe 
trol Law at f' 
Brooklyn, County of Kings, tok 
on the joremises.

MICHAEL LUPUS 
324 Devoe St.,

NOTICE is 
RL 4128 has 
to sell beer, wine and liquor til 
Section 107 of the Alcoholic fc 
trol Law at 349 Central Are.,) 
Brooklyn, County of Kings, tok 
on the premises. ____

CHARLES PFEITFB ' 
d-b-a Central Palace Ci > . . ,

Central Ave., Bxdl EillgJS fflUSU 0611- 
hereby given that jp iš pietų Europos 
v— issued to the I ,. ».

and liquor iti spsiisQuiamas sia-

Mva atidžiai dai- 
’ stengiasi spręsti, kurNOTICE is hereby given that License No. 

RL 1737 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 492 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1799 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 8500 4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LaTOURAINE CAFE. INC.
8500 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5297 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 21 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDGAR T. QUARITIUS
2136 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1396 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 244 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

AUGUST GERKE
244 Nassau Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1495 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 411 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH ZEIDAT
411 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1402 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 1116 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THEODOR KURYLAS
1116 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1181 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 57 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EAGLE RESTAURANT, INC.
57 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4190 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 54 Bogart Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE LEISENHEIMER
54 Bogart Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1772 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 242 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4938 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 428 Tompkins Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ABRAHAM ROTHMAN
428 Tompkins Ave., Brooklyn, N. Y.

Į kuopą įstojo nauja na
rė, V. Janušonienė. Sekan
čiame susirinkime lauksime 
daugiau naujų narių.

Rep.

349

NOTICE is hereby given that is pietų muropos i 
RL 1832 has been issued to the 1 ,. ».
to sell beer, wine and liquor ill SpSUSQUlSmaS Sia- 
Section 107 of the Alcoholic fe „• , 
trol Law at 110 Dwight St, I Jame DUTOUO-

1 feta planuoja 
a-i°.s?S ItTai M Lenkijos

110 a-_ _ _ _ _ _ _ !S Sį Vokiečiai užlei-
H Telephone J

ev 7 - 1670 vii Vilnius šuo me-
JOSEPH VASTUi tenkinamas; į 
REAL ESTATE INSTBJ PripaŽinti 

and life insure Eiis piliečiais 
4”“SSsu“bX Pboja Palec- 

Residence: G - - - - - - - - - - - -
87-34 90th St., Woodham

N. Y.

NOTICE is hereby given that License ■ No. 
RL 1811 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 180 Prospect Park, S. W.. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings to be 
consumed on the premises. 
william McDevitt & thomas nolan 
180 Prospect Park. S.W., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1471 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 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARTIN
371 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 23 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 15-25 Arion Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ARION TEMPLE. INC. 
15-25 Arion PL, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5339 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 41 Amboy Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WEINER'S REST. INC.
41 Amboy St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7043 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 277 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
ANTHONY YENCAUSKAS BAR & GRILL 
277 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 137 Leonard St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

TONY BALCAN, BAR & GRILL 
137 Leonard St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 876 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine nt retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 2339-2343 Bath Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

2339-2343

NOTICE 
RL 1689 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

i trol Law at 219 Culver St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL J. McAULEY & 
THOMAS CAMPION

219 Calyer St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5006 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wino and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Reverage Con
trol Law at 462 Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETE’S TAVERN. INC.
462 Utica Ave., Brooklyn, N. Y.

Kristaus Kančios paveikslai
Bal 2 d., trečiadienį, pa

rapijos salėje bus rodomi 
Kristaus Kančios paveikslai 
— ,,King of Kings” (Kara
lių Karalius). Šie paveiks
lai yra garsiniai ir rodo vi
są Kristaus gyvenimą ir Jo 
kančią. Pradžia 8 vai. vak. 
Bilietas suaugusiems tik 25 
centai, vaikams 15 centų. 
CYA kviečia jaunimą ir se
nimą atsilankyti.

Moksleivių vakarai
Kiekvieną antradienio va

karą 8 vai. parapijos salė
je susirenka moksleiviai ir 
moksleivės, lanką High 
Schools. Seselių pranciško
nių globoje, jie praleidžia 
valandą naudingoms disku
sijoms ir likusį laiką žaidi
mams. Dabar ratelis turi 
40 moksleivių, bet gali leng
vai turėti visą šimtą, nes 
tiek parapijoje yra. Praei
tą savaitę turėjo paskaitą, 
apie meną ir judomosius pa
veikslus.

Choro veikla
Penktadienio vakarais pa

rapijos choras salėje turi 
praktikas. Po praktikų drau
giškai praleidžia laiką už
kandžiais ir žaidimais. Da
bar yra naujų narių vajus. 
Jaunimas kviečiamas rašy
tis į chorą. Naujoji pirmi
ninkė p-lė M. Augustinaitė 
ir visa valdyba deda pa
stangas išauginti chorą į 
vieną didžiausių apylinkėje. 
Sekmadienį, kovo 30 d., vi
sas choras važiuoja į Union 
City, N. J., pamatyti Kris
taus Kančios vaidinimą.

SĄJUNGIEČIŲ PARAMA

d Maskva planuoja

Kovo 23 d. Moterų Sąjun
gos 35 kuopa šv. Jurgio 
par. salėje turėjo suruošu- 
si žaidimų laimėjimų vaka
rėlį, kuris skirtas „Ameri
kos” paramai. Atsilankė nuo
širdus „Amerikos” bičiulių 
būrelis. Vadovavo pirm. M. 
Brangaitienė. Buvo atsilan
kę kleb. kun. K. Paulionis 
ir kun. V. Pinkus. „Ameri
kos” redaktorius pareiškė 
dėkingumo žodį rengėjoms 
ir atsilankiusiems.

liti tautos išdavi-Parapijos bažnytinis kon
certas kovo 23 d. praėjo ne
paprastai gražiai ir įspūdin
gai. Vyskupijos choras, pre
lato Bracken vadovaujamas, 
puikiai sugiedojo žavias baž
nytines giesmes. Mūsų cho
ras, varg. P. Dulkės veda
mas, irgi giedojo. Buvo solo, 
vyrų choras, vargonų solo.

Bažnyčios vargonai davė 
puikiausius garsus, kai juos 
valdė Charles Lauria.

Viskas buvo gražu, bet 
dar būtų buvę gražiau, jei 
žmonių buvo atsilankę dau
giau. Reikėjo, kad bažny
čia būtų buvus perpildyta.

PREZIDENTAS SMETONA 
JAU WASJHNGTONE

Lietuvos Prezidentas An
tanas Smetona su žmona, 
paviešėję savaitę Dr. Jono 
Valuko šeimoje, kovo 23 d. 
išvyko į Washingtoną, kur 
apsistojo Lietuvos atstovy
bėje.

Kovo 23 d. p.p. Valukai 
savo namuose suruošė jau
kias išleistuves, kuriose da
lyvavo apie 40 asmenų. Gar
bės svečiai su visais atsi
lankiusiais maloniai pralei
do laiką. Pasidalinta įspū
džiais, padainuota lietuviškų 
dainų. Artistės B. Darlys 
(Drangelienė) ir M. Kižiūtė, 
stud. Viktorijai Valukaitei 
akompanuojant, padainavo į- 
vairių dainų.

Viešėjimo metu preziden
tą aplankė daug asmenų, 
lietuvių ir kitataučių. Sve-

Šv. Vardo draugijos ben
dra Šv. Komunija pripuola 
Velykų Dieną. Nariai ga
lės eiti bet kurių mišių me
tu, kaip tik patogiau. Su
sirinkimo tą dieną nebus.

Šv. Vardo draugijos ba
liaus, kuris bus gegužės 23 
d., bilietai jau pardavinėja
mi. Kaina 25c. Įsigykite 
juos iš anksto. Bus tai ne
paprastas pavasario balius.

Trečiadienio vakarais lai
mėjimai ir krepšinis vyksta

Žaidimus sėkmingai pra
vesti daug pagelbėjo jaunuo
liai J. Rubliauskas ir S. 
Jakupčionis.

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.

PILIETYBĖS PAMOKOS”

Gražiai išleista knygutė 
„Pilietybės Pamokos” gali
ma gauti „Amerikos” admi
nistracijoje, 222 So. 9th St., 
Brooklyn, N. Y. Knygutės

I kaina 35c.

DOMENICA ROMANO
Bath Ave., Brooklyn, N. Y.

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

N. Y.

daro kankinį 
vado Brow- 

’istas ketve- 
kalėjimo užPr~ 

kaip ir vi- 
mirtingieji. Pa^ar.

u melagystėmis
J tikriausiu ,,mu-ra^i> 1 

Girdi, policijos Įm4 a^e 
jam kaukę, iLietuvi 
negalėtų nu-Į^a • • • 

ir parodyti vi- 
3kia drąsa nusi- Nepa 

šviečia. Gabalia 
buvo kitaip: ”^as. a 

munistų vadas ų jr^’5 
veidą nosinėj dėti m’ 

leisti fotogra- p ^as 
paveikslų. Na, Ši „ 

, susilaul
šių. 1 

formacijų biuras asmuo 
FM Anglijoje su- pydama 
« lenkų lakūnų naudoti 
pavadinta Vilniaus vasario 
p žinutė, bet la- tuvos r 
pa-lenkai ne asmuo 
r išnoko ir beveik lerį. 
įniršo. Bet

di-i j o. perdaug klausti*
į11 kad jie ra mus tie
Brooklyn, N. _ mingai

'į 11 medžiaginius? I ba.

HAvemeyer 8-
RALPH KR

FOTOGRAFE
65 - 23 GRAND

Maspeth, N. Y.

Pirkit Anglis

LISAUSKO
KOMPANIJOJ

(Kleen Kol Coal

306 Union
Brooklyn, N. Y

Tel. EVei’green 7-7550

LIETUVIŠKAS.

RESTORAW
BAB & GRILL I 

Gaminam valgius am4 
niško ir lietuviško stR 
Čia taip pat galima i 
Amerikos išdirbimo J 
portuotų degtinių, v« 

vynų ir gero alaus-J 

Joseph Zei(W 
Savininkas

Brooklyn, N. Y.
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