
Valuk
Street

jtrika
TOJAS)
Street

Kovo ■ March 28 į

-------- - ’augo” sukaktis,
TeL EVetgteeji kosi sutarčių ..

valant skva „užmiršo.”
»kankinill”

6-8vOko neužmiršo.
šventadieniaijTI

AMERIKOS LIETUVIŲ KATA
LIKŲ VISOMENINIO IR 
KULTŪRINIO GYVENIMO 

SAVAITRAŠTIS.
EINA KAS PENKTADIENĮ AMtRI

1739 SO. HALSTED ST.
FILSEN STA.

CHICAGO. TT.T,

—

PUBLISHED BY LITHUANIAN 
UNIVERSAL BUREAU, INC.

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

Tel: STagg 2-2133

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

et, E.
Villiamsburgh Bridge Plaza)

TeLEVeWyo 31 d. sukako lygiai 
VAUN^tetai, kai „Draugas” uo- 

a tlieka lietuvių katalikų 
PenktadkiiSienes dienraščio tar- 

Sukakties dieną „Drau- 
taip pasisakė: 
rbsime už Amerikos 
įo gerovę laisvoje ir 
:ratiškoje Amerikoje, 
,me už lietuvio teises 
krašte ir triūsime už 
ioniškąjį socialinį tei
ną.” 
lirdies sveikindami su- 
rininką „Draugą,” lin- 
jam nepalaužiamai te- 
avo didingame darbe, 
įsio pasisekimo „Drau- 
ridėjams ir visam jo 
i

4-7142

-DAINIŲ PALO®;
GERIAUSIOS RŪŠIES

Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chotį 
tūs—vakariene Geriau^. >sla vijos naujoji vy-
ūntas namie iš geriausios Smetoną;nPnori laikvticj kn 
Parengimams priimami užsakymai įt . nyPori laiKycis KO-

Juozas Cinkus
iet,

■ d. Vienoje pasirašy- 
itarties, kurios doku- 

Bn»s sudarė buvusios vy- 
^bės vadovai. Vokie-

l that License No. NOTICE is hereby -. ^Okia, kad JugOSlaVl-
___ :____J . DT ion*! k— k V ....to the undersigned | RL 1803 has be® į; 

retail under Section to sell beer, wins ‘ 
■erage Control Law Section 107 of the L ,, 
ough of Brooklyn, I trol Law at 629 
i consumed <~ 1 D—r~-

ZZUTO & I ' STRAND n?
BURGIA 629 Fulton St,

Brooklyn, N. Y. -----
-----------  I NOTICE is hereby į,

RL 1165 has be® fe , 
n that License No. Ito sell beer, wiMnj, [ 
I to the undersigned Section 107 of the įl 
iquor at retail under I trol Law at 406 ft ■

žo sutartį, tarptauti- 
asižadėjimus ir 1.1.

25 d. pasirašyta su- 
visiškai nesaisto Ju- 
jos, nes ji turėjo bū- 
[virtinta Jugoslavijos 
atstovų rūmų, ko dar 

>holic Beverage Con-1 of Brooklyn, Coįhll -na ria rxzf o Tni o-i 
ht St., Borough of | smned on the prja PaaaryLa- J-^lgl, V 16- 

iartis Jugoslavijai dar 
iloma. O jeigu ir bū- 
;sigaliojus, tai tik ne 

vyriausybei šū- 
tarptautinių pa- 
laužymus.
buvo patvirtinu-

rigs, to be consumed B LUNCH C
I 406 Flatbush Are. į 

CNDTNER ------ _
Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby P 

------------  RL 4142 has tea fe 
to sell beer, wise b : i . “ 

en that License No. Section 107 of th; u IT OS 
d to the undersigned trol Law at 651 Jia J 
liquor at retail under Brooklyn, County of b ELTDie 
roholii Beverage Con- on the premises. ~ 
ish Ave.. Borough of Į VINCENT Ij 
ings, to be consumed 654 Jamaica Are,
:elly notice is SU

Brooklyn, N. Y. RL 4182 has lea fe

imu 
etija 
s kartus Lietuvos-------------- to sell beer, wire uj; , . ,

xv x T- xt Section 107 of th ik bos sienas, o 1939 m. ven that License No. I trol Law at 178 Ssl . ’ . v
ed to the undersigned Brooklyn, Comity dE (leneSį pareikalaVO IS 
liquor at retail under on the premises. - t t v,

coholic Beverage Con- ROS OS KlaipedOS kraSLO.
3rd St., Borough of 178 Sheffield Are, , . , . v.
lings, to be consumed -------- atsitiko SU VOkieClU

NOTICE is beidy p , , . - j • t i •
'reeman rl 4947 hasbeais ytais pažadais Lenki-

Brooklyn, N. Y. | to sell beer, wine si
---------------  section in of ts Andiiai. Belg-iiai, Da- 

.. I trol Law at 7W feK 

on the premises. | 
PAIffil 

700 Henry St,

NOTICE is hereby p : 
RL 1296 has tea is I 
to sell beer, tosbIi j 
Section 107 of th t : 
trol Law at 311 Ir 
BrOoklyn, County dlĮ 
on the premises. 

JUCHE
324 Deyoe St,

notice u bereh pfnkamu ir skubių iš- 
RL 4128 has bea s .-j-- • j ■
to seii beer, via e Maskva atidžiai dai- 
Section 107 of tie H . . . .
trol Law at 349 Ce f ‘
Brooklyn, County d 1 

' on the premises.

iven that License No. Į Brooklyn. County cltf^Orvegi] ai ? 
ued to the undersigned 1, “
I liquor at retail under 
Jcoholic Beverage Con- 
,6 Nostrand Ave., Bo- 
lounty of Kings, to be 
raises.
T. MULLIGAN,.
.ve., Brooklyn, N. Y.

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

RESTAURANT. INC.
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
id liquor at retail under 
Alcoholic Beverage Con- 
Grand St., Borough of

Kings, to be consumed

1 SUTKUS 
Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
ssued to the undersigned 
jid liquor at retail under

Alcoholic Beverage Con- 
4th Ave., Borough of

I Kings, to be consumed

NE CAFE. INC.
Brooklyn, N. Y.

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

Alcoholic Beverage Con- 
.ckaway Ave., Borough of 
if Kings, to be consumed

T. QUARITIUS 
e., Brooklyn, N. Y.

r given that License No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
e Alcoholic Beverage Con- 
Nassau Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

UST GERKE 
ie, Brooklyn, N. Y.

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

ie Alcoholic Beverage Con- 
Grand St., Borough of 

of Kings, to be consumed

EPH ZEIDAT
Brooklyn, N. Y.

by given that License No. 
i issued to the undersigned 
! and liquor at retail under 
he Alcoholic Beverage Con- 
Manhattan Av., Borough of 
of Kings, to be consumed

DOR KURYLAS
Ave., Brooklyn, N. Y.

by given that License No. 
:n issued to the undersigned 
e and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Con- 
,7 Fulton St., Borough of 
y of Kings, to be consumed

RESTAURANT, INC.
Brooklyn, N. Y.

eby given that License No. 
■en issued to the undersigned 
ne and liquor at retail under 
the Alcoholic Beverage Con- 

I Bogart Street, Borough of 
:y of Kings, to be consumed

IE LEISENHEIMER
.et, Brooklyn. N. Y.

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

the Alcoholic Beverage Con- 
42 Myrtle Ave., Borough of 
ty of Kings, to be consumed 
s.
WARD NOCELLA
e-i Brooklyn, N. Y.

■reby given that License No. 
>een issued to the undersigned 
ine and liquor at retail under

the Alcoholic Beverage Con- 
18 Tompkins Ave., Borough of 
ity of Kings, to be consumed
B.
1AHAM ROTHMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

[va nesnaudžia. Tie- 
,užmiršo” pasveikinti 
Jugoslavijos vyriau- 
iet tas užmiršimas la- 
.kalingas. Mat, bau- 
1 Berlynas nepadary-

stengiasi spręsti, kur 
linksta.

įmingąs mūsų ben- 
rio iš pietų Europos 

spausdinamas šia- 
Jieryje. Jame nurodo- 

Br°iokiZ čU'iiUd Maskva planuoja 
i i Sovietų Lenkijos 
iką. Vokiečiai užlei- 
ršuvos generalguber- 
tę. Vilnius šuo me
rkiai lenkinamas; į 
gę lenkai pripažinti 
siais piliečiais.

d-b-a to 
349 Central Avi,

NOTICE is hereby f 
RL 1832 has tea £ 
to sell beer, via is 
Section 101 el IŠ - 
trol Law at 111 I'- 
1 ..
on the premises .

JOSEFS' 
d*ba JoeU 

110 Dwight St,

Telephone
EV 7-1610

JOSEPH!
REAL £8$

andlffl- .
MorWwi’ Salv°Ja JaleC-
496 Grand St 
Residence: 
87-34 90th St1

j kiti tautos išdavi-
i

Entered as Second-Class matter March 16, 1934 at the Post 
Office at Brooklyn, N. Y. under the Act of March 3, 1879 METAI IX. (-‘PENKTADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 4 d., 1941 m. Nr. 14 (372) Kaina 5 c.ANGLAI SUČIUPO ITALŲ LAIVUS

Anglų karo laivynas ilgai 
laukė geros progos susitik
ti su italų laivynu, bet ita
lai vis išsisukdavo ir slap- 
stydavosi. Tik pernai me
tų gale anglai buvo užklu
pę italų laivus jų pačiame 
uoste, kur kelis italų laivus 
labai sužalojo, nors ir nė 
vieno nepaskandino. Po to 
ir vėl neteko susitikti. Bet 
ta seniai lauktoji anglams 
proga pasitaikė praeitos sa
vaitės gale — kovo 27 d. 
naktį. Mūšis tęsėsi tik dvi 
valandas, nuo 10 vai. vaka
ro iki vidurnakčio, o jo da
viniai labai baisūs Italijai. 
Anglai nuskandino tris šar
vuotlaivius, kiekvieną po 10,- 
000 tonų ir du laivus nai
kintojus (vienas 1,729 tonų, 
antras — 1,449 tonų). 35,000 
tonų kovos laivas ,,Vittorio 
Veneto” labai apgadintas ir 
jo likimas neaiškus. Trys 
vokiečių lėktuvai nušauti. 
Daugiau nei 900 italų jūri
ninkų paimta į nelaisvę. 
Apie 3,000 italų jūrininkų 
žuvo vandenyno gelmėse; 
anglai norėjo išgelbėti kiek 
galima daugiau skęstančių, 
bet gelbėjimo darbą trukdė 
vokiečių karinai lėktuvai, 
šaudę anglų laivus.

Šiuos nuostolius italai ofi
cialiai pripažino, bet jie pa
darė ir pastabą, kad mūšy
je labai sugadintas vienas 
anglų laivas. Anglai pažy
mi, kad nė vienas jų laivas 
nenukentėjo ir nė vienas jų 
jūrininkas nežuvo. Tik du 
anglų lėktuvai dingę.

Italų laivus, netoli Grai
kijos Kretos salos, pastebė
jo vienas anglų laivas. Ita
lų laivynas norėjo paimti šį 
laivą ir leidosi vytis. Tuo 
pat metu anglų laivo kapi
tonas pranešė radiografu ne
toli buvusiam anglų laivy
nui apie pramatomą gerą 
grobį, 
laivo 
italai 
anglų
skubėjęs į talką. Anglų šū
viai buvo labai taiklūs. Ita
lų laivai paskandinti vienas 
po kito. Apie liūdną italų 
jūreivių likimą anglai pra
nešė radiografu Italijos lai
vyno štabui, nurodydami 
mūšio vietą ir patardami at
siųsti Raud. Kryžiaus lai
vus 
nes 
bą 
vai.

Apgaulingo anglų 
traukimosi priežastį 
per vėlai suprato — 
laivynas jau buvo at

skęstančiųjų pagalbai, 
anglams gelbėjimo dar- 
sulaikė vokiečių lėktu-

Lietuvos Prezidentas Washingtone
Washington, D. C. (L. Sp. 

Ž.) — Lietuvos Prezidentas 
Antanas Smetona čia atvy
ko kovo 23 d. Aukštuosius 
svečius pasitiko Baltimore j e 
Lietuvos ministeris P. Ža- 
deikis. Ten pat, Baltimorė- 
je, buvo susirinkęs būrys 
vietinių lietuvių pasitikti ir 
pasveikinti.

Washingtono stotyje ma
tėsi p. Žadeikienė su dukre
le, Pasiuntinybės personalas, 
Latvijos ministeris Bilma- 
nis su žmona ir Pasiuntiny
bės personalu, buvęs Latvi
jos įgaliotas ministeris Lie
tuvai p. Ekis su žmona ir 
sūnumi, Estijos 
sienių 
Pusta 
buvęs 
tuvių
ne valdyba bei 
draugijos narių su pirmi
ninku Supeniu, kun. Giedra, 
p. Kizevičiūte ir 
merikos-Balti j os 
valdovybė ir eilė 
apie 60 asmenų.

Stotyje matėsi vietinės 
spaudos laikraščių korespon
dentų, su kuriais p. 
zidentas 
ti.

Kovo 
spaudoje

buvęs už- 
ministeris, 
ir sūnumi, 
King, Lie-

reikalų 
su žmona 
senatorius
draugijos Washingto-

didžiuma

to atvaizdas su atitinkamais 
aprašymais. „Washington 
Post” pažymėjo p. Preziden
to posakius: „Tikėjimas yra 
didelė jėga. Aš esu įsitiki
nęs, kad Lietuva vėl bus 
laisva. Pasipriešinimas pa
čioje Lietuvoje vyksta ir 
tęsis tol, iki mūsų Šalis iš
silaisvins.”

Atvykimo dieną Pasiunti
nybėje įvyko užkandis šiau
resniame ratelyje, kuriame 
matėsi ir kitų Pabaltės val
stybių bei vietinių lietuvių 
draugijų atstovai.

Kovo 25 d. 4 vai. p.p. 
Prezidentas suteikė žurnalis
tams pasikalbėjimą. Be vie
tos žurnalistų, dalyvavo svar
biausių spaudos agentūrų at
stovai

Lietuvos Komunistai fisai Neauga
SUKILIMAS JUGOSLAVIJOJE PAVYKO

Belgradas. — Jugoslavijos 
vyriausybės, kuriai vadova
vo princas Povilas, pasira
šymas sutarties su Vo
kietija, Italija ir Japonija 
sukėlė valstybėje didžiausio 
nepasitenkinimo bangas. 
Miestuose ki!<j> didžiulės pro
testo eisenos, susirinkimai. 
Visur šaukta prieš Vokieti
ją ir prieš sutartį pasira
šiusią vyriausybę. Sutartis 
buvo pasirašyta kovo 25 d. 
Vienos mieste, dalyvaujant 
pačiam Hitleriui.

Kovo 27, d. anksti rytą 
Jugoslavijoje jau buvo nau
ja vyriausybė. Kariuomenės 
vadai su aviacijos viršinin
ku Simovičium įvykdė per
versmą. 17 metų karalius 
Petras II pasiskelbė užimąs 
sostą, kurin, pagal ankstes
nius įstatymus, jis galėjo į- 
žengti tik šių metų rudenį, 
kai susilauks 18 metų. Iš
leistas tautai atsišaukimas, 
kuriame jaunąs karalius pa
siskelbia užimąs sostą ir sa
varankiškai vadovausiąs val
stybei. Netrukus katedroje 
jis priėmė iškilmingą prie
saiką. Nauju ministeriu pir
mininku pasiirtas generolas 
Simovič. Vyriausybė suda
ryta iš visų partijų ir tau
tinių grupių. Daugiausia vy
rauja serbai, nes jų vado-

ka- 
šei- 
Po- 
Vi- 
di- 

per-
Vokiečiai ir italai

vybėje perversmas įvykdy
tas.

Buvusios vyriausybės svar
bieji pareigūnai suimti. Prin
cui valdytojui Povilui, 
raliaus dėdei, leista su 
ma išvykti į Graikiją, 
vilo žmona yra graikė, 
same krašte pasireiškė 
delis pasitenkinimas 
versmu,
gavo savo vyriausybės įsa
kymą skubiai išvykti iš Ju
goslavijos. Balandžio 1 d. 
visi vokiečiai ir italai jau 
buvo išsikraustę.

Vyriausybė išleistame at
sišaukime kviečia gyvento
jus laikytis ramiai, nevyk
ti iš gyvenamų vietų, ta
čiau būti pasiruošusiems 
ginti savo tėvynę. Kariuo
menė padidinta papildomais 
naujokais. Jugoslavijos ar
mija siekianti 1,200,000 ka
rių.

Jugoslaviją sudaro trys 
tautos — serbai, kroatai ir 
slovėnai. Serbų daugiausia. 
Anksčiau jie nenorėjo pri
pažinti autonominių teisių 
kroatams, kurių yra beveik 
penki milijonai. Prieš dve- 
jis metus kroatų skriaudi
mas sustabdytas ir kroatai 
dalyvavo vyriausybėje, o sa
vo gyvenamoje teritorijoje 
turėjo autonominę santvar-

niekam

FORDO DIRBTUVĖSE STREIKAS
Detroit. — Automobilių'feiti. 

darbininkų sąjunga, priklau
santi CIO, balandžio 1 d. 
paskelbė streiką Fordo dirb
tuvėse, kur dirba 98,000 dar
bininkų. Streiko tikslas — 
priversti darbdavius pripa
žinti uniją ir kolektyvines 
derybas. Pradžioje streikas 
turėjo lyg ir „sėdėjimo” po
būdį, nes nakties metu dir
bą darbininkai atsisakė iš
eiti iš dirbtuvės ir atėję dar
ban darbininkai negalėjo į-

kitais, A- 
draugijos 
kitų, viso

UŽIMTI SVETIMI LAIVAI
mistai daro kankinį 
buvusio vado Brow- 
:urs nuteistas ketve- 
netams kalėjimo už 
įgavystes, kaip ir vi- 
kalteliai mirtingieji, 
pi ir melagystėmis 

....—i jį tikriausiu „mu- 
” Girdi, policijos 
į uždėję jam kaukę, 
ografai negalėtų nu
putoti ir parodyti vi
ri, kokia drąsa nusi- 
š veide šviečia.

; krųjų buvo kitaip: 
is” komunistų vadas 
idengė veidą nosine, 
amas leisti fotogra- 
iti jo paveikslų. Na, 
:ankinvs?

HAveit
RALPH

LISA$ 
KOH! 

(Kleen &

Brrf

Tel.

Pre-
malonėjo pakalbė-

24 d. Vašingtono 
buvo p. Preziden-

Dabar geriausia proga per
žvelgti praeitis ir numatyti 
taiki, aiški, be nesusiprati
mų ateitis. Čekai tai daro. 
Lietuviai — laukia ir 
kia . . .

lau-

.” St. 
šūkis:

. informacijų biuras 
kad Anglijoje šu

nauja lenkų lakūnų 
a, pavadinta Vilniaus 
^laža žinutė, bet la
iminga — lenkai ne 

portuott) išmoko ir beveik 
vynl- įpamiršo.

TpgtĮli ir galima perdaug 
J j,: lenkus, kad jie vis 

lietuvių turtus — 
ir medžiaginius?

bjh1
Gaminau,'; 
niško ir 
Čia taip F
Ameriką 
pvx V**" - <

vyiF

411*

Nepatiko „Vienybei 
Gabaliausko mestas : 
„Kas aukoja, tas vaduoja.” 
Girdi, visuomenė galinti pra
dėti murmėti: „Kas aukoja, 
o kas eikvoja ...”

Ši „V-bės” pastaba jau 
susilaukė tam tikrų atgar
sių. Mums parašė vienas 
asmuo iš New Yorko, pra
šydamas paklausti, kur su
naudotos „V-bės” koncerte 
vasario 23 d. surinktos Lie
tuvos reikalams aukos, 
asmuo ten davęs vieną 
lerį.

Bet ar tinka mums 
klausti? Siųskit paklausi
mus tiems, kurie taip iškil
mingai apie eikvojimus kal
ba.

Tas 
do-

pa-

Praeitą sekmadienį, kovo 
30 d., J.A.V. valdžia pada
rė vieną staigmeną Vokieti
jos ir Italijos vyriausybėms. 
Labai staigiu ,,blitzkriego” 
žygiu Amerikos pakraščių 
policija užėmė 28 italų ir du 
vokiečių laivus, buvusius A- 
merikos uostuose. Šiam 
veiksmui panaudotas 1917 m. 
įstatymas, kurs draudžia 
svetimų valstybių laivų įgu
loms atlikti sabotažą ir ki
tokį naikinimo darbą savo 
laivuose, kai jie stovi Ame
rikos uostuose. Vyriausybė 
turėjo žinių, kad keliuose 
laivuose vykdomas sabota
žas, kad keli laivai viduje 
jau gerokai apgadinti.

Iš visų italų ir vokiečių 
laivų jūrininkai iškelti ir 
paruoštas jiems kaltinimo 
aktas, kuris palies 755 ita
lų jūrininkus ir apie 100 
vokiečių. Jie kaltinami vyk
dę sabotažo darbus.

Užėmus italų ir vokiečių 
prekybinius laivus, panašiai 
pasielgta ir su danų lai
vais. Užimtų italų laivų to
nažas siekia 168,755; vokie
čių — 9,087 tonai ir danų 
— 118,853 tonai. Laivai bu
vo įvairiuose uostose.

Jungtinių Amerikos Val
stybių vyriausybės pavyz
džiu pasekė ir pietinės Ame
rikos respublikos, kaip Mek
sika, Venecuela, Peru, Čili

ir kitos. Visur užimti Itali
jos ir Vokietijos laivai.

Italijos ir Vokietijos at
stovai Washingtone įteikė 
valstybės departamentui pro
testus, bet į juos nekreipia
ma dėmesio, nes laivams už
imti naudotasi veikiančia 
teise, kuri visą laiką buvo 
gerai žinoma tiek Italijai, 
tiek ir Vokietijai.

Streikuotojai vėliau 
prisigabeno daug pikietuoto- 
jų ir užblokavo visus dirb
tu vėn įėjimo vartus auto
mobiliais ir įvairiais daik
tais. Prie vartų buvo sun
kių susirėmimų; yra ir su
žeidimų.

Michigan gubernatorius 
buvo paprašytas atsiųsti val
stybės miliciją tvarkai pa
laikyti. Vėliau dirbtuvėse 
pasilikę darbininkai išėjo, 
palikdami dirbtuvę darbda
vių žinioje. Netrukus buvo 
pramatyta turėti darbininkų 
balsavimą, kuriame jie būtų 
turėję progą pasirinkti dar
bo federaciją, CIO arba ne
priklausomą, tik Fordo dar
bininkų uniją. Tuo reikalu 
laukta iš vyriausybės tarpi
ninkavimo. Fordas buvo pa
daręs atitinkamų nuolaidų.

Kaunas. — Vasario pra
džioje Kaune kelias dienas 
posėdžiavo penktasis Lietu
vos komunistų partijos su
važiavimas. Jis pavadintas 
penktuoju, nes pasirodo, kad 
jau anksčiau buvę susirinkę 
keli išdavikai, kurie dar anks
čiau rausėsi po nepriklauso
mos Lietuvos pamatais. Ir 
tik atėjus maskolių raudo
najai armijai, Lietuvos bol
ševikai galėjo išeiti į vie
šumą. Tad šis suvažiavimas 
pavadintas „pergalės suva
žiavimu.” Net ir pavadini
me bolševikai neparodė ori
ginalumo, nes nacionalsocia
listų suvažiavimai ir buvo 
vadinami „pergalės” vardu.

Kodėl bolševikų partija 
vadinasi „Lietuvos,
neaišku. Be saujelės tokių 
„geriausiųjų sūnų,” kaip Pa
leckis, Gedvilą ir kompani
jos, suvažiavime dalyvavo 
vien maskoliai ir žydai. Su
važiavime dalyvavo 294 žmo
nės, bet iš jų net 58 dele
gatai, kaip rašo „Tiesa,” 
„apdovanoti Tarybų Sąjun
gos ordinais ir medaliais.” 
Nei vienas Lietuvos pilietis 
ligšiol sovietiškais ordenais 
nėra apdovanotas, tad šie 
58 „Lietuvos” delegatai bu
vo maskoliai. Bet tai buvo 
tik „apdovanotieji,” o kur 
visa maskolių gauja, kurie 
ordenų dar nesusilaukė!

Į suvažiavimo prezidiumą 
buvo pasodinti tokie „Lie
tuvos” delegatai: Gladkov, 
Dibrova, Kleineris, Lochma- 
tov, įeik Meskup, Morozov, 
Nikolajev, Pozdniakov, Ru- 
denka, Tiurin, Fedorenko, 
Šabalov, Šumilov, Šupikov 
ir kt. Į sekretoriatą pate
ko tik du žmonės su lietu
viškomis pavardėmis; o li
kusieji vadinasi taip: Vinic- 
kis, Danilov, Zimanas, Iva
nov, Kurojedov, Maimin, Pa
raščenko, šochotas. Manda
tų komisijoje matome tokius 
„Lietuvos” delegatus: Ru
dakov, Aizin, Nikitin, Sirot
ko, Čekušin ir 1.1. Redakci
nę komisiją sudarė: Dilma- 
nas, Bordonaitė, Farberov, 
Procenko, Sausas, Chodosai- 
tė, Jacovskis ir • du žmo
nės su lietuviškomis pavar
dėmis.

Tad šitokių „Lietuvos” 
delegatų vadovaujamas, Lie
tuvos bolševikų partijos su
važiavimas ištisas kelias die
nas posėdžiavo.

Suvažiavimą atidarė par
tijos sekretorius Sniečkus. 
Pamename, kad bolševikai 
visur skelbia, kad „buržua
zinės Lietuvos kalėjimuose 
sėdėjo tūkstančiai geriau
siųjų Lietuvos sūnų,” o štai 
„draugas” Sniečkus viso su
važiavimo akivaizdoje pa
reiškė, kad „šimtai parti
jos narių buvo įmesti į ka
lėjimus ir koncentracines 
stovyklas.” Iš kitos pusės 
oficialiai skelbiama, kad „79 
delegatai už revoliucinę veik
lą kalėjo buržuazinės Lie
tuvos kalėjimuose ir koncen
tracijos stovyklos.” Taip pa
reiškė „draugas” Niunka. 
Kaip matome, tarp „tūk
stančių” ir net „šimtų” yra 
didelis kelias iki 79 kalėji
me sėdėjusiųjų delegatų . ..

Sensacingai skamba Snieč
kaus paduoti skaičiai apie 
Lietuvos bolševikų partijos 
narių skaičių. Pasirodo, kad 
šių metų sausio 1 dienai ji 
turėjo — 2,504 narius, iš jų 
863 priimti raudonajai ar
mijai atėjus Lietuvon. Rau
donosios armijos karių Lie
tuvoje yra 500,000.

Naujan išrinktajan bolše
vikų partijos centro komi- 
tetan įeina Aizinas Chaimas, 
Bieliauskas F., Bagočienė O. 
Batruško P., Čiblis M., Da
nilov L., Dibrova P., 
džiulis K., Filipavičius 
Gedvilas M., Gladkov 
Gridin N., Gridalavičius
Guzevičius A., Ivanov^—E— 
Junča - Kučinskas M., Klei
neris A., Kondrotas A., Ku
rojedov V., Leonas - Pušinis 
B., Lochmatov V. M., Mai
min Šiom, Meskup įeik, Mo
rozov V., Nikolajev S., Niun
ka

Di- 
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P. 
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ANGLIŲ KASYKLOSE NEDIRBAMA

MILIJONAI GINKLŲ 
ANGLIJAI

Washington. — Valstybės 
departamentas pranešė, kad 
sausio mėnesį iš Amerikos 
nusiųsta Anglijai įvairių 
ginklų už 31,415,000 dole
rių. Be to, tą patį mėnesį 
anglai gavo leidimus nau
jam 118,045,629 dolerių ver
tės ginklų siuntiniui.

Tuo pat laiku iš Londo
no pranešta, kad nuo 1940 
m. balandžio 1 d., iki šių 
metų kovo 31 d. Anglija iš
leido 15,468,982,680 dolerių. 
Per tą laiką paprastų paja
mų vyriausybė turėjo 5,635,- 
468,388 dol.

New Yorko valstybėje gy
vena ketvirtadalis šios šalies 
nepiliečių — ji,211,329 asme
nys. 40 nuošimčių vėliausiai 
atvykusių enjigrantų apsigy
veno New Yorko valstybėje.

Balandžio 1 d. trylikoje 
valstybių sustojo minkšto
sios anglies kasyklų darbas. 
460,000 darbininkų nestojo 
į darbą, nes kasyklų vado
vybės nepasiekė susitarimo 
su darbininkų atstovais. Su
tartis galiojo tik iki balan
džio 1 d. Kadangi nauja 
nesudaryta, o senoji nepra- 
tęsta, tad darbininkų unija 
paskelbė, kad darbininkai 
neis dirbti. Svarbiosios de
rybos vestos New Yorke. 
Angliakasių atstovams va
dovavo pats unijos vadas 
Lewis.

Angliakasiai reikalavo pa
didinti dienos atlyginimą 
vienu doleriu, pagerinti dar
bo sąlygas ir užtikrinti į 
metus bent 200 darbo die
nų. Darbdaviai, rašant šiuos 
žodžius, buvo sutikę padi
dinti atlyginimą, o unija su
tikusi nereikalauti 200 dar
bo dienų garantijos.

Šiemet pajamų mokesčių 
federalė valdžia New Yorke 
surinko dvigubai daugiau,

ASMARA PATEKO
ANGLAMS

d. 
sos- 
pa- 
As- 
už- 
pa-

Kairas. — Balandžio 1 
italų Eritrėjos kolonijos 
tinė, Asmaros miestas, 
teko į anglų rankas, 
maros kritimas beveik 
tikrino visos Eritrėjos 
tekimą į anglų valdžią.

Dabar anglams visi keliai 
laisvi į Etiopijos sostinę, 
Adis Ababa, kur liūdnas li
kimas laukia 150,000 italų 
karių ir civilių gyventojų. 
Manoma, kad Haile Selassie 
veikiai pasieks savo sostą.

VALSTYBINIS CIRKAS
Kaunas. — Sovietinė spau

da praneša, kad komisarų 
taryba nutarusi organizuo
ti valstybinį cirką.

Reikia manyti, kad į tą 
cirką, gastrolėms atvyks ir 
„genialusis” Stalinas lietu
viškųjų komunistų dresiruo
toju, o Paleckiai su Gedvi
lais vadins 
menis.

klaunų vaid-

Macijauskas, K.
I. T. Solovjov, J.
Žolneris.
komiteto pirmuo-

V., Oliakas P., Paleckis 
Paraščenko N., Petraitis 
Petrauskis A., Požerienė
Preikšas K., Pundžius 

Rudakov M., Rudenko P. 
Sirotko N. I., Sniečkus 
Stimburys J., Sabalo v

S. I., Šklėris S., Šumauskas
M. , Šupikov D. E., Tamule
vičius T., Riurin A. A., Va
siliauskaitė M., Vingeraitė 
Sora.
Kandidatais į centro komi
tetą išrinkti: Abramov A. 
E., Afonin M. A., Babkov 
P. A., Baranauskas B., Ber- 
zakaitė D., Bordonaitė M., 
Dilman lV. A., Fedorenko N. 
L, Gruodis J., Jadogalvis I., 
Jakovlev P. M., Nikitin P.
N. , Perov M. A., Popov A. 
N., Sorokin M. F., Šumilov

Į revizijos komisiją išrink
ti: L. Chodos - Aleksandro- 
vič, A. T. Daušukevič, B. 
Fridmanas, S. A Glamaz- 
din, F. Kraštinis, P. Kun
činas, J.
Masenis, 
Zipris, S.

Centro
ju sekretorium paskirtas A. 
Sniečkus, antruoju sekreto
rium— įeik Meskup; sekre
torium kadrų reikalams — 
N. Gridin, sekretorium pro
pagandos reikalams — A. 
Preikšas. Centro biuro na
riais paskirti: A. Sniečkus, 
įeik Meskup, N. S. Gridin, 
K. Preikšas, M. Gedvilas, J. 
Paleckis, D. šupikov, A. Gu- 
zevičius, V. I. Morozov, P. 
A. Gladkov, J. Grigolevičius. 
Instrukcinio skyriaus vedė
ju paskirtas D. šupikov, že
mės ūkio skyriaus — K. Di
džiulis, jo „pavaduotoju” — 
Nikitin, pramonės ir trans
porto skyriaus — Čiblis, ka
rinio skyriaus — P. M. Ja
kovlev, mokyklų skyriaus — 
J. Zdanavičius, prekybos sky
riaus vedėju — Šlioma Mai- 
min.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raitus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raitai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlslunčlama pašto ženklų.

LENGVIAUSIA — KRITIKUOTI

Lietuvos vadavimo darbui ieškoma įvairių planų, kad 
būtų tiksliau patarnauta tautai. Visi pripažįsta, kad ypa
tinga pareiga tenka lietuviams amerikiečiams, turintiems 
patogias sąlygas veikti. Čia gyvena didelė tautos dalis, 
čia lietuviai geriausiai organizuoti, daugiausia medžiagi
niais ir kultūriniais turtais apdovanoti. Bet čia dar neišsi
judinta aiškiam tikslui, nes vis nepasirenkama aiškių ir 
įmanomų priemonių darbui.

Savo siūlymus labai aiškiai ir gyvai yra išdėstę prof. 
Pakštas ir St. Gabaliauskas. Susilaukta pastabų, deja, dau
giau privačiai, o ne spaudoje. Daugiausia bene jų pasiro
dė „Vienybėje,” kur net kelis straipsnius paskelbė nau
jas tautininkiškos spaudos bendradarbis, pasirinkęs Vitant 
vardą. Paskutiniame straipsnyje Vitant apgailestauja, kad 
„p. St. Gabaliauskas, nauja inteligentinė pajėga Ameri
kos lietuvių tarpe, palinko į taip didelį vienašališkumą,” 
nes jo siūlymas nepatenkina tautininkų. Tokiu pat leng
vumu galime pasakyti: labai gaila, kad Vitant, nauja in
teligentinė pajėga, pasirinko visiškai nekūrybinį darbą — 
viską kritikuoti, o pačiam nieko kūrybingo nepasiūlyti.

Vitant ir kitiems tautininkiškosios spaudos bendradar- 
bams nepatinka, kad vyriausia lietuvių tautinės veiklos į- 
staiga siūloma sudaryti iš esamų srovių parinktų asmenų. 
Girdi, į tokią įstaigą srovės siųstų ne geriausius ir gabiau
sius Lietuvos vadavimo darbininkus, o geriausius ir ga
biausius savo partijos reprezentantus. Tad kokie darbi
ninkai pageidaujami? Ar žmonės be nugarkaulio, be įsi
tikinimų? Visuomenė nebus visuomene, jei ji bus papras
ta, pilka minia, kurią sudarytų žmonės be savo nuomonės, 
be atitinkamų įsitikinimų dėsnių. Lietuvos netolima pra
eitis apie tai puikiausiai šneka. Gen. Vitkauskas nepri
klausė jokiai partijai. Gira, Pakarklis, Krėvė kaitalio
jo savo partinius neva įsitikinimus, kaip moterys sezonines 
skrybėles. Gal tokie pavyzdžiai mums priimtini, jei nori
ma žmonių be aiškaus veido?

tepatinka Vitant ir piniginio apsisunkinimo lygybės 
našta. Norima lygių teisių, tad kodėl bijoti ir lygių parei
gų? Tautininkų tarpe yra atskirų asmenų labai stambiai 
pasiturinčių. Nejau tautininkų vadai negali prieiti prie 
šių asmenų ir gauti atitinkamą paramą tautos reikalams, 
jei nepasitikima savos visuomenės duosnumu ar pajėgumu. 
Juk tai taip lengva išspręsti.

Galima nesutikti su prof. Pakšto ir St. Gabaliausko pa
siūlymais, bet kas jų vietoje statoma? Iki šiol iš tauti
ninkų dar neteko nieko girdėti, nei jų spaudoje skaityti. 
Socialistų spaudoje, tiesa, šiuo klausimu beveik visiška 
tyla, bet iš jų galima tikėti aiškaus atsakymo, nes pas 
juos yra vienybė ir susiklausymas, bent viešumoje. Ki
taip pas tautininkus: kiek vadų, tiek nuomonių. Tad ar 
negalėtų vadinami tautininkai - sandariečiai, dešinieji ir 
kairieji tautininkai — susitart ir sudaryti tokią savo va
dovybę, kurios autoriteto patys tautininkai neginčytų ir 
kuri turėtų visiškus įgaliojimus ir teisę kalbėti ir veikti 
savos visuomenės vardu? Tai būtų geriausias atsakymas 
į įvairiausius siūlymus.

Kai tautininkai savo namuose bus susitvarkę, kai žinos 
savo kelią ir kai visa tai bus aišku lietuvių visuomenei, 
tada negi bus sunku-rasti bendrą kalbą bendram darbui. 
Iškilmingi išvedžiojimai, kad ir labai mandriai jie atro
dytų, nieko gera neatliks. Katalikai, pernai vasarą siū
lydami tautininkams ir socialistams bendrą veiklą svar
biuose tautos reikaluose, ėjo atvira širdimi ir nepirštinuo- 
tomis rankomis. Bet šiandie jiems tenka atvirai prisipa
žinti gerokai apsivilus. Nei tautininkai, nei socialistai ne
pasijudino reikiama kryptimi. Ir netyčiomis brukasi min
tis, kad jie norėtų bendro darbo tik tam, kad galėtų skai
tytis dirbančiaisiais, o svarbių darbų finansavimo laukti 
tik iš katalikų visuomenės?

Kritikuokime viską, neužmiršdami ir savęs, nes visi esa
me tokie pat mirtingieji, tačiau ir ką nors apčiuopiamo 
kurkime. Auginkime savo globojamus fondus ir nešykš- 
tėkime jais paremti svarbiuosius tautos gyvybę palaikan
čius darbus. Pirmiausia, sušelpkime kiek dosniau Lietu
vos tremtinius, ypač jaunuomenę. Paremkime nepriklau
somos Lietuvos įstaigas Europoje. Įkurkime Amerikoje 
rimtą propagandos ir informacijos įstaigą — ir tuojau! 
Štai darbas, kuris laukia ne žodžių, bet apčiuopiamesnių 
vertybių.

Kaip 
tuvoje 
aparatas, turime visai aiš
kų vaizdą. Stalino general
gubernatorius Kaune Pozd- 
niakovas pristato Maskvai 
savo sumanymus, ar gavęs 
iš ten instrukcijas, vykdo 
jas be skrupulų, lygiai taip 
pat, kaip ir carų generalgu- 
bernatoriai (pavyzdžiui, Mu
ravjovo - koriko laikais). Vi
sus Maskvos paliepimus Poz- 
dniakovas perduoda toliau 
išpildyti Paleckiui, Sniečkui, 
generolui Vitkauskui ar ki
tam išverstskūriui. Be Poz
dniakovo Lietuvoje šeimi
ninkauja dar ir GPU. Tuo- 
dvi instancijos dirba lygia
grečiai, viena kitą papildy- 
damos, viena kitai padėda
mos. Be abejo, Pozdniako- 
vas savo konkurento smar
kiai prisibijo, nes GPU yra 
galingiausia Sovietuose įstai
ga. Bet lygiai taip būdavo 
ir Romanovų laikais. Tuo
met dirbo gubernatoriai, ge- 
neralgubernatoriai, ministe
rial ir visoki „super” eks- 
celencijos ir greta jų veikė 
išsijuosusi žandarmerija su 
ochranka. Šios labai bijo
davo net patys ministerial, 
nes ji priklausydavo kaž 
kokiai neregimai jėgai ir iš 
ten gaudavo instrukcijas, 
dažnai priešingas tiesioginio 
ministerio įsakymams, sa
kysime Rasputino įsigalėji
mo dienomis. Ochranka, kai 
jai reikėdavo, nužudydavo 
net savo šefus (pavyzdžiui, 
premjerą Stolypiną 1911 me
tais).

Stalino gubernatoriaus 
veikla

Kiek stipriai laiko savo 
rankose Pozdniakovas Lie
tuvos tarybų marionetinę 
vyriausybę, galima spręsti iš 
daugelio faktų. „Įsakai” at
statyti Lietuvos valdininkus, 
net aukščiausius, ateina iš 
Maskvos per Pozdniakovą, 
kuris tuojaus paliepia Pa
leckiui pasirašyt įsakymą 
apie atstatymą kokio nors 
aukšto pareigūno. Taip bu
vo su Galvanausku, Mickiu, 
Krėve - Mickevičių, D-ru Gar
mų ir kitais.

Gerai informuotuose 
sluoksniuose Lietuvoje kal
bama apie sekantį pusiau 
komišką, pusiau liūdną įvy
kį su buv. komisaru užsie-

žo- 
pagal- 
buvusi 
su ma- 
paties

A. a. Kun. Jonas B. Kloris

PAVERGTOJE LIETUVOJE
— „Tiesa” sako, kad Kau

no pirtys „laikomos tokioj 
higienos padėty, kad net į- 
eiti baisu.”

— Oficialiai skelbiama, 
kad sausio mėnesio fabrikų 
gamybos planas esąs įvyk
dytas 94%. Pav. metalo pra
monėje plano įvykdyta tik 
75%, nes stinga žaliavų. Gu
mos avalynės gamyboje te- 
įvykdyta 62%, medžio pra
monėje — 81%, kartono — 
64% ir t.t. Atskiroms svar
bioms pramonės šakoms ne-

PARAMA ANGLIJOS LAIVAMS

Balandžio-April 4 d.

yaQ jau viskas 
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mušenko išleido
apie gatvių valymą, pla
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nio reikalams, žinomu Tė
vynės žudytoju, Krėve-Mic- 
kevičiu. Jam buvę paliepta 
Pozdniakovo parašyt mas
kolių pasiuntinybei padėkos 
notą už kažkokią Maskvos 
„geradėjystę” (ar ne už pri- 
siuntimą pusės milijono rau
donarmiečių „saugot Lietu
vos nepriklausomybę?”). Į- 
sakyta — padaryta. Raštas 
bematant buvo suredaguo
tas, aišku, rusų kalba, ir 
pasiųstas tavoriščiui Pozd- 
niakovui su padėkos 
džiais už draugišką 
bą. Nota t uojaus 
grąžinta Krėvei atgal 
ža pastaba paišeliu,
Pozdniakovo ranka — girdi, 
reikėjo parašyt „su nuošir
džia padėka” . . . Lietuvos 
komisarai žino, kas juos la
kina ir todėl satrapo palie
pimas tuč tuojaus ir be 
kių prieštaravimų buvo 
pildytas.

Nepavydėtina padėtis
Kauno faraonų padėtis, 

aišku, yra labai nepavydė
tina. Iš vienos pusės, jie 
turi visiems kalti į galvą, 
kad Lietuvoje dabar visas 
gyvenimas virte verda, kad 
žmonėms dabar gyventi kur 
kas lengviau ir maloniau, o 
laisvių Lietuvoje jau tiek 
daug, kad nabagai piliečiai 
stačiai nuo jų apsvaigo. Iš 
antros pusės, komisarus ata
kuoja darbininkai, kaimie
čiai ir visokio plauko pilie
čiai su ašaromis, išmetinėji
mais ir įvairiausiais nusi
skundimais badu, maru, šal
čiu, stoka visa ko reikalin- 
giausio, brangenybe ir viso
kiomis negalėmis. Nusisto
vėjusia praktika, Paleckis, 
Sniečkus, Alperovič ir kiti 
Kremliaus favoritai aiški
na prašytojams žodžiu ir 
raštu spaudoje, kad badas, 
šaltis ir ki t. ..neįmes esan
čios tik laikinos, kad visi 
vargai greit - greit išnyksią, 
kad valdžia, partija ir ypač 
geradėjas Stalinas, visus 
darbo žmonių vargus praša
lins bematant ir kad Stali
no konstitucija taip puikiai 
šildanti kūną ir sielą, kad 
tik nesusipratę to nejaučia. 
Leistis į ginčus su dabarti
ne „liaudies” vyriausybe nie
kas neišdrįsta, nes durtuvas 
bematant gali nutraukt ir 
įdomiausią

Maskvai 
tojų ūpas 
šiai. Juk
kų Kremliuj būdavo žino-

jo- 
iš-

diskusiją.
Lietuvos gyven- 

rūpi kuo mažiau- 
dar iš carų lai-

Pagalbon į šį klau- 
laivų dirbtuvės gali 
dirbtuvėse tikimasi

Lemtingoje kovoje prieš Vokietiją anglams svarbiau
sias ir reikšmingiausias ginklas yra jų milžiniškas laivy
nas. Vokiečių povandeninių laivų apsukri ir taikli veikla 
nuolat silpnina šį anglų ginklą — laivyną. Dabartinio ka
ro antraisiais metais anglai kiekvieną savaitę vidutiniškai 
netenka 90,000 tonų laivyno. Per metus anglai, šiuo ap
skaičiavimu ribojantis, neteks 4,680,000 tonų. Šie nuo
stoliai galės būti ir didesni, turint dėmesyje, kad pavasario 
ir vasaros oras bus labai rimtas talkininkas vokiečių po
vandeniniams laivams. Tad šiais metais anglai turi būti

Gimęs 
metų buvo 
lietuvių pa- 
iš kurio pa- 
pasitraukti

Kovo 28 d. Loretto ligoni
nėje, Chicagoje, po širdies 
smūgio, mirė kun. Jonas B. 
Kloris, Cicero, III., šv. An
tano lietuvių parapijos vi
karas.

Velionis pernai gruodžio 
mėnesį minėjo kunigavimo 
25 metų sukaktį. 
Chicagoje. 13 
Waukegan, Ill., 
rapijos klebonu, 
reigų turėjo
1931 m. dėl nesveikatos.

Studentu būdamas, velio
nis veikliai dalyvavo visuo
meniniame darbe. Buvo vie
nas L. K. Moksleivių Susi
vienijimo steigėjų, pirmasis 
iždininkas. Labai mėgo che
miją ir šioje srityje turė
jo daug pasisekimo. Buvo 
žymus filatelistas — turėjo 
didžiausią Lietuvos pašto 
ženklų rinkinį.

pasiruošę nustoti mažiausiai penkių milijonų tonų laivy
no. Gynimuisi išlaikyti būtinai anglams reikia gauti nau
jus penkis milijonus tonų laivyno.

Kur tuos laivus anglai gali gauti? 
simą ateina šie atsakymai: Anglijos 
pagaminti 500,000 tonų. Amerikos
šiemet susilaukti 30 laivų, kurių tonažas siektų 300,000. 
Tai senas užsakymas; prezidentas Roosevelt yra užsakęs 
200 naujų laivų, kurių 50 galės būti gatavi šiemet, kas duo
tų 375,000 tonų. Neseniai Amerikoje nupirkta 100,000 to
nų senų laivų. Anglai gali atitraukti dalį savo laivų iš 
tolimų kraštų ir tuo būdu aktyviai tarnybai pridėti 500,- 
000 tonų. Amerika galėtų paimti savo uostuose esančius 
užsienio valstybių laivus ir juos perduoti Anglijai; šis žy
gis duotų anglams apie pusę milijono tonų. Visi šie pa- 
lildomi laivai tesudaro 2,275,000 tonų, vadinasi, mažiau 
nei pusę numatomų nuostolių.
padidinti prekybinių lavų gamybą, kad nesustotų reikalin- 

leškant išeičių, aiškiai siūlosi mintis: reikia smarkiai 
padidinti prekybinių laivų gamybą, kad nesustotų reikalin
gų prekių Anglijai pristatymas. Amerikos laivų dirbtu
vės galėtų pastatyti per metus kelis šimtus laivų, kurių 
tonažas siektų kelis milijonus. Bet ir ši parama anglams 
nėra lemianti. Reikia atsiminti, kad vokiečiai nesnaudžia 
ir dieną naktį dirba povandeninius laivus. Laivų — naikin
tojų Anglija teturi 220; į šį skaičių įeina ir pernai gau
tieji 50 iš Amerikos. Štai kur svarbiausias anglų reikalas 
— gauti ko daugiausia laivų naikintojų, kurie skandintų 
vokiečių povandeninius laivus. Šiuo klausimu amerikie
čių spaudoje vedama stambi propaganda. To labiausia 
laukia anglai ir visi jų talkininkai.

Anglijos karo laivyno nauji laimėjimai Viduržemio jūro
je suteikė jai daug naujų vilčių. Italija neteko stambios 
dalies savo karinio laivyno ir užkirto sau kelią papildo
miems kariuomenės būriams į Afriką pristatyti. Šis pa
lengvinimas suteiks anglams galimumų atitraukti dalį lai
vyno iš Viduržemio ir įjungti jį į tiesioginį Ąnglijos salų 
gynimą nuo vokiečių laivų ir lėktuvų.

ma, kad lietuviai esą gry
no kraujo miatežnikai, ku
riems jei ir ko trūksta, tai 
tik nagaikų. šiais techniš
ko pažangos laikais primi- 
tyvė nagaika yra pakeista 
daug tobulesniu pabūklu — 
naganu ir, matomai, dėl ši
tos „techniškos pažangos” 
lietuvių balsai, apskritai, žy
miai aptilo.

Naujos sienos?
Gyvenimas betgi smarkiai 

bėga pirmyn ir valdovams 
atneša vis daugiau rūpesčių. 
Šiemet po Europą pasklido 
gandai, kad tarp Berlyno ir 
Maskvos eina naujos dery
bos, galinčios ne šiandie — 
ryt užsibaigt sutartim, ku
ri turi labai skaudžiai su
duot per kietus lietuviškųjų 
komisarų pakaušius. Būtent, 
Vokietija sutinkanti užleist 
maskoliams lenkų žemes 
(taip vadinamą, generalgu
bernatorystę), bet tarp ki
tokių kompensacijų reika
laujanti sau visą Suvalkiją. 
Nauja siena tarp Reicho ir 
Sovietų eisianti upėmis: Ne
munas, Narevas, Visla ir 
Sanas. Kalbama, kad prin
cipe šituo reikalu Maskvoje 
jau susitarta ir kad techni
kų komisija iš vokiečių ir 
rusų specialistų baigianti 
savo darbą Kremliaus brai
žyklose.

Kad ta žinia nėra išlauž
ta iš piršto galima spręst, 
tarp kita ko, iš oficialių į- 
sakymų generalgubernatū- 
ros laikraštyje „Krakauer 
Zeitung” (sausio m. 8 ir 23 
d. numeriuose), kuriais vo
kiečiams liepiama užsiregis- 
truot ir apleist lenkų že
mes. Apie maskolių žvilgs
nius į tas sritis šis tas bu
vo rašyta rusų laikraščio 
,,Pravda” sausio mėn. 25 d. 
Ar 
tai 
ku 
ne.
misariukai turėtų daugiau 
protelio, tai jie, be abejo, 
būtų pajutę tokį pavojų jau 
anksčiau.

Lenkina Vilnių
Dar prieš pusę metų Mask

vos „manifestu” visi lenkai 
atbėgėliai į Vilniaus sritį 
gavo tarybų Lietuvos pilie
tybę be jokių formalumų. 
Tokiu būdu, fenais staiga 
padidėjo ir smarkiai sustip-

Maskva 
Paleckio 
pasakyti.
Bet jei

perspėjo 
,boysus,” 
Greičiau, 
mūsiškiai

apie 
sun- 
kad 
ko-

rėjo lenkiškas elementas. Tas 
svetimas kraštui elementas 
greit prisitaikė prie naujos 
padėties ir dabar jau agi
tuoja už Vilniaus srities pri
jungimą tarybų Lenkijai. 
Judošiškos transakcijos kaip 
tik geriausiai pritinka ko
munistams. Vilniaus atėmi-

1 mui iš lietuvių Maskva ne- 
1 sipriešinanti, neva pasirem
dama „tautų apsisprendimo 
laisve.” Faktinai gi Krem
liuje puikiai suprantama, kad 
bolševikams kur kas svar
biau skaitytis su daug skait- 
lingesne lenkų tauta sovie
tų sistemoje, negu su „ne
susipratusiais” lietuviais, ku
rie be žydų talkos nepajė
gia sudaryt nė savo valdžios. 
Paleckis su sėbrais gal ne
supranta padėties rimtumo, 
o gal neturi teisės išsižioti 
klausimais, kai jo niekas ne
klausia. Bet gal jis tikisi, 
kad jo pozicija (na, žinoma 
ir algelė su maisto kortelė
mis), nesumažės, jei nuo ta
rybų Lietuvos bus atplėštos 
dvi stambesnės sritys.

Prieš vėją nepapūsi...
Jei nabagai komisarai, ge

nerolai ir kiti degeneratai 
suprastų, kad jiems jau ar
tinasi galas, apie kurį už
siminė savo poemoje Stali
no konstitucijai „pranašas” 
L. Gira („LTSR — senosios 
Lietuvos nebėra!”), tai tik
rai visas „kabinetas” dėtų 
pastangas išsaugot Lietuvą

; šios dienos ribose. Jiems 
turėtų būt aišku, kad jei

• tik ta sutartis su Vokietija
• bus pasirašyta, tai, atsky

rus nuo tarybų Lietuvos Su
valkiją ir Vilniją, LTSR bus 
likviduota, o Paleckio ban
dai nebebus kitokios išei
ties, kaip išsidangint kur 
nors į Maskolijos gilumą 
kirpt ožkų. Vokietijos sie
ną perkėlus į rytus iki pat 
Nemuno, Kaunas nustos | 
reikšmės, kaip raudonosios 
armijos stovykla ir kaip Pa
leckio veislės gūšta. Komi
sarai, čekistai ir kiti komu
nistiški žandarai, su Snieč
kum priešakyje, galės ra
miai laukt pasaulinės revo
liucijos, susispietę kur nors 
užkaboryje šalia Kremliaus. 
Galimas dalykas, kad, pa
laidojus „tarybų Lietuvą,” 
Sovietų konsulatas New Yor
ke, kaip teko skaityti „A- 
merikoje,” vėl pavaišins lie
tuviškus menkus „žemės va- 
bąliukus,” kurie vėl gaus 
progos palyginti maskolišką 
arielką su anglo - saksišku 
whisky. Po to visokie bim
bos, mizarai, rubinai, vaba
lai, blakės ir kiti parazitai 
galės „sudrožt” himną vod- 
kai ir Stalinui. Netaip links
ma šįkart bus Paleckiui, Gi
rai, Vitkauskui ir visam ba
laganui, bet. . . prieš vėją 
nepapūsi. Sovietuose tarnai 
atleidžiami daug greičiau ir 
žiauriau, negu pas taip ne
kenčiamus „plutokratus.”

baudos nesumokėją | 
žmogus bus išsiunčiau 
dienoms į priverstinu 
bus.

— Kretingoje buvo ta 
mi J. Bermanas ir H 
nas už „odos atsargi 
aarinėjimą.” Pas juosi 
ta odos gaminių užfc^““tli 
rublių. Turint galvoje,! 
batų pora dabar 
kamuoja tarp 3 ir 4 j ■ - 
rublių, išeina, kad šie ■ 
„atsargų sudarinėtojai" .

i Amerikoje tik 
tuviai bolševikai 
įvertina rojaus Į 
yti tai to nesup: 
la, kad jų proti 
čia negalima pa 
lių mokslinčių č 
vo ir Lietuvoje^ 
Mu nesusipratėl 
veik visi dingo 
Žinote, kai yra 
laisvė, tai nerei 
tis, kad laisva: 
ir žmogus dingi 
daugiau ir dau 
dingti, tai kiti 
lūs pasidarė i 
kaip laisvėje n 
Mat, Lietuvoje 
bė įgyvendina 
pas tave čekis 
rą kostiumų I 
dasi tuojau p 
tas ir sako: ,į

Įėjo turėti daugių daug ujj ĮėM P°^‘ pitalistas, todė 
šia 3 batų poras. , jįej kiolikai metų

— Vyriausiuoju Liet ajii#3 511 jų, kad pasim
kelių viršininku pask g,ii®® grįžęs būtum
„tovarišč” Lochmatov. kitiems fa- pranašas...”

— „Tarybų Lietuva” socializmas, Lietuvoje
kad Dzieveniškio ir ft 
ninku sričių gyventojai jį (į pašvietus amerįkOniškąi

lose lietuvių kalbą ft apsišvietę. sporto neduo 
į savybės atžv 

pydavo- panašu, 
įji—- — ;iu nnui iv]

pdėjo rašyti j0yos nuosa 
s tautininkais ir | viską gauna

šviesi kapitalistinė 
į s ūsuotasis se- L.-.U y;sva, 

širdies lVsdgyti gan 
' dieną. Mai 

n gero nutaręs I sutaisytas, 
ia* Pagalm|plv0jaus n

ninkuose ligi šiol dėsli 
kalba buvo rusų, nors 
vietoje maskolių visiškfcį kausimais,Įįv\itur"roj 
ra. Šioms sritims esaMį”' 
vietų Baltgudijoje, bui |tatįiinkais
romas lietuvių gyvento Stalino sau-L^į ūereik 
sinimas. e ja šviesi ir kad,Į

— „Tarybų Lietuvoji į‘( 
vaizduojama, kaip i geros širdies, 
Šiaulių „Maisto” 4r. norėdamas lie- 
Ten esą „daug nenoj ' 
mų.” Darbininkai net
tik avalynės, bet ir a užviešpa- < J : bl._ 
Paskirtasis darbimnk ^ai sako, ...
mitetas „apie valandą! ^jiems gazie.
posėdžiavo del kiauro ruskiųkal-J L % 
delio ir dėl netinkamo 0 voipa , us’ 
p-priamam vandeniui b __ , smulkmenasgeriamam vandeniui»

— Įsteigta dar vienį 
koliška įstaiga. Tai sa 
Rusijos pramonės i 
„Prombanko” kontora 
užsibrėžusi didelius pli 
finansuoti pagal vaisi 
planą pramonės, susiš 
ir transporto įmonių 
falinę statybą.

— Kažkoks B. Lopata 
neša iš Panevėžio, kai] hirius'Tto- 
linamas miškas „nao  
riams.
čiuje 100 „naujakurių" 
ketų troboms pastatyti 
6 - 7,000 kvadr. metrų 
ko medžiagos, o duotai 
1,400 kvadr. metrų.

— Pleivių kaimo b 
P. Tekorius ir V. Tori 
čius nuteisti po 3 mėn 
bo stovyklos, nes pen 
rušką sužaloję P. Širi 
čių. į

— „Tiesa” deda toki® 
respondenciją: „VabalA 
žemės ūkio profsąjuna 
liaudies pagalba, matyt,! 
savęs paskelbė miego I 
tyniavimą. Visa tarybų! 
lis juda kruta, dirbai 
juosusi, kad tik pakeltų! 
tūrinį bei politinį ra 
mūsų ž. ū. profsąjungfl 
liaudies pagalba—nė M 
Niekur nepasirodė, nei 
rinkimus į aukščiausiąjį 
rybą, nei per Lenino 
ties sukaktuvių minėjiri 
viso šios dvi organic 
ničnieko neveikia.”

— „Tarybų Lietuva” Ji 
giasi, kad lentpjūvės

Pa v., Pušaloto’

p ta gate L ka 
ta gaaetas uke-i 
fcūską išvertus iši 
kjšžnvio. Tam kar- 
Iptopmos ir stali- 
Įj panes - įremia 

iraolverį į kaktą 
š: Jr dedi savo 
Į. šitais straips- 

'--'hip”—linktelė

Ai, kad tav 
tos išmes 
kas tavim

0 dabai 
kio moder 
sta ame 
Sing, nes 
to dar ne 
tingi auk

B ir ERELI'

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)

k -Aplinkybė kaip tiktai pakei 
u®2, kad daktaras Bitinas buv 

tamstos prieteliaus gynėjai 
savo namų pašalinti?

k sukruto. Vaišmanto 
'ūsą jo 

k* - k Skaros ji pastatė.
• busimą iš kitos pusės, 

apgynė. Bet t 
IsTr-r enas ^TaS| matydama

(hm ^u’ t4 patį būtų p; 
■.t kiekvienas? Ponas Bezick 
j “' ^^gailestingai pastebėjo Va

Jis numanė, kac 
Jau^Sėla žinojo, kad

akjdi. ma1 
rh sS ^liai k tas apsunl 
h kalbėjo toliau:

- , , , -, M %? narsumo nesiginčysiu
metu apkrautos darbiięaįtų į

1 1 ^^erį...

aemanė pulti, tik ir 
h " bestinga! pastebėj

se beveik nuolat dirt 
dviem pamainomis.” b 
vos miškų rąstai ir lt 
plaukia „galingojon” s 
tų Rusijon.

„Amerikos” Naujo Intertypo Fom
sią savaitę aukojo:

Marijona Gedminienė, Elizabeth, N. J. 
Antanas Pranskietis, Elizabeth, N. J. ... 
Stasys Markevičius, Elizabeth, N. J. ... 
Ona Mazurkevičienė, Mt. Carmel, Pa. ... 
Stella Miltenienė, Brooklyn, N. Y........

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

Bd eikime prie daly
ne tik vagys, bet pa

yra nužudę? — greit p

^dn, ar bent viens iš jų.

KŽ4*’" — susigrieb 

l1^?'į’’što,kadsujaudint
d Perskubu daryti i

teisme

IStŽ kndra su daktii 
1 ^Pnreig0s tuos žmones
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E LIETUVOJE Aš Į ROJŲ NEVAŽIUOJU
■I atlikus plano, neJ 
j kiu būdu stati2 
- pramonei išvesta^

(Lyg ir Feljetonas) kaip

Iki šiol daug kas šnekė-
* lavo, kad rojus - tai bai-

I manas ii to iai gera vieta syventL Ant 

sekretorius „tovarij; 
mušenko išleido

į apie gatvių valymų.

iemės vis dar iki šiol me
tam nebuvo pavykę sukur- 
i rojaus, nors jau nuo se- 
ių laikų daug kas tą pada- 

. Senais čėsais 
isokie peckeliai, kaip Pla-

; karnai gatvių £““0^
, baudžiamas iki 10 i*7 - J -~ , SlSUKie peuKeiiai, naiu juia-

baudos nesumokę ir Tomas Morus, daug 
vmncnic! hna icam*..* . _ °_ žmogus bus išsii 
dienoms į priver

J bus. 
J I
- — Kretingoje bm
LS mi J. Bermanasį 
ls nas už „odos atbūtų įkūręs, jei ne drau- 
)s aarinėjimą.” Pas j as Stalinas pereitais me- 
į_ ta odos gaminiųlis nebūtų sumanęs jo su- 

’,į_ rublių. Turint gal?
Li I batų pora dabar i 
įp kainuoja tarp 3 ii 
0_ Į rublių, išeina, kai 
ii- 
e- 
n- 
ao

įlepėjo ir daug rašalo iš
dėjo, bet rojaus taip ir ne
kūrė. Pakalbėjo, paplepėjo, 
et taip ir liko. Ir, tur 
ūt, to rojaus niekas ir ne-

žerti Lietuvoje. Kai tik jo 
rmija atėjo į Lietuvą, tai 
isi baisiai linksmi pasida- 
j, o kokia laisvė užviešpa-

ad 
ir- 
it- 
ie- 
le- 
LU- 
jė- 
os. 
ae- 
no, 
oti 
ne
isi, 
ma
?lė- 
ta- 
;tos

ge
ltai
ar- 
už- 
ali- 
as” 
sios 
tik- 
iėtų 
uvą 
ems 

jei 
stija 
sky-

„atsargų sudarkė! ^v0, tai ir apsakyti nega
lėjo turėti daugių 
šia 3 batų poras.

— Vyriausiuoju 
kelių viršininku 
„tovarišč” Lochuu; nčijasi — vieniems patin-

— „Tarybų Liek a-
kad Dzieveniškio į zmas, kitiems socializmas, 
ninku sričių gyver 
šo tuojau pat įver. 
lose lietuvių kalbų 
ninkuose ligi šiol i 
kalba buvo rusų, t atalikų laikraščiai, 
vietoje maskolių jį t 
ra. Šioms sritims 
vietų Baltgudijoje, 
romas lietuvių gyu ' 
sinimas.

— „Tarybų Lieti 
vaizduojama, kai; 
Šiaulių „Maisto" 
Ten esą „daug b 
mų.” Darbininkai 
tik avalynės, bet' 
Paskirtasis darbi 
mitetas „apie vali:*' 
posėdžiavo dėl kh3 
delio ir dėl netink 
geriamam vandenie Į.

— Įsteigta dan.
koliška įstaiga, ii kinai leisti gazietas ir lie-

ma...
Anksčiau, 
teriai Lietuvoj nesutaria, 
ikraščiai vienas su kitu

būdavo, politi-

demokratija, kitiems fa

kitiems dar kokios kva- 
bos. Bet tik pašvietus 
:alino saulei, tuojau ir re- 

j iktorių protai apsišvietė.
kurie

L smetoniškiais ginčydavo- 
įvairiausiais klausimais, 
karto pradėjo rašyti 

'augę su tautininkais ir 
•cialistais, kad Stalino sau- 
I esanti gana šviesi ir kad, 
(skritai, tas ūsuotasis se- 
s esąs labai geros širdies 
logus ir, norėdamas lie- 
vių tautai gero, nutaręs 

.n įkurti rojų. Pagaliau 
?kia didelė laisvė užviešpa- 
Lvo, kad redaktoriai sako,

liau jau viskas eina, 
sviestu patepta.

Amerikoje tik vieni lie
tuviai bolševikai tinkamai 
įvertina rojaus gyvenimą, o 
kiti tai to nesupranta. Gai
la, kad jų protui apšviesti 
čia negalima panaudoti ke
lių mokslinčių čekistų. Bu
vo ir Lietuvoje daugybė to
kių nesusipratėlių, bet jie 
veik visi dingo iš nakties. 
Žinote, kai yra labai didelė 
laisvė, tai nereikia ir stebė
tis, kad laisvai iš nakties 
ir žmogus dingsta. Kai vis 
daugiau ir daugiau pradėjo 
dingti, tai kiti baisiai ty
lūs pasidarė ir pasimokė, 
kaip laisvėje reikia gyventi. 
Mat, Lietuvoje dabar lygy
bė įgyvendinama. Užsuko 
pas tave čekistas, rado po
rą kostiumų (siūtų) ir ve
dasi tuojau pas teisėją, o 
tas ir sako: „Matyt, esi ka
pitalistas, todėl nuteisiu penr 
kiolikai metų į tikriausį ro
jų, kad pasimokytum ir jau 
grįžęs būtum tikras rojaus 
pranašas...” O tas Sta
lino Lietuvoje sukurtas ro
jus yra šiek tiek panašus į 
amerikoniškąjį Sing 
tik kapitalistai ten 
sporto neduoda, šiaip 
savybės atžvilgiu yra
tiek panašu, mes ir vienur 
ir kitur rojaus gyventojai 
jokios nuosavybės neturi ir 
viską gauna iš valdžios. Ten 
visai nereikia kovoti, kaip 
kapitalistinėse šalyse, už 
būvį. Viskas tau yra duota. 
Valgyti gauni tris kartus į 
dieną. Maistas taip gerai 
sutaisytas, kad nėra jokio 
pavojaus nusipenėti ir pa
virsti į buržujų. Nei tau už 
kambarį reikia rūpintis mo
kėti, nei už valgį, nei už 
drabužius, nei už visokias 
smulkmenas. Ateitis visiš
kai užtikrinta — nereikia, 
kaip pas kapitalistus drebė
ti, kad tave už dienos 
tos išmes į gatvę ir 
kas tavim nesirūpins.

O dabar pakalbėsim,
kio moderniojo sporto trūk
sta amerikoniškam Sing 
Sing, nes kapitalistai prie 
to dar nepriaugę ir reika
lingi auklėjimo. Sakysim,

Neįstengia Pii’kti

paspau- 
rūkti ir 

sušunka: 
tu švie-

Sing, 
tiek 
nuo- 
šiek

nebeverta jiems gazie- 
ir leisti, nes ruskių kal- 

je geresnės išeina, o kol 
tuviai išmoks ruskių kal- 
t tai jiems bus galima

Rusijos pramonė kiškai viską išvertus iš 
„Prombanko” korgįškojo liežuvio. Tam kar- 
užsibrėžusi didelis s pavartojamos ir stali- 
finansuoti pagal ’ skos priemonės — įremia 
planą pramonės, s ristas revolverį į kaktą 
ir transporto įm: 
talinę statybą.

— Kažkoks B. L: ris?” — „Taip” — linktelė-

liškai viską išvertus iš

is pavartojamos ir stali-

klausia: „Ar dedi savo 
rašą po šitais straips-

; Su- neša iš Panevėžio.
bus linamas miškas :

bau- riams.” Pav., PuL
išei- čiuje 100 „naujai: |
kur ketų troboms pas: j

Jumą 6 - 7,000 kvadr. e
šie- ko medžiagos, o d:
pat 1,400 kvadr. mete

įstos — Pleivių kair
osios P. Tekorius ir V.
p Pa- čius nuteisti po S
Comi- bo stovyklos, nes
omu- rušką sužaloję P.
>nieč- čių.
j ra- — „Tiesa” deda
revo- respondenciją: J
nors žemės ūkio profs

liaus. liaudies pagalba, E
, pa- savęs paskelbė ®

galvą redaktorius. O to-

ki- 
nie-

ko-

;uvą, 
r Yor- 
i „A- 
is lie- 
ės va- 
gaus 

olišką 
ksišku 
» bim- 
vaba- 

razitai 
į vod- 
i links
iu!, Gi- 
am ba- 
5 vėją 
tarnai 

čiau ir 
rip ne- 
:us.”

tokia iš viduramžių garsi 
sporto šaka, kaip padų šil
dymas raudonai įkaitinta ge
ležim, kapitalistiniuose kraš
tuose visai užmiršta. Ir kad 
jūs žinotumėt, kaip tas ge
rai veikia į protą ir tvirti
na valią. Sakysim, užsispi
ria koks kapitalistas ir ne
nori sutikti, kad Stalinas 
yra šviesiausia saulė. Ką 
su tokiu daryti — pašildyti 
kojas. Paliepia nusiauti ko
jas ir kiša prie jų raudo
nai įkaitintą geležį. Vyras 
tyli. Tada labiau 
džia geležį — ima 
čirkšti.. . Vyras 
„O, Stalino saule,
šiaušia ir puikiausia, tu ap
švietei mano protą, tu iš
gelbėjai mano kūną, tu ... ”

Po šių žodžių vyras nuo 
saldaus gyvenimo apslamba 
ir užmiega saldžiu staliniš- 
ku miegu. Tuo metu jo pa
šildytos kojos įtrinamos 
druska, o ant galvos užpi
lamas šalto vandens kibi
ras. Vyrukas atsipeikėja jau 
gerokai nusikratęs kapita
listinio raugo. Atsigaivini
mui jam duodama prisival
gyti nemirkytų silkių su 
bulvėm. Kaip jau tokiuose 
sportuose yra žinoma, po 
kurio laiko toks naujas ro
jaus gyventojas pradeda šū
kauti: „Gerti. . . , gerti.. . ” 
Kadangi gėrimui laiko ne
bėra, nes tokį vyruką tenka 
išvesti į tardymo salę, kur 
kartais būna prisirinkę be 
šiaip publikos ir užsienio 
kapitalistinių žurnalistų, tai 
jam pasakoma, kad, grįžęs 
iš tardymo, jei gerai laiky
sis ir parodys savo tvirtą 
valią ir gražiai nupasakos 
savo niekšiškus darbus pra
eityje, gaus vandens tiek, 
kad net maudytis galės.

Teismo salėje teisėjas pa
klausia:

— Ar prisipažįsti kaltu?
— Žinoma, prisipažįstu . . . 

Aš didžiausias niekšas, iš
davikas, sukčius ir biau- 
riausias šliužas, kuriam ne
verta ant šios žemės šliau
žioti.
būtų dar per švelni. 
jei yra kokių 
bausmių, aš jų

Visi, žinoma, 
kad taip greit
juje pasitaisė. Kaip matote

VYTIS ir ERELIS
i

Apysaka
Parašė

Jonas Kmitas
(Tęsinys)

— Taigi. Ta aplinkybė kaip tiktai pakeičia vi- 
dalyką. Išeina, kad daktaras Bitinas buvo tam- 
s dukters ir tamstos prieteliaus gynėjas. Ar 
štai aš jį turiu iš savo namų pašalinti?
Tautgėla nejaukiai sukruto. Vaišmanto logika 
zo tokia, kad vienu ypu sugriovė visą jo planą, 
j tik sugriovė, bet ir juokams jį pastatė.
ik atokęs, jis apėjo klausimą iš kitos pusės.
■— Dalinai jis maniškius apgynė. Bet tai juk 
p natūralu. Kiekvienas vyras, matydamas, kad 
gis puola žmogų su kirviu, tą patį būtų padaręs.
— Kasžin, ar kiekvienas? Ponas Bezickas gal 
tų pabėgęs, — negailestingai pastebėjo Vaišman-

Bet,
tyniavimą. Visa t 
lis juda kruta, d 
juosusi, kad tik p 
tūrinį bei politic 
mūsų ž. ū. profs, 
liaudies pagalba - 
Niekur nepasirodf 
rinkimus į aukšeč Tautgėla tylomis sukeikė. Jis numanė, kad_Vaiš- 
rybą, nei per U 
ties sukaktuvių®;
viso šios dvi orį išmantas žino viską tiksliai ir tas apsunkino jo 
ničnieko neveikia-

intas kalba tiksliai. Tautgėla žinojo, kad Bezic- 
teisingumu yra pagrindo abejoti. Jis mate, kad

Mirties bausmė man 
, bet 

griežtesnių 
vertas . . . 

nustemba, 
žmogus ro-

Vilnius. — „Tarybų Lie
tuvoje” įdėtas pranešimas 
apie valstybinės prekybos 
apyvartas Vilniuje. Prane
šime su pasitenkinimu rašo
ma, kad gyventojai neišper- 
ką pristatomų prekių. Pav., 
gruodžio 10 - 20 d. laikotar
pyje geležies bei elektro
technikos prekių gauta už 
700,000 rublių, parduota už 
500,000 rbl., avalynės ir gu
mos gaminių gauta už 900,- 
000 rublių, o parduota tik 
už 600,000 rublių.

Įvedus rusiškuosius rub
lius, kainos okupuotoje Lie
tuvoje tiek yra pakilusios, 
kad gyventojų dauguma tik
rai jau nebegali lankytis į 
sovietiškas krautuves, nes 
už gaunamus atlyginimus 
nebepajėgia net reikalingiau
sių daiktų nupirkti. Štai ta 
pati „Tarybų Lietuva” skel
bia, kad pramonėje dirban
čių darbininkų vidutinis at
lyginimas pereitų metų bir
želio mėn. buvęs 160 litų, o 
dabar — 300 rublių. Nors 
yra pagrindo abejoti tokių 
skaičių tikrumu, nes didžio
ji darbininkų masė negauna 
daugiau kaip 200 rublių mė
nesiui, bet ir sutikę su šia 
statistika, gauname, kad už
darbiai yra pakilę tiktai dvi
gubai. Tuo tarpu pragyve
nimas yra pabrangęs, kiek 
tai liečia maisto produktus, 
mažiausia 3-4 kartus o 
tekstilės prekės ir avalynė 
— net dešimteriopai. Tokio
mis sąlygomis nenuostabu, 
kad krautuvės nebeparduo- 
da net tų mažų prekių kie
kių, kuriuos jos gauna.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1845 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 1154 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLPHE HOPPE & RICHARD 
REINHOLD

1145 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1497 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 146 Engert Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LARRY NURKEWITZ 
Flat Iron Bar & Grill

146 Engert Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1438 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 344 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
The Armory Tavern

344 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 24 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 126 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SOMERS ENTERPRISES, INC.
X26 Rockaway Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 835 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 32 Withers St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSA BAMONTE 
Wither’s Grill

32 Withers St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 693 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1064 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RALPH PACCIONE
1064 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 210 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1145 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL FRADIN
1145 Broadway Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 845 has been issued to the undersigned 
tc sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 939 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ADOLF STULGINSKĮ ' 
939 Grand Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 49 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 25 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MONTAUK CLUB
25 8th Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4996 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 769 Metropolitan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SPIEZIO’S GRILL. INC.
769 Metropolitan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 233 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 2806 Emmons Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 150 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 75 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 146 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 65 Putnam Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROYAL ARCANUM CLUB
65 Putnam Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 495 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liouor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 361 DeKalb Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NAT. T. SPERLING
361 DeKalb Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 555 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1781 Ocean Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAMUEL SIMON
1781 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
WW 40 has been issued to the undersigned 
to sell wine at wholesale under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
50 Stone Avenue, Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to consumed off the 
premises.

FRANK LORENZO
50 Stone Avenue, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5351 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 472 McDonald Ave. & 92-96 
Church Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

JOHN F. ESCHMANN
472 McDonald Ave., ’ 
92-96 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1158 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 2041 Fulton St., 420 Somers St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be cnsumed on the premises.

THOMAS ALLICINO
2041 Fulton Street,
20 Somers Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4120 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 899 Franklin Ave. & 980 Car
roll St., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

CHARLES G. ANAGNOS 
899 Franklin Ave.,
980 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1262 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 767 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1524 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 Union Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEFA WIRSZULSKI NORWAIS 
371 Union Avenue, 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 Alcoholic Beverage Con
trol Law at 589 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GARDINER FOSTER 
Triangle Bar & Grill

589 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 247 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 201- Wyckoff Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

LOUIS MARN 
Wyckoff Center Bar & Grill

201 Wyckoff Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4165 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 1436-38 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RICHARD WECERA 
d-b-a Bratwurst Glockle

1436-38 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3133 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcolic Beverage Control Law at 4223 
2nd Ave., Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

AXEL G. F. PEDERSEN 
Hi-Ge Rest & Bar

4223 2nd Ave., Brooklyn, N. Y.

Stalino rojaus gyvenimas 
nepaprastai puikus ir aš jį 
girsiu ir šauksiu visiems: 
„Stalino saulė šviesiausia, 
Stalino rojus gražiausias, 
važiuokite ir skubėkite ten 
visi, nes ~gali vietų nelik
ti... ”

O dėl manęs paties? Well, 
aš ir čia užtektinai darbo 
turiu, be to, juk kapitalisti
nės Amerikos budavojimui 
aš veik visas jėgas atida
viau ir iš viso — aš į rojų 
nevažiuoju.

1 Rojus Gaigalas.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 755 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 Carroll Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NICHOLAS MONTEMARANO 
Monte’s Bar & Grill

451 Carroll Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1742 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 No. 3 St., & 212 Berry St., 
Borough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises

ANTHONY SZYMASZEK
112 North 3rd Street, 
212 Berry Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7220 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail undei- 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 916 Manhattan Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CONWAY’S HOFBRAU, INC.
916 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 313 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Section 
107 of the Alcoholic Beverage Control Law 
at 1148 Myrtle Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM KAUFHOLZ 
(Schiersee Inn)

1148 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6792 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 923 Franklin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANKLIN TAVERN. INC.
923 Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1487 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 155 Greenpoint Ave.. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SIMON BOURKE
155 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4192 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 1310 Flatbush Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

McCOLGAN & O’DONNELL 
1310 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4193 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 247 Pennsylvania Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HENRY KALINOVICH 
Penn Bar and Grill

247 Pennsylvania Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4205 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 Wythe Avenue, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK MARKIEWICZ 
Sheridan Park Tavern

291 Wythe Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1182 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 685 Knickerbocker Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

JOSEPH KOENIG’S TAVERN 
685 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1703 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 588 Gates Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

COSMOPOLITAN TAVERN. INC. 
588 Gates Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tlrat LieeliSe 
RL 6481 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 2243 Kimball St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUSTAV HARMS 
Tally-Ho Casino

2243 Kimball St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1559 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 3419 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KATI LES
3419 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

— Na, žinoma, kame. Į panos Eugenijos ranką. 
Bitinas nusikvatojo.
— Tamstai tik būti romanų rašytoju. Vaizduo

tė užbėga už akių ne tik faktams, bet ir visokiems 
galimumams. Juk aš jos kaip ir nepažįstu.

— Tas dar įdomiau. Nepažįstamas riteris, tvir
tas kaip ąžuolas lietuvis, kritišku momentu pasiro
do scenoje ir išgelbsti iš mirtino pavojaus ne tik ją, 
bet ir jos palydovą, kure šalia to suvaidina aplė- 
pausio liurbo vaidmenį. Na, surask, jei gali, pa
togesnę sau situaciją.

— Ar aš nesakiau, kad tamsta tikras romanų 
rašytojas? Tik gaila, kad leidi savo talentui rū
dyti. Bet, metus juokus į šalį, jei iš tiesų Taut
gėla bijo manęs, kaip Bezicko konkurento, tai man 
teks iš čia išsikraustyti.

— Ta, ta, ta. Na, nesek Bezicko pavyzdžiu ir 
nebėgk iš mūšio lauko. Tik įsivaizduok, koks bū
tų laimėjimas ir trijumfas lietuvybei, jei tokią kil
nią panelę ištrauktum iš lenkiškų nasrų ir grąžin
tum ją tėvynei! Nesakau, kad pasiimtum ją sau, 
nes tuoj pradėsi rūstauti.

Bet Bitinas nerūstavo. Jis nė nepaneigė tos pu
siau komiškos Vaišmanto tirados, tik pastebėjo:

— Bet tamsta juk turėjai mane įtikinėti, kad gra
žumu iš čia pasitraukčiau. Ar tai taip vykdai duo
tąjį Tautgėlai pasižadėjimą?

— Na, jis nė pats netiki, kad labai tamstą įti
kinėčiau. Man rodos, kad jis nė nelaukia teigia
mų pasekmių.

— Tai kas man daryt; važiuot, ar pasilikt? — 
pusiau juokais paklausė Bitinas.

— Kaipo svetingas šeimininkas, juk negaliu tam
stai paliepti kraustytis iš mano namų.

— O kaipo neutralus patarėjas?
— Ir nepatarčiau. Tamsta čia užimi svarbią po

ziciją. Jei pirmam geresniam lenkberniui parei
kalavus, lietuviai paliktų savo pozicijas, tai būtų ne 
tik kvaila, bet ir išdavikiška. Tautgėla gali turėti 
savo motyvus, bet ir mes galime turėti savo, ži
noma, ką aš kalbėjau apie tamstos konkuravimą 
su Bezicku, tai tas tik juokai, bet žinai, kiekvienas 
juokas turi tą laimingą privilegiją, kad juomi gali 
pasakyti tokią tiesą, kokios rimtai pasakyt neiš- 
drįstum. Pagaliau, jei ir iš tiesų likimas būtų tam
stą padaręs Bezicko konkurentu, tai kas čia bloga, jei 
išgelbėtum gerą merginą iš avantiūristo nagų? Taut
gėla tikrai apjakęs ir užsispyręs, o man Eugenijos 
tikrai gaila.

— Na, gaila apie tai kalbėti, — numojo Bitinas — 
bet vis dėlto tamstai bus nemalonu neišpildžius Taut
gėlos prašymo. Jūsų santykiai dar pablogės.

(Bus daugiau)

tais nebūtų vėl nuklydęs į Tautgėlos girią. Vaiš
mantas skaitė labai svarbiu dalyku tą viską pra- 

,nešti Bitinui kuo greičiausiai. Laimei, šiuo kartu 
Bitinas nebuvo nuėjęs į Tautgėlos mišką. Jis lau
kė čia pat sode, nes labai troško sužinoti, kokiu 
tikslu atsilankė Tautgėla.

— Na, ką Lenkijos atstovas paskelbė Lietuvos 
vadui: taiką, ar karą? — pusiau juokdamas pa
klausė Bitinas.

— Ir vieną ir kitą. Kol kas siūlosi su taika, bet 
jei nepriimsiu jo sąlygų, tai gali būti ir karas.

— O kokios jo sąlygos?
— Kad išvaryčiau iš savo namų Lietuvos vadą — 

Bitiną.
— Lietuvos vadą Bitiną ... Na, jau ir vadu ma

ne padarėte. Tiek to. Bet — kam tas jam rei
kalinga?

— Paklausk jo paties, broluži, gal tau pasakys 
tikrąją priežastį. Ką jis man sakė, tai tik akims 
apdumti. Oficialioji priežastis tai ta, kad tamsta 
įsipainiojai į avantiūrą ne tik su vagišiais, bet ir su 
revoliucijonieriais.

— Su revoliucijonieriais! Ar jis ką žino apie An
drių Stuobrį?

— Kiek pakamantinėjęs, įsitikinau, kad nežino. 
Vienintelė priežastis, dėl kurios Andrius esąs re- 
voliucijonierius, tai ta, kad jis turėjo kirvį ran
kose ir būk norėjęs užmušti Bezicką. Tą argu
mentą aš išblaškiau. Tuomet jis pareiškė, kad tam
stai, kaipo gerbiančiam savo reputaciją daktarui, 
nebus galima ilgiau čia pasilikti po tokio nema
lonaus incidento.

— Tik tiek? Jokio stipresnio motyvo?
— Nieko stipresnio, — atsakė Vaišmantas. —Prie 

to, dar pasižadėjo užglostyti viską be teismo, jeigu 
tik gražumu iš čia išsinešdinsi.

— Tai vis, tur būt, už lietuvybę.
— Ne. Šiuo kartu ne. Ir aiškiai pabrėžė, kad 

ne už lietuvybę. Ir aš jam tikiu. Juk jau ne pirmi 
metai, kai lietuvybę čia platini, o Tautgėla, nors, be 
abejo, keikė po nosia, bet niekados nepadarė to
kio žygio kaip dabar. Tik pagalvok. Jis, toks ne
prieinamas didžponis, teikėsi pats atsilankyti pas 
tokį skurdžių litvomaną Vaišmantą ir nužemintai 
jį prašyti — taip, jis tai pabrėžė, kad, girdi, nuže
mintai prašau — kad iškraustyčiau tamstą iš savo 
namų, bet ne prievarta, tik įtikinimu. Ir tai pa
brėžė. Ne, čia visai kita priežastis, kurią aš tik 
pavelyju sau spėlioti.

— Įdomu, kaip tamsta spėlioji.
— žinai, — netikėtai balsiai pagalvojo Vaišman

tas, — ar Tautgėla tik neįtaria tamstos, kad esi 
Bezicko konkurentas?

— Tai tau gražiausiai, — kame gi?

tuoti. Jei dalykas atsidurs teisme, tai jis bus tik 
liudininkas, daugiau nieko.

— Taip, bet teismas išvilks aikštėn tą nemalonią 
aplinkybę, kad daktaras Bitinas pasižįsta su re
voliucijonieriais, kurie jo klauso, kaip vado.

— Su revoliucijonieriais? — vėl mėgino kamanti
nėti Vaišmantas.

— Kiekvienas,' kurs ardo nustatytąją teisėtumo 
tvarką — vagia pono girią dieną ir kirviu rankose 
puola teisėtą savininką, yra jau ne paprastas va
gis, bet viešosios tvarkos ardytojas. Juk kas gi 
yra revoliucija, jei ne esamos tvarkos ardymas?

„Jis nieko apie Andrių nežino” — dar sykį min
tyje patikrino Vaišmantas. Jau žymiai palengvė
jusia širdimi, jis šypsodamasis tarė:

— Žinoma, tempiant jų elgesį ant panašios logi
kos kurpalio, galima prieiti visokių išvadų. Deja, 
teismas nesivaduoja galimybėmis, žmogų tegali
ma kaltinti už tai, ką jis padarė, bet ne už tai, ką 
jis galėjo padaryti. Tačiau dėl vagišių atkaklaus 
nusikaltimo aš nesiginčyju, tik vis dėlto nematau 
čia motyvo pašalinti daktarą Bitiną iš mano namų.

Tautgėlai buvo pikta, kad jo argumentai nevei
kia. Ir jam pačiam atrodė, kad priežastis Bitinui 
pašalinti yra ne tik silpna, bet net ir kiek vaikiška. 
Bet jis užsispyrė savo reikalą dar kitaip motyvuo
ti.

— Stebiuosi, tarė Tautgela, — kad tamsta, bū
damas geru p. Bitino draugu, nesugebi įeiti į jo pa
dėtį ir suprasti, kad jam, save gerbiančiam dakta
rui, po tokio incidento bus nejauku čia pasilikti.

Ir Vaišmantas stebėjosi, kodėl daktaras Bitinas 
po to incidento turėtų būtinai išsikraustyti, bet, no
rėdamas baigti dalyką, jis mandagiai tarė:

— Žinoma, daktarui reikia rūpintis savo repu
tacija ...

— Taip, taip, — greit patvirtino Tautgėla.
— ... Ir aš jį mėginsiu įtikinti, kad jam gal bū

tų parankiau kur kitur pasiieškoti vietą. Supran
tama, aš negaliu perdaug užsipulti...

— Na, daryk, tamsta, ką gali. Aš jam nuošir
džiai linkiu geriausių sėkmių ir todėl nenorėčiau 
matyti jį įsivėlusį į tokią avantiūrą. Ir — duodu 
tamstai garbės žodį, — jei daktaras iš čia išsi
kraustys, tai dalyką taip užglostysime, kad nereik
tų eiti teisman.

— Gerai, pons Tautgėla, aš padarysiu viską, kas 
tik bus galima.

Juodu atsisveikino gana prietelingai, ir Tautgėlos 
vežimas nudardėjo per kiemą. Vaišmantas negalė
jo suprasti, kas čia yra. Buvo aišku, kad Tautgėld 
nori nusikratyti Bitinu ir tai ne dėl lietuvybės, šiucp 
kartu. Kas čia būtų? Bet nebuvo laiko ilgiem.5., 
spėliojimams. Reikėjo surasti Bitinas, kad jis kar-

iavinį. Bet susivaldęs kalbėjo toliau:
" ‘ ' > narsumo nesiginčysiu. Gal 

pabėgęs, gal būtų ir gynęs. Faktinai jis jau 
vo beginąs mano dukterį. ..
— Nuo senio, kurs nemanė pulti, tik maldavo 
sigailėjimo? — vėl negailestingai pastebėjo Vaiš
intas.
k Tegu bus ir taip. Bet eikime prie dalyko es- 
is. Tie vagys tai ne tik vagys, bet pavojingi 

z ogžudžiai.
' — Ar juodu jau ką yra nužudę? — greit paklau-
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bet juodu, ar bent viens iš jų, norė-
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ai dėkojame. 0

,Jis nieko nežino apie Andrių” — susigriebė min- 
e Vaišmantas ir tarė:
— Na, pons Tautgela, iš to, kad sujaudintas sū- 
5 gynė savo tėvą, dar perskubu daryti išvadą, 
3 jis būtų nužudęs p. Bezicką.
— Susijaudinimas nesudarys teisme jokio argu- 
mto. Faktas yra, kad jis turėjo kirvį rankose.
— Bet ką tas viskas turi bendra su daktaru Bi
lu? Juk jis neturėjo pareigos tuos žmones areš-



Elizabeth, N. J.

Balandžio-April 4 d., 1941,

kėlimo procesija ir mišios 7 
vai. Suma ir palaiminimas 
10:30 vai.

Pamokos

Bažnytinis koncertas
Šv. Petro ir Povilo par. 

choras, komp. J. Žilevičiaus 
vadovaujamas, turėjo meti
nį bažnytinės muzikos kon
certą. Statyta gražioji Du
bois kantata „Septyni Kris
taus žodžiai nuo Kryžiaus.” 
Dirigavo kun. J. Simonaitis, 
vargonais grojo komp. J. 
Žilevičius. Solistai buvo Ve
ronika Pranskietytė, Kazys 
Hofmanas ir V. Baranaus
kas. Visa kantata praėjo 
žavinčiu pasisekimu. Cho
ras buvo galingas, bet — vi
sur išlaikytas meniškas sko
nis. Daug įspūdžio sudarė 
paskutinis žodis, kai bažny
čioje užgesinta šviesa, pa
liktos tik altoriuje degan
čios žvakės — visa tai su
teikė giesmės turiniui gy
vesnį, tikresnį atspalvį. O 
vargonų muzika, komp. Ži
levičiaus rankose, pagriebė 
kiekvieną savo meistrišku
mu.

vak., turės gražų teatrą. Bus 
vaidinama religinio turinio 
4 veiksmų drama „Tikėji
mas ir Meilė.” Marianos ro
lę atliks Darata Milvidaitė, 
Severinos — Joana Radzevi
čiūtė. Markaus — Edvardas 
Mockevičius, Aurelijaus — 
Jonas Navickas, Flavijos — 
Valerija Albizati, Sibilinos 
— Kazimiera Česnauskaitė, 
Augustos — Ona Demaitytė, 
Sibilinos vergių — Elena Ra
dzevičiūtė, Ona Razelevičiu- 
tė, Augustos vergių — Ona 
Gaupsaitė ir Juozapina Ne- 
nortaitė. Vaidinime bus var
tojami nauji romiečių rūbai. 
Labai graži ir įspūdinga 
drama.

Sodaliečių himnu ir 
Marijai.
vaidinimą prirengė 
pranciškietės.

f Parama Europai
Kovo 30 d. bažnyčioje da

ryta rinkliava kenčiančiai 
Europai sušelpti. Surinkta 
300 dolerių. Aukos siunčia
mos Vyskupų Pašalpos Ko- 

*Viitetui, kuris turi ir lietu- 
/vių skyrių.

|Į/ Bridgeport, Conn.

artėja 
įvyksta 
27 d.d.

Palaidota Urbonavičienė, 
sena parapijos tvėrėja ir 
jos palaikytoja. Iškilmingas 
mišias atlaikė pats klebo
nas, kun. J. V. Kazlauskas. 
Žmonių bažnyčioje ir ka
puose buvo daug.

Be to, anglų kalba bus 
suvaidinta linksma muzika- 
lė komedija „The Dizzy Ba
ton.”

Vaidinimai prasidės Pa
saulio 
giesme

Visą 
seserys

Vaidinimai tikrai gražūs 
ir pamokinantieji. Kiekvie
nam verta pamatyti.

Parapijos Bazaras
Parapijos bazaras 

balandžio 25, 26 ir
Bazaro pelnas eis bažnyčiai 
nudažyti iš lauko. Prie ba
zaro stropiai rengiamasi ir 
aukos plaukia daiktais ir 
pinigais. Kiekvienas nori, 
kad mūsų bažnytėlė pasi
puoštų gražiai ir iš lauko. 
Prie bazaro prisidėjo sekan
čios draugijos: Šv. Petro ir 
Povilo, Rožančiaus, vyčiai, 
choras, sodalietės ir vaikų 
mokyklėlė. Garbė prisidė
jusioms draugijoms.

Torrington, Conn
Praeitą savaitę A. Stani- 

šauskas užrašė „Ameriką” J. 
Stanislauskui, parapijos dar
buotojui, jos rėmėjui, šv. 
Jurgio draugijos ilgamečiu! 
raštininkui. Manau, ir kiti 
užsirašys lietuvišką laikraš
tį, jei ne „Amerika,” tai 
„Darbininką,” o jaunimas — 
„Muzikos Žinias.” Kiekvie
noj katalikiškoj šeimoj turi 
būti katalikiškas laikraštis.

Parapijos choras jau ren
giasi Motinų Dienai, kimi bus 
gegužės 11 d. Bus suvaidin
ta drama „Motinos Širdis.”

Praeitą sekmadienį bažny
čioje išdalinta spausdinta 
parapijos atskaita. Didelė 
graži knyga, net 28 pusla- 

Pažymėta kiek kurie 
aukojo naujiems vargonams. 
Atskaita parapijiečiai tik
rai pasidžiaugė. Ten paro
do, kiek didelis ar mažutis 
paaukojo per metus parapi
jos reikalams. Tai tikrai 
sunkus ir didelis darbas to
kią atskaitą pateikti; para
pijiečiai dėkingi kleb. kun. 
J. V. Kazlauskui už tokį 
gražų darbą, o klebonas, 
matydamas jų dėkingumą, 
nesigaili sunkaus darbo.

Bažnyčioje sekmadieniais 
daug matosi ne tik jaunimo 
iš kitur atvykusio, bet ir 

1 visų šeimų jau teko sutik
ti. daugiausia iš Pennsylva- 
nijos. Tikrai gražu, kad 
visi eina į lietuvišką savo 
bažnyčią. Palei bažnyčią 
neužilgo bus baigti namai, 
kur galės apsigyventi 516 
šeimų. Būtų gerai, kad lie
tuviai nepraleistų šios pro
gos apsigyventi arti lietu
viško centro, prie bažnyčios.

O.

Bayonne, N. J

Šios kolonijos lietuviai ne
rimauja, belaukdami balan
džio 26 d., kai čia Kat. Su
sivienijimo apskritis turės 
pirmą didžiulį koncertą. At
vyksta Hartfordo par. cho
ras, vad. varg. Balsio; bus 
geri solistai iš kitų miestų, 
kaip Ona ir Viktoras Sin
tautai iš New Britain. At
vyks ir Waterburio vyčių ra
dijo choras su komp. Al. 
Aleksiu priešakyje. Bus dai
nininkų ir iš New Haven. 
Visa tai bus šeštadienį, ba
landžio 26 d., 
lietuvių salėje, 
wood Ave.

7 vai. vak.,
121 Beech-

ConnecticutGirdėti, kad 
apylinkės jaunimas uoliai ir 
gausiai rengiasi dalyvauti. 
Dalyvaus visos Susiv. aps
krities kuopos. Tai bus 
linksmiausias vakaras Tor- 
ringtono lietuvių istorijoje. 
Bilietai tik po 35c., vaikams 
15c. Laukite tolimesnių pra
nešimų per radiją. Visus 
maloniai kviečia rengimo ko
misija.

A. P. Krikščiūnas.

Sodalietės vaidins Verbų 
sekmadieni

Šv. Mykolo parapijos So
daliečių Dramos Ratelis Ver
bų sekmadienį, balandžio 6 
d., par. salėje, 7:30 vai.

Jersey City, N. J

Velykos
Kleb. kun. M. Kemežis pa

skelbė sekančią Didžiosios 
Savaitės pamaldų tvarką:

Verbų sekmadienį : Mišios 
8 ir 10:30 vai. rytą. Verbų 
pašventinimas ir išdalinimas 
prieš sumą.

Antradienį: Nuolatinės šv. 
Onos Novenos pamaldos lie
tuvių kalboje 7:30 vai. vak., 
anglų — 8:15 vai.

Ketvirtadienį: Mišios ir 
Procesija 9 vai. rytą. Šven
toji valanda 7:30 vai. vak.

Penktadienį: Kryžiaus pa
gerbimas 9 vai. rytą; Kry
žiaus Keliai 7:30 vai. va
kare.

šeštadienį: Ugnies ir van
dens šventinimas 7:30 vai. 
rytą. Išpažinčių klausymas 
3 ir 6 vai. Kompletorium ir 
pamokslas 7:30 vai. vak.

Velykų sekmadienį: prisi-

Klebonas pranešė, 
ateinančią savaitę bus 
skutinė proga įrašyti 
kučius į pirmos Komunijos 
ir Dirmavonės klases. Tė
veliai, neapleiskit vaikučių 
neatvedę, nes kitos progos 
nebus per keleris metus. Pa
mokos pirmadieniais ir tre
čiadieniais 4 vai. popiet.

Bazaras
Metinis parapijos bazaras 

prasidės balandžio 27 d. ir 
tęsis kas vakaras iki sek
madienio, gegužės 4 d. Ren
gimo komitetas, kuriam va
dovauja pirm. Jonas Lipins- 
kas, deda visas pastangas, 
kad bazaras būtų pasekmin
gas. Bazaro 
vairių lošimų 
minimų. Kas 
mo dovanos, 
dol. piniginių
lietai jau seniai platinami 
šiam laimėjimui, kurie dar 
neturi, raginami įsigyti.

Choras
Metinis parapijos choro į- 

vairumų balius įvyks šešta
dienio vakarą, balandžio 19 
d., par. salėje, Grand St. ir 
Manning Avenue. Visi pa
rapijiečiai ir New Yorko ir 
New Jersey parapijų cho
ristai maloniai kviečiami at
silankyti ir smagiai mūsų 
tarpe laiką praleisti. Lauk
sime. J.

kad
pa- 

vai-

metu bus į- 
ir pasilinks- 
vakaras įėji- 
Bus ir 100 
dovanų. Bi-

Baltimore, Md

— Vėl mirė trys lietuviai: 
Petras Šapokas, Juozas Vait- 
kūnas, Jonas Mikšiūnas. 
Praeitą savaitę teko pra
nešti apie ketvirtą mirtį. 
Nuostabu per vieną savaitę 
netekti keturių pažįstamų.

— Jau dvi savaitės, kai 
serga vandens liga J. Ta
mošauskas; kraujas virsta 
į vandenį, visas kūnas tin
sta, gydytojai bejėgiai. Jo 
duktė Juškelienė ir turi ne
laimę — šią savaitę jos 7 
metų vaikutį užgavo auto
mobilis — nulaužė koją ir 
sužalojo veidą.

— Yra ir linksmesnių ži
nių. Kai kurie asmenys, ga
vę kun. Dr. J. Navicko pra
nešimą iš Marianapolio, apie 
ruošimąsi ten įsteigti Kal
varijas, gyvai susidomėjo. 
Moterys tariasi nors vieną 
stotį įrengti, o ji kaštuoja 
500 dol. Pagirtina, kad Lie
tuvos dukros susidomėjo. Jei 
visų parapijų moterys išsi
judintų, lengvai sukeltų rei
kalingus septynis tūkstan
čius dol. ir turėtų gražiau
sią paminklą. Lietuvaitės 
rodo stiprią meilę, kaip anos 
moterys, kurios sekė Kristų 
Kalvarijos kryžiaus keliu.

— Praeitą savaitę angliš
koje spaudoje pranešta, kad 
prie bažnyčios durų, prie
menėje, pamestas dviejų 
mėnesių kūdikis. Susekta, 
kad jo motina yra 19 metų 
moteris. Jaunos mergaitės 
trokšta ištekėti, o paskui 
nenori savo kūdikių prižiū
rėti.

— VI. Draigino siuvykla 
nebuvo uždaryta, tik keli 
darbininkai dirbo. Dabar jau 
pradėjo pristatyti darbo ir 
jau šią savaitę bus daugiau 
darbo. Atrodo, šios dirbtu
vės lietuviams bus švieses
nė ateitis. J. K.

NAUJAS LIETUVIŲ LAIK
RAŠTIS KANADOJE

Šių metų vasario mėnesį 
Kanadoje pasirodė ’naujas 
mėnesinis laikraštis, „Nepri
klausoma Lietuva.” Laikraš
čio leidėjų šūkis: „Už išlais
vinimą Lietuvos, 
mybę Kanadai, už 
pergalę.”

Įžangos žodyje 
leidėjai paaiškina
raščio būtiną reikalą ir ten 
pat nurodo, kad jo pasiro
dymas neturi tikslo ir ne
gali atstoti amerikiečių lie-

už ištiki- 
santarves

laikraščio 
tokio laik-

tuvių spaudą, kuri ligi šiol 
i taip gražiai pasitarnavusi 

kanadiečiams 
„Nepriklausoma 
reiškia viltį, kad amerikie
čių lietuvių spauda ir atei
tyje būsianti skaitoma lie
tuvių Kanadoje, nes nauja
gimis būsiąs redaguojamas 
„srovinio pakantumo” dva
sioje. „Nepriklausoma Lietu
va” būsiąs visų kanadiečių 
laikraštis, išskyrus komu
nistus.

Laikraštis žurnalo forma
to, 22 puslapių, įvairaus tu
rinio, skoningai leidžiamas, 
gera lietuvių kalba. Pirma
me numeryje yra patrioti
niai - politinių straipsnių, po
ezijos, jumoristikos ir spau
dos bei įvykių apžvalgos.

Laikraščio kaina metams 
$1.00. Leidžia Kanados Lie
tuvių Taryba. Antrašas: 
Box 40, 324 Queen St., West 
Toronto, Canada.

Šia proga pažymėtina, kad 
kanadiečiai lietuviai, Lietu
vos Generalinio konsulo Ka-124—4ist st. j 
nadoje p. Grant - Sutte la
bai rūpestingai užjaučiami, 
globojami ir paremiami. Ma
tyti, ir šis gražus sumany
mas leisti laikraštį neapsi
ėjo be jo padrąsinimo ir 
paramos. Tai konsulas, tik
rai

lietuviams.
Lietuva”

daug lietuvai nusipelnęs.

SKAITYTOJŲ
LAIŠKAI

Lietuva ir visi jos žmo
nės šaukiasi vaitojančiu pa
galbos balsu į viso pasau
lio lietuvius: Broliai ir se
sers, išlaisvinkit mus iš di
džiausios rusų vergijos. Mes 
esame bejėgiai. Negalime iš
tarti žodžio už Lietuvos iš
laisvinimą. Jūs, broliai - se
sers, užjūryje būdami, gali
te siųsti prašymus į viso 
pasaulio diplomatus, prašy
dami Lietuvos išlaisvinimo!

Būtų garbingas darbas, 
jei lietuvių kilmės- jaunuo
liai, nežiūrint kurioje vals
tybių gyventų, eidami į ka
riuomenę rašytųsi į atski
ras grupes ir tuojau siųstų 
savo krašto valdžiai pagei
davimą su tokiu pareiškimu: 
Mes kovojame ir kovosime 
už savo gimtinį kraštą, už 
savo valstybę, bet kartu ko
vosime ir už savo tėvų že
mės išlaisvinimą — už Lie
tuvą.

Al. Stankevičius

Gerb. administracija,
Prašau atnaujinti mano 

prenumeratą. Labai malonu 
skaityti „Ameriką,” kurioje 
taip atvirai aprašoma Lie
tuvos padėtis.

Ona Jakštienė.
Waterbury, Conn.

Siunčiu Tamstoms aštuo- 
nių dolerių „money order,” 
užsimokėdama už praeitus 
trejis metus ir už šiuos. La
bai atsiprašau, kad taip il
gą laiką neprisiunčiau. Vi
so jums geriausio.

V. Mickienė.

___

Nau jas Kanalas

L T C E N S E S 
WHOLESALE & RETAIL 

BEER, AVINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
L213 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 
off *

at Flat bush

the premises.
ST. MARKS AVINE & LIQUOR 

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

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 
premises.

CRYSTAL WINE 
5611—5th Ave.,

NOTICE is hereby given that License 
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 SARNOWSKT
, Brooklyn, N. Y.

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

at 362 DE KALB Ave., 
Borough of Brooklyn

2S8

be consumed off

& LIQUOR INC.
Brooklyn, N.

the

No.

NOTICE is 
RL 4153 has 
to sell beer, 
Section 107 _
trol Law at 362 DEKALB 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., ~ " -- -

NOTICE is 
RW 737 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 279 
lyn, County 
the premises.

L~7. 
279 Irving Ave.,

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

Adm. 
32 Union

NOTICE 
RW 281 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at __ ______ ____ _ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the

Brooklyn, N. Y. 

hereby given mat 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

LENA SCHNIZLER 
Brooklyn, N

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

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

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

is

on

No.

the

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

133 Irving Ave., Borough of 
. : .. . ..   i

premises.
WILLIAM ERNST
Black Eagle Tavern
Ave., Brooklyn, N. Y.

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 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 1G07 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 197 of the Alcoholic 
trol Law at 5011—13 Avenue L, 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

DENIS CALLAGHAN 
5011—13 Avenue L, Brooklyn, X

of the Alcoholic

Litely

retail

VIEŠE
NOTICE is hereby given that License 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 KAMRATES. INC. 
215—60th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Licas, 
RL 1827 has been isued to the unteį. 
to sell beer, wine and liquor at retail h 
Section 107 of the Alcoholic Beverage a 
trol Law at 917 DeKalb Ave., Borons 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

PAUL KATZ
917 DeKalb Ave., Brooklyn,

NOTICE is 
RL 6086 has 
to sell beer, 
Section 107

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

trol Law at 137 Schenectady Ave., 
of Brooklyn, County of Kings to 
sumed on the premises.

VINCENZO POLICANO 
137 Schenectady Ave., Brooklyn,

Borough 
be con-

N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 5330 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at retail 
Section 107 of the Alcoholic Beverap 
trol Law at 5601—2nd Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

HAMILTON INN, INC.
56$1-—2nd Ave., Brooklyn, X

sau

į 
rūpyba

NOTICE is 
RL6713 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
rough of Brooklyn, 
consumed on the i

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

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- 
, County of Kings, to be 
premises.

NOTICE is 
RL 4126 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at .__ ...._
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES 
1425 Rockaway Parkway, Brooklyn, X

hereby given that Liesu, 
been issued to the undeni 
wine and liquor at retail 
of the Alcoholic Beveranj 

1425 Rockaway Parkway,

lijir jas 

aj senas -

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
34 Myrtle Ave.,

GUTMAN
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Lie 
CL 232 has been issued to the un 
to sell beer, wine and liquor at retail ę 
Section 107 of the Alcoholic Bevera?i( 
trol Law at Foot of Bay 33nd St, 
if Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

BEN MaCHREE BOAT CLUB, K 
Foot of Bay '32nd St., Brooklyn. X

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 
trol Law at 
Brooklyn, 
on 
FRED GŪTERDINE & 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
County of Kings, to be consumed 

the premises.

NOTICE is 
RL 1860 has 
to sell beer. 
Section 107 i 
trol Law at 
Hegeman Ave., Borough 
County of Kings, to be 
premises.

RICHARD C. CONNORS 
621 Chester St., and 109 Hegeman Att

Brooklyn, X

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at 
of the Alcoholic Beve

621 Chester Street 
of

NOTICE is 
RL 1281 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at _________ .
Brooklyn, County of Kings, to be 
on

Litashereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at retail 
of the Alcoholic 
127 Livingston St,

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 A THING 
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.

the premises.
ELIZABETH TRINDER 

Livingston Rest. Bar & Grill 
Livingston St., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that 
RL 5324 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beveraji 
trol Law at 1696 Broadway, 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

JOHN KEARNS & JAMES 
1696 Broadway, Brooklyn,

Lice*

NOTICE is 
RL 6291 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn, 
on the premises. 
WILLIAM BOYLE 
396—7th Ave.,

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

at 396—7th Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed

& JOHN J. EVERS 
Brooklyn, N. Y.

Litershereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at 
of the Alcoholic____ _
426 Prospect Ave., Berej

NOTICE is 
RL 1278 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at __ _______
Brooklyn, County of Kings, to be cccsa 
on the premises.

FRANCES M. DEVANEY 
426 Prospect Ave., Brooklyn, X.

retail o

suza- 
ralia. tai 

lygbal- 
>aela, su- 
: meliodi- 
ji kalba į

iigirstasir
Jei 

id metu 
ir nutil-

ISIS’

kaluio žodžiai, i 
siog pataikė į j 
giesmės mylėtoj 
jų šventąją ni’ 
ėmus šv. Komu 

Štai trumpai 
Dv. Vado kalb 
nė mintis: Mei 
tįstas, norįs g( 
savo vaidmenį, 
įsigyventi ir pa 
ti prieš vaidii 
kantį sekmadif 
šiatės giesme 
Kristaus kančia 
nius žodžius <

ypač gi 
Dės susi-

riešam pagar- 
i šventos gies-

jei ne tas, km 
sijungia ir Ki 
štai, šiandien, 
ristai, jūs vi: 
susijungėte su 
Komunijoj ir 
padarėte pre' 
ką Verbų se 
karą giesme i 
je išgiedosite 
sužibo džiau 
šiuos gražius

5įj yra tokia do paskatini 
gali nuteikti sigyventi į ki 

Jaukioji aj 
baigti maldė 
)ėjo kun. A 
Tačiau, choi 
stė kas sau, 
jo į bažnyči 
vargonų ir 
na bažnyči: 
ų giesmę t 

Viešpatimi, 
toji giesmė 
iš malone 
los! 0 kok

minią vienam 
Dievo meilei.

kurios bažnyčio- 
^edama, kurioje 

ra vieningumu ir

jj parapija gali ne
NOTICE is 
RL 1251 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be ctns 
on the premises.

PATRICK CLIFFORD 
Rainbow Tavern 

6019—4th Ave., Brooklyn, X.

hereby given that License 
been issued to the unfaa 
wine and liquor at retail n 
of the Alcoholic Beverage (

6019—4th Ave., Borad

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.

fcai pasididžiuoti.' 
giitinadienį, Ap- 
ipip, bažnyčioje, 
pgyventi panašus 
E ir tas džiaugs- 

been issued to the nndss jg)mlneSUlS, ka( ~v... and wine at retell under o
tion 107 of the Alcoholic Beverage Ca Wgii D3Skutl- 
Law at 4811 Avenue N, Borouį J f J

County of Kings, to be can įjn įjena DC tik 
remises. n "

133 Irving

NOTICE is 
RW 677 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 957 _________ ____ , _____ „..
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

957 Lafayette Ave.,

NOTICE is 
RL 1705 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law rt __ ..... ........... _________ „........
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the ,.., ...1.^.,.

144 Wyckoff Ave.,

NOTICE is 
RL 1166 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law _ ______  ___ _____ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the ,___ 1

2 Sackett St.,

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

LOUIS 
119 Belmont

NOTICE is 
RL 6083 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of 
on the premises. 

THOMAS J. 
McDougal 

131 McDougal St.,

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.

33 Hudson Ave.,

NOTICE is 
RL 5667 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law 
r 
on the premises.

JOHN SERRAGO 
Bridge Bar & Grill

48 Sands St., Brooklyn,

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

1 
on the premises. 

SALVATORE RAINONE 
Atlantic Bar & Grill 

2318 Atlantic Ave., 

NOTICE is 
RL 6989 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
of Brooklyn. _______________
sumed on the premises. 

CRYSTAL RESTAURANT CORP. 
2832-4-6 Church Ave., 

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.

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 Law at 974 Meeker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD L. SCHARF 
974 Meeker Ave., Brooklyn,

NOTICE is 
RL 1647 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at

PATRICK FENTON
Brooklyn. N. Y. 

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

■ at 144 Wyckoff Ave., Borough of 

promises.
CHARLES P. FIEDLER

Brooklyn, N. Y. 

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

at 2 Sackett St.. Borough of 

premises.
MRS. ANNA REDLING

Brooklyn, N. Y.

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

Belmont Ave.", Borough of

NOTICE is 
RL 1590 has 
to sell beer, 
Section 107 __  _________ _
trol Law at 299 Wyckoff Ave.,

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2N ____ _ Borough of

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

GEORGE JETTER
Linden Bnr & Grill-—-

299 Wyckoff Ave.. Brooklyn. nTx7

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 
Brooklyn, 
on

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

County of Kings, to be consumed 
the premises.

CONNOL McCUNNINGHAM 
Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

119
No.

NOTICE is 
RW 236 has 
to sell beer

hereby given that License

Brooklyn, < 
on the premises.

GEORGE APOSTOL

Brooklyn,

džiai, įžiebi 
vo meilės

Ir kada 
m) parapijos gau-lkim. B. E 
r. alingas gKs-\,$\imm «

NOTICE is hereby given that Lice?. Įvį d TISH 
RL 5325 has been issued to the undrt “
to sell beer, wine and liquor at retail t IM) VJuhįs RUZGI!" 
Section 107 of the Alcoholic Beverage ( , ,

urškiĮ ir pnsiar- 
B h. Komunijos

trol Law at 1146 Manhattan Ave., Born 
Brooklyn, County of Kings, to be cies 
on the premises.

R. S. T. BAR & GRILL, INC.
1146 Manhattan Ave., Brooklyn. K

NOTICE Js hereby given that Utenai Jrįfs Įffkmadienį 
RL 5318 pas been issued to the undtraĮ v v 
to sell beer, wine and liquor at retail t I® MfaS6 SHVO 
Section 107 of the Alcoholic Beverajt I . . . . . . . . . . . ‘ _
trol Law at 119-121 Conover St.. Borčį į h. illŠiaS. JOS6

abramowitz
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- 
131 McDougal St., Borough of

Kings, to be consumed

O’CONNOR 
Bar & Grill

Brooklyn, N. Y.

LUDEIKOS ALEKSEJUS
---- . Brooklyn, N. Y.

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

at 48 Sands St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed

N. Y.

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

---- ----- 2318 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, Counts’ of Kings, to be consumed

Kaunas — Maskolių varia
gas Danilin, kuris paskir
tas Nemuno laivininkystės 
viršininku, komunistų orga
ne „Tiesa” skelbia planus, 
kuriuos jis sugalvojęs oku
puotosios Lietuvos vandens 
keliams išnaudoti. Tarp ki
tų planų paminėtinas pro
jektas iškasti kanalą, ku
riuo Nemunas būtų sujung
tas su Rygos įlanka. Ka
nalas galėtų eiti Kauno - 
Rygos slėniu ir siektų 307 
kilometrų.

Iš šių projektų matyti, 
kad sovietų įstaigos yra tiek 
žmonių pavertę katorginin
kais, jog nebežino, ką su 
jais daryti, nes sovietų Ru
sijoje tokius kanaįlus kasa 
katorgininkai. 1

— Vilniaus pedagoginiame 
institute „maksiznĮo-leniniz- 
mo katedros” vedėju paskir- Į 
tas „tovarišč” Zdanov. >

Brooklyn, N. Y. 

hereby Riven that License No. 
been isued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2832-4-6 Church Ave., Borough 
County of Kings, to be con-

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

į 'M’

NOTICE is 
RL 5321 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, C __ ___ = ____ ___ __________
on the premises. 

MATTHEW MURPHY
Ave.. Brooklyn, N. Y.

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 

County of Kings, to be consumed

Brooklyn, County of Kings, to be com ' ,
on the premises. _ _____ pWO IT giedojo; po

& jiDkius pusry- 
NOTICE is hereby given that1 Liter-*1 S® Salėje, — tai 
RL 6160 has been issued to the underep , *f ,t 
to sell beer, wine and liquor at retail o {ft SVHltOll SS21DC. 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 0 . J 0 r

JOSEPH A. McGUINN
119-121 Conover St., Brooklyn, N,

948 Jamaica Ave., Boroįl į VldOVaVO p-lė

3224 Church

trol Law nt __  _______  ____
Brooklyn, County of Kings, to be crass 
on the premises.

A. D. RESTAURANT CORP. 
Ave., Brooklyn, X.948 Jamaica

NOTICE is 
RL 1750 has 
to sell boor. 
Section 107 
trol Law nt _ ..... . ........... ........
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-

3501 Surf Ave., Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4031 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law nt 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 
RL 5658 has 
to sell beer, 
Section 107 __ __ __________
trol Law at 1596 Broadway. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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

1596 Broadway,

No.NOTICE is hereby given that License 
RL 6884 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 5701—1st Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DEE—EXCELSIOR BAR & GRILL, TNG. 
5701—1st Ave., Brooklyn, N. Y.

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 
T/aw at 112%—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FORTUNATO SĖSTI 
11214 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. 
on the

NOTICE is 
RW 273 has 
to sell beer 
tion 107 of

Ku tap gi dalyva
us kraigai, svečiai irhereby given that Licras IUHlgai. SVOČiai if 

been issued to the undersį i “, _
and wine at retail under f®) w, muz. J. 
the Alcoholic Beverage Cai

Law at 646 Myrtle Ave., Bortragi
Brooklyn. County of Kings, to be crass 
on the premises.

LEO BELLUCCI & ROBERT VETffllj 
Myrtle Rest. & Bar I

616 Myrtle Ave., Brooklyn, X.K

NOTICE is 
RL 4068 has 
to sell beer, 
Section 107_ ___ _______________
trol Law at 2^1 Kingston Ave., Borogi 
Brooklyn, County of Kings, to be crass 
on

hereby given that License 
been issued to the underš 
wine and liquor at retail < 
of the Alcoholic Beverage

; hskytose kalbo- 
choro gau- 

fciiet 107 narius), 
p ir pažanga. Y- 
f Štai buvo priimta 
^b.kim.N. Pa-

me širdis, 
galingai a' 
nyčioj sus 
„Habemuj 
turime p: 
Tai buve 
tos širdy 
keltos, b( 
su Viešpj 

Šios m 
įspūdžių 
be parai 
dovams, 
so suorg 
vinimui t 
minirikų 
chorui tf 
didžiavim 
duota do 
pats gai 

• širdis už
sus ir ] 
prisiartin
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the premises.
BERNARD TRACY

Kingston Inn Bar & Grill
Kingston Ave., Brooklyn, NJ

NOTICE is hereby given that Licens I 
RL 1523 has been issued to the nnderšd 
to sell beer, wine and liquor at retail tą 
Section 107 of the Alcoholic Beverage 0 
trol Law at 346 East Ave., Borougk1 
Brooklyn, County of Kings, to be consS 
on the premises.

EDWARD MILLER 
Wallabout Market

Ave., Brooklyn, N.346 East

Tel.: 3 - 4747

Dr. M. J. C OLNEY
(Aukštakalnis)

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam Saules Spindulius. 
Diathermy, ir kitus moderni!- 
kus išradimus nuo aukšto Ir 
žemo kraujo spaudimo, viduriu 
ir širdies ligų. Reumatlsmo, 
Tonsils ir odos ilgų, su gerom 

pasekmėm.

GRAŽI PROGR
Rengia 

llJUBGIO PARAPIJOS

KNAPP’S MANS
Avenue,

Aldams Gros Jolmn 
ir Jo Radio Ork<

Pasirinktinas

,:E anksto 75c;

N. Y. 

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

Brooklyn, County of 
on the premises.

ALICE
138 Ft. Greene Pl..

NOTICE is
RL 1242 has ____ _____  ... .... _ . ----
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 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 No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor nt retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 

125 Wythe Ave., Borough of 
, County of Kings, to be consumed 
promises.

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

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Shawkonis
(Ašakūnas)

Greene Pl., Borough of 
Kings, to be consumed

E. WILLS
Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

of the Alcoholic Beverage Con-

NOTICE is 
RL1511 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at . . . ______ ____ ___ _ _____ „........
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL FERRY 
174’ Flatbush

hereby given that License No. 
been issued to the undersign nd 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
171 Flatbush Ave., Borough of

GRABORHJS — 
BALZAMUOTOJ AS

Avė., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is 
RL 174 8 has 
tn sell bcor. 
Section 107

hereby given that License Nn. 
been issued to the undersigned 
wino and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con

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.

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valstybių

310 John Street
Harrison, N. J,

IWS GERAI
JBA GREITAI PA 
ryos apdraudos - insurance 
p pinigų jums padės tuose n 

pasiruošęs ir patyręs bn

JOS. P. MACH
&jth Street

Tel Virginia 7- II



Balandžio-April 4 d.,

NOTICE ii hereby given flat 
RL 6794 has been issued to a, 
to sell beer, wine and Ikmįr ė 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 5011—13 Avenue]' 
Brooklyn, County of Kings, tok 
on the premises.

DENIS CALLAGHAN 5011—13 Avenue L, jL,

džio-April 4 d., 1941 m

ETOS ŽINIOSbe

No. 
led 
der 
on-

• :

paties, kad sau stiprybės ir 
malonės pasisemtų.
Svetys Kun. Dr. A. Deksnys.

No. 
ied 
der 
k>n- 
of 

ned

NOTICE is hereby given that i
RL 1827 has been isued to tb* _

IS'DELTOS ŠIRDYS Į VIEŠPATĮ.
trol Law at 917 DeKalb Ar. ; *- *~

BAŽNYTINIS KONCERTAS

Brooklyn, County of Kings, to 1? 
on the premises.

PAUL KATZ
917 DeKalb Ave.,

No. 
ned 
ider 
lon- 
ugh 
:on-

os meno šakos katali-
l sau„ATTere , u u . ^Bažnyčioje randa sau 

NOTICE is hereby given tinti , , ,7. ...
RL 5330 has been issued to feeS. bet lltUrgllOl Viena 
to sell beer, wine and liquor tV . . . J , v
Section 107 of the Alcoholic k LSiai priVllegllUOtU Sa- 
trol Law at 5601—2nd Are i t • x
Brooklyn, county of Kings, u i *a muzika. Jei tapyba 
on the premises. ’ .. - . , _

HAMILTON INN, Kr 
56$1—2nd Ave- r •

No. 
med 
ider 
3on- 
Bo-

NOTICE is hereby given that t 
RL 4126 has been issued to the -

Section 107 of the Alcoholic "iL 
trnl T.nxv nt. 142.5 Pnelrnwoo h

{veikslai, architektūra, 
b?5 ;ūra — statulos prakal- 

žmogaus akis ir jas

No. 
;ned 
nder 
Con- 
i of 
imed

Section kelia prie religinių
rroughLo7 bUi^^M Jei iškalbos menas — 
consumed on the premises.

FRANK DUMCHES 
1425 Rockaway Parkway, BretJl

NOTICE is hereby given flat •, 
CL 232 has been issued to flat • -i . . .
to sell beer, wine and liquor a4<b giedOlimaS, lyg bal- 
Section 107 of the Alcoholic M 
trol Law at Foot of Bay 33cd į 
»f Brooklyn, County of Kings,': 
sumed on the premises.

BEN MaCHREE BOAT CID 
Foot of Bay 32nd St., Brocį.

:slai prakalba į žmo- 
protą, jį įtikina, suža- 
klausytojo valią, tai

1 ia 
ir

No. 
gned 
inder 
Con- 
rh of 
imed

NOTICE is hereby given thii[

gaivina jo sielą, su- 
jausmus: meliodi- 
akordais ji kalba į 
nuteikdama pergy-

rl i860 has been issued to u,; įr pamilti, išgirstas ir 
to sell beer, wine and liquor it» °
section io7 of the Alcoholic į. as religines tiesas. Jei trol Law nt 621 Chestpr Rh*. °

No. 
gned 
mder 
Con- 

11 of 
umed

iENS

No. 
igned 
under 

Con- 
rh of 
aimed

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

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 Hings, to be consumed 
on the premises.

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

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

ORAZIO GUTTILLA & 
GIACOMO BELLISSIMO

907 Livonia 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. 
RW 831 has been issued to the undersigned 
to ecll 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 
RL 6122 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at _ _____ ____ _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

VITO DI NAPOLI 
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- 

2412 Pitkin Ave- Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6119 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 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 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.

val. 
baž- 
baž- 

išpil-
Du- 

Kris-

kalnio žodžiai, nes jie tie
siog pataikė į jautriausiąją 
giesmės mylėtojų stygą — 
jų šventąją nuotaiką pri
ėmus šv. Komuniją.

Štai trumpai suglausta 
Dv. Vado kalbos pagrindi
nė mintis: Menininkas, ar
tistas, norįs gerai išpildyti 
savo vaidmenį, privalo į jį 
įsigyventi ir pats pergyven
ti prieš vaidindamas. Se
kantį sekmadienį jūs ruo
šiatės giesme pergyventi 
Kristaus kančią — jo septy- 
nius žodžius ant kryžiaus. 
Kas galės geriau įsigyven
ti į Kristų, į Jo žodžius, 
jei ne tas, kurs su Juo su
sijungia ir Komunijoj? Ir 
štai, šiandien, brangūs cho
ristai, jūs visi in corpore 
susijungėte su Kristumi šv. 
Komunijoj ir jau šiandien 
padarėte preliudiją į tai, 
ką Verbų sekmadienio va
karą giesme mūsų bažnyčio
je išgiedosite... Visų akys 
sužibo džiaugsmu, girdint 
šiuos gražius savo Dv. Va
do paskatinimo žodžius: į- 
sigyventi į kenčiantį Kristų.

Jaukioji agapė - pusryčiai 
baigti malda, kurią sukal
bėjo kun. Ant. Petrauskas. 
Tačiau, choristai neišsiskir
stė kas sau, bet vėl jie 
jo į bažnyčią, vėl stojo 
vargonų ir sumos metu 
na bažnyčia tikinčiųjų
jų giesmę buvo jungiama su 
Viešpatimi. O kokia kilni 
toji giesmė, kuri išsiveržia 
iš malone gaivinamos sie
los! O kokia ji galinga su
judinti, pakelti žmogaus šir
džiai, įžiebti ir kituose Die
vo meilės kibirkštėlę!

Ir kada prefacijos metu 
kun. B. Kruzas užgiedojo 
„Sursum corda!” — pakelki
me širdis, visas choras taip 
galingai atsakė savo ir baž
nyčioj susirinkusiųjų vardu: 
„Habemus ad Dominum,” — 
turime pakeltas į Viešpatį. 
Tai buvo tikra tiesa, nes 
tos širdys ne tik buvo pa
keltos, bet ir susijungusios 
su Viešpačiu.

Šios mano kelios malonių 
įspūdžių eilutės tebūna gar
be parapijos ir choro va
dovams, kurie negailėjo trū- 
sb suorganizavimui ir išla
vinimui tokio gausaus gies
mininkų būrio, o pačiam 
chorui tebūna šventu 
didžiavimu, kad jis 
duota dovana — savo 
pats garbina Dievą,
širdis uždega ir, kaip drą
sus ir pavyzdingas karys, 
prisiartina prie savo Vieš-

įspūdingoji Th. 
kantata ,,Septyni 
žodžiai nuo kryžiaus.” 
ir svečių solistų. Gie- 
solo ir choro solistės

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.

2412 Pitkin

NOTICE is 
RW 248 has 
to sell beer 
tion 107 of _____  _______
Law at 739—6th Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on 
premises.

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

the

739—6th
JOHN PERROTTA

Ave- Brooklyn, N.

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. 
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.is hereby given that License No.NOTICE
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 -------
594 Atlantic

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.

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. 
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 SANTT
6216 New Utrecht Ave., 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.

Apreiškimo parapijos di
dysis choras šį sekmadienį, 
balandžio 6 d., 7:30 
vak., Apreiškimo par. 
nyčioje turės turtingą 
nytinį koncertą. Bus 
dyta 
bois 
taus 
Bus 
dos
Angela Maslauskaitė ir Ade
lė Dragūnaitė. Chorui va
dovaus muz. J. Jankus. Var
gonais gros Justas Jankus.

Įėjimas visiems laisvas — 
bilietų nebus. Kas mėgsta 
gražią muziką, turtingas baž
nytinės muzikos meliodijas, 
Verbų sekmadienį, Apreiški
mo par. bažnyčioje, ras gra
žiausią atsakymą į savo 
troškimus. Visi kviečiami 
atsilankyti.

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.

CANZONERI LIQUOR STORE 
Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 6290 has 
to sell beer, 
Section 107 __ ________ ________
trol Law at 158 Gratton St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FREIGHT BAR & GRILL. INC. 
158 Grattan

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

St- 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 Con
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 
RL 1753 has 
to sell beer, 
Section 107 ________ _______
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.

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

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.

Jei 
metu 
nutil- 
tikin-

trol Law at 621 Chester Sb» 
Hegeman Ave., Borough tT 
County of Kings, to be cotss 
premises.

RICHARD C. COW-
621 Chester St., and 109 Hegeį jrO giesmes, ---

------------Šasijustų išmesti
NOTICE is hereby given tta|J
RL 1281 has been issued to th ________ __________
to sell beer, wine and liquors x i i
Section 107 of the Alcoholic įj bet kOklOSC ISkllme- 
trol Law at 127 Livingston St,_  _ j.
Brooklyn, County of Kings, to į lavadUOjama, ypaC gi

ingų pamaldų
vargonai ir

puotos
is is-

Muzika ir
LIET. DEMOKRATŲ 

VAKARIENĖ

on

127

the premises.
ELIZABETH TRDil® 

Livingston Rest Bar į J 
Livingston St- Brį

; No. 
ligned 
under

Con- 
ii of 
sumed

VERS

e No. 
signed 
under

Con
di of 
sumed

e No. 
signed 
under

Con- 
gh of 
sumed

ose, kur žmonės susi- 
)ievo viešam pagar- 
i. Čia šventos gies- 

yra tokia 
me, kuri gali nuteikti 
monių minią vienam 

6J<B^-dw^RNS & simui — Dievo meilei.
.pija, kurios bažnyčio- 

12n8įu,” žiai giedama, kurioje
savo vieningumu ir 

suderintais balsais pa- 
.ikinčiųjų širdis Dievo 

toji parapija gali ne 
:rai pasidžiaugti, bet 
šventai pasididžiuoti, 

paeitą sekmadienį, Ap- 
io parap. bažnyčioje, 

“tat > pergyventi panašus 
amas. Ir tas džiaugs- 
ivo tuo pilnesnis, kad

hereby given th!'
ŽyU‘kneliodija

NOTICE is 
RL 5324 has 
to sell beer, ___
Section 107 of the Alcoholic i- . 
trol Law at 1696 Broadwq, 
Brooklyn, County of Kings, to i 
on the premises.

1696 Broadway,

NOTICE is hereby given tin

Section 107 of the Alcoholk B> 
trol Law at 426 Prospect An, 
Brooklyn, County of Kings, toj 
on the premises.

FRANCES M. DEVAS! 
426 Prospect Ave- th

NOTICE is hereby given fe 
RL 1251 has been issued to fe 
to sell beer, wine and liquor t 
Section 107 of the Alcobolk s 
trol Law at 6019—4th Are, 
Brooklyn, County of Kings, į 
on the premises.

PATRICK CLIFFOE 
Rainbow Taven 

6019—4th Ave- I
NOTICE is hereby given th! 
RW 236 has ‘ 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at ‘

been issued to fe 
and wine st reto

48nc Ave°mK!ke tikintieji paskuti- 
onrootkhen,pr“s.of kolekcijų dieną ne tik

atė- 
prie 
pil- 
per

Lietuvių demokratų klu
bas kovo 30 d. liet, piliečių 
klubo patalpose turėjo 
karienę. Svečių buvo 
žus būrelis. Vakarienė 
buvo gerai prirengta, 
dalyviai patenkinti.

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.
194 Livingston St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1603 has 
to sell beer, 
Section 107 __ ________ _____ _ __
trol Law at 167 Furman St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
EMIL HERTWEK & JOSEPH NESSLER 

167 Furman

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

NOTICE is hereby given that License No. 
WR 58 has been issued to the undersigned 
to sei! 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.

St- Brooklyn, N. Y.

va-
gra- 
irgi 
Visi

GREAT NECK, 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 & Liquor 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. 
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 McHUGH
1227 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 1183 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at __ __  ____ ______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO ROBERT SAVINO 
561—563—5th 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- 
561—563—5th Ave- Borough of

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7049 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.
688 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.

No.

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.

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 
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.
U, 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 MIECZNIKOWSKT
31 Greenpoint Ave., Brooklyn, N. Y.

Vyčių kuopos susirinki
mas įvyks šį penktadienį, 
balandžio 4 d., 8:30 vai. 
vak., Kasmočiaus salėje. 
Kviečiam visus narius.

Vyčių krepšinio komanda 
užbaigė šių metų sezoną, 
žaisdama prieš Bronxo ir 
Philadelphijos vyčius. Mūsų 
žaidėjai laimėjo prieš abi 
komandas ir liko nenugalė
ti.

Juozui Zebartui ir Petrui 
Valantinui, išeinantiems į 
kariuomenę, linkime pasise
kimo.

Per bendrus Komunijos 
pusryčius vyčiai pagerbė 
Marijoną Rusaitę, pripažin
tą 1940 m. veikliausia kuo
pos

2423 Avenue
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 Alcoholic 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 
RL 6808 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law . ____  ___ _____ ,,
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

TRAVIS BROS. INC.
17 Grove 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- 

at 17 Grove St- Borough of 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 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 
RL 5718 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at _______  ____ ______ „___
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

JOHN CIACCIO
1196 Flatbush 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- 
1196 Flatbush Ave- Borough of

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. 
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-------------
101 Kent 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 Alcoholic Beverage Con
trol Law at 589 Frankhn Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is 
RW 896 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 12 
County of 
premises.

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

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

savo parapijos gau-GEORGE APOSIE
_ _  A. P. Bar ♦ Gi? _________ . -___ ________  
4811 Avenue n,hį >horo galingas gies- 
NOTICE is hereby given ths pj- ripf p*i TYIAtP VIA _____  RL 5325 has been issued to te UCL o1 nidXC VlbcI 

u?.der I_ nill su savo vadais nužen-Con- Section 107 of the Aicoholie k 
S 1 T A ^4 1 1 4 4* Mr m nL.lfa. 1*. »  * _ -. — — —

N. Y.
se No. 
■signed

e
nigh of 
isumed

. N. Y.

se No. 
rsigned 
I under 
e Con- 
ugh of 
nsumed

N.

ise No. 
•r si gned 
1 under 
re Con- 
nigh of 
insumed

, N. Y.

12 Union
JOSEPH MINO

St., Brooklyn, N.

the

trol Law at 1146 Manhattan la 
Brooklyn, County of Kings, t>i 
on the premises.

R. S. T. BAR & GRUL 
1146 Manhattan Ave- h

NOTICE Js 
RL 5318 pas 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

JOSEPH A. McGUK 
119-121 Conover St, I

nse No. 
ersigned 
il under 
ge Con- 
High of 
onsumed

nuo viškų ir prisiar- 
prie šv. Komunijos

Brooklyno Lietuviai GraboriaiNOTICE 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.

NOTICE No.is 
RL 1253 has 
to sell beer, 
Section 107 __ ________ ______
trol Law at 1012 Myrtle Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY KRAHAM
Ave- Brooklyn, N. Y.

hereby srJ-.-en that License _ 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con-

nare.Kančios sekmadienį 
ai buvo užprašę savo 

. Jose 
jlyvavo ir giedojo; po 

fc uošė jaukius pusry- 
irapijos salėje, — tai 
:ikra šventoji agapė. 
mai vadovavo p-lė 
Dragūnaitė. Tų pus

to netu taip gi dalyva- 
.os kunigai, svečiai ir 

muz. J.
Pasakytose kalbo-

hereby given thr 
been issued to fe 
wine and liquor r 
of the Alcoholic 1 v -» r • v .
119-121 Conover ?. jai SV. MlSiaS.

NOTICE is hereby given th: 
RL 6160 has been issued to fe 
to sell beer, wine and liquor r 
Section 107 of the Alcoholic > 
trol Law at 948 Jamaica Are 
Brooklyn, County of Kings, b 
on the premises.

A. D. RESTAURAM 
Ave- L.948 Jamaica

NOTICE is hereby given th!
RW 273 has been issued to fe ]qnrn vradac to sell beer and wine at reti nO1 ° VaOdS, 

the Alcoholic Brtion 107 of
Law at 646 Myrtle Are.

MIRĖ

Vietinis 1012 Myrtle Tel. EVergreen 7 - 4335 Tel. STagg 2 - 5043

nse No. 
Iersign°d 
til under 
ige Con- 
ough of 
•onsumed

Brooklyn, County of Kings, ti įdŽiaUgta ChORO gaU- 
on the premises. ° °

LEO BELLUCCI & R0B?(turi net 107 narius), Myrtle Rest t f v ' ’
646 Myrtle Ave.,_______ isme ir pažanga. Y-
notice is hereby given '.u ti šiltai buvo priimta 
RL 4068 has been issued to fe , , , , ,
to sell beer, wine and liquor t 
Section 107 of the Alcoholk I
trol Law at 2^1 Kingston Are_________________________________
Brooklyn, County of Kings, If 
on

.do kleb. kun. N. Pa-

N. Y

ense No. 
dersigned 
ail under 
age Con- 
•ough of 
consumed

241

the premises.
BERNARD TRAP 

Kingston Inn Bar I 
Kingston Ave., J'

N.

:ense No. 
dersigned 
ail under 
•age Con- 
rough of 
consumed

NOTICE is hereby given th' 
PL 1523 has been issued to ft 
to sell beer, wine and liquet t 
Section 107 of the Alcobolk! 
trol Law at 346 East Are 
Brooklyn, County of Kings, s 
on the premises.

EDWARD M1L1T 
Wallabout Mi* 

346 East Ave- B’S

,L, INC.
, N. Y.

cense No. 
idersigned 
nder Sec- 
e Control 
-ough of 
consumed

•n, N. Y.

cense No. 
ndorsignod 
■tail under 
rage Con- 
, Borough 
o be con-

lyn, N. Y.

iccnse No. 
mdersigned 
etail under 
erage Con- 
lorough of 

consumed

yn, N. Y.

.icense No. 
mdersigned 
•etail under 
erage Con- 
Borough of 
j consumed

lyn, N. Y.
License No. 
undersigned 
retail under 
rerage Con- 
Borough of 
e consumed

lyn, N. Y.

Tel.: 3-4747

pasi- 
Dievo 
balsu 
kitų

Sekmadienį, kovo 30 d., 
Kings County ligoninėj mi
rė William Andziulis, 63 m. 
amžiaus, gyvenęs 120-07 Sut
ter Ave., Ozone Park, L. I. 
Palaidotas balandžio 3 d. 
Švč. Trejybės kapinėse iš 
Angelų Karalienės parapijos 
bažnyčios. Patarnavo grab. 
J. Garšva.

NOTICE is 
RL 5682 has 
to sell beer. 
Section 107 
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.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned NOTICE is hereby given that License No.
wine and liquor at retail under|RL150G bas been issued to the undersigned 
of the Alcoholic Beverage Con- I *° s.e11 beer. winc and liquor at retail under

Section 107 __ _______  ___ ___
trol Law at 2081 Coney Island Ave- 
rough of Brooklyn, County of Kings, to be 
consumed on the premises. 

LUDWIG LA ROCHE
Island Ave- Brooklyn, N. Y.

of the Alcoholic Beverage Con-
- - - • - - ■ - ' Bo-

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Rengia
ŠV. JURGIO PARAPIJOS CHORAS

Kovo 29 d. mirė Mykolas 
Paškevičius, 66 m. amž., gy
venęs 95 Leonard St., Broo- 
klyne. Palaidotas balandžio 
1 d. Šv. Jono kapinėse iš 
Apreiškimo parapijos baž
nyčios. Liko žmona Magda
lena, 3 dukterys ir 5 sūnūs. 
Velionis buvo Šv. Jurgio dr- 
jos narys. Patarnavo grab. 
Matthew P. Ballas-Bieliaus- 
kas.

štadienį, Balandžio - April 19,1941
Dr. M. J. COL*

(AukStakalnU
KNAPP’S MANSION

Bedford Avenue Brooklyn, N. Y.

Šokiams Gros Johnny Wayne 
ir Jo Radio Orkestras

148 Grand Ste 
Waterbury, W

Vartojam SaulSs Sf
Diathermy, Ir kitui t 
kus Išradimus nuo
žemo kraujo spaudi!® . . . .
Ir širdies ilgų. Re« Rengimas Pasirinktinas
Tonsils Ir odos ilguc

pasekmto įga: Iš anksto 75c

Tel. HArrison6-tf

(Ašakūnasl

GRABORIUS 
BALZAMU^

Pradžia 8 v. v
Prie durų $1.00

S

AMUS GERAI PIRKTI
ARBA GREITAI PARDUOTI

dsokios apdraudos - insurance reikaluose sutau
rinti pinigu jums padės tuose reikaluose pilnai 

pasiruošęs ir patyręs brokeris —
Laisniuotas Neff
ir New Jersey $

>6 — 8oth Street
810 John Sh*

Harrison,*'

JOS. P. MACHULIS
Woodhaven, N. Y 

Tel. Virginia 7 -1896

NOTICE is 
RW 673 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 483 
County of 
premises.

483 Park

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

Park Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed on

MARIA GENTILE
Ave- Brooklyn, N.

is

the

NOTICE
RL 4178 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ___ ___ ,___ ____  _______
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

ERASNO ROSSI 
Ave- Brooklyn, N. Y.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1364 Myrtle Ave- Borough of

No.

2081 Coney

NOTICE is 
RL 1551 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at ___ __ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

WILLIAM DWOJACKI 
6636—3rd Ave., Brooklyn,

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

6636—3rd Ave- Borough of

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius

N.

1364 Myrtle
NOTICE is 
RL 1810 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 229 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN DRACOMANOLIS 
229 DeKalb Ave- Brooklyn,

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

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.

N.
No.NOTICE is hereby given that License 

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.
No.

Modemiška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

NOTICE is 
RL 4075 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Liw 
Brooklyn, County of 
on the premises.

MURRY 
St.,

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

at 233 Moore Str- Borough of 
Kings, to be consumed Joseph Gai’szva

233 Moore
CAFE. INC.

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

405 Livonia Ave- Borough of

Joseph Le Vanda
I^aisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas
NOTICE is 
RL 1770 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at . „
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
LEO. S. STARR & BENJAMIN GOLDSTEIN 
405 Livonia

Graborius—Balsamuotojas

Kovo 30 d. Midtown ligo
ninėje mirė 11 m. amžiaus 
Irene Grossarth/ gyvenusi 
246 Devoe St., Brooklyne. 
Palaidota balandžio 2 d. šv. 
Jono kapinėse. Patarnavo 
grab. Matthew P. Ballas-Bie- 
liauskas.

Bal. 1 
lerienė, 
gyv. 107-48 116 St. Richmond 
Hill, N. Y. Daidojama ba
landžio 5 d. liuteronų kapi
nėse.

Velionės vyras mirė ly
giai prieš keturis mėnesius. 
Dolerių šeima buvo kilusi 
iš prūsų lietuvių.

Laidotuvėse patarnavo 
graborius J. Garšva.

d. mirė Marg. Do- 
52 metų amžiaus,

Federalė valdžia prašo 
miesto valdybos įvesti į 
miesto amatų mokyklas lėk
tuvų mechanikų kursus.

hereby given that License 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
1702 Stanhope St- Borough of

NOTICE is 
RL 6136 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

OSWALD KRIST & KARL PURCER 
CYPRESS INN

1702 Stanhope St- Brooklyn, N. Y.

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is 
RL 1448 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARMELA BORTONO 
252—3rd 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- 

at 252—3rd Ave- Borough of

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409
& s

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVĖ

9

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ 
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

M. PETRAITIENe ir sūnūs
Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

ta

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius 
(Prieš pat Apreiškimo baž.) 

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

NOTARY PUBLIC
337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Jr

-----

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Angelu Karalienes

“Amerikos” Pavasario BALIUS
Parapija E

WHOLESALE & RETAIL

ATVELYKIO SEKMADIENĮ

Šis sekmadienis — Verbų 
sekmadienis. Didžioji savai
tė — didžiųjų paslapčių sa
vaitė. Ketvirtadienį, penk
tadienį ir šeštadienį nepa
prastos pamaldos rytais ir 
vakarais mūsų bažnyčioje.

BEER, WINES & LIQUORS

Balandžio-April 4 d., IĮ

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Waluk

AMERIKOS LIE 

ŪKŲ visom 
KULTŪRINIO

SAVAITI

EINA KAS PE

Balandžio 20, 1941
LABOR LYCEUM SALĖJE

Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Visi kviečiami ruoštis dalyvauti šioje nepaprastoje 
pramogoje.

Velykų dieną, balandžio 13 
d., mūsų parapijos jaunuo
liai rengia nepaprastus šo
kius. Šie šokiai puoš jų vi
sus žiemos sezono parengi
mus. Šokiai bus Grand Pa
radise salėje ir prasidės 7:30 
vai. vak. Brooklyno ir apy
linkės jaunimas prašomas 
atsilankyti. Visi būsite pa
tenkinti.

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.,

161 No. 6th Street

Tel. EVergreen 8 - 9223 
VALANDOS:

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

šventadieniais susitarus

Entered as Second-C 
Office at Brooklyn,

FORDO

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4976 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 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.

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS)

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 7 - 6868
VALANDOS:

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

įet taip Pat

SUSITIKIM ATVELYKIO SEKMADIENĮ
Jau kelinti metai, kai ,,A- 

merikos” skaitytojai ir jų 
artimieji Atvelykio sekma
dienį niekur kitur neina, 
kaip tik į metinį ,.Amerikos” 
Pavasario Balių.

Šiemet ta įdomioji, malo
niai visų mėgiama pramoga 
vėl bus. Laikas patogiau
sias — Atvelykio sekmadie
nį, balandžio 20 d., Vieta 
tinkama — erdvi Labor Ly
ceum salė. Programa įvairi
— artistas Juozas Olšaus
kas su savo pagarsėjusiom 
kanklėm, dainom, deklama
cijom.

Visi mėgstantieji smagius 
šokius turės puikią progą
— šokiams gros Juozo Avi
žonio orkestras.

Malonus „Amerikos” Bi- 
čiuri! Ne tik pats dalyvau
ki, bet ir visus savo pažįsta
mus pasikvieski. Visi susi
tiksime „AMERIKOS” PA
VASARIO BALIUJE, AT
VELYKIO SEKMADIENĮ, 
balandžio 20 d., 4 vai. popiet, 
Labor Lyceum salėje.

Maspetho Žinios

ugnies ir vandens šventini
mai; mišios 9 vai. šešta
dienio vakarą 7:30 Komple- 
torium ir išpažintys.

Velykų Sekmadienį, Prisi
kėlimo Mišios 5:30; kitos 
mišios kaip visais sekma
dieniais — 8, 9, 10, 11 ir 
12:15. Velykose nebus miš
parų. Velykų dieną per vi
sas mišias bus daroma rink
liava vyskupijos našlaičių 
prieglaudai.

RUOŠIASI PAGERBTI 
SAVO KLEBONĄ

$1.50. Pramogų komitetas 
nutarė bankieto metu įteik
ti surpryzo dovaną klebo
nui. Dovana tuo tarpu drau
džiama skelbti. Kurie no
rėtumėte tam gražiam ban- 
kiete dalyvauti, jau dabar 
galite įsigyti bilietus pas 
komiteto narius. Dovanos 
nuo draugijų ir pavienių 
jau priimamos.

Šv. Jurgio Parapi ja

Gyvojo Rožančiaus drau
gijos bendra Komunija bus 
šį sekmadienį, 9 vai. Mišių 
metu. Narės prašomos da
lyvauti.

LRKSA 134 kuopos mė
nesinis susirinkimas bus šį 
sekmadienį, tuojaus po su
mos, parapijos salėje. Na
riai prašomi atsivesti nors 
po vieną kandidatą prie Su- 
siv. prirašyti. Dabar yra 
proga — Susivienijimo va
jus. Įstojimas nemokamai. 
Lietuviai, rašykitės — apsi
drauskite.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1598 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 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.

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,

BROCE 
TAVERN 

Brooklyn. N.

ADVOKATAS

219 So. 4th Street, Brooklyn, N, “•
(Williamsburgh Bridge Plaza) W^osikrau-

Tel. EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS RŪŠIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasirinkt
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos, ALUS B 
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KRE]

Juozas Ginkus
495 Grand Street,

nip arti ir 
L įprantamas, 
^parodė ji 

jmf®

Detroit. — 1 
santykių tar 
pravesti For 
darbininkų ba 
pasirinkimo 1 
do atstovai 
sutikimą. Rir 
vykti ne vėl 
(HO vadovyb 
90 nuošimčių 
sisakys už j 
ba darbo fei 
vybė, kuri m 
ninkai pasiri 
raciją.

labai tin- 
L jautriau atsi- 
g W brolius 

Brooklyn, N, dėmesyje lie-
Vokietijo-

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 223 has been issued to the undersigned I RL 
to sell beer and wine at retail under Section 

of the Alcoholic Beverage Control Law 
170 Avenue T, Borough of Brooklyn, 

on I
at 170 Avenue T, Borough of 
County of Kings, to be consumed 
premises.

GIOVANNI PIZZUTO 
BASILIO

170 Avenue T.

&
IMBURGIA 

Brooklyn, N.

the

Y.

NOTICE is hereby grven that li
1803 has been issued to the c 

to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at ( .... _
Brooklyn, County of Kings, to le 
on the premises.

STRAND REST. CORP. . nkihocnpc
629 Fulton St., Brwhn IT SKUDebHtb

,Portugalijoje, 
the Alcoholic Bera#''1 T!o rpl. 

629 Fulton St, fa | jf DUU. Jle 1C1
risii dosnes-

Pamaldi; tvarka
Verbų sekmadienį palmės 

bus šventinamos 7:30 rytą 
ir dalinamos žmonėms per 
kiekvienas Mišias.

Didžiajį Ketvirtadienį iš
pažintys bus klausomos nuo 
7:30 iki 9 vai. ryto. 9 vai. 
mišios ir Šv. Komunija per 
mišias. Po mišių procesija.

Didįjį Penktadienį pamal
dos prasidės 8 vai. rytą. 
Bus daroma rinkliava Šven
tajai Žemei. 7:30 vai. vak. 
Kryžiaus Keliai, pamokslas 
ir tikrojo kryžiaus medžio 
adoracija.

Did. šeštadienį 7:30 rytą

Maspetho parapijos pra
mogų komitetas turėjo la
bai svarbų susirinkimą ko
vo 31 d. 8 vai. vak.

Pramogų Komitetą suda
ro 38 asmenys iš 18 parap. 
draugijų: Šv. Vardo, Šv. 
Rožančiaus, Šv. Onos, L. Vy
čiai, Mot. Sąjunga, Altoriaus 
draugija, Didysis choras, So- 
dalietės, Altoriaus Minis- 
trantai, Tretininkų dr-ja., 
Apaštalystės Maldos dr-ja„ 
L.R.K.S.A. kuopa, Aukštes
niųjų mokyklų studentų vy
rų klubas, Aukštesniųjų mo
kyklų mergaičių klubas, Su
augusių vyrų ir moterų va
karinės mokyklos atstovai, 
CYA dr-ja, mažasis parap. 
choras, parapijos trustistai.

Pramogų komiteto valdy
ba: pirm. kun. P. Lekešis, 
sekr. p-lė J. Zembrauskaitė, 
ižd. kun. J. Kartavičius. Šis 
sudarytas komitetas repre
zentuoja Maspetho parapiją 
ir parapijos vardu rengia 
pagerbimo bankietą savo 
klebonui kun. J. Balkūnui, 
jo kunigavimo 15 metų su
kakties proga:

Bankietas bus Klasčiaus 
didžiulėje salėje, birželio 1 
d. Pradžia 5 vai. Bilietas

Kovo 30 d. L. Kat. Susi
vienijimo kuopa turėjo mi
šias už gyvus ir mirusius 
narius. Mišių metu nariai 
bendrai ėjo komunijos, po 
to turėjo bendrus pusryčius. 
Salėje programai vadovavo 
kuopos pirm. A. Spaičys. 
Kalbas pasakė kleb. kun. K. 
Paulonis, kun. V. Pinkus, 
muz. J. Brundza, organiza
torius Pr. Katilius ir „A- 
merikos” redaktorius.

Moterų Sąjungos 35 kuo
pos susirinkimas kviečiamas 
šį sekmadienį, balandžio 6 
d., tuoj po sumos. Visos na
rės kviečiamos atsilankyti. 
Kuopos pavasario balius bus 
balandžio 27 d.

Pirmadienį prasidėjo me
tinės rekolekcijos, kurias ve
da kun. Pr. Aukštikalnis, jė
zuitas. Pamaldos vakarais 
7:30 vai.

Pereitą trečiadienį užbaig
tas krepšinio - basketbolo se
zonas. Parapijos jaunuoliai 
žaisdavo kiekvieną trečiadie
nį Grand Paradise salėje. 
Būdavo dar ir laimėjimai. 
Kovo 26 d. mūsiškiai 
pliekė Dukes komandą, 
džiojoje savaitėje jokių 
rengimų nebus.

MIRĖ

su-
Di-
pa-

Pra-

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 II. PRICE 
2081-83 Flabush Ave., Brooklyn, N. Y.

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, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 419-1 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 177 Dwight St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MAX SCHWENDTNER 
177 Dwight St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 1507 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
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, N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that li 
RL 1165 has been issued to the n 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Bera 
trol Law at 406 Flatbush Av. Eh, 
of Brooklyn, County of Kings, i 
sumed on the premises.

B LUNCH & GRILL, Kt 
406 Flatbush Ave. Ext., I

jįloje norime iš'

Šios savi 
šalyje prasi' 
streikai kiek 
džios atsto 
kaujant. B; 
streiką turi 
darbininkai, 
dėtas iki 1 
ir per tą 
mi pasitai 
darbdaviai s 
bininkams: 
centų per

, lyginimo p 
tė per 20,(

Balandži 
Allis-Chaln 
Milwaukee 
darbą grį; 
kų, kurie 
76 dienas, 
kariuomer 

. daiktus ( 
lems ir t

įįai išgelbėti iš 
ateities. Dė-

NOTICE is hereby given that lia 
RL 4142 has been issued to the a 
to sell beer, wi
Section 107 of the Alcoholic Bera 
trol
Brooklyn, County of Kings, to le 
on the premises.

VINCENT WISNAUO
654 Jamaica Ave., Brooih

-re jauną zmo-

Balandžio 1 d. mirė 
nas Čerkauskas, 53 m. am
žiaus, gyvenęs ,277 Lorimer 
St., Brooklynė. Laidojamas 
balandžio 4 d. iš Angelų 
Karalienės par. bažnyčios į 
šv. Jono kapines.

Velionies brolis Antanas 
kviečia visus paskutinį kar
tą atsisveikinti. Patarnauja 
grab. Matthew P. Ballas - 
Bieliauskas.

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, N.

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.

JAUNIMAS DOMISI 
LIETUVA

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

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

License No. 
undersitrned 
retail under

>een issued to the s
■inc and liquor at nt 3 LlEtUVOS UniVei- 

lion 107 of the Alcoholic Bera , . t; jo_
1 Jaw at 654 Jamaica Ave., B: T/SDll. JIS Udi 
ooklyn. County of Kingą, tote * _ „gtą.0 jau yra pa

ri kelis stambius
dalyva- 

ver-
Po prof, 

jis svarbiau- 
lietuvių 

totas ir pe- 
Dr. Anta-

NOTICE is hereby given that li 
RL 4182 has been issued to the e 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Bera 
trol Law at 178 Sheffield Ave., B 
Brooklyn, County of Kings, to b> 
on the premises.

ROSE SCHLOSS 
178 Sheffield Ave., Brootį

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 1042-1016 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 that Li 
RL 4947 has been issued to the a 
to sell beer, wine and liquor at rtl 
Section TOT of the Alcoholic Bsra 
trol Law at 700 Henry Street Bi 
Brooklyn. County of Kings, to be 
on the premises.

PATRICK IGOE
700 Henry St., Brod)

NOTICE is hereby given that li 
RL 1296 has been issued to the s 
to sell beer, wine and liquor at re 
Section 107 of the Alcoholic Bera 
trol Law at 324 Devoe St, Bs 
Brooklyn, County of Kings, to le 
on the premises.

MICHAEL LEIPUS
324 Devoe St., Broolį

minta keliems 
šiaurės ir Pietų 
Tai labai gra- 

Nejau dabar ka
su savo

vadais negalėtų 
so gabaus žmo- 

tautai labai 
pasauliečio moks-

wne

tikrai de
Išstato 

munistų 
vikų blol 
ru stūmi 
ar ne vi 
tokie rir

Velykoms!
DOVANOS

Didelis Pasirinkimas Gražiausių ir Įvairiausių

VELYKINIŲ ATVIRUČIŲ 
nuo 5C iki $1.00

Namie Gamintų, iš Bishops Chocolate ZUIKIŲ 
KIAUŠINIŲ ir kitų Papuošalų

VELYKINES BESKUTES
Pripildytos įvairiausiais saldainiais ir Skanėstais 

Plušiniai Kiškiai, Lėlės ir Šuniukai 
Puošniai Išdailinti

Didįjį Penktadienį nuo 12 
vai. d. ligi 3 vai. popiet bus 
trijų vai. pamaldos — mer
dėjimo pamaldos, paminint 
Kristaus mirtį ant kryžiaus. 
Septynių žodžių aiškinimą 
su pamokslėliais pasakys 
kun. Aukštikalnis. Priau
gančių choras išpildys rei
kalingas giesmes. Į šias pa
maldas, kas tik gali, turėtų 
skaitlingiausiai lankytis.

Didžiojo šeštadienio pa
maldos, ugnies ir vandens 
šventinimas prasidės 7:30 
vai. rytą. Mišios 9 vai. Ve
lykų dieną prisikėlimo mi
šios su procesija prasidės 5 
vai. rytą. Kitos mišios: 8, 
9 ir suma 11 vai.

Kaip paprastai, šias taip 
brangias šventes pagražina 
puiki procesija ir gražus 
choro giedojimas, prie ko 
jau rūpestingai ruošiamasi.

AČIŪ, SĄJUNGIETŪS!

Išėjęs naujas Apreiškimo 
parapijos CYA jaunimo mėn
raščio „Annunciator” nume
ris pasižymi gausiomis ži
niomis apie Lietuvą. Įdo
mus, stiprus įžanginis straip
snis apie Lietuvą, kuriame 
reiškiama nepalaužiama vil
tis, kad Lietuva vėl įžengs 
į nepriklausomų valstybių 
gyvenimą. Paskelbtas pasi
kalbėjimas su kun. J. Vaš- 
kiu, pranciškonu, laimingai 
prasišalinusiu iš Lietuvos 
praeitą rudenį. Įdėtas vie
no skaitytojo laiškas apie 
katalikų veiklą nepriklau
somoje Lietuvoje. Tęsiamas 
rinkinys straipsnių apie Lie
tuvos istoriją.

žodžiu, balandžio „Annun
ciator” numeris turiningas 
straipsniais apie Lietuvą. 
Malonu, kad jaunimas do
mi Lietuva.

Dėl Įvairiausių Velykinių Reikmenų Atsilankykite į:

J. P. GINKAUS

495 Grand Street Brooklyn, N. Y

Moterų Sąjungos 35 kuo
pa su savo darbščia pirmi
ninke M. Brangaitiene prie
šakyje prieš dvi savaites Šv. 
Jurgio par. salėje suruošė 
žaidimų laimėjimų vakarą, 
kurio pelnas skirtas „Ame
rikai” paremti. Kovo 31 d. 
pirm. Brangaitiene atsilan
kė į laikraščio įstaigą ir į- 
teikė 15 dolerių, kaip kuo
pos dovaną „Amerikai.”

Nuoširdus ačiū malonioms 
sąjungietėms, taip giliai at
jaučiančioms savo laikraš
čio reikalus.

Rapp - Coudert komunis
tinės veiklos New Yorke ty
rinėjimo komisija pranešė 
valstybės valdžiai apie ko
munistų organizuotą veiklą 
mokyklose, apie jų slaptus 
pasiruošimus prieš valsty
binę santvarką. Keletas mo
kytojų jau atleisti iš mies
to kolegijos.

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, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1811 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 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.N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7043 has been, issued to the undersigned 
to sell beer, wino hnd 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, wino 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 at 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.

NOTICE 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 
RL 4128 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 349 Central Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

CHARLES PFEIFFER 
d-b-a Central Palace Cafe

349 Central Ave., Brookin

NOTICE is hereby given that Dra 
RL 1832 has been issued to the el 
to sell beer, wine and liquor at rtį 
Section 107 of the Alcoholic Beraa 
trol Law at 110 Dwight St., 
Brooklyn. County of Kings, to be r 
on the premises.

JOSEPH SALERNO 
d-b-a Joe’s Bar & Grill 

110 Dwight St., Brook™

Telephone R®j
EV 7 - 1670 VII J

JOSEPH VASTUM
REAL ESTATE INSUR^ 

and LIFE INSURANCE
Mortgages Loaned and M 
496 Grand St., Brooklyn. K 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven^

iĮfekumoje pa- 
q reikalą, o 
teigiamą at-

įstaigos labai 
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Rimą skurdą lie
poje Lietuvoje ir 
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F® išduoda ir pa-

bolševikų „Tass" 
p hi IMO m. šau
lį Sovietų Sąjungoje 
hsWgose 173 mili- 

HAvemeyer 8 - 0259 Jp^tojų turėjo 79;

RALPH KRUC

FOTOGRAF.
65 - 23 GRAND AVEM 

Maspeth, N. Y.

Pirkit Anglis

LISAUSKO ANGLU
KOMPANIJOJ I 

(Kleen Kol Coal Co-)1

New Yorko WWRL radijo 
stotis perduos kiekvieną 
sekmadienį 8:15 vai. vak. 
bendrą rožančiaus kalbėjimą, 
skiriamą už taiką. Vado
vauja kun. J. P. Holland iš 
Forest Hills. •

2339-2313

NOTICE 
RL 1689

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

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

to sell beer, wino and liquor nt retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
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, N.

3,000 Brooklyno katalikių 
telefonisčių gegužės 25 d. 
turės bendrą komuniją.

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 Beverage Con
trol I.aw at 462 
Brooklyn. County 
on the premises.

PETE’S
462 Utica Ave.,

Utica Ave.. Borouprh of 
of Kings, to be consumed

TAVERN. INC.
Brooklyn, N. Y.

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

54

the premises.
GEORGE LEISENHEIMER

Bogart Street, Brooklyn, N. Y.

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

EDWARD NOCELLA
242 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ABRAHAM
428 Tompkins Ave.,

ROTHMAN
Brooklyn, N. Y.
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