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Striką
TOJAS) 

Street

j„Amerikos” skaity- 
sus bičiulius - rėmė- 
iradarbius, platinto- 

i-8*^iloniai sveikiname 
Penktadieniais 5 ųngomis V elykų

-<4s, linkėdami kiekvie-

TeL EVergrtdij
VALANDft FORDO DIRBTUVĖSE BALSAVIMAI

— STREIKŲ BANGA SUMAŽĖJO Visiems Linksmų Velykų Švenčių!
77

■"iirai ir visiems drau-
i krikščioniško Ale-

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

t, ]
TIiamsburgh Bridge Plaza)

Brooį

smos šiemet Vely- 
viams, bet taip pat 
.tsiminti, kad pana- 
dus likimas, ištikęs- 
gaubia milijonus ir

itybių žmonių. Iš- 
Z—saulis blaškosi krau- 

irose ir pelenuose, 
imas savo išsigel- 

i kurs taip arti ir 
įkus, suprantamas! 

žkandžiai, Kava, Arbata, Hot Choaį® Kristus parodė jį 
ŪS—VAKARIENE Geriausia] D8 metus.
ntas namie iš geriausios Smetonos, 
įrengimams priimami užsakymai

Juozas Ginkus
t,

:- 7142

DAINIŲ PALO®}
GERIAUSIOS RŪŠIES

Detroit. — Tautinei darbo 
santykių tarybai nutarus 
pravesti Fordo dirbtuvių 
darbininkų balsavimą unijos 
pasirinkimo klausimu, For
do atstovai pareiškė savo 
sutikimą. Rinkimai turės į- 
vykti ne vėliau 45 dienų. 
CIO vadovybė skelbia, kad 
90 nuošimčių darbininkų pa
sisakys už ją. Kitaip kal
ba darbo federacijos vado
vybė, kuri mano, kad darbi
ninkai 
raciją.

pasirinks darbo fede-

that License No. NOTICE is hereby
> the undersigned I RL 1803 has been is®
ail under Section to sell beer, wine mi į 
age Control Law " 
gh of Brooklyn, 
:onsumed on

UTO & 
RGIA 
Brooklyn, N.

the

šventės labai tin- 
X)ga jautriau atsi- 

Bnxįivo kraujo brolius 
'urime dėmesyje lie- 
•emtinius Vokietijo- 
icarijoje, Italijoje, 
joje, Portugalijoje, 

Jie rei- 
mūsų visų dosnes- 
ikos ir skubesnės

savaitės pradžioje 
prasidėję darbininkų

that License No. 
o the undersigned 
or at retail under 
lie Beverage Con
st., Borough of 

, to be consumed

JTNER
Brooklyn, N. Y.

Section 107 of the Alį 
trol Law at 623 fe 
Brooklyn, County of Į įr kltUT. 
on the premises.

STRAND BE 
629 Fulton St,

NOTICE is hereby p. 
RL 1165 has been iss 
to sell beer, wine ltd į ’ . .
Section 107 of the Afc (VietOJO

that License No. 
o the undersigned 
or at retail under 
lie Beverage Con- 
Ave., Borough of 

>, to be consumed

LY
Brooklyn, N. Y.

that License No. 
o the undersigned 
or at retail under 
die Beverage Con
st., Borough of 

s, to be consumed

IMAN
Brooklyn, N. Y.

norime iš- 
jną asmenį, kurį tu- 

«)ūtinai išgelbėti iš 
Kiškios ateities. Dė- 
;urime jauną žmo- 
sį Lietuvos univer- 

Jis dar 
lėtų, o jau yra pa- 
et kelis stambius 
is veikalus, dalyva- 

į dais starpsniais ver- 
žurnaluose. Po prof. 

~ .uskio, jis svarbiau- 
svariausias lietuvių 
is, folosofas ir pe-

trol Law at 406 Flife. 
of Brooklyn, County i 
sumed on the premia 

B LUNCH id
406 Flatbush Ave. Ext |

NOTICE is hereby 
RL 4142 has been is® 
to sell beer, wine ai: į 
Section 107 of the ife 
trol Law at 654 Jee rnfoarvriii 
Brooklyn, County of b ’ OLebOL 1U.

that License No. 
to the undersigned 
ior at retail under 
olic Beverage Con- 
ostrand Ave., Bo- 
y of Kings, to be

IULLIGAN
Brooklyn, N. Y.

dirbtuvė turi užsakymų už 
45 mil. dolerių. Streiko už
baigos pasiekta Washingto
ne, tautinei darbo santykių 
tarybai tarpininkaujant. Su
sitarta per metus neišeiti į 
streiką, ginčams spręsti pa
sirinktas arbitražas ir pan.

Minkštosios anglies kasy
klų pusės milijono darbinin
kų streikas dar neužbaig
tas. Kasyklų vedėjai suti
ko padidinti darbininkų at
lyginimą vienu doleriu per 
dieną, bet susitarimui galu
tinai pasiekti kliudo pieti
nių valstybių kasyklos, kur 
darbininkams atlyginama 40 
centų mažiau per dieną. Ti
kimasi, kad dar šią savaitę 
bus pasiekta galutinio su
sitarimo. Streikas tęsiasi 
nuo balandžio 1 d., kai pa
sibaigė senoji sutartis, o 
nauja nesudaryta.

Bethlehem plieno dirbtu
vės darbininkai irgi turės 
unijos pasirinkimo balsavi
mą, kurs palies 12,000 dar
bininkų. Dirbtuvė yra arti 
Buffalo, N. Y.

MIRĖ PROF. STASYS ŠALKAUSKIS
LANKĖSI WASHINGTONE

PAVERGTOJE LIETUVOJE TAUTINIS 
ATSPARUMAS NUOLAT AUGAIš pavergtos Lietuvos gau

ta žinia, kad Kaune mirė 
paskutinis Vytauto Didžiojo 
universiteto rektorius, prof. 
Stasys Šalkauskis, 55 metų 
amžiaus.

Velionis buvo Lietuvos 
universiteto profesorium nuo 
pat pirmųjų įsteigimo die
nų; visą laiką dėstė Teolo
gijos-Filosofijos fakultete pe
dagogiką, filosofiją, kultū
ros istoriją. Parašė daug 
knygų.

Prof. Stasys Šalkauskis 
buvo įžymiausias katalikų 
visuomenės vyras, buvęs 
Ateitininkų federacijos vy
riausias vadas. Turėjo ve
dęs Juliją Paltarokaitę, vys
kupo Paltaroko brolio duk
terį; augino vieną sūnų. 
Profesoriaus sveikata visa
da buvo silpnoka. Matyti, 
paskutiniai įvykiai Lietuvo
je visiškai palaužė jo atspa
rumą ir profesorius turėjo 
mirti pavergtoje Lietuvoje, 
kurios šviesia ateitimi jis 
yra tiek daug sielojęsis, ku
riai tiek daug svarių min
čių palikęs. Jo įtaka jau
nuomenės auklėjime per 
daug didelė buvo, kad grei
tai okupantas maskolis ją 
išnaikintų.

Balandžio 8 d. kun. Jonas 
Balkūnas lankėsi Washing
tone, kur atliko visą eilę 
žygių ryšium su Lietuvos 
tremtinių šelpimo reikalais. 
Drauge su juo buvo kun. J. 
Karalius iš Shenandoah ir 
kun. Dr. J. B. Končius iš 
Mt. Carmel, Pa. Tuo pačiu 
reikalu kun. J. Balkūnas 
lankėsi Washingtone, kata
likų veikimo centre, kovo 
12-13 d.d. Lietuvos ir lietu
vių reikalais ten platus su
sidomėjimas ir gilus supra
timas.

Londonas. — Anglijos ži
niomis, Italija iki šiol nuo 
praeitų metų birželio karo 
lauke neteko 191,195 karių 
vien tik Afrikoje. Į šį skai
čių įeina žuvusieji, sužeis
tieji ir nelaisvėn paimtieji. 
Albanijoje italai netekę 92,- 
000 karių.

Bernas. — Iš pavergtos 
Lietuvos gauta žinių, kad, 
nežiūrint pikčiausio teroro 
ir GPU žvalgybininkų siau
tėjimo, Lietuvos Nepriklau
somybės 23 metų sukaktis 
Vasario 16 d. Lietuvoje dau
gelyje vietų buvo paminėta. 
Naktį į vasario 16 d. Kau
ne, Vilniuje ir visoje eilėje 
miestų ir miestelių buvo iš
keltos trispalvės tautinės vė
liavos. Iš ryto okupantai 
pastebėjo iškeltas Lietuvos 
Laisvės vėliavas, šaukian
čias į kovą prieš maskolių 
okupaciją. Trispalvė plevė
savo taip pat kaimuose. Vė
liavos dažniausia buvo iš
keltos ant medžių. Taip į- 
vyko, nepaisant to, kad nak
tį į vasario 16 d. raudon
armiečiai ir GPU žvalgybi
ninkai visur dabojo.

Taip pat okupantai ant 
sienų rado užrašus: „Tegy
vuoja Nepriklausomoji Lie
tuva,” „Šalin okupacija” ir 
panašiai. Įvairiose vietose 
buvo išmėtytos proklamaci
jos, nukreiptos prieš masko
lius, -išgamas.

Ryšium su šiomis demon
stracijomis GPU ėmėsi žiau
rių žygių. Jau Vasario 16 
d. rytą raudonieji žvalgybi
ninkai be jokios atodairos 
pradėjo suiminėti žmones. 
Tose \Tetose, ■ kur rastos 
tautinės vėliavos, proklama
cijos ar užrašas ant sienų, 
buvo suimta daug žmonių, 
parenkant juos iš žinomes
niųjų apylinkės veikėjų. 
Koks likimas jų laukia, šiuo 
tarpu nežinia. Tačiau, kaip 
ten bebūtų, panašios demon
stracijos smarkiai pakėlė ne
laimingųjų gyventojų nuo
taiką.

Viskas ligi mažmožių da
roma Maskvos įsakymais, 
net Lietuvos komunistų kal
bos paruošiamos Maskvos 
valdininkų. Todėl ypač ryš
kiai galima matyti Maskvos 
darbo būdų absurdiškumą. 
Įsakymai duodami, po kelių 
dienų atšaukiami, vėliau dar 
pakeičiami. Yra atsitikimų, 
kad kuris Lietuvos komisa
riatų gauna iš Maskvos į-

sakymą atlikti tam tikrą 
darbą nustatytu terminu. 
Kai uždavinys yra įvykdy
tas, ateina kitas įsakymas, 
panaikinantis pirmąjį.

Bolševikų kariuomenė at
rodo menkai: nešvari, blo
gai aprengta. Dažnai mato
si kareiviai su šautuvais, 
pakabintais ant virvės. Lie
tuvoje yra paplitęs sąmojus, 
kad rusų batai „su parkie- 
tu,” nes dažniausiai su me
diniais padais. Krenta į 
akis menka fizinė išvaiz
da: dauguma karių krei
vom kojom ir susikūprinę — 
rachito ir maisto stokos pa
sekmės. Vieno rusų majoro 
žmona Kaune nežinojo, kaip 
kiaušinį išvirti, nes ligšiol 
nebuvo valgiusi kiaušinio. 
Nei viena rusų karininkų 
žmonų niekados nebuvo ma
čiusi vaikų vežimėlių. Inteli
gentijos ir bendro išsilavi
nimo stoka yra charekterin- 
ga tiek karininkams, tiek 
kareiviams, nežiūrint to, 
dažnai galima išgirsti, ypač 
bolševikų karininkų tarpe, 
pasipiktinimą, kad Maskvos 
vyriausybė melavo jiems, 
sakydama, esą kapitalisti
nėse šalyse yra badas ir 
skurdas. Dabar, būdami Lie
tuvoje, jie patys įsitikino, 
kad tikras badas ir negir
dėtas skurdas yra sovietu 
Rusijoje.

Bolševikų kariuomenės 
skaičius Lietuvoje siekia apie 
500,000. Jų pilna ne tik 
miestuose ir miesteliuose, bet 
ir miškuose, kur jie gyve
na barakuose.

Dėl bendros krašto nuo
taikos tenka pasakyti:

1. Lietuvos komunistų vi
sados buvo labai nedaug, 
bet šiandien, išskyrus stam
biuosius išdavikus, kaip Pa
leckis, Gedvilas, Sniečkus, jų 
visiškai nebeliko. Darbinin
kų bendra nuomonė yra, kad 
reikia padaryti galą komu
nistų jungui;

2. Bolševikų priespauda 
tiktai padidino tautinį susi
pratimą bei atsparumą ir 
visa tauta yra vieninga pa
triotizme.

Šios 
šalyje 
streikai kiek sustabdyti, val
džios atstovams tarpinin
kaujant. Balandžio 7 d. į 
streiką turėjo išeiti plieno 
darbininkai, bet streikas ati
dėtas iki balandžio 15 d. 
ir per tą laiką bus veda
mi pasitarimai. Laikinai 
darbdaviai sutiko pakelti dar
bininkams atlyginimą dešimt 
centų per valandą. Šis at
lyginimo padidinimas palie
tė per 20,000 darbininkų.

Balandžio 8 d. užbaigtas 
Allis-Chalmers dirbtuvės, 
Milwaukee, Wise., streikas; į 
darbą grįžo 7,800 darbinin
kų, kurie be darbo išbuvo 
76 dienas. Dirbtuvė gamina 
kariuomenei reikalingus 
daiktus (lėktuvams, kanuo- 
lėms ir t.t.). Iš valdžios ši

GRAIKIJA, JUGOSLAVIJA UŽPULTOS
on the premises.

VINCENT Ki 
654 Jamaica Ave.,

NOTICE is hereby p- 
RL 4182 has been tee 
to sell beer, wine eri 
Section 107 of the 1_ 
trol Law at 178 Sbtfi 
Brooklyn, County of L 
on the premises.

ROSE!
178 Sheffield Ave.,

NOTICE is hereby pa 
RL 4947 has been is 
to sell beer, ,.i__ '
beefion TD7 of ihe 
trol Law at 700 fe- 
Brooklyn. County of L _ 
on the premises.

PATRIG
700 Henry St.,

notice is hereby ris. Tai labai gra- 
RL 1296 has been be -nt • i i i 
to sell beer, wine uis. Nejau dabar ka-

I Section 107 of the Ik •I trol Law at 324 te ISUOmeiie SU

•, wmenii Tai — Dr. Anta- 
’ o! & ii ' .it 700 fe gina.

j parūpinta keliems 
s į Šiaurės ir Pietų 

Tai labai gra-

tikrai demokratiški.”
Išstatomas tik vienas „ko

munistų ir nepartinių bolše
vikų blokas,” gyventojai va
ru stumiami balsuoti — tad 
ar ne vieninteliai pasaulyje 
tokie rinkimai?

1 that License No. | ^ro?,UyllL 
to the undersigned 

luor at retail under 
tolic Beverage Con
st St., Borough of 
gs, to be consumed

CAURANT. INC.
Brooklyn, N. Y.

savo 
ais vadais negalėtų 
ir šio gabaus žmo- 

tautai labai

in that License No. , 
1 to the undersigned 
iquor at retail under 
iholic Beverage Con- 
id St., Borough of 
ngs, to be consumed

JTKUS
Brooklyn, N. Y.

en that License No. 
d to the undersigned 
liquor at retail under 
oholic Beverage Con- 
i Ave., Borough of 
ings, to be consumed

CAFE, INC.
Brooklyn, N. Y.

,’en that License No. 
ed to the undersigned 
liquor at retail under 

coholic Beverage Con- 
vay Ave., Borough of 
lings, to be consumed

JUARITIUS
Brooklyn, N. Y.

ven that License No. 
led to the undersigned 

liquor at retail under 
Icoholic Beverage Con- 
sau Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

1 GERKE
Brooklyn, N. Y.

riven that License No. 
ued to the undersigned 
1 liquor at retail under 
.Icoholic Beverage Con- 
rand St., Borough of 
Kings, to be consumed

i ZEIDAT
Brooklyn, N. Y.

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

h KURYLAS
., Brooklyn, N. Y.

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

Kings, to be consumed

TAURANT. INC.
Brooklyn, N. Y. 

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

>gart Street, Borough of 
f Kings, to be consumed

GEISENHEIM ER
Brooklyn, N. Y. 

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

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

ID NOCELLA
Brooklyn, N. Y. 

given that License No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under 
: Alcoholic Beverage Con- 
ompkins Ave., Borough of 
sf Kings, to be consumed

IM ROTHMAN
, Brooklyn, N. Y.

on the premises.
JŪCHAE

324 Devoe St,

NOTICE is hereby n 1USU

tRoLsen2beehr“w^^ > pasauliečio moks- 
uo'i’uw’LtVfc Prisikėlimo šventės 
o^preS^s aplinkumoje pa-

” " CHARLES: ’ 
d-b-a Cento?

349 Central Avė., g

NOTICE is hereby r 
RL 1832 has been i® 
to sell beer, wine ia;
Section 107 of the , . , . ,
troi Law at no i* mes įstaigos labai
Brooklyn, County <41 _ . 4 „°.. ..
on the premises.

JOSEPH v .
<

110 Dwight St.,

e

Ė'

ime šį reikalą, o 
ąsime teigiamą at-

nėgsta skelbti apie 
ąiprffi ;ariamą skurdą ne- 

)moje Lietuvoje ir 
'nepaprastą, turtin- 

Sovietų Sąjungoje.Telephone
EV 7 - 1670 v . •

TOSEPHI11 daznai Paciu
J urnas išduoda ir pa- 

REALESTATi
and LIFEf ^glUS.

Mortgages Lot lai bolševikų „Tass” 
496 Grand St, 1940 m. sail
Residence: „ 
87-34 90th St, I

, kad 1940 m. sau-
i Sovietų Sąjungoje 

įstaigose 173 mili- 
* rventojų turėjo 791 

rublių. Tuo pat 
ys milijonai Lietu- 

1 m to jų turėjo taupy- 
’ igose pasidėję 126,- 

litų. Pavertus rub- 
Maspi,; litus mums visiems 
iiS* uprantamesniais do- 

gausime tokius fak- 
nai sausio 1 d. kiek-

Chicagos komunistų „Vil
nis” paskelbė vieno savo 
skaitytojo brolio laišką iš 
Lietuvos. Laiške pasakomas 
tiesos žodis apie bolševikų 
vergiją. „Vilnis,” gavusi ži
nių, matyti, iš to paties ne
laimingo savo skaitytojo, 
skelbia, kad tas tiesą rašąs 
„nenaudėlis” anksčiau gyve
nęs Chicagoje, sunkiai dir
bęs ir už savo santaupas 
Lietuvoje nusipirkęs ūkį, ku
rį dabar bolševikai atėmė. 
„Vilnis” jį niekina, kaip 
liaudies priešą.

Kaip pavadinti tą žmogų, 
kurs išduoda savo brolį ko
munistų agentams? Taip to
li nueina komunistų sukvai- 
šinti žmonės, kad išdavinėja 
brolius net už tiesos žodį . . .

HAvem^
RALPH
FOTOG

65-23 GRA*

Pirkit
LISAl’S^ietuvos gyventojas

KOJffi’
(Keen $

306 Uni'1
Brooklp

Tel. EVergi^

jusitaupęs vidutiniš- 
►lerius, o Sovietų Są- 
kiekvieno gyventojo 
)s tą dieną siekė 

su puse am. cento, 
krašto gyventojai 

^urdžiai? Gal „drau
sk sviečiai malonės pa-

RFSTO — * —dkų „Tarybų Lietu- 
sio 8 d. buvo pasi- 
tokiu šūkiu: „Vie- 

niško į ^alsuosime už tvirtą 
■ jjj tų ir nepartinių bol- 

mrtuotų^ )lokfb” Sausio 11 d., 
vynų ir!fų rinkimų į vyriau- 

tą išvakarėse, tame 
aštyje šaukta: „Mū- 

ai yra vieninteliai 
e tikrai laisvi ir

bab*
Gaminam $

Čia taip $ 
Amerikos

Sa 
411 
B

Lietuvos bolševikų laik
raščiai paskutiniu laiku la
bai puola darbininkus, kad 
šie nesidžiaugia Stalino at
nešta vergija, kad jie kai 
kurių fabrikų susirinkimuo
se net pravedą vergijai ne
palankias rezoliucijas. Kas
dien darbininkai pravardžiuo
jami tinginiais, girtuokliais, 
nestropiais ir t.t.

Lietuvoj darbininkas da
bar net pagalvoti negali 
apie svarbiąją darbininko 
streiko teisę. Bolševikams 
streikas — sabotažas, o sa- 
botažninkas — liaudies prie
šas, kuriam nėra vietos gy
vųjų tarpe.

Be reikalo stebisi „Lais
vėje” kai kurie sumulkinti 
vargšai, kad jų giminės Lie
tuvoje negauna jiems išra
šytos „Laisvės.”

Kaip jie gaus? Juk „Lais
vė” daug rašo apie ištikimos 
išeivijos pastangas Lietuvos 
laisvei atgauti, rašo ir apie 
Amerikos darbininkų strei
kus. Apie visa tai darbi
ninkams Lietuvoje ir sap
nuoti uždrausta.

Vokietijos vadovybė ilgą 
laiką dėjo pastangas, kad 
tik nesusidarytų Balkanuo
se karo frontas. Jos apsuk
rūs atstovai, vartodami pa
žadus ir gąsdinimus, įtrau
kė į nacių tarnybą Vengri
ją, Rumuniją ir Bulgariją. 
Naudotos visos priemonės, 
kad panašiai palinktų Jugo
slavija, Graikija ir Turkija. 
Graikų pasipriešinimas pir
miausia pasirodė prieš ita
lus, kai šie pernai pamėgi
no užimti Graikiją.

Jugoslavija, po ilgų abe
jonių ir delsimų, buvo su
svyravusi šių metų kovo 25 
d., kai Cvetkovičiaus vyriau
sybė pasirašė trilypę su
tartį, pasižadėdama prisidė
ti „naujos Europoje tvar
kos” įgyvendinime. Kovo 27 
d. ši sutartis paliko be
reikšmė, kai kariuomenės 
sukilimas pavyko ir suda
ryta vyriausybė, griežtai 
priešinga Vokietijos politi
kai.

Verbų sekmadienio anks
tų rytą, balandžio 6 d., Hit
lerio kantrybė išseko ir jis 
davė įsakymą savo kariuo
menei žygiuoti į Graikiją ir 
į Jugoslaviją. Dar nesulau
kus aušros, vokiečių kariuo
menė puolė Jugoslaviją ir 
Graikiją iš kelių vietų per 
Bulgariją, Rumuniją, Veng
riją ir Austriją. Prie jų pri
sidėjo ir italai.

Jugoslavijos - vyriausybė 
buvo paskelbusi Belgradą at
viru, neginamu miestu, bet 
vokiečiai nepaisė šio pa
skelbimo ir jau kelis kartus 
bombardavo šią sostinę, ku
ri šiuo metu esanti pasken
dusi gaisruose. Keliose vie
tose vokiečiai esą padarę gi
lių įsiveržimų, bet visur su
tiktas stiprus pasipriešini
mas. Tik pietinėje dalyje 
vokiečiams pavykę pralaužti 
frontą, iš kur Jugoslavijos 
kariuomenė turėjo pasitrauk
ti, palikdama stambią sky
lę fronto, labai pavojingo 
graikams. Graikijoje vokie
čių pirmieji puolimai atrem
ti didele kaina, tačiau vo
kiečiams iš Bulgarijos pasi
sekė pereiti Trakiją ir pa
siekti Egėjaus jūrą. Tuomi 
vokiečiai atkirto Turkiją nuo 
susisiekimo sausžemiu su 
Graikija.

Graikija, pramatydama 
dabartinius įvykius, prieš

kelias savaities iš savo va
karinės dalies iškėlė apie 
milijoną gyventojų, apsau
gant juos nuo karo nelai
mių ir užtikrinant kariuo
menei laisvesnes rankas. 
Šiems iškraustytiems grai
kams paremti, sušelpti grai
kai prašo ar?4>’7.riečių .pa
galbos. Graikijos šelpimo 
komitetas pakartotinai krei
pėsi į amerikiečius aukų.

Antrą karo dieną vokie
čiams paceko dvi graikų 
tvirtovės, bet jų gynėjai ko
vėsi iki paskutinio vyro. Vi
sur vokiečiai sutinka stip
rų pasipriešinimą. Keliose 
vietose vokiečiai buvo nusi
leidę parašiutais, bet jie bu
vę paimti nelaisvėn arba su
naikinti.

Balandžio 9 d., jau spausdi
nant „Ameriką,” gauta žinia, 
kad vokiečiai turėjo dide
lių laimėjimų Graikijoje ir 
Jugoslavijoje. Graikijoje vo
kiečiai užėmė svarbų Salo- 
nikos miestą ir uostą. Ju
goslavijoje vokiečiams pate
ko Nišo ir Skoplje miestai. 
Šie miestai svarbūs susisie
kimo centrai. Jų kritimas 
išstatė Graikijos vakarinį 
frontą į labai didelį pavo
jų. Dabar vokiečiai steng
sis pereiti Jugoslaviją pie
tuose ir visiškai atkirsti ją 
nuo Graikijos.

MARTYNAS YČAS MIRĖ BRAZILIJOJE

Balandžio 5 d. Rio de 
Žaneiro mieste staiga, nuo 
širdies smūgio, mirė Mar
tynas Yčas, keliavęs iš pa
vergtos Lietuvos į Ameriką 
drauge su savo šeima. Ve
lionis buvo 56 metų am
žiaus.

Martynas Yčas lietuvių 
istorijoje yra įsirašęs sau 
vardą gausiais darbais.

Studento darbe Rusijoje 
pasižymėjo gabumais ir bu
vo kviestas ruoštis profesū
rai, bet atsisakė viliojančios 
saugios ateities, o grįžo į 
Lietuvą ir apsigyveno Kau
ne, kur pradėjo advokato 
praktiką. Neilgai advokata
vo, nes 1912 m. išrinktas 
atstovu nuo Kauno guber
nijos į Rusijos Dūmą — 
tautos atstovų rūmus, kur 
jis dažnai kėlė lietuvių rei
kalus, rodydamas gyvo su
sidomėjimo visais klausi
mais ir tuo laimėdamas ru
sų pagarbą. Karui kilus, 
Vilniuje jis veiklus Lietuvių 
Komiteto Nuken tėjusiems 
Šelpti steigime. Komiteto na
riai išsirinko jį savo pir
mininku. Turėdamas įtaką 
Rusijoje, gavo stambių su
mų komiteto darbams rem
ti. Išvykęs į Rusijos gilu
mą drauge su gausiais lie
tuvių būriais, Yčas ir ten 
dirbo šelpimo darbą, vado
vaudamas naujam komite
tui.

1916 metais Yčas buvo 
paskirtas Rusijos 10 asme-

nų delegacijon, kuri aplan
kė Angliją, Prancūziją, Ita
liją, Belgiją, Norvegiją, Šve
diją. Visur jis kele lietu
vių vardą ir reikalus. Ro
moje apsilankė pas popie
žių Benediktą XV, kurio pa
prašė paskirti visose katali
kų bažnyčiose rinkliavą Lie
tuvai. Tais pat metais jis 
drauge su kun. J. Žilium 
buvo lietuvių atsiųsti į A- 
meriką Lietuvos nepriklau
somybės klausimui tvirčiau 
pajudinti.

Rusijoje karo metu Yčo 
rūpesčiu buvo įsteigtos dvi 
lietuvių gimnazijos, Vorone
že, kur lietuvių jaunimas 
galėjo tęsti mokslą, nutrauk
tą vokiečių užimtoje Lietu
voje. Bolševikams užėmus 
valdžią, Martynas Yčas bu
vo du kartus suimtas ir ka
lintas. 1918 m. balandžio 
mėnesį pabėgo į Lietuvą, į 
Vilnių. Čia jau veikė Lie
tuvos Taryba, kuri į savo 
posėdžius visada kviesdavo 
Yčą, nors jis ir nebuvo rink
tas. Keliems nariams pasi
traukus, M. Yčas buvo pri
rinktas Tarybos nariu. Ta
rybos pavedamas yra atli
kęs kelias svarbias keliones 
į užsienį. Pirmose trijose 
vyriausybėse, Voldemaro, 
Sleževičiaus ir Dovydaičio 
kabinetuose, Yčas buvo fi
nansų ministeriu. Dalyvavo 
delegacijose gaunant pasko
las Vokietijoje, Amerikoje 
ir Anglijoje.

VOKIEČIAI ARTINASI EGIPTO
PULK. K. GRINIUS 

KELIONĖJE

Lisbonas. — Pulkininkas 
Kazys Grinius, Lietuvos ka
ro atstovas Vokietijoje, ba
landžio 4 d. išvyko į Ame
riką.

Pulk. K. Grinius yra bu
vusio prezidento Dr. K. Gri
niaus sūnus.

Prezidento Telegra
ma Petrui II-jam

Washington. — Balandžio 
8 d. prezidentas Roosevelt 
nusiuntė Jugoslavijos kara
liui Petrui Il-ajam kable- 
gramą, kurioje reiškiamas 
pasipiktinimas vokiečių už
puolimu ir linkima pasiseki
mo kovoje už šalies nelie
čiamumą ir laisvę.

Kablegramoje prezidentas 
taip pat pažymėjo, kad Jung
tinės Valstybės duos visą 
paramą, koki tik galima 
pagal šalies įstatymus.

Roma. — Italų ir vokie
čių kariuomenė, vokiečių mo
torizuotoms dalims smarkiai 
veikiant, atstūmė Anglijos 
kariuomenę iš Libijos visu 
Viduržemio jūros pakraščių 
iki Tobruko, jau netoli Egip
to sienos. Anglai turėjo pa
likti kelių šimtų mylių il
gio frontą, kurį jie buvo 
užėmę vasario ir kovo mė
nesiais.

Anglai aiškina, kad jie at
sitraukia į paruoštas vietas, 
kur įvyks lemiami mūšiai. 
Anglų kariuomenės, laimėju
sios prieš italus, stambi da
lis buvo nusiųsta į Eritrė
ją ir Etiopiją, kita dalis į 
Graikiją. Etiopijoje anglai 
pasiekė visiškų laimėjimų — 
paimtas Adis Ababos mies
tas, kur anksčiau imperato
rius Selassie turėjo savo sos
tinę. Etiopija būsianti at- 
steigta kaip nepriklausoma 
valstybė.

Washington. — Lenkijos 
ministeris pirmininkas gen. 
VI. Sikorskis atvyko iš An
glijos ir bal. 8 d. buvo pri
imtas pas prezidentą Roo' 
veltą.

, Y
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VELYKŲ KRISTUS
Katalikų Bažnyčia beveik 

du tūkstančius metų veda 
žmoniją gyvenimo ir Die
vo takais. Darbas sunkus. 
Reikia aukų, reikia pasišven
timo, idealizmo. Neatsižvel
giant j aukščiausius reika
lavimus ir sunkiausiai pa
siekiamą tikslą, Bažnyčios 
sūnų ir ^rėmėjų skaičius nuo
stabiai auga. Nėra pasauly 
kitos religijos ar dvasinės 
bendruomenės, kuri turėtų 
tiek daug priešų ir perse
kiotojų, kaip Kat. Bažnyčia, 
o vis dėlto Ji nežūva, bet 
priešingai—nepailsdama žen
gia j priekį, nešina džiaugs
mo ir pergalės vėliava.

Katalikų Bažnyčia yra ta 
paslaptinga arka, tas am
žinasis Miestas, kurio gy
ventojai tiki ir išpažįsta pa
čią dieviškiausią ir žmogiš
kiausią religiją, apreikštą 
Dievažmogio Kristaus. Ka
talikų Bažnyčios gyvenimas
— tai mūsų Išganytojo gy
venimas; tai didžioji miste
rija, prasidėjusi Betliejuje 
ir užgesusi Golgotoj.

Kiekvieno kataliko kelias
— tai Kristaus Nazariečio 
kelias: pilnas nežinomybės, 
skausmų ir apsivylimo. Ir 
kaip Kristaus žmogiškai-die- 
viškame Asmenyje įvyko 
didžiausia šios žemės mir
ties ir atsikėlimo paslaptis, 
vaip' tas pats reiškinys am
žinai kartojasi ir kiekvieno 
žmogaus gyvenime. „Mes ne
turime čia amžinojo miesto,”
— sakė Ernest Heilo, „mes 
tik pilgrimai, keliaują tarp 
mirties ir Prisikėlimo ...”

Savo kasdieniame gyveni
me mes ne kartą pavargs
tame, suklumpame ir pra- 
virkstame. Nebeįstengiame 
pakelti naštos ir vargų, ku
rie spaudžia mūsų pečius. 
Lyg Simonai Kireniečiai, mes 
bėgame šalin nuo Kalvari
jos Kelio, pamiršdami, kad 
jis nevien tik į mirtį, bet 
taipgi ir į Atsikėlimą veda.

Šiandie labiau negu kada 
nors pasauly įsiviešpatavo 
nuodėmė, skausmas ir mir
tis. ^Tikėti į aukštesnį gy
venimą, į idealą ar Dievy
bę pasidarė lyg savotiška 
nesąmonė, lyg kažkoks keis
tas paradoksas. O vis dėl
to, nežiūrint į tai, kad pra
garas atpalaidavo visas sa
vo gaivališkas jėgas; nežiū
rint, kad kraujas ir išda
vystė sužvėrino žmonių sie.- 
las iki pasibaisėtinumo, mes, 
katalikai, nepasiduodame ne
vilčiai ar nusiminimui, bet 
giliausiai tikime Gėrio ir 
Idealo pergale!

Velykų džiaugsminga Rezu- 
rekcija yra ne tik religinis 
simbolis, bet taipgi ir gy
venimo tikrovė. Kas netiki 
į Kristaus atsikėlimą — tas 
netiki nė į Jo Dievystę, nei 
į pačią Bažnyčią. Velykų 
Kristus yra mūsų tikėjimo 
centras ir širdis. „Jei Kris
tus nebūtų atsikėlęs,” — sa
kė šv. Povilas, — „tuščias 
būtų mūsų tikėjimas, tuš
čios pranašystės ir pažadai, 
kuriuos Jis mums žadėjo...” 
Užtat nenuostabu, kad Ka
talikų Bažnyčia Kristaus At
sikėlimo stebuklą mini di
džiausiu džiaugsmu ir pa
garba. Velykų liturgija — 
tai triumfališka manifestaci
ja ... Bažnyčių altoriai pa
skęsta gėlėse, žalumynuos; 
žmonių širdys ir lūpos pra
siveržia džiaugsmo maldo
mis, o vargonų ir varpų

garsai galingai skamba neš
dami žinią, jog Kristus tik
rai atsikėlė . . . lam Surrexit 
Alleluja!

Mes, lietuviai katalikai, 
būdami tikri Bažnyčios sū
nūs, tvirtai tikime ir my
lime savo Atpirkėją ir Iš
ganytoją. Mes gerai žino
me Jo gyvenimą, Jo darbus, 
Jo karžygišką kovą už Idea
lą ir žiauriai tragišką mir
tį. Ar tai mus baido, ar 
atgraso nuo pasitikėjimo 
Juo ir meilės Jam . . . ? Tūk
stantį kartų ne! Nes dar
bas, kentėjimas ir didvyriš
ka mirtis nėra pralaimėji
mas, bet pergalė. Kristus 
tai įrodė!

Nenuliūskime, jei ir mū
sų brangios močiutės tėvy
nės dukros ir sūnūs skau
džiai šiandie kenčia, jei bran
giausi Tautos sūnūs nužu
dyti arba išvežti į šaltus 
Sibiro kapus, jei tūkstan
čiai jaunų brolių lietuvių 
paimti į raudonąją satrapų 
armiją ir nežinia ar kada 
nors išvys savo tėviškėlės 
namus ir artimupsius. Ne
nusiminkime, kad pati mū
sų gimtoji žemė maskolių 
ir kitų atėjūnų nuteriota, 
kad šimtai kalėjimų prisi
pildė nekaltomis aukomis... 
ir trys milijonai lietuvių 
kenčia surakintomis - ranko
mis ir lūpomis. Ar visa 
tai reiškia, kad mums rei
kia nusiminti ir beviltiškai 
sudėjus rankas, lyg romie
čių vergams, prašyti, kad 
tik greičiau ir mus nužudy
tų?

Ne, niekados! Tikri lie
tuviai per amžius laisvi bu
vo ir šiandie nori jais būti. 
Jie laisvę anksčiau ar vė
liau tikrai iškovos, nes Mu
ravjovų ir Džiugašvilių „im
perijos” sienos braška, grei
tai ir visai sugrius. Lietu
vių Tautos judai, atlikę biau- 
rią išdavystę, tenesidžiau- 
gia, nes jie nėra nužudę 
tautos, o tik ją išdavė. Lie
tuva kelsis, kelsis greitai!

Pasaulio lietuviai! Jun- 
kimės ranka į ranką, petys 
į petį ir dirbkime savo tė
vų ir senelių žemės garbei 
ir laisvei. Tegyvuoja Kris
tus ir mūsų Tėvynė Lietu
va!

Kun. Juoz. Bogušas.

MES TIKIME Į LIETUVOS 
PRISIKĖLIMĄ

Švęsdami Velykas, džiaug
damies atėjusiu pavasariu, 
retas kuris iš mūsų neskra
josime savo mintimis pa
vergtosios Lietuvos padan
gėse. Ne vienas iš mūsų 
prisiminsime gražias, jaudi
nančias iškilmes Velykų ry
tą Nepriklausomoje Lietu
voje ir ... prisiminsime da
bartinius savo brolių ir se
sučių vargus ir skausmus, 
patekus į žiaurią Rusijos 
bolševikų vergiją .. . Bet, 
kaip mes tikime į savo Iš
ganytojo, Kristaus, iš nu
mirusių prisikėlimą, kaip ti
kėjome pavasariui ateinant, 
taip mes tikime ir į Lietu
vos prisikėlimą!

Kad greičiau mūsų troš
kimas būtų įvykdytas, gre
ta tikėjimo į Lietuvos pri
sikėlimą turi eiti ir mūsų 
darbai ir mūsų aukos. Tik
ras lietuvis patrijotas, prak
tiškas kovotojas dėl Lietu
vos laisvės ir nepriklauso-

Skamba ir gaudžia Velykų Varpai
„Linksma diena mums prašvito ...”
Trys procesijos gieda šiandien.

Kristau, nors žmonės Tave numarino,
Apaštalai išsigando Tavo kančių ir mirties,
Tolnas nustojo Tavimi tikėjęs,
Bet jie laukia Tavo prisikėlimo .. .

Viešpatie, prikelk mus tikėjimui.

Kristau, Tu nugalėjai nuodėmę.
Mūs šalys pasišauna gelbėt krikščionybę,
Apgint Tavo įstatymus ir civilizaciją —
O hipokrizija!*
Jie susideda su velniu — nuodėmės Tėvu:
Savo miestuose augina daug nekrikštytų, 
60 nuošimčių myli pagonybę, —
Gyvenime jiems nereikia nei Tavęs, nei Bažnyčios,
Užmigusi sąžinė teieško „good time” ir pomėgių,
Bet ne malonės ir atgailos —

Viešpatie, prikelk mus malonei.
* !

Kristau, Tu prisikeldams nugalėjai mirtį.
Mes bijome mirties,
Baisiai nenorime mirti;
Pasaulis gi tarnauja giltinei,
Euroroje kerštingas karas:
Jūroj, miestuos ir debesyse tūkstančiai miršta.
Mirsime tikrai kada nors ir mes . . .

Viešpatie, prikelk mus paskutinėj dienoj 
su palaimintųjų kūnu.

Skamba ir gaudžia Velykų varpai
Džiaugsmas liejasi visur,

Bet mes, Lietuvos vaikai,
Dariaus ir Girėno broliai, sesės — Amerikos Lietuviai 
Pilnu džiaugsmu Velykų giesmės negiedame.
Mūsų mintys pavergtoj Tėvynėj,
Mūs tėvų ir prabočių šalyj . . .
Jos nepriklausomybė apkasuos,
O jos vaikai ištrėmime ar vergijoj.

Viešpatie, prikelk Lietuvą,
Prikelk Tėvynę naujam, gražiam gyvenimui
Ir savo amžinajai garbei,
Mūsų lūpos tada
Ir Prisikėlimo Bažnyčios varpai pasauliui skelbs: 
Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja ... .

Kadys.

*) Graikų kalbos žodis reiškiąs veidmainystę.

ŠV. TĖVAS IR TAIKA
Prezidentas Roose velta s iš

kėlė aikštėn Jungtinių Val
stybių pasiryžimus kovoti 
bei ginti laisvę nuo baimės, 
laisvę nuo skurdo, tikybos 
laisvę ir žodžio laisvę. Prie 
diktatorių ir totalitarinių 
sistemų tokia laisvė yra ne
galima. Visiška laisvė ne
galima ten, kur nėra tiky
bos laisvės. Tikroji laisvė 
galima tik krikščionybėje. 
Laisvė be teisingumo neį
manoma.

Kas teisingumui gali duo
ti pagrindo? Kas jį nusta
tys? Turime rasti visuoti
nį gero ir blogo dėsnį. Jis 
turi būti objektyvus, taiko
mas visiems lygiai. Kas tei
singa vienam, negali būti 
neteisinga kitam. Turime 
rasti dorovinį autoritetą, 
kuris pasakytų, kas gera ir 
kas bloga. Tas autoritetas 
yra Bažnyčia, kuri yra vi
suotina, ne vieno kontinen
to ar vienos valstybės, ar 
tautos.

Teisingumo saikas nebuvo 
viendas praeitame amžiuje. 
Tas neteisingas saikas, ge
naus pasakysime, privedė 
prie dabartinio karo. Ir tik 
grįžęs prie tikro teisingumo, 
pasaulis galės susilaukti tai
kos. Ligi šiol kratytasi tei
singumo ir dorovinių jėgų 
jam įvykdyti.

Hagos Konferencijoje 1889 
m. atmestas sumanymas pri
imti Šv. Sostą kaip doro
vinį autoritetą, atstovu. Vie
na tik Olandijos karalienė 
pasirodė prielanki. Tas pats 
pasikartojo 1907 m.

Didžiojo karo metu, 1915 
m. bal. 26 d., slapta Lon
dono sutartis turėjo tokį 
skyrių (penkioliktasis) :

mybės, ir dirba ir aukoja. 
Nepamirš jis to didelio tau
tos reikalo nė Velykų šven
tėse: jis nuo Velykų stalo 
bent trupinėlį paskirs varg
stantiems ir badaujantiems 
sušelpti, Lietuvai iš nelais
vės išlaisvinti.

Leonardas Šimutis, 
ALK Federacijos Sekr.

„Prancūzija,<i.Didžioji Brita
nija ir Rusija priešinsis Ita
lijos kokioms nors pastan
goms pasiūlyti šv. Sosto 
atstovą taikos pasitarimams 
priimti arba nuostatams su
tvarkyti, kurie gali kilti iš 
dabartinio karo.”

Vienos taikos sutartis 
1815 m., kaip ir visos anų 
laikų sutartys, prasideda: 
„Švenčiausios ir Neatskiria
mos Trejybės vardu.” Bet 
Versalio sutartis pradėta 
„Aukštųjų susitariančių da
lininkų” vardu. Dievas jau 
nebeminėtas, nes pažangusis 
amžius Jį atmetė . . .

Kai popiežius Benediktas 
XV pasiūlė taiką pasauli
niame kare ir prezidentui 
Vilsonui Prancūzijos amba
sadorius Jusserand taikos 
punktus pagyrė, tai prezi
dentas atrėžė „Ko jis nori 
kištis?” Aišku, teisingumas 
Kristaus dvasioje nebuvo 
priimtinas. Nebuvo priim
tinas ir dorovinis autorite
tas, teisingumo sąvoką už
laikąs. Nebuvo vietos jam 
ir Tautu Sąjungoje.

Pasaulis 150 metų kovojo 
prieš dvasinį Bažnyčios pa
jėgumą, o dabar prikaišio
ja Jai nepajėgumą sutaikin
ti tautas. Londono sutarti
mi varė Ją iš taikos salių, 
dabar primeta Jai nesirū
pinimą taika. Per 50 me
tų šalino Ją iš tarptautinių 
santykių, dabar stebisi Jos 
atsitolinimu nuo žemės rei
kalų. Kai Rusija ir Meksi
ka Ją persekioja, teisina 
šias valstybes liberališku de
mokratizmu, o kai vokietis 
Ją spaudžia, šaukia į ko
vą prieš antikrikščionybę. 
Ar teisingumo širdingai ieš
koma ir taikos norima iš 
artimo meilės ir Dievo bai
mės? Nelygiu saiką taiko 
sau ir priešui. Iškraipytas 
teisingumas duoda tik iš
kraipytą taiką. Tautos at
metė Dievą ir Jo teisingu
mą.

Tautos ne tik laužo tei
singumo įstatus, bet ir už
sigina teisingumo. Seniau,

VELYKŲ DŽIAUGSMO PRASI

Jei po kiek- 
ištremiamas 
ir teisingu- 
yra tik lai

jei tautos laikinai užmirš
davo teisingumą, tai prie jo 
grįždavo vėliau. Bet dabar 
net neprisipažįsta neteisin
gumu, save teisina ir ne
nori, prisiimti dorovinio au
toriteto ištarmės. Kas gera 
ir kas bloga, kiekvienas sau 
sprendžia, kaip patinka ir 
jam naudinga. Tad atstaty
mas žmonijos santykių, tei
singa taika išrodo nebegali
mas. Jėga pasidarė teisė, 
diktuotas teisingumas — į- 
statymas.

Sunku žmonijai išeiti iš 
užburto rato, 
vienos taikos 
dorovingumas 
mas; jei taika
kinas kraujo praliejimo nu
traukimas; jei laisvė yra 
tik pasitraukimas nuo įsta
tymų ir joks įsipareigoji
mas; jei tarptautinė teisė 
yra tik tautoms parankus 
santykiavimas, — tai kaip 
galima pasitikėti nuolatine 
taika arba taikos sutarti
mis?

Tautos gyvena baimės die
nas. Kol baimė bus, tautos 
neturės ramybės. Baimę pra 
šalins tik pasitikėjimas. Kam 
gali pasitikėti? Pasitikėti 
negalime visuotiniam moks
lui, progresui, liberalizmui, 
totalitarianizmui. Tik vie
nam galime pasitikėti, tik 
tam Tėvui, kurio namus pa
likome, ieškodami klaidin
gos laisvės . . . nuo doros, 
tiesos ir pareigų.

Žemėje turime tik vieną 
autoritetą, kuris laikosi am
žinų tiesų, nekeičiamų įsta
tymų ir neklaidingo teisin
gumo. Jis yra Vyriausias 
Ganytojas ir Jėzaus Kris
taus vietininkas. Jei negali
me pasitikėti Dievo Tiesa 
ir Teisingumu, kurį paliko 
savo Bažnyčiai, tai nėra ki
to autoriteto pasaulyje ir 
belieka chaosas.

Kodėl pasaulis gali pasi
tikėti šiuo autoritetu? —Jis 
yra Kristaus pasiuntinys ir 
jam lygūs žydas, graikas ar 
romėnas.

Jis yra teisingas ne dėl
to, kad pasaulis teisingas, 
bet dėlto, kad pasaulis klai
dingas.

Jis patikimas, kadangi iš 
patyrimo žinome, kad joks 
pasaulio samprotavimas, 
žmogaus pramatymas ar po
litiniai parankumai nepakeis 
žmonijos netvarkos.

Jis patikimas, kadangi 
„Kristus vienas yra „kerti
nis akmuo” (Ef. 2, 20), ant 
kurio žmogus ir visuomenė 
gali rasti pastovumą ir iš
ganymą” (Summi Pontifica- 
tus).

Jis patikimas, nes keli 
amžiai liudija, jog išmintin
giausių žmonių patarimai 
neprilygsta Amžinoms tie
soms. Jis patikimas, kadan
gi politika, varžydama tikė
jimo laisvę, privedė prie šios 
suirutės; laikas Jėzaus Kris
taus dorovingumui suvaržy
ti politiką.

Mūsų prezidentas Roose- 
veltas suprato ir įvertino 
Šv. Tėvo autoritetą. Buvo 
net nusiuntęs specialų pa
siuntinį, p. Taylor taikos 
tikslams. Bet ir vėl krau
jo ištroškę valdovai Šv. Tė
vo balso neklauso. Šv. Tė
vas Pijus XII neseniai pa
sakė: „Esame tikri, kad 
Kristus, kurs leido iškilti 
karui, kad tuo būdu nubaus
tų netikinčiuosius ir pakly
dusius, pasigailės pasaulio 
ir vėl grąžins žmonėms tik
rąją ir teisingą taiką. Mes 
niekados nenustosim, darbu 
ir maldomis, dėti visas pa
stangas, kad pagreitintume 
taikos grąžinimą pasauliui.”

Velykų rytą Jo šventeny
bė prabils į pasaulį ir vėl 
kvies prie taikos. Ragins 
„taiką darančius” nenuleisti 
rankų, bet dirbti, kol tikro
ji taika bus įgyvendinta. 
„Palaiminti taiką darantieji, 
nes juos vadins Dievo vai
kais” (Mato 5, 9).

Velykų rytą iš tuščio kars
to aidas skambės: „Ramybė 
jums . . . Ramybė, kurią aš

Vienos didžiausių ir gra
žiausių švenčių, kurias ka
talikų Bažnyčia švenčia, yra 
Velykos. Jų religinį turinį 
ir iškilmingumo prasme ypač 
vaizdžiai parodo visos tiky
binės apeigos, kurios apsu
pa paskutiniąsias gavėnios 
dienas — didžiąją savaitę ir 
pačias Velykų šventes. Ve
lykos — mūsų tikėjimo ker
tinis akmuo. Daugelis mūsų 
tikėjimo svarbiųjų tiesų, kaip 
Kristaus dievybės, žmonijos 
atpirkimo, apaštalų pasiun
tinybės, nuodėmių atleidimo 
ir kt. kaip tik remiasi Kris
taus prisikėlimo tiesa.

„Jei Kristus neprisikėlė, 
veltui yra mūsų pamoksla
vimas ir tuščias yra jūsų 
tikėjimas,”—skelbia šv. Pau
lius apaštalas (1 Korint 15, 
14). Kristaus prisikėlimas 
iš mirusių yra pats stipriau- 
sis įrodymas, kad jis buvo 
Dievo Sūnus, atėjęs žmonių 
giminės išganyti. Ko būtų 
buvęs vertas visas Jo moks
las, Jo didieji stebuklai, pra
našavimai, jei jis būtų iš 
mirusių nesikėlęs? Gal žmo
nijos istorijoj Jo vardas 
tebūtų likęs, kaip didelio 
mokytojo ir geradario, kaip 
Dievo siųsto pranašo — ste
bukladario, bet ne kaip Die
vo Sūnaus ir Atpirkėjo. Da- 

panašias 
kaip tik 
paklydė- 
raciona- 

apskritai

kitų dienų, kada jjf| 
laisvas valandas, gji 
sėti ir pasivažinėti

Daugelis krikščioiį 
ligi jų ir sektų, kad įj 
čia Velykas, bet joj 
tokios gilios liturginėj 
mės ir doktrinalinio | 7 
kaip katalikų Baį, 
Dauguma jų gavėnioj p 
ri, taigi, ir sielos pat , 
mo prie tų didelių į | 

neturi.

Tik mūsų Bažnyčię 
šventės turi savo pį

Molei
Redaguoja Eleom

AŠ ES
slinksta vakarop. lestinj

bar šitokias ir 
mintis apie Kristų 
skelbia kai kurios 
lių sektos, įvairūs 
listai, — tie, kurie
netiki į bet kokį iš mirusių 

i prisikėlimą, tuo pačiu ir 
Kristaus. Bet panašių gal- 
votojų randasi ne vien šiais 
laikais, jų buvo ir senovėje 
ir paties Kristaus laikais. 
Iš apaštalų darbų (Ap. D. 17, 
16-34) sužinome, kad šv. 
Paulius jų nemaža sutiko, 
ypač Graikijoj, 
atvyko į 
ną žymiausių 
dinių — Atėnus ir Areopage 
miniai ir mokslinčiams skel
bė naująjį Kristaus mokslą, 
tie tiesos ieškotojai pradžioj 
atidžiai jo klausėsi. Bet ka
da jis pradėjo pasakoti apie 
Kristaus prisikėlimą, dauge
lis klausytojų jį išjuokė ir 
pasitraukė nuo jo, nes tas 
naujasis mokslas buvo per
daug svetimas jųjų pažiū
roms į pomirtinį gyvenimą.

Jie buvo stabmeldžiai. Stab
meldžiai gi, jei tikėjo į po
mirtinį gyvenimą, 
vėlių gyvenimą, 
Jokie įvykiai apie iš numi
rusių 
jiems nebuvo žinomi ir jiems 
atrodė negalimi. Iš mirties 
prikelti tegali iš tikrųjų tik 
vienas tikras Dievas. Ka
dangi tas Dievas jiems bu
vo dar nepažįstamas, tat ir 
reikalauti iš jų, kad šiai tie
sai įtikėtų, beveik buvo ir 
negalima. Tikėjimas gi yra 
didelė Dievo dovana, malo
nė, kurią 
suteikia.

, me dar 
. malonėj 
. mūsų tikėjimo tiesas ir į 
. jas įtikėję. Krikščioniška 
. mūsų šeimos ar parapijos 
. aplinka, kurioj mes augome, 
. mums neišplėšė tos dovanos- 
į tikėjimo ir 

šiandieninis
. džiaugsmas yra daug pil- 
. nesnis — tikras mūsų krikš

čioniškos sielos džiaugsmas.
Praradusiems tikėjimą 

žmonėms Velykų šventės be
veik niekuo nesiskiria nuo

Kada jis 
anų laikų vie- 

mokslo ži-

tai tik 
be kūno.

su kūnu prikėlimą

Jis mums dovanai 
Laimingi mes esa- 
kūdikiais būdami 
pažinę didžiąsias

dei to mums
Velykinis

jums duodu, ne tokia, ko
kią pasaulis duoda . . . Aš 
esu gyvenimas, tiesa ir ke
lias.”

Kai tas balsas bus išgirs
tas ir kai pasaulis pasuks 
į ta „gyvenimą, kelią ir tie
są,” tada ramybė užviešpa
taus. Ir tik tada išsipildys 
Kristaus žodžiai — „Palai
minti romieji, nes jie pavel
dės žemę” (Mato 5,4).

Kun, Jonas Balkūnas.

rinį ir visą grožybę. 
Velykos nėra atskirtu i 
gavėnios, jos yra josi • • tn’n:a 

j-7- ■ It?!narsiai kovoja su 
ga — didžiosios sav “t "
nikavimas. Prieš Py
damas Kristus turė-li“'. ... T f I ;r nusūenkia nakčiai,
tėti ir mirti. Ir meti1' ,Uooi 
jautriai ir taip iš 
neatvaizduoja 
Kristaus, kaip Jo j 
Bažnyčia savo šventoj 
gijoj. Ji, kaip išrinkt 
sužieduotinė, kasmet 
naujo pergyvena paq 
čią visose apeigose, 
pradedant Verbų šefe £iu s ašarų, daug pagy-

įonių, daug užgniau- 
Pilnas Velykinis dj (jjrto,eina su savai- 

mas, triumfinis Baj 
džiaugsmas prasidedi 
madienio rytą su & jį karštai už tą 
prisikėlimu ir Jo p i kuris Jo nepažino, 
nugalėjus nuodėmę ii malę, kuri nusigręžė 
Tris kartus apeitoji p į, ė išrinktąją tautą, 
ja su Švenčiausiuoju, j®] Jį sugauti, iš- 
masis Aleliuja ir vis; 
gų nuotaika išlieja i 
mis ir himnais visata fe bangos žaidžia 
gali pergyventi išvadn 
vergijos žmonija, pn 
iš nuodėmės žmogus.

Iš tikrųjų, Velykų^ i
mas apdovanoja žmogt Aloky-

niu tikėjimu ir paguo L 
kentėjimus ir vargus- 
sikelti iš mirusių į 
taus garbingą karalp 

Velykos „tai diena.
Viešpats yra padai® 

džiaukimės ir linksmi® 
joje.

skutin 
Iš tol 
jautį ė 
kite - 
bangų 
žodžiai 
dys, a 
liepsnel 
ramu i 

Mano 
tais ta: 
game, i 
akeliah 

geidžiau 
vių deb 
šamą žv 
vijusios 
džiaugia: 
erškėčiu, 
dvi neiš 
mus pra 
Jis visur 
kime vi1 
skaitykit 
štame ( 
o švelni 

balzganų 
pažinkime 
mą griau 
dundėjime 
liau ir gy 
dirbame -

Mudvi j 
mus daug 
sustokime 
kūrė grož 
jai blizgėj: 
vakarams s 
mudvi išs 
mo. Bet 
mis tik ts 
išsiluk’ste 
to ir m 
Saulei į

Į mud' 
daug rar 
ri ją pe 
tik kilni 
dvi visu 
dalelę sa 
dalelę ši 
ją visą 

. džiajai š 
je sutalp:

Nors a 
i mu visa 

ša, bet si 
i se, pasikl: 

svarių žo
Tegu n 

liasi Vely 
jos užmii 
dažyta n 
niškumu. 
mo dienas 
bus reikši 
lę plačią l 

vėtra negai- Kuris pas 
^tžavo valtelę. Ji lias, Tiesa

įet nuauksinti jos

įjos žibčiojimai pa-

Sėdamos ritasi mi 
, Ant didingos Jeru- 

ec; įliantą driekiasi mė- 
g drebą virpėjimai.

Pi

^ją tarpe. Visi lau
pančios Velykų šven

jį daug šiandien nu- 
s ašarų, daug pagy-

kalną. Ten kasdieni- 
įffočiu vėl ilgai mel-

plakti.
nėjo Kedrono upelį.

iią spinduliuose. Jo 
iuba. ritasi į tolį, 

įją neatsigrįždamos,

čiu žvilgsniu pa- 
nerūpestingą van- 

Brejimą, eina toliau, 
i, bet pro nakties 
pĖregi prie mies- 
jojančią minią. 

fe vrikai, su žibu-

i Kęs ilsėtis sa
fe Mokytojas ko- 
fe Nuo jo dar šį 

ras į taip bran- 
fa, Gal ji, begęs- 
įh gyvenimo minu
te® Stebukladario 

p h. Lelijų bal- 
įiaps Jo veidas, 
liūliai kaskart ne- 

Ma virpėti. Ir... 
fe rankose. Aš 
pčidmgai pakartoja 
F Kaip bejėgiai kū- 
fera kareiviai po 
fc kojomis.

V-kiekvieną mūsų 
F-Miestą kartoja 

Tais žodžiais Jis 
•imus. kai skęsta- 
• bangose, tais žo- 

minties apie Lietuvosfeogęs atsikrepti 

ją prisikėlimą? Jei W 
čiui bus ji brangi, jar 
vaikai padarys atpiff 
aukas, ar gi Jis josi 
žadins ir jos neprikels® 
merikos lietuviai, tikėki 
mūsų prabočių šalies fl 
kėlimą. Kai Velykų I 
varpai skelbs pasauliui! 
liuja, kai visų širdys] 
švis Kristaus prisikl 
džiaugsmu, brolau, Ai 

kos lietuvi, pakelk savoj 
dos žodžius už tavo I 
šalies prisikėlimą, OT 
maldauk, savo darbo I 

paremk, kad Lietuva! 
keltų su nauju baltu ir' 

gančiu rūbu, nes 
„Išsigelbėjimas yra pasl 

patį, 
Tavo tautai teesie' 

palaiminimas.

A. AušrūJ

Bet šiandien, kadai 
j imas mus veda prie Į 
taus prisikėlusio, kai 
kalba apie mūsų pril 
mą, mūsų mintys tail 
lekia toli toli, už vai 
ten, kur mūsų tėvai! 
liai, draugai gyveno! 

gyvena, mintys muši 
į mūsų brangią praboi 
lį, kuri praeitais meta 
vo žiauriai pavergta 
šalis dar neišnyko, nė 
nemirė, bet mirė Iii 
piliečių laisvė, nes Iii 
nepriklausomybė pa? 
svetimšalių atėjūnų. (

Ir kada šios šventės1 
bia mums apie prisikl 
ar gi mes galime išsii

pakartojame:
?tra mums čia

H skaudžiai, negai-

^UlBO DžIAUG

o

Tik tiek mes prival 
naudotis žemiškais dairi 
kiek jie mums patari 
pasiekti mūsų galutR 
aukščiausiajį tikslą. TieM 
valome nuo jų atsiek 
kiek jie mus atitraukia 
Dievo ir darosi patys J 
tikslu.

šv. Ig. P

®ogą pada-lbe sielos- 
F tarinių valdovu. Todėl kiek 
r^iriaata žemė, 

Prieš dar- 
pT] nusilenkė vi
rį3 11 ėmė jam 
F apvainika-

valdovą. Pa-
ir valia 

Pj Kas galybę. 
Į^1®°iiių ieško-

Puotose, pra- 
Jį girose. Bet 

. > tie- to- 
, W buvo pa-

„Laimė 
^'Pa-lriųlirdys

°' k ^dėti 
^59; saulė lauk 

iš kurios
sau ir ki-

darbą tu- 
numenu

■ H Darbas

rime su m 
mu.

Koks pi 
vasarį, ka 
ar krūmas 
žybe tvisl 
irgi galėt 
grožio, ta 
jei kiekvi 
rys dirbt 
šeimos v; 

■ parpdytų v 
dėdama į 
sielą. Tad

Heroiškc 
mas yra v
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, slinksta vakarop, 
pakilę iš daubų, sie

jasi ilgyn. Kopia į 
bet nuauksinti jos 
tnu išblykšta. Atsi- 
>1 narsiai kovoja su 
nduliais, iki, paga- 
,ros žibčiojimai pa- 

• nusilenkia nakčiai.

neatvaizduoji Ant didingos Jeru- 
l mė-

visas Jo moks
li stebuklai, pra- 
ei jis būtų iš 
kėlęs? Gal žmo- 
oj Jo vardas 
i, kaip didelio 
geradario, "kaip 
pranašo — ste- 

aet ne kaip Die- 
r Atpirkėjo. Da- 
s ir 
Kristų 
kurios 
įvairūs 
, kurie
kokį iš mirusių 
tuo pačiu ir

Set panašių gal- 
asi ne vien šiais 
buvo ir senovėje 
Kristaus laikais, 
darbų (Ap. D. 17, 
inome, kad šv.

nemaža sutiko, 
n jo j.
anų 

įsių 
mus 
lokslinčiams skel- 
Kristaus mokslą, 
eškotojai pradžioj 
klausėsi. Bet ka
lėjo pasakoti apie 
risikėlimą, daugė
tų jį išjuokė ir 

nuo jo, nes tas 
lokslas buvo per
imas jųjų pažiū- 
mirtinį gyvenimą, 
stabmeldžiai. Stab- 
i, jei tikėjo į po- 
yvenimą, tai tik 
enimą, be kūno, 
dai apie iš numi-

kūnu prikėlimą 
ivo žinomi ir jiems 
galimi. Iš mirties 
gali iš tikrųjų tik 
<ras Dievas. Ka-
Dievas jiems bu- 

jpažįstamas, tat ir 
iš jų, kad šiai tie- 

ų, beveik buvo ir
Tikėjimas gi yra 

evo dovana, malo- 
Jis mums dovanai 
Laimingi mes esa- 
kūdikiais būdami 
pažinę didžiąsias 

:ėjimo tiesas ir į 
iję. Krikščioniška 
imos ar parapijos 
kurioj mes augome, 
išplėšė tos dovanos- 

ir 
uis 
as yra daug pil- 
tikras mūsų krikš- 
sielos džiaugsmas, 

usiems tikėjimą 
i Velykų šventės be- 
kuo nesiskiria nuo

panašias 
kaip tik 
paklydė- 
raciona- 

apskritai

Kada jis 
laikų 'vie- 

mokslo ži- 
ir Areopage

sužieduotinė, 
naujo pergyt jančios Velykų šven
čių visose i j
pradedant daug šiandien nu- 
niu- f ašarų, daug pagy- 

Pilnas Vernių’ dauS užgniau- 
mas triuM arto> eina su savai- 
džiaugsi £alną- Ten kasdieni- 
madieaio r 'ročiu vgl ilgai mel- 
prisikėlim ;lsis karštai už tą 
nugalėjus ii kuris, Jo neP.a2ia.°; 
Tris karta t „™S!?2z„e
ja su švens 
masis Alefc 
gų nuotaih

i mis ir himd 
gali pergyv^ 
vergijos ę 
iš nuodėmės^

Iš tikrai 
masapdovffiteį paviršių Moky
mu tikėjim ramiu žvilgsniu pa- 
kentėjimusir '• 
sikelti iš nl 
taus garbE

Velykos i užregi prie mies- 
Viešpatsy grupuojančią minią, 

džiaukimės?
joje.”

šalną. Ten kasdieni-

! kuris Jo nepažino,

,/Įuž išrinktąją tautą, 
^i)šiasi Jį sugauti, iš- 
3 uplakti. i x

riejo Kedrono upelį, 
lės bangos žaidžia 
iių spinduliuose. Jo 
į skuba, ritasi į tolį, 
lą neatsigrįždamos, 
lamos. Pažvelgė į

[ nerūpestingą van- 
.rėjimą, eina toliau, 
is, bet pro nakties

sos vaikai, su žibu- 
i ginklais rankose 
' Palikęs ilsėtis sa
kelį, Mokytojas ko- 

Nuo jo dar šįBet šiauš 
jimas mus- > , . , . .
taus pK ,a2ve1^ « taip bran- 
kalba apie 2a,ę- Gal J1’ beSęs' 
mą, mūsą r 
lekia toli t 
ten, kur m 
liai, draugi

gyvenimo minu- 
girs Stebukladario 
Aš Esu. Lelijų bal- 
sipuošia Jo veidas. 

. išėliai kaskart ne
gyvena, mr rajeja virpeti. Ir . . . 
. nJusl? vikų rankose. Aš 

’ didingai pakartoja 
Kaip bejėgiai kū- 

griūva kareiviai po 
o kojomis.
— kiekvieną mūsų 
momentą kartoja 
Tais žodžiais Jis 

į mus, kai skęsta- 
bangose, tais žo- 

sirengęs atsikrepti 
šauksmą, kai džiū- 

pakartojame: 
gera mums čia

dėl to mums 
Velykinis

vo žiaunai 
šalis dar» 
nemirė, ta 
piliečiu hk 
nepriklauso 
svetimšaliu

Ir kada 
bia mums 
ar gi mes 
minties ap 
ją prisikėlė 
čiui bus jil 
vaikai p4 
aukas, artėjusi' vėtra negai- 
žadins ir Įsiūbavo valtelę. Ji 
merikos t ft skaudžiai, negai- 
mūsų prakĮ- - —

i kėlimą. į \ IMI G D t 
varpai ske- 
iuja, kai' 
švis Kri;- 
džiaugsmi 
ros lietuvi 
dos žodb5' 
šalies 

maldauk, *» - - ---- —
, J Darbas apvainika- 

)ar€Dlhj Lnly, TToldn o "Do

lestingai. Danguje šaltai 
merkiasi žvaigždės. Nuvar
gę apaštalai, sukaupę pa
skutiniąsias jėgas, kovoja. 
Iš tolo pamato atsvyruo- 
jantį šešėlį. Aš esu, nebijo
kite — praskrodžia jūros 
bangų šniokštimą Mokytojo 
žodžiai. Užsidega jų šir
dys, akyse įsižiebia vilties 
liepsnelės. Jo globoje vėl 
ramu ir gera.

Mano Sese! Mudvi kar
tais taip nerūpestingai bė
game, skubame vingiuotais 
takeliais, kad, rodos, įsi- 
geidžiame pralenkti net erd
vių debesėlį ir snaigę, ne
šamą žvarbaus vėjo. ‘ Pasi
vijusios laimės spindulėlį, 
džiaugiamės juo, susižeidus 
erškėčiu, pravirkstame. Mu
dvi neišgirstame — Kuris į 
mus prabyla: Aš esu. Taip, 
Jis visur su mumis. Įpras- 
kime visur įžiūrėti Jį. Į- 
skaitykime Jo vardą žvaigž
dėtame danguje, pajuskime 
Jo švelnią meilę virpančiam 
balzganų sniegulių ratelyje, 
pažinkime Jo visagalingu- 
mą griausmingame audros 
dundėjime. Nes kam paga
liau ir gyvename, plušame, 
dirbame — ar ne Jo garbei?

Mudvi daug ką mylime, 
mus daug kas žavi. Todėl 
sustokime prie To, kuris su
kūrė grožį, duodamas leli
jai blizgėjimą ir saulėlydžių 
vakarams švelnų žavesį. Taip, 
mudvi išsiilgome dievišku
mo. Bet tapsime dieviško
mis tik tada, kai pamėgsim 
išsilukštenti iš kietojo kiau
to ir mėginsime pažvelkti 
Saulei į akis.

Į mudviejų širdį tiesiasi 
daug rankų. Kiekviena no
ri ją pagrobti, bet ir tai 
tik kilnią ir švelnią. Mu
dvi visiems, norime duoti 
dalelę savęs, dalelę meilės, 
dalelę širdies, bet pirm to 
ją visą turime pavesti Di
džiajai Širdžiai, Kuri savy
je sutalpina dangų ir žemę.

Nors akimirksnio greitu
mu visa sukasi ir mus ne
ša, bet susitikime, miela se
se, pasiklausyti tų mažų, bet 
svarių žodžių — AŠ esu.

Tegu mudviejų širdys ke
liasi Velykų pergalei, tegu 
jos užmiršta visa, kas nu
dažyta nepažangiu kasdie
niškumu. Bet mūsų gyveni
mo dienas turiningomis, dar
bus reikšmingais, mūsų mei
lę plačią tegali paversti Tas, 
Kuris pasakė: Aš esu Ke
lias, Tiesa ir Gyvenimas.

Ž-tė.

Marija Aukštaite
K Ė L U SIAM KRISTUI

Iškelk savo palaimintą ranką, Kristau,
Virš kova garuojančios žemės!
Pluoštai baltų taikos lelijų gal nukristų? ...
Kur kraujo jūros plotus semia ...

Kur verkia mano žemė prikimusiu skausmo varpu,
Ir suklupę mano brolių širdžių altoriai meldžias!
O, palaimink, Viešpatie, ten baisu, niūru, ir šiurpu . . .
Ten grabai į mano tautos lūšnelės duris beldžias . ..

ŠIMTININKAS IR MOTERIS
(Tęsinys)

„Staiga prisiminiau Nata- 
ną, kuris turėjo didelį tvar
tą už miesto. Nuvedžiau aš 
juos pas jį. Man papra
šius, Natanas išvalė tvartą 
ir leido šiems suvargūsiems 
keleiviams pernakvoti.”

„Anksti rytą užėjau pa
žiūrėti, kaip jiems sekėsi 
praleisti naktį. Juozapas man 
nuoširdžiai dėkojo ir paro
de prakartėlėj gulintį vaike
lį. Marija su šypsniu vei
de tarė:—Mums gimė Vai
kelis — žmonių Išganytojas. 
Viešpats palaimins tave už 
Jo Sūnaus apsaugojimą!

„Nežinau ar aš gerai nu
girdau, nes suabejojau, kaip 
kelių valandų Vaikelis, gi
męs iš žydų tėvų, taip var
gingoj aplinkoj, gali būti 
Jo žmonių Išganytojas.”

„Tegul Dievai tave sau
goja nuo piktumo,” — per
traukė jaunuolis. „Simono 
raupsuotojo namuose, kur 
Jėzus dažnai užeidavo, buvo 
pasakyta, kad Jėzaus gimi
mo vieta buvo Betliejus, 
kad žvaigždės vedami kaž
kokie išminčiai lankė Kūdi
kėlį. Taigi, šis dailidės Sū
nus, dėl kurio Judas derasi, 
buvo anas vaikelis, kuriuo 
Tamsta rūpinaisi. Nejaugi 
norėtum, kad šį gerą žmo
gų žydai užmuštų?!” — ne
tekęs kvapo Titus baigė sa
vo karštus žodžius.

Susijaudinęs Gajus pa
siuntė Titų į namus, pa
brėždamas, turįs eiti savo 
pareigas. Patarė Titui dau
giau nieko nekalbėti.

Jaunuolis nenorėjo grįžti 
į namus, kol dar neturėjo 
jokios žinios apie Jėzų. Dėl 
pareikšto nuovargio, jo 
draugo Joelio motina pa
kvietė jį pabuvoti jos na
muose.

lodu, ne tokia, ko- 
aulis duoda... Aš 
enimas, tiesa ir ke-

rbas žmogų pada- 
| tvarinių valdovu. 
. užkariauta žemė, 
; erdvės. Prieš dar- 
ogų nusilenkė vi- 

įUlis ir ėmė jam

į kaip valdovą. Pa- 
protas ir valiakeltų so, protas ir va la 

gančiu $ i į rankas galybę. 
„Išsigelbėt įčiai žmonių ieško- 

patį, 
Tav0 $ lėbavimuose.
palaimi

o

is balsas bus išgirs- 
<ai pasaulis pasuks 
’■venimą, kelią ir tie- 
a ramybė užviešpa- 

’ tik tada išsipildys 
; žodžiai — „Palai
mi ieji, nes jie pavel- 
ę” (Mato 5,4).

smo puotose, pra- 
. Bet

O štai tie, ku- 
darbą, buvo pa- 

r linksmi. „Laime 
o prakaitu” — pa
kų išminčius So-Tik -

naudotisL iš tikrųjų, dar- 
kiek jie' Įodžiaga, iš kurios 
pasiekti F------- — -- —

be sielos — medis be vaisių. 
Todėl kiekvieną darbą dirb
kime su nuotaika ir džiaugs
mu.

Koks puikus reginys pa
vasarį, kada kiekviena gėlė 
ar krūmas pilna savo gro
žybe tviska. Mūsų namai 
irgi galėtų turėti tiek pat 
grožio, taikos ir palaimos, 
jei kiekvienas šeimos na
rys dirbtų kiek gali, jei 
šeimos vadė — šeimininkė 
parodytų visiems pavyzdį, į- 
dėdama į savo darbą visą 
sielą. Tada visų šeimos na
rių širdys džiaugsmu ir mei
le spindėtų, kaip pavasario 
saulė laukuos. B.

lukala sau ir ki-
aukščiai Pa
valome fl'lįekvieną darbą tu- 
kiek jie1 
Dievo 
tikslu.

ne tik raumenų 
ir širdį. Darbas

Heroiškos kovos gyveni 
mas yra vertingesnis už ra 
mų gyvenimą be rūpesčių.

— Eug. Pačelis.

Titus per dieną slankiojo 
po miestą. Žmonių minios 
sūkuryje jis išgirdo, kad 
Jėzus buvo nuvestas pas Pi
lotą. šis, neradęs Jame kal
tės, pasiuntė Jį pas Erodą. 
Erodas Jį siuntė atgal pas 
Pilotą.

Žmonių skaičius kaskart 
didėjo. Galop Titus pajuto 
esąs minios nešamas prieš 
jo norą. Staiga patekęs į 
prieangį, įsikibo į vieną iš 
stulpų. Jo jaunutė širdis 
drebėjo iš piktumo, nes ka
reiviai, vesdami Jėzų per 
prieangį į teismo salę, pa
juokė Jį. Pro atdarus lan
gus ir duris plaukė pikti žy
dų šauksmai. Tarp keršto, 
pajuokos šauksmų girdėjo
si užuojautos, pasigailėjimo 
aimanos. Pro Titų praslen- 
kanti moteris su ašaromis 
kalbėjo: —Jie nukryžiuos Tą, 
Kuris sakė: „Ateikite visi 
mažutėliai, nes tokių yra 
dangaus karalystė. Vargas 
jiems, vargas už tokį niek
šišką darbą.”

Staiga pasigirdo Piloto 
žodžiai: „Ką aš turiu dary
ti su Jėzumi, Kuris save 
vadina Kristumi?”

Kaip perkūno trenksmas 
iš visų pusių pasipylė riks
mas: „Nukryžiuot Jį.”

Veltui Pilotas mėgino nu
malšinti įsiutusią minią, vel
tui siūlė žydams atiduoti 
Barabą. Titui teko išgirsti 
ir Kristaus plakimo kirčius. 
Ir nuplakto Jėzaus parody
mas neiššaukė minios pasi
gailėjimo.

Titus matė, kaip, paga
liau, Pilotas nusiplovė ran
kas. Jam, kaip romiečiui, 
buvo gėda žiūrėti, kada ka
reiviai, išvedę Jėzų į sodą, 
uždėjo erškėčių vainiką, ty
čiojosi.

Prasidėjus eisenai į kal
ną, Titus, pamatęs, kad pro
cesijos priešakyje ėjo šim
tininkas Gajus, leidosi jį vy
tis. Staiga pastebėjo gilaus 
skausmo . apsuptą moteriš
kę. Visai netikėtai jis pa
lietė jos ranką. Jam rodė
si, kad jos gailesčio pilnos 
akys klausė: „Vaikeli, ar ir 
tu ateini iš Jo pasijuokti?” 
Tuo tarpu jo lūpos sušnabž
dėjo: — Ne... ne Motina, 
aš myliu Tavo Sūnų.

Po keletos žingsnių, ir 
šimtininkas Gajus rodosi jų 
tarpe. Titus nustebęs išgir
do Moteriškės balsą: — Tam
sta būsi tas pats, kuris 
prieš daug metų pagelbėja! 
keliauninkams, atkeliavu
siems į Betliejų.

Gajus susijaudinęs lėtai 
atsakė: — Taip, aš turėjau 
tą garbę — patarnauti. Gai
liuos turįs šį darbą atlikti. 
O kur yra Tamstos vyras, 
šio nelaimingo žmogaus tė
vas?

Marija, pakėlusi galvą, pro 
ašaras tarė: — Ar tamsta 
dar nežinai, kad mano Sū
naus tėvas yra Dievas Dan
giškasis Tėvas?

Šimtininkas apsidairęs at
sakė: — Moteriške, už tą 
šmeižtą žydai nukryžiuos 
tavo sūnų. Geriau pagalvok.

Marija nutilo, nes gaujos 
žmonių pradėjo smarkiau 
stumtis Jėzaus link, nesi- 
gailėdamos aštrių keiksmo 
žodžių. Kristus, jau buvo 
išvargęs ir vos galėjo ant 
kojų pastovėti. Visa eise
na buvo negailestingai trukš- 
minga ir jaudinanti. Titus 
toje sunkioje kelionėje į Kal
varijos kalną neišgirdo iš 
Marijos nei vieno skundo 
žodelio, jokios aimanos.

Ir taip, netrukus, jis pa
matė Dievo Sūnų prikaltą 
prie kryžiaus — iš jo suvar
gusių, išdžiūvusių lūpų iš
girdo: „Tėve, atleisk jiems, 
nes jie nežino ką daro.” Jo 
paskutiniai žodžiai: „Į Ta
vo rankas atiduodu Mano 
sielą” sujaudino Titų iki 
pat sielos gelmės. Paėjęs į 
šalį, Titus pamatė šimtinin
ką Gajų stovintį be šalmo 
ant galvos ir šnabždantį: 
— Tikrai šis vyras buvo 
Dievo Sūnus. Jaunuolis, puo
lęs jam į glėbį, suriko: „Ga
jau, šiandien tu man prida
vė! drąsos su išdidumu pa
silikti Kristaus išpažintoju,

Pilnu žavesio jausmu imu 
plunksną, ir sielos plasno
jančiais sparnais bėgu į pla
tesnį pasaulį, nešdama be
siveržiantį džiaugsmą, kurį 
patyriau Kanados Liet. Ta
rybos suruoštame koncerte 
kovo 30 dieną, Vytauto klu
bo salėje.

Jau iš vakaro rinkosi lie
tuvių būreliai į Windsoro 
stotį pasitikti atvykstančių 
garbingų viešnių: dainos il
gesių Saulės ponios Darlys- 
Drangelienės ir kilniosios 
Lietuvos tragingu pulsu gy
venančios Eleonoros Bartke
vičiūtės. Tos pačios dienos 
rytą stoty sutikta torontie- 
tė O. Kalinauskienė, kuri 
dabar su lietuvių būreliu 
laukė viešnių iš New Yor- 
ko.

Pabiro su čemodanais žmo
nių masė iš traukinio, o 
mūs laukiamų viešnių kaip 
nėr, taip nėr . . .

Susirūpinome. Veidai su
sikaupė ilgesy, bet štai, mūs 
dainos žvaigždė pasirodė 
tamsiame vakaro fone, ar
tėjo prie mūsų, pro nuo
stabiai gražų veidą praslin
ko šypsnelis ir susirūpini
mas.

— Sveiki lietuviai! — su
skambėjo tarytum sidabro 
virpanti styga jos žodžiai 
ir, kai mes lietėme Jos švel
nutę ranką, išgirdome nuo
stabų pranešimą:

-—Žinote, Eleonorą su laik
raščiais „konfiskavo,” ir, ji, 
o, ten ... — išsitiesė ponios 
ranka link muitinės, ką mes 
pilnai supratome; ir keli iš 
mūsų nubėgome sutikti pane
lę Eleonorą.

Ją radome muitinėj su val
dininkais „besiderančią,” ir 
vis tik jos veidely slypėjo 
abejingumas bei rūpestis.

Sėdome į du belaukian
čius liuksuso vėžlius, ir pa
sileidome Montrealo promū- 
riais.

Miestas kažkodėl niūksojo 
patvinusiu rūku, ir kai jo 
gatves rijo mūsų automobi
liai, mes prisiminėm sene
lį Vilnių, ten niūksančias 
pilis, ir Gedimino kalne už
slopintus trimito aidesius. 
Sustojome mintimis Rasų 
kapuose prie bočių kaulų, 
siela kilo ir meldėsi. Del
nai vožėsi, ir tiesėsi Aušros 
Vartų link, dėl tautos ir 
tautai — mes užmiršome sa
ve.

Čia vis tiek ne Vilnius, ne 
Kaunas — kažkas iš mūsų 
atsiliepė, ir mūs kalba susi
mezgė tautos skausmu, tė
vynės nebaigta tragedija.

Rišome painias proble
mas važiuodami, tarėmės 
viešnių apsistojimo kertelėj, 
ir vis labiau linko siela prie 
laukiamos dainos, apie ku
rią gražių vilčių teikė mū
sų aukščiausioji koncerto 
pažiba ponia Darlys-Drange- 
lienė.

Išsiskyrėme vėlai. Grįžo
me prie nebaigtų darbų ruo
šiamam koncertui, ir nors 
jau buvo naktis, mėnuo į- 
žuliai žvelgė iš erdvės, bet 
mes turėjome savo horizon
tuose Saulę, kurios spindu

liai mus visus lietuvius ri
šo į vieną tautos puoštę, ir 
nešė mintimis į Vytauto sa
lę.

Sekmadienis kovo 30 d.
Šiandien esu kaip šešėlis. 

Kaip tikras šešėlis užburtas, 
sužavėtas. Kur tik eisi, kur 
tik pasisuksi, visur nuotai
ka nerami, lūkesys, ir ilge
sys dainos. Juk lietuvis tik 
per dainą nori pasakyti pa
sauliui, kad mes amžiais bū
sime gyvi! Nemarūs! Ir kad 
mūs lietuviška daina, tai tau
tos eleksyras, tai širdžiai 
balzamas, malda ir kova, 
ant kurios pasirėmęs mūsų 
brolis saugos tautos auku
rą, žiebs naujas ugnis Lie
tuvos laisvei ir gyvenimui. 
Ir štai, šiandien, suskambė
jo mūs parengimas iš sa
kyklų, iš salių, iš tribūnų, 
iš proklamacijų ir lūpų.

Jau trečią valandą ūžė 
Vytauto salė pilna publikos. 
Apie keturias — jau netil
po : apie du šimtai žmonių 
su liūdesiu grįžo neįsimuš- 
dami į salę. Kiti stovėjo 
už durų, stovėjo prisiglau
dę prie sienų, ant laiptų, 
nesimatė niekur tuščios vie
telės.

Staiga pro žmonių ban
gą, kuri nors ir ankštai pra
skyrė takelį, Tarybos at
stovų lydima, žengė iš lėto 
mūsų dainos ’žvaigždė, po
nia Darlys-Drangelienė į ar
tistų apsirengimo kambarį. 
Sale jos angeliškai nusitei
kus, tautiniam rūbely įsivi- 
jus, ėjo panelė Eleonora.

Žmonės džiūgavo ir plojo. 
Po pusei keturių prasidėjo 
programa.

Programą atidarė Vytau
to klubo pirmininkas, pa
kviesdamas koncerto vedėju 
p. Praną Tautkų.

Perskaičius programą, po
nia Ona Kalinauskienė įtei
kė raštu sveikinimą nuo Ka
nados Liet. Tarybos Ce'ntro 
iš Toronto; šį sveikinimą 
montrealiečiai priėmė su 
džiaugsmu ir ■ aplodismen
tais.

Lygiai penkios
Atsidaro uždanga, ir grakš

čiai nusiteikęs Vytauto klu
bo choras iškilmingai sugie
da Lietuvos ir Kanados him
nus.

Paskum šis gražus choras 
sudainuoja tris liaudies dai
nas: „Nuo Seniai,” „Ūžia 
Jūrų Bangos,” ir „Pavasa
ris.”

Po to, išeina į sceną Po
ciaus gitaristų grupė su Ha
vajų gitaromis, ir pasilieja 
kaukiantis skundas, kurs su
kaupia veidus į rimtį, ir po 
to įžengia į sceną šlamė
damas tautinis rūbas, įneš- 
damas į estradą lietuvaitės 
Eleonoros Bartkevičiūtės ne 
tik grakštų kūną, bet ir pa
triotizmu degančią dvasią. 
Ji stoja kaip Gražina mūšio 
lauke, ir dega iš jos lūpų 
Tėvynės meilės ir gynimo 
liepsnos, taip karštai ir jaut
riai, kad salė neišsilaiko nuo 
ašarų. Jinai deklamuoja Mai 
ronio ir Aukštaitės eilėraš
čius: „Nedaugei Mūsų,” ir 
Lietuva!”

gos, stiepiasi ir sėda. Ne
rimsta ir kaupiasi.

Sunkiai, nerangiai prasi
skleidžia uždanga, ir kaip 
dangaus Serafinas graži ir 
majestotiškai didinga, artis
tiniais žingsniais ir gestais, 
artėja mūsų dainos saulė, 
mieloji, garsioji dainininkė.

Veide lengvutė šypsena, iš 
jos kaip iš tyro šaltinio tryk
šte trykšta meilė tiems, ku
rie, ją tarytum dievę apsu
pę, laukia .. laukia jos ža
vių lūpų garso.

Jinai susikaupia. Publika 
įtemptai suakmenėja. Ir kai 
melsvų safyrų akys nulin
ko pijaninui, kai suūžė kla
višų griausmas, tada suvir
pėjo, atsivožė tarytum kar
mino rožių lapai gražutės 
lūpos, ir suskambėjo palai
minta lietuviška daina.

Ach! Kas apsakys jos 
grožį. Mano plunksna bejė
gė. Aš tik galėjau jausti 
kaip jaučia žmogus didžiau
sią triumfą ar laimę. Aš 
verkiau ir džiaugiausi su 
šimtais kitų širdžių sužavė
ta ir beprotiškai užburta. 
Aš norėjau pasilikti amžiais 
jos dainų lopšio glėby, no
rėjau užmigti kaip kūdikis 
po jos kojomis, arba prine- 
šus širdį prie tautos auku
ro sudeginti jos meilei ir 
garbei.

(Bus daugiau)
Tyrų Dukružė.

Minčiij Žiupsnelis
Laiminga tauta, kuri turi 

savo valios aukurą; kol jis 
dega, tauta nežus sunkiau- 
soj vergovėj, baisiausioj au
droj, neištvirks, nesubyrės 
praturtėjus, pasiekus galios 
ir laisvės.

— Vladas Putvys.

Pinigai nieko nepažįsta; 
pinigai nieko negirdi; pini
gai neturi širdies.

— Balzakas.

Įsimylėjusi moteris nie
kad nenori valdyti; ji vien 
nori klausyti. Kai moteris 
siekia autoriteto, ji niekad 
neras meilės. — S. Sett.

Meilė ir entuziazmas ro
dosi kvailumu, kai aplink 
nėra tų, kurie tai priimtų.

—Blessington.

Kur nėra tikro Kristaus, 
ten nėra nė tikro žmoniš
kumo. Tegu tie žmonės bus 
ir kvapūs, puošnūs, šlovin
gi: jie tebus žmonės, kaulų, 
mėsos, pykčio ir žvėrišku
mo suma be žmoniškumo.

— Alf. Sušinskas.

Kuklumas — grožio pa
slaptis, mandagumo pagrin
das, esminis bruožas. Tai 
yra tam tikras saikas; sai
kas drąsos, originalumo, juo
ko, egoizmo.

— Vita.

Jonas Balkūnas.

Kuris tikrai yra mūsų Ka
ralius.”

Šimtininko ir kenčiančios 
Motinos ausyse tebeskambė
jo Jėzaus mirties valandoje 
ištarti žodžiai. Jo ir visų 
likusių akys buvo paplūdu- 
sios ašarose.

Išvargęs Titus maldavo: 
— Gajau Liongine, neverk 
taip gailiai, dėl Jėzaus Na- 
zarėno. Ar gi Jis nesakė, 
kad po trijų dienų kelsis iš 
numirusių? Šventoji Mote
riškė atiduota šv. Jono glo
bai. Tad vesk mane nu
vargusį į savo sesers Juli
jos, mano motinos namus.

Išdidus kareivis naujai gi
musiu švelnumu pasilenkė 
ir, paėmęs į rankas savo 
giminaitį, leidosi namų link.

Sulietuvino J. T.

Iš publikos iškyla gyvų 
rožių puokštė, kurią Eleo
norai įtenkia maža, tamsiam 
rūbely P. Rimkaitė.

Salė aplodismentais ūžia. 
Publikos ūpas gyvėja. Į sa
lę vis daugiau žmonių glau
džiasi, džiūgauja, nerimsta.

Tylesniam nusiteikimui iš
eina puiki akordianistė, kuri 
išpildo keletą įdomių kūri
nių.

Po to pranešama, kad atei
na valandėlė, kurios lūkes
čio ir ilgesių uždanga pra
siskleis, ir įneš baltosios al- 
bastro rankos dievinus tau
tos kielikus, iš kurių atsi
gers kiekviena ištroškusi lie
tuvio siela, ponios Darlys- 
Drangelienės dainų vaišėse.'

Ploja, ūžia žmonių ban

Tikra palaima yra mokėti 
sakyti „ne” ten, kur reika
linga. Nemokąs sakyti „ne,” 
negali būti tvirto būdo žmo
gus. —Dr. T. Toth.

Atsakė
Mokytojas: Ar žinai, ko

dėl Dievas pirma sutvėrė 
vyrą ir tik paskui moterį ?

Mokinė: Taip, žinau, po
ne mokytojau. Prieš sukur
damas grožybę, Dievas pir
ma sukūrė juodraštį, kad 
nesuklystų.

Pervėlu mokytis
— Argi jūs jau negalėtu

mėt išmokti mane mylėti?
— Niekuomet?
— Aš taip ir maniau, kad 

tamstos amžiuje mokytis jau 
pervėlu.

Mokytojas aiškina, kad 
nuo šilumos daiktai plečia
si, o nuo šalčio traukiasi.

— Dabar aš žinau, kodėl 
vasarą dienos ilgesnės, o 
žiemą trumpesnės, — atsi
liepė viena mokinė.
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IŠ ŠVEICARIJOS GRAŽIŲJŲ ALPIŲ 
PRIE LAISVES STATULOS

rankosUžtektų vienos 
pirštų, jei norėtume suskai
tyti Europoje valstybes, ku
rios dar tebesinaudoja savo 
laisve ir nepriklausomybe. 
Viena tokių šalių, išgarsė
jusi pasaulyje, kaip turisti
nė, tarptautinių susibūrimų, 
laisvės ir tolerancijos val
stybė, yra Šveicarija. Čia 
yra Tautų Sąjungos reziden
cija, čia Raudonojo Kryžiaus 
centras, čia ir pasaulinė 
katal. Studentų „Pax Ro
maną” susivienijimo buvei
nė. Jei palyginsime tą Al
pių Respubliką su Jungt A- 
merikos Valstybėmis, ji mū
sų akyse atrodys tikras 
nykštukas: savo teritorija 
mažesnė net apie 200 kartų 
ir teturi apie 4 milijonus 
gyventojų.

vo piliečių sumanumo ir 
darbštumo dėka, virto pra
monės kraštu. Ji įkinkė kal
nų upelius, užtvenkė aukš
tumose ežerus, visą šalį nu
tiesė elektros laidais ir daug 
reikalingos energijos sau pa
sigamino vadinamomis „bal
tomis anglimis.” Dabar jau 
net 80% visų geležinkelių 
varomi elektra. Vagonuose 
ir stotyse nėra suodžių, šva
ru ir jauku. Iš Šveicarijos 
išdirbinių užsienis ypač pa
žįsta gerus laikrodžius, jos 
mašinas ir net ginklus 
(priešlėktuvines patrankas), 
o taip pat gardžiuojasi švei
cariškuoju sūriu ir šokola
du su Nestlecafe.

brikus ir apšildyti gyvena
muosius butus, turi prašyti 
iš savo didžiosios kaimynės 
Vokietijos anglių. Veltui gi 
nieks nieko neduoda. Todėl 
skaniausias ir sveikiausias 
sviestas, kurio taip gausiai 
būdavo visose rinkose ir 
maisto krautuvėse, dabar be 
kortelės nebegaunamas. Iš 
to kai kurie politikai net 
daro spėliojimus, kad Švei
carijos ginklu nieks nemė
gins pulti ir užkariauti, nes 
ji gerai apsiginklavusi ir 
kalnuose sunkiai prieinama. 
Bet ekonomiškai spaudžiant, 
ją esą galima priversti pri
sidėti prie ,,naujos Europos 
tvarkos.”

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
L 333 has been isued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1567 Pitkin Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

_ MAX A. SILVERMAN INC.
Brooklyn. N.1567 Pitkin Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 1503 has been isued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Ave- Borough of Brooklyn, 
to be consumed

107 of the 
Law at 7721—3rd 
County of Kings, 
premises. 

SHORE 
7721—3rd

NOTICE 
L

off the

ROAD 
Ave-

LIQUOR STORE, 
Brooklyn,

INC.
N. Y.

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

to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5 Utica Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

REMSEN COURT LIQUOR STORE. INC.
5 Utica Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1542 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 508a Brighton Beach Ave., Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed off the premises.

JENNIE HONIG
Brighton Beach Wines & Liquors 

508a Brighton Beach Ave- Brooklyn, N. Y".

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1257 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcohojic Beverage_ Control 
Law at 30 Nevins 
County of Kings, 
premises.

ARTHUR &

........ ...... Beverage Control 
St- Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

30 Nevins St-

GEORGE RUSSELL 
Russell Bros.

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1579 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 325 Knickerbocker Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HOCHBERG LIQUOR STORE CORP. 
325 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 48 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 348 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DAVID FINKEL
348 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 891 has been 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Law at 4804 
Brooklyn, County 
off the premises.

HERMAN FABER 
4804 Avenue N, Brooklyn, N.

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Avenue N, Borough of 
of Kings, to be consumed

that License No.
the undersigned

NOTICE is hereby given 
L 862 has been issued to __
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic — 
Law at 329 Van Brunt 
Brooklyn, County of Kings, 
off the premises.

ABRAHAM ELIAS 
329 Van Brunt St- Brooklyn, N.

Beverage Control 
St- Borough of 

to be consumed

NOTICE is hereby given that L Lrfl A Q T i V T 1 0
L 451 has been issued to the įj ill L I I \ I , A V I I V
to sell wine and liquor at retailx 11/vD kJ 1* I -4 v
tion 107 of the Alcoholic Beven? I
Law at 90 Henry St., Borough 7i ______
County of Kings, to be consgJ R
premises. L , _ . „„Vc.lo1 "cranlyn wine & LiQuoie įrM sekmadienio anks-
90 Henry stz_ _ _ _ _ _ _ H : rvta vokiečiu kariuo-I rytą vokiečių karino-

that [e turėjo savo vyriau- J 
vado naują įsakymą: S 

Law ^al °UhC MVrUe0,iAv?Vi į IT Sutempti JUgOSla- P 
offootkhrpreminsetsy. °1 Kim to * , kurios vadovybė atsi-n 

SYDET.T, T.rvv nP

NOTICE is 
L 1448 has 
to sell wine

hereby given t_
been isued to the 
and liquor at retail vado naują įsakymą:

off the premises. 
SYDELL LEVY |

1552 Myrtle Ave., Brotjd

Šveicarijos santvarka
Nežiūrint, kad Šveicarija 

tokia maža, ji susideda iš 
22 valstybių — kantonų. Tai 
federacinė respublika. Kiek
vienas kantonas vidujinius 
savo reikalus: švietimo, po
licijos, teismo, valst. mokes
čių ir t.t. tvarkosi visai sa
vistoviai. Tik užsienio poli
tika, kariuomenė, muitai, 
paštas, geležinkeliai ir pini
gai yra centralizuoti — pri
klauso Berno federatyvinei 
valdžiai.

Religinis ir kultūrinis 
gyvenimas

Šveicarijos konstitucija pa
brėžia ir gyvenime vyrau
ja didelė religinė, kalbų ir 
politinių įsitikinimų laisvė. 
Kiekviena tikyba tvarkosi 
savistoviai visus religinius 
reikalus, tačiau kantonos vy
riausybės pačios išlaiko val
stybines, bet kartu konfesi
nes mokyklas proporcingai 
nagai vietos gyventojų iš- 
p’azįstamą tikėjimą. Gyven
tojų dauguma kalba vadina
mąja „schweizer - deutsch,” 
t.y. vokiškuoju Šveicarijos 
dialektu. Bet ir kitos trys 
valstybinės kalbos: prancū
zų, italų ir - romanšų turi 
lygias teises, kaip mokyklo
se, taip ir viešame gyveni
me.

Visa tauta yra apsišvie
tusi, labai mėgsta skaityti; 
išleidžia nepaprastai daug į- 
vairių laikraščių bei žurna
lų įvairiomis kalbomis. Di
desnių dienraščių spausdina
ma apie 50, o kitų įvairių 
net per pora šimtų. Neskai
tant gausių studentais įvai
rių kolegijų ir institutų, to
je mažoje šalyje yra net 7 
universitetai, kuriuose studi
juoja labai didelis nuošimtis 
užsieniečių. Prieš karą bu
vo nemaža vokiečių, anglų, 
o dar daugiau amerikiečių 
studentų. Friburge, pavyz
džiui, amerikiečių katal. kor
poracija „Columbia” 
pati skaitlingiausia ir 
riausia iš svetimšalių 
dentų draugijų.

buvo 
stip- 
stu-

Šveicarija nėra turtingas 
kraštas. Ji neturi reikalin
giausių kasyklų: anglies, 
naftos, geležies. Derlingos 
dirbamos žemės taip pat ne- 
perdaug; ji reikalauja ne
paprastai daug darbo ir triū
so, ypač aukštumose, kur 
kartais kalnų audros ar saus
ra daug 
Vos 30%

nuostolių pridaro, 
gyventojų iš žem- 
tepragyvena.
kad apie 60%stebėtina, 

dų duonai šalis turi iš sve
tur įsivežti. Snieguoti 
žinu sniegu kalnai ir uolos 
didelio turto nesukrauna, tik 
suteikia grožio. Gi šis gro
žis seniau sutraukdavo la
bai daug turistų, ypač iš 
Anglijos, Vokietijos ir Olan
dijos ir tuo gaudavo uždar
bio įvairūs viešbučiai ir ge
ležinkeliai.

Nežiūrint tokio neturtin
gumo žaliava,. Šveicarija, sa-

Karo atneštos sunkenybės
Jei turtingoms šalims šis 

karas atnešė daug sunkeny
bių, suprantama, tuo labiau 
toms, kurios savo ekonomi
ka priklausė nuo užsienio. 
Šveicarija atsidūrė gana 
sunkioje ekonominėje būklė
je, sunkesnėje negu 1914-18 
m. Kritus Prancūzijai, ji 
liko apsupta „ašies,” o taip 
pat užblokuota Anglijos, nes 
laivai iš kitų kontinentų su 
produktais ir žaliava daž
nai nebegali pasiekti Euro
pos uostų. Kai kas jau da
bar pranašauja katastrofiš
ką ateitį: fabrikai, nebegau- 
dami nei žaliavos, nei užsa
kymų, sustos; minios dar
bininkų atsidurs visai be 
darbo. Savos duonos neuž
tenka, o įsivežimo galimy
bės kaskart sunkėja.

Mobilizuota kariuomenė 
kasdien pareikalauja milijo
ninių išlaidų. Jau dabar 
valstybė, norėdama palaiky
ti savo pramonę, varyti fa-

kai

Tiesa, kortelės, 
suvaržymai jau 

kuriems produk- 
iš svetur įveža-ypač

ir kai kuriems gami-
(vilnoniams rūbams,

Tačiau, nežiūrint šių visų 
spaudimų aplinkybių, ji dar 
nebadauja, 
tam tikri 
įvesti 
tams, 
miems 
niams
batams, muilui). Tai buvo 
padaryta užkirtimui kelio į- 
vairiems šmugelninkams, ku
rie pinigų turėdami prisi
pirktų sau dideles atsargas, 
kitiems nieko nebepalikdami. 
Duonos kiekvienas gali pirk
ti laisvai kiek nori, tik ji 
kepyklose neturi būti par
davinėjama šviežia, kadangi 
šviežiai duonai apetitas per- 
didelis, ji neskalsi. Iki šiol 
ir fabrikams užteko darbo 
ir žaliavos, nes valstybės 
vairuotojai, pramatydami 
karą, iš anksto didesniais 
kiekiais užpirko ir taip eko- 
nomizavo įvairią įvežamą 
medžiagą. Tik karui ilgiau 
užtrunkant ir susisiekimui 
kitais kontinentais visai su
stojus, gali išsisemti visi 
ištekliai ir tada paaštrėti ša
lyje ekonominė krizė.

(Bus daugiau)
K. As Deksnys

Sulietuvino Kun. Ant. M, 
Karužiškis

Jėzaus gyvenimas že
mėje privedė Jį žmogiš
kai arti žmogaus. Mes 
galime -veikiai įsivaiz
duoti Jį vienu iš mūsų. 
Ar sekantis trumpas pie
šinys neparodo žymų pa
našumą tarp žmogiško 
svečio ir Dieviško Sve
čio priėmimo?

Ar esame priren- 
širdis Jam priim
inės atsimename, 
geriausiai patin-

NOTICE is hereby given that License No. 
L 885 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of Uie Alcoholic Beverage Control 
Law at 180 Hoyt St., Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 412 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 546—86 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ANTHONY SANTORA, Jr. 
Dyker Liquor Store

546—86 St., • Brooklyn, N.

the

NOTICE is hereby given that License No. 
L 172 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1709 Foster Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MILTON SNYDER
1709 Foster Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that Ik 
L 73 has been issued to the >2 
to sell wine and liquor at retail» 
tion 107 of the Alcoholic Beier™ 
Law at 616 Flatbush Ave., bJ 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

REBECCA EDELSTEK 
Patio Wine & Liquor Stos 

Flatbush- Ave., Braįį616

Kings, to be consumed off the

180 Hoyt
LOUIS SCHWARTZ
St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 565 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion ' ............. ~
Law 
Brooklyn, 
off

NOTICE is hereby given that License No. 
L 123 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 479 72nd St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 332 has been isued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2574 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BARNET SUSTRIN
2574 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that K 
L 40 has been issued to the ą 
to sell wine and liquor at 
tion 107 of the Alcoholic I 
Law’ at 7219—18 Ave., Borough 
County of Kings, to be coanoį 
premises.

JOSEPH KOWALSKI 
Joe’s Wine & Liquor 

7219—18 Ave., BroskJ

L nusilenkti Hitlerio šie- ne 
Ej, Vokiečių karinome- Jk 
Išsijudino keliomis kryp- ir 
Lį iš Bulgarijos, Rimui- gis 
L Vengrijos ir Austri-lneb

Iš pietų prisidėjo ita- turi 
' jnratę visada pulti iš biją 
uialio," kai kitų dirva Vėli

Šį igoslavija nėra vientisa
inė valstybė. Ji gimė 
didžiojo karo griūvėsiu. 

tflrimdė Vokietijos pra- 
pas, Gyventojų yra

183

107 of the Alcoholic Beverage Control
at 183 Sterling Pl.. Borough of

County of Kings, to be consumed
the premises.

SIMON GOTTHEIMER
Plaza Liquor Co.

Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 656 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2119 Nostrand Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SOPHIE & BERTHA FRIEDLAND 
2119 Nostrand Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
I, 840 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 661 Washington Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH SCHINDLER
661 Washington Ave- Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
4th Ave- Borough of Brooklyn, 

the

NOTICE is 
L 1056 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 934 ,
County of Kings, to be consumed off 
premises.

934—4th

NOTICE 
L 398

the
No.

479 72nd
FRIEDA R. HERZ

St., Brooklyn, N.

is hereby given that License No.NOTICE _____  „___
L 401 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5602 8th Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

NOTICE is hereby given that License 
L 517 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Z_
Law at 715 Fulton St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

Beverage Control

the

the

5602 Sth
HERZ LIQUORS INC.
Ave- Brooklyn, N.

is hereby given that License 
issued to

No.NOTICE _ _____  „___  _ _
L 67 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 110 Tompkins Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off

110

the premises.
MORRIS SCHREIBER 

Tompkins Wine & Liquor Store 
Tompkins Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
I. 826 has been 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 6824 
of Brooklyn, 
sumed off th-

CHRISTIAN HANSEN 
6824 Ft. Hamilton P’kway, Brooklyn, N. Y.

No. 
issued to the undersigned 

and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage 
Ft. Hamilton Parkway, 
County of Kings, to 

premises.

Control 
Borough 
be con-

LOUIS SCHACHER
Ave- Brooklyn, N. Y.

No.is hereby given that License 
____ has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 118 Prospect Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SCHACHER LIQUOR STORE, INC. 
118 Prospect Ave- Brooklyn, N. Y.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
I. 896 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liqi*>r at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 956 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, Countv of Kings, to be consumed 
off ‘

956

the premises. 
HIGHWAY 
Kings

LIQUOR CO. INC.
Highway Brooklyn, N. Y.

No.hereby given that License 
been issued to the undersigned

ISIDOR RAND 
Fulton Wine & Liquor Store 

715 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 121 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 193 Columbia St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off ’

193

the premises.
SADIE GOLDMAN

Union Wine & Liquor Store 
Columbia St- Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 407 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 97 Seventh Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DANIEL GERARDI
97 Seventh Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 560 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 887 Fulton St- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

the

8S7 Fulton

MORRIS GARFINKEL
Morris Liquor Store 
St- Brooklyn, N.

No.
NOTICE is 
L 1078 has ___
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 • of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1428 Rockaway Parkway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX ROTH 
1428 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 859 has 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

hereby given that License 
been issued to the undersigned

Law at 10 4 th Ave- 
County of Kings, to 
premises.
G & S Depot Wine 
10 4th Ave-

& Liquor Store Inc. 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
L 424 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 794 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.
CATON WINE & LIQUOR STORE. INC. 
794 Flatbush Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICĘ is hereby given that License No. 
L 1524 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of _the Alcoholic Beverage_ Control 
Law at 976 
County of 
premises.

Fulton St- Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

976 Fulton

NOTICE is 
L 1370 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 24

JACOB 
St-

BON
Brooklyn, N.

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

5 Graham Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off ’the premises.

HYMAN BERGER
Ave., Brooklyn, N.Graham

NOTICE is 
L 1369 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 2 _________ _____ _____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. 

BENNETTS, INC. 
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control
Lafayette Ave— Borough of

2 Lafayette

NOTICE is
L 622 has ___  _____ __  ______ ____
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8702 5th Ave- Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

Kings, to be consumed off the

8702

NOTICE 
L 86 has

HILLY AVRUTIS
Ave- Brooklyn, N.

is hereby given that License 
been issued to the undersigned 

to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 568 Sutter Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANAK WINE & .LIQUOR CO. INC.
568 Sutter Ave- Brooklyn, N. Y.

No.

NOTICE is hereby given that Ik . ' , . ■
L 797 has been issued to the Ji QSUglUU KHlp 10 mi
to sell wine and liquor at retail, ™ „ 0 . __ __
tion 107 of the Alcoholic BeTeq, 
I^aw at 4322 8th Ave., Boroughtf] 
County of Kings, to be consnį 
premises.

MARX WOLFSON 4 9ft 
8th Ave., Bredįį•1322

NOTICE is hereby given that 
issued to theL 51 has been 

to sell wine and 
tion 107 <
Law at 44 Hoyt ___ ,
County of Kings, to be consul 
premises.

ine and liquor at retail j 
of the Alcoholic Bera™ 
" ” t st., r— ■

jį. Daugiausia yra ser- 
^,‘ją priskaitoma per 

milijonus. Po to — 
įį kurių yra beveik 

į j bilijonai. Trečia tau-

44 Hoyt
M. WERTHEIMER, KC.
St., Brwt^

is hereby given that 
has been issued to the

Tėvukas atvažiuoja! Urą'! 
Namai linksmame sumišime. 
Laiškas Tėvo rankoje pra
neša jo velykinį apsilanky
mą, pirmą per penkeris me
tus, o jo atvykimo laikas 
— tik už kelių valandų. Pa
sitikėjimo nuotaika pripildo 
visą šeimyną. Motina budri 
planuodama valgius iš ank
sto. Ji stengiasi atsiminti 
jo mėgiamąjį valgį ir nori 
padaryti jo apsilankymą 
džiugiu, tais mažais palytė
jimais, kurie tiek daug reiš
kia.

Jaunysis bėga į valgomų
jų daiktų krautuvę, ir no
riai atlieka tuziną pasiun
tinysčių, gi Didžioji Sesuo 
šluoja ir dulkina ir sutvar
ko kiekvieną kambarį. Ji, 
rodos, atlieka šimtą parei
gų tuo pat sykiu, ir links
mai laksto per namus, kaip 
peteliškė. Tėvas slepia sa
vo pasigėrėjimą už vakari
nio laikraščio.

Tėvukas atvyksta ir įve
damas dideliu sveikinimo 
triukšmu. Jaunysis ir Di
džioji Sesuo, godžiu čiauš
kėjimu, laikosi jo ir vos 
duoda Motinai ir Tėvui pro
gą žodį ištarti.

Stalas papuoštas geriau
siu porcelianu ir sidabru, ir 
Motina linksmai užleidžia 
pirmenybę gerbiamam sve
čiui. Visa prirengta links
mumui, kurs pragyvens ap
silankymą.

Kas iš mūsų meiliai ne
atsimena panašaus atsitiki
mo savo gyvenime ? Kas 
galėtų užmiršti nekantrų 
laukimą labai ypatingo sve-

čio, jo atėjimo metu?
DABAR, KAI VELYKOS, 

visoje jų garbėje, artėja ir 
valanda yra atėjus priimti 
visų didžiausią Svečią, ar 
mes Jam prisiruošę? Ar 
esame atlikę mūsų velykinę 
pareigą? 
gę mūsų 
ti? Ar 
kas Jam
ka: švarios širdys, tyros 
sielos, palankūs protai? Ar 
mes ieškojome dienose, ką 
tik praėjusiose, Jo artimos 
pažinties, Jo bičiulystės? Ar 
mes prisirengę dalyvauti ta
me Pokylyje, kur Jis vado
vauja? Ar mes budėj ome 
su Juo Getsemano Darže, 
ir ar sekėme Jį bevingiuo- 
jantį Jo pavargusiu keliu į 
Kalvariją? Ar mes pagel- 
bėjome palengvinti Jo Kry
žiaus naštą, įrodydami Jam, 
kad Jo aukščiausias pasiau
kojimas nebuvo veltui? Ar 
mes verkėme po Kryžiumi 
su Marija, mūsų motina, ir 
ar mes radomės jos drau
gystėje anksti rytą, žiūrint į 
atdarą kapą ir girdint An
gelą sakantį: „Jo čia nėra, 
nes jis prisikėlė?” (Šv. Ma
to XXVIII, 6) Ar mūsų džiu
gios širdys gieda, ar mūsų 
sielos džiaugiasi ? Ar mes 
priimame Jį išskėstomis ran
komis Velykų Rytą, ir ar 
priimame iš naujo Atpirki
mo Dovaną, kurią Jis lai
ko Savo rankose?

O, šią dienų dieną, pasitik
dami mūsų Dievišką Svečią, 
sutvarkykime mūsų širdies 
namus. Išdulkinkime, iš- 
šluokime ir apvalykime juos, 
kad Gerbiamasis Svetys ras
tų priėmimą. Nesitenkinki
me pripuolamu priėmimu, 
kadangi čia tiktai pasitai
ko būti Velykomis, bet ruoš
kimės duoti ypatingą priė
mimą, tokį, kurs vertas mū
sų didžiausio Prietelio. O 
tegul Jo apsilankymo atmi
nimas pragyvena visus met- 
laikius, kadangi Jis yra Mū
sų Viešpats, Prisikėlęs Iš- 

I ganytojas!

NOTICE is hereby given that License No. 
L 355 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1747 Pitkin Ave- Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HERMAN HOFFER
Ave- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 404 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6017 3rd Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
LL 34 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at wholesale under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 630 Dean St— Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

DEAN LIQUOR DISTRIBUTORS INC. 
630 Dean St- Brooklyn, N. Y.

6017 3rd
ISIDORE FRUCHTMAN
Ave- Brooklyn, N. Y.

Pitkin NOTICE

NOTICE is 
L 493 has 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Law at 4812 
Brooklyn, County 
off the premises.

HARRY
Third Ave.,1812

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

liquor at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
Third Ave- Borough of 
of Kings, to be consumed

is hereby given that License No. 
L 652 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 9314 3rd Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 682 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 659 Rogers Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

PHILIP BERMAN 
Rogers Wine & Liquor 

Rogers Ave., Brooklyn, N.

Borough of 
be consumed

T. DUNWORTH
Bfoklyn,

9314 3rd
HENRY 

Ave-
N.

No. 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Marks Ave- Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License 
L 370 has been 
to sell wine and 
tion 1W7 of the 
Law at 76 St. 
Brooklyn, County 
off the premises. 

EAGLE
76 St. Marks Ave.,

SPIRITS CORP.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1135 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beveragę Control 
Law at 788 Grand St- Borough of Brooklyn, 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

659
Co.

788 Grand

ANTHONY ROSSI
Rossi Food Products

St- Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1433’has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage_ Control 
Law at 754 
County of 
premises.

Broadw’ay
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

be consumed off

HARDE
Brooklyn, N.

is hereby given that License

the

No.NOTICE . „
L 646 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1375 Bedford Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY SALTZMAN
GRANT SQUARE LIQUORS STORE 

1375 Bedford Ave- Brooklyn, N. Y.

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

MORRIS
754 Broadway,

ROSS
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 608 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 305 Roebling St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 748 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5407 Third Ave., Borough of Brook
lyn, County of Kings, to consumed off the 
premises.

HANNAH RIBNER 
Third Ave., Liquor Store

5407 Third Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 827 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 415—417 Keap St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

REPUBLIC LIQUOR STORE. INC. 
415—417 Keap Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 277 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquoi- at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 401 Myrtle Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. x

PHILIP SCHUPACK
Philip's Retail Wine & Liquor Store 

401 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1497 has been isued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 990 Flatbush Ave., Borough of 
« i, n’ County of Kings, to be consumed 

off the premises.
SCHMUCKLER’S WINE & LIQUOR 

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

NOTICE is hereby given that License 
L 1367 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 553 5th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

553—5th

ANTON BERGER 
Bay River Wine Co. 

Ave— Brooklyn, N.

NOTICE 
L 1143 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at ___„
Brooklyn, County of 
off the premises. 
JOS. M. BONOMO 

Joseph A.
131 Driggs Ave-

is

No.

the

Y.

hereby given that License ___
been issued to the undersigned 
and liquor at retail-under See
the Alcoholic Beverage Control 

131 Driggs Ave- Borough of 
Kings, to be consumed

No.

& CATHERINE KUHL 
Kuhl & Co.

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 504 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the _AIcoholic Beverage Control 

Borough of 
be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
L 838 has been 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Law at 4906 
Brooklyn, County 
off the premises.

EPSTEIN’S LIQUOR STORE, INC. 
4906 Fifth Ave- Brooklyn, N.

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Fifth Ave- Borough of 
of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License 
L 405 has been 
to sell wine and 
tion 107 of the 
Law at 4212 
Brooklyn, County 
off the premises.

SAM FELDMAN
Ave., Brooklyn, . N.

_ _ No. 
issued ■ to the undersigned 
liquor at retail under Sec

Alcoholic Beverage Control 
Third Ave- Borough of 
of Kings, to be consumed

Third

NOTICE is
L 704 has ____ _____ __
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 582 Wilson Ave- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off ”

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

582

the premises.
SOL SPRUNG

Wilson Ave. Wine & Liquors
Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

I,aw at 6813 Fourth Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

FRED W. & WILLIAM C.
Drewes Bros.

6813 Fourth Ave., Brooklyn, N.

DREWES

NOTICE is hereby given that License No. 
L 49 has been isued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 429 Fifth Ave- Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.
SOUTH BROOKLYN 

429 Fifth Ave.,

be consumed off the

LIQUOR CO. INC.
Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
L 886 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at-rfetail under Sec
tion 107 of the Alcoholic ’'Beverage Control 
Law at 264 Grand St- Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

26 1

SAMUEL DINNERSTEIN
Manhattan Liquor Store

Grand St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that I.icense 
L 52 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 311 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off ’

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1332 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1116 Avenue J. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

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

the

Y.

311

the premises.
FRANCES GRAF

Sea Beach Liquor Store
Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby (riven that License No. 
L 668 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8525 4th Ave., Borough of Brooklyn. 
County of Kings, to be consumed 
premises.

ALBERT R. GLAUBINGER 
SAMUEL SCHWARTZ 
Bay Ridge Liquor Co.

4th Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1490 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1601 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

KINGSWAY LIQUOR STORE INC. 
1601 Kings Highway Brooklyn. N. Y.

off the

8525

&

N.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 749 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 35 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARGARET BARTON 
Michael McLoughlin

35—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 448 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 329 
County of 
premises.

Smith St- Borough of Brooklyn.
Kings, to be consumed off the

329 Smith
MAX WO LIN

St- Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 1395 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 930 Brooklyn Ave.. 
Brooklyn, County of 
off the premises.

HERMAN 
930 Brooklyn, Ave.,

Borough of
Kings, to be consumed

DOLOWITCH
Brooklyn, N. Y.

_ slovėnai, kurių ran- 
beoroc^ arti dviejų milijonų.

iš didįjį karą kroatai 
gjitniečius buvo austrų 

į joje. Serbai ilgą laiką 
pavergti turkų, kurių 

i jie nusikratė prieš 
'metus. Išsilaisvinę iš 
į serbai sukūrė savo

NOTICE 
L 150 
to sell wine and liquor at retail t 
tion 107 of the Alcoholic BevEq, 

' 300 Wyckoff Ave., į 
County of Kings, to hi 

the premises.
SAMUEL FEINFERG 4 JTĘ >1 

HEILWEIL 
King Liquor Co.

Wyckoff Ave- B^ .

6VChasisbe^nr<!bi"sugedentott^ |&kyje. Serbijoje 
rlo7'vionfe tahned niekada nebuvo ra-
v at 

Brooklyn 
off the premises.

ISAAC KAMINSKI 
Brevoort Wine & Liquor Ste> 

1965 Franklin Ave- T

Law at 
Brooklyn, 
off ’

300

NOTICE is hereby given that Ii 
L f" ’ ’ ' ’ ' "
to sell wine and liquor at reten
tion 1

. CoanJr‘onfk Kings,Tetohh l ĖjO DUOlatteė kOV3 
jldaos. kurios pasiek- 

b^Si ra daugiausia dvi 
■^1 u i Dabartinio kara- 

fttro Antrojo, 17 me-
NOTICE is hereby given 
L 66 has been issued to the s 
to sell wine and liquor at retailt 
tion 107 of the Alcoholic Beveg 
Law at 450 f 
Brooklyn 
off the

450
St 
St.

st.AIJohns' Kolio,giminystesšak-
premises K'"*8’ ‘° k' & P^ltO ŠimtmeČlO

. jobnsB« IS.,. 1 Jo prosenis buvo
Johns PI., Brtcis

suin 
kert

Te 
Obre 
sekė, 
žudy 
Paga 
birže 
reno' 
buvo 
rūmi 
kūną 
vėn. 
vo p 
gio 
bartii 
Tada 
amžia

Pas
ras I 
nui A 
energi 
primii 
metai; 
neva 
chiją, 
venai 
Tauto; 
suteik 
žinime 
žudyta 
Radio, 
tos a 
rinkta; 
iki 191 
,e opos 

Karai

Petrone, vadintas 
ehenrcbissuBedvcto fe įp Jurgiu (Karageor- 

, nes buvęs tamsių, 
piaukiĮ. Šis Juodasis 

JACOB WAGNER F S™0 Sei>kų gTa- 
Ąve- BrwBįf kalnuose ir vertėsi 

ganyunu. Suėjęs į 
Jurgis įstojo į turkų

NOTICE is 1
L 642 has been ____ ___
to sell wine and liquor at retail i 
tion 107 of the Alcoholic. Berag 
Law at 425 Sutter Ave.. Boroughs 
County of 
premises.

Kings, to be carai

425 Sutter

hereby given that !i 
been issued to the t

NOTICE is 
L 1327 has __
to sell wine and liquor at retail I 
tion 107 of the Alcoholic Beres 
Law at 6415 18th Ave., 
County of Kings, to be---- .
premises.

VALENTINO TROVATO 
6415 18th Ave.,

NOTICE is hereby given that li 
L 253 has been issued to the s! 
to sell wine and liquor at retaili 
tion 107 of the Alcoholic Beras 
Law at 2841 Church Ave., 
Brooklyn. County of kings, to k 
off the premises.

HARRY CHANIN—IRVING Sil 
AARON CHANIN i 

Willies Wine & Liquor Sa 
2841 Church Ave., Brtdįi

'"bf°coS I®!53 k negailestin- vo vedį 
(B savo tautiečius,(iiaus di 
ii ji) ir užmušdamas.

ify ir todėl turėjo 
pas serbus, kur jis

NOTICE is 1 
L 147 has been 
to sell wine : 
tion 107 of the 
Law at 1836a 
Brooklyn, County 
off the premises. _
SUMPTER WINE & LIQUOR SC 
1836a Fulton St., Brooilu

NOTICE is hereby given that lis 
L 164 has been issued to the iB 
to sell wine and liquor at retails 
tion 107 of the Alcoholic Beven? 
Law at 1551 Fulton St., to 
Brooklyn. County of Kings, to be4 
off the premises.

STUYVESANT LIQUOR SHO? 
1551 Fulton St..

pas serbus, Juo- 
lupis tapo dideliu 

Al! i M serbai jo va- 
’■i,tu>’kus, Jiff-

Fulton St, fc 
of Kings, to h

nimų ] 
Karolio 
Portugi 
sušilau 
ro, Toi 
Vyresn 
1923 n 
tų spa 
buvo i

W ir EREL

Bredji Parašė
hereby given that La 
been issued to the B 
and liquor at retail 4 
the Alcoholic Bertntt 

2916 Stillwell Ave.. M

NOTICE is 
L 1507 has 
to sell wine 
lion 107 of 
Law at ___ _______ ___
Brooklyn, County of Kings, to ke 
off the premises. 
STILLWELL WINE & 
2916 Stillwell Ave.,

LIQUOB
(Tęsinys)

NOTICE is hereby given that 
L 651 has been issued to 
to sell wine and liquor at 
tion 107 of the Alcoholic 
Law- at 780 Nostrand Ave- 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

ABRAHAM 
780 Nostrand Ave.,

NOTICE is hereby given that 
L 1180 has been i ' 1. 
to sell wine and liquor at 
tion 107 of the 
Law at 4819 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

BENJAMIN 
4819 13 th Ave.,

issued to

Alcoholic
13th Avė.,

Berenr

Tel.: 3 -4747

Dr. M. J. COLNE’
(AukStakalnls) I

148 Grand Street 
Waterbury, Com 

Vartojam Sautes SpMj 
Diathermy, Ir kitus moiw 
kus išradimus nuo auk&j 
žemo kraujo spaudimo, 
ir širdies ilgų. ReunUR 
Tonsils Klr odos ligų, iu 

pasekmėm.

Tel. HArrison 6 -1693

B. J. Sliawkoi
(Ašakūnas)

GRABORTUS - 
BALZAMUOTOJAS

Laisniuotas New Yoi 
ir New Jersey valsty

310 John Street

maža naudos, be san 
ponu geriau be santy 

su juo atsistosiu, o šiaip 
bajorėlia 

; aoio. Bet, kaip sakai, g
1 erčiau pasvarstykim rimte 

®an rūpi tas Andrius Si

leizusiais

’ Juk, sakai, Tautgėla i

8š bijau, kad norės sužin 
ii pas savo kumečius, g 

Aš mačiau iš Tautgėlos 
id aš tamstą įtikinėsiu, 
paklausysi žodžiu, jis 
šiandienio atsilankymo, 
kurios tamstą verste [ 

Jis būtinai norės pada 
ikaltėliu ir tuo tikslu j< 
būtinai nuvyks pas Žane 

bus padaryta, tai, žk 
dingęs. Tuomet ir 

dys, kad Andrius ta\

paklausė Bitinas, 
o už akių, vadinasi, 
ir pašnipinėti, ar po 
Jei jo vardas įtrauk 

ai tegu bėga kur ak 
1 ne vieta. *

gydytojas, bet pras 
tai ir be įrodinėji 

0 jei Andrius pabėgs, 
sunku kas prieš ti 
tur®* atdavęs i 

C įdarys, žinoma, kurį lai

^Andrius turi bėgti?
lič?®' ^au- kitas dalyka 
VPasižymėjęs revoliucija 
Kj^ka, jei tik nori.
Į ®kai, kad reikia vykti pas ž



■reby given that License No.
i issued to the undersigned I 
nd liquor at retail under Sec- I 
ie Alcoholic Beverage Control I 

Sumner Ave., Borough of 
ity of Kings, to be consumed 
es.
1AVID FINKEL
kve., Brooklyn, N, Y.

ereby given that License No. 
in issued to the undersigned 
ind liquor at retail under Sec- 
he Alcoholic Beverage Control 
4 Avenue N, Borough of 
nty of Kings, to be consumed 
ses.
LERMAN FABER
N, Brooklyn, N. Y.

įereby given that License No. 
en issued to the undersigned 
Mid liquor at retail under Sec- 
he Alcoholic Beverage Control 
Van Brunt St., Borough of 

nty of Kings, to be consumed 
ses.
tBRAHAM ELIAS
nt St., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
ien issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
9 Foster Ave., Borough of 
inty of Kings, to be consumed 
ises.
MILTON SNYDER
Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
■een isued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
74 Pitkin Ave., Borough of 
unty of Kings, to be consumed

BARNET SVSTRIN
Ave., -Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No, 
>een issued to the undersignee 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Fulton St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

ISIDOR RAND
>n Wine & Liquor Store
St., Brooklyn, N.i Y.

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

14 Flatbush Ave., Borough of 
□unty of Kings, to be consumed 
nises.
NE & LIQUOR STORE, INC.
h. Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

* and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

Fulton St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off the

JACOB BON
St., Brooklyn, N. Y.

I hereby given that License No.
s been issued to the undersigned 

and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control

!45 Graham Ave., Borough of 
bounty of Kings, to be consumed 
imises.
HYMAN BERGER

Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
and liquor at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
Lafayette Ave., Borough of 

County of Kings, to be consumed 
emises.

BENNETTS, INC. >
:e Ave., Brooklyn, N. Y.

s hereby given that License No. 
i been issued to the undersigned 
ae and liquor at retail under See- 
>f the Alcoholic Beverage Control 
02 5th Ave., Borough of Brooklyn.

Kings, to be consumed

HILLY AVfiUTIS
Ave., Brooklyn,

e 
f

U

s 
s 
te 
f 
2

NOTICE į c 
LUltĄS 
to *11 tį.TU 

pranisj.

off

jo-April 11 d„ 1941 m. AMERIKA 5

GOSLAVIJOS PRAEITIS
, sekmadienio anks
tą vokiečių kariuo- 

ij .urėjo savo vyriau- 
naują įsakymą: 

4* I sutrempti Jugosla- 
1552 Mmie irios vadovybė atsi- 
Nnwro, Asilenkti Hitlerio sie- 

Vokiečių kariuome-

NOTICE b l 
L 1448 U 
to *11 wj* 

197 ?
Law ■* o.” 

oH the

notice h u r
L 73 bu
to sell , _. . _
uį10101 judino keliomis kryp- 

i Bulgarijos, Rumu- 
fengrijos ir Austri- 
pietų prisidėjo ita- 

itę visada pulti iš 
o, kai kitų dirva

R 
°« toė mįį'

«16 Ftal<7l

L°«cLiii^|o, kai kitų dirva 
to sell ibį 
ta ’

avi ja nėra vientisa
premija, “i į___ Ti ~

iJoj i K 7219-18 AŪ

NOTICE ii l?
L 797 ha įį5 
to sell wise ry 
llm 1A1 T*

valstybė. Ji gimė 
;iojo karo griūvėsiu. 

^|ndė Vokietijos pra- 
, .as. Gyventojų yra 

uw langiau kaip 15 mi- 
Daugiausia yra ser- 
ų priskaitoma per 
ilijonus. Po to — 

kurių yra beveik

UAB v 
4S22 8th A< 

NOTICE Ii į? 
L 51 hu 

ta“w7^.^ lijonai. Trečia tau-
$ į*’10 venai, kurių ran- 

Pre°ias’į^ti dviejų milijonų. 
44 Hoyt i..............
NOTICE Ii ū* 
L150 ha Įį5 
to Bell wįi į? 
ta 107 d J!

ti dviejų milijonų.
' didįjį karą kroatai
J mečius buvo austrų 

_ iv, 'J. Serbai ilgą laiką 
Mk"į'ver^ti turkW, kurių 
011 ie nusikratė prieš 

„spus. Issilaisvmę is 
erbai sukūrė savo 
su karaliaus val- 

lešakyje. Serbijoje

off the fteX
SAMIXit

WO Wrtksfl fa -

NOTICE b u 
L M ha į 
to sell tisg |sj 

u" m tĄhiekada nebuvo ra- 
Brookln, W'*- 
off the pas

Bmwt^feios, kurios pasiek
us Misįk, - -
NOTICE h J i.

66 has tee . : —

tali^įtro Antrojo, 17 me-
giminystės šak

oti tte fes ta
IIP

St Jtteh 
450 St lea i

NOTOS i> į

Ejo nuolatinė kova

Įsi daugiausia dvi
Dabartinio kara-

iv u. 
the

Y.

No.

N.

is hereby given that License 
been issued to the undersigned 

ne and liquor at retail under Sec- 
if the Alcoholic Beverage Control 
568 Sutter Ave.. Borough of 
County of Kings, to be consumed 
emlses.
WINE LIQUOR CO. INC. 
t Ave,, Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
is been issued to the undersigned 
ine and liquor at wholesale under 
)7 of the Alcoholic Beverage Con- 

at 630 Dean St., Borough of 
County of Kings, to be consumed 

remises.
LIQUOR DISTRIBUTORS INC. 

i St., - Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
s been issued to the undersigned 
ine and liquor at retail under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Control 

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

iremises.
PHILIP BERMAN 

logers Wine & Liquor Co. 
;rs Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
as been issued to the undersigned 
dne and liquor at retail under Sec- 
of the Alcoholic Beverage Control 

553 5th Ave., Borough of Brooklyn, 
>f Kings, to be consumed off the

ANTON BERGER 
Bay River Wine Co.

Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
ras been issued to the undersigned 
rine and liquor at retaiLunder Sec- 
of the Alcoholic Beverage Control 

131 Driggs Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed 

premises. ____
BONOMO & CATHERINE KUHL 
Joseph A. Kuhl & Co.

;gs Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that License No. 
as been issued to the undersiimed 
(vine and liquor at retail under Sec- 

of the Alcoholic Beverage Control 
. 6813 Fourth Ave., Borough of 
, County of Kings, to be consumed 
premises. ____
ID W. & WILLIAM C. DREWES 

Drewes Bros.
urth Ave., Brooklyn, N. Y.

1 is hereby given that License No. 
as been isued to the undersigned 
wine and liquor at retail under Sec- 
I of the Alcoholic Beverage Control 
429 Fifth Ave., Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

I BROOKLYN LIQUOR CO. INC. 
th Ave., Brooklyn, N. I-

3 is hereby given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine and liquor atxetail under Sec- 

7 of the Alcoholic ^Beverage Contro 
t 264 Grand St., Borough of 
j. Count/ of Kings, to be consumed 
premises. __ __
SAMUEL DINNERSTEIN 

Manhattan Liquor Store
and St., Brooklyn, N. Y.

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

i7 of the Alcoholic Beverage Control 
1116 Avenue J, Borough of Brooklyn, 
of Kings, to be consumed off the

' BARSHAY & SAROFF. INC. 
ivenue J, Brooklyn, N. Y.

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

I wine and liquor at retail under Sec- 
07 of the Alcoholic Beverage Control 
at 1601 Kings Highway, Borough of 
yn. County of Kings, to be consumed 

WSWAY LIQUOR STORE INC. 
Sings Highway Brooklyn, N. Y. 

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

1 wine and liquor at retail under Sec- 
07 of the Alcoholic Beverage Control 
!t -329 Smith St.. Borough of Brooklyn. 
r of Kings, to be consumed off the 
es.

MAX WOLIN 
mith Sta_________ Brooklyn, N. Y.

IE is herebv given that License No. 
has been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under Sec- 

07 of the Alcoholic Beverage Control 
at" 9.30 Brooklyn Ave., Borough of 
/n. County of Kings, to be consumed 
> premises.

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

KALVARIJŲ STATYBA 
MARIAN APOLYJE

gis pasiskelbė karaliumi. Ko
voje prieš turkus jis varto
jo žiauriausias priemones. 
Sakoma, jis savo rankomis 
pakoręs 125 turkus. Žiau
rus jis buvo ir saviesiems, 
nesutikusiems su jo planais. 
Jis pakoręs net savo 
ir brolį. Bet Juodasis 
gis valdė neilgai. Kai 
nebepadėjo serbams
turkus, turkai sugrįžo į Ser
biją ir Jurgis turėjo bėgti. 
Vėliau į sostą atsisėdo Jur
gio karininkas Miloš Obre- 
novič. Kai Jurgis drįso su- 

Serbiją, jis buvo 
ir nužudytas 

galvą. 
Karageorgevičių

Jur- 
rusai 
prieš

a praeito šimtmečio
Jo prosenis buvo 

Petrovič, vadintas 
Si?: Jurgiu (Karageor- 

nes buvęs tamsių, 
aukų, šis Juodasis 
gyveno serbų gra- 
talnuose ir vertėsi 

Suėjęs į

to sell sth e ; 
ta U7 d į. 
law it ti fe 
County d tte 
prenisei.

425 Sate 4.,

NOTICE b te- ,
list bate ganymu. !
taR1iKd“; urgis įstojo į turkų
Law st lllilį;
Comity d fc. 

prernm

6415 18th

NOTICE lt ta
L 253 bate
to sell ram
fa IK d 6i;
law it St į 
ProoH.ni. te:,,..

drąsa.
3 pas serbus, Juo- 
rgis tapo dideliu 

Kai serbai jo va- 
išvijo turkus, Jur-

eiles ir negailestin- 
VUJJ5 ė savo tautiečius, 
-Ą jų ir užmušdamas.

ą kartą jis užmušė 
rką ir todėl turėjo 
as serbus, kur jis

nu-

ir 
pa-

grįžti į 
suimtas 
kertant

Tarp
Obrenovičių šeimų ir jų
sekėjų prasidėjo žiaurios 
žudynės, tęsusios 68 metus. 
Pagaliau, 1903 metų vieną 
birželio naktį paskutinis Ob- 
renovičius ir jo karalienė 
buvo nužudyti karališkuose 
rūmuose bemiegodami, o jų 
kūnai išmesti pro langą gat
vėn. Į karaliaus sostą bu
vo pakviestas Juodojo Jur
gio anūkas Petras I, da
bartinio karaliaus senelis. 
Tada jis jau buvo 60 metų 
amžiaus.

Pasaulinio karo metu Pet
ras I sostą užleido savo sū
nui Aleksandrui, kurs savo 
energija ir žiaurumu labai 
priminė Jurgį Juodąjį. 1921 
metais Aleksandras įsteigė 
neva konstitucinę monar
chiją, tačiau kroatai ir slo
vėnai buvo skriaudžiami. 
Tautos atstovybėje jiems ne
suteikta pakankamai pripa
žinimo. Kai 1928 metais nu
žudytas drąsus kroatų vadas 
Radič, kroatai išstojo iš tau
tos atstovybės. Jų pasi
rinktas naujas vadas Maček 
iki 1939 metų buvo tvirto
je opozicijoje.

Karalius Aleksandras bu
vo vedęs Rumunijos kara
liaus dukterį Mariją, (ru
munų pabėgusio karaliaus 
Karolio, dabar gyvenančio 
Portugalijoje, seserį). Su ja 
susilaukė trijų sūnų — Pet
ro, Tomislavo ir Andriejaus. 
Vyresnysis, Petras, gimė 
1923 m. Belgrade. 1934 me
tų spalių 9 d„ kai Petras 
buvo Anglijos vienoje mo-

n>h| 
2841 Qs4 h į]

NOTOS»H 
L111 bu te ■ 
to sell ra ui 
ta ir d thi 
Law ai !<Si; 
Brookbt, ta : 
off the nes 
SUNPTHUii 
1836a Ftk« i

NOTICE ii tes 
L164 te te 
to sell rau
ta IK rf i • 
taw ĮSI' 
Brooklyn. ta 
off the Ifta

STTW 
1551 Fta i

NOTICE it t 
L 1591 tote 
to sell racr 
lion IK d *! 
Law at SI ■

' Brooklyn. ta; 
off the Ifta. 
STILLWELL •-

1 2916 MW

L^tate edės su juo atsistosiu, o šiaip tūpčioti 
to sdl ra 
ta 1« d »;
Law at S 
Brooklyn, ta 
off the jfta.

4fct 
780 Kosta -■

NOTICE h P 
L11S baite 
to sell ra c 
ta IK d-f' 
Law ai O-' 
Brooklyn, ta 
off the

4819 IStk

VTIS ir ERELIS
Apysaka

Parašė
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
santykiais maža naudos, be santykių ma-
Su tokiu ponu geriau be santykių. Ant

uge su nusišmeižusiais bajorėliais neturiu 
ų nei noro. Bet, kaip sakai, gaila apie 
i Verčiau pasvarstykim rimtesnį daly- 
brolau, man rūpi tas Andrius Stuobrys.
apie jį? Juk, sakai, Tautgėla nieko ne

,oA bet aš bijau, kad norės sužinoti. Pa- 
apie jį pas savo kumečius, gali užeiti 
pėdų. Aš mačiau iš Tautgėlos akių, jog 
tiki, kad aš tamstą įtikinėsiu, ar kad 

.Įnėjimų paklausysi, žodžiu, jis nesitiki
, f' tų iš jo šiandienio atsilankymo. Jis im- 

'iemonių, kurios tamstą verste privers iš 
. Jis būtinai norės padaryti An- 

>ku nusikaltėliu ir tuo tikslu jei ne jis 
vir- 

b jei tas bus padaryta, tai, žinai, An- 
Vartoj^ brys sveikas dingęs. Tuomet ir tamstai 
Diath^. u, kai jis įrodys, kad Andrius tavęs klau- 

:io viršaičio.temo u
as daryti? — paklausė Bitinas.
i užbėgti jam už akių, vadinasi, nuvykti 
į pirmiau jo ir pašnipinėti, ar policija ką

Dr.id jstyti.
; ku nusikaltėliu ir tuo tikslu jei ne j 

ezickas būtinai nuvyks pas žandarų vi

ir S# 
TodjSJ',

TelH-t'

Nemažai yra žmonių, ku
riems rūpi Kalvarijų staty
ba Marianapolyje. Daugelis 
norėtų, kad tos stacijos bū
tų pastatytos tuojau ir pa
švęstos Lietuvių Dieną lie
pos 4 d. Toksai pat troš
kimas yra ir Marianapolio 
Kolegijos vadovybės. Bet 
KOL NEBUS SURINKTI 
PINIGAI ŠIŲ KALVARIJŲ 
STATYBAI, NEGALI BŪTI 
NĖ KALBOS APIE STACI
JŲ ŠVENTINIMĄ LIEPOS 
4 DIENĄ.

Todėl labai nuoširdžiai pra
šome visų, kurie norėtų sa
vo aukomis prisidėti prie 
šios statybos, atsiųsti savo

kykloje, Jugoslavijos kara
lius Aleksandras krito Pran
cūzijoje, nuo užpuoliko šū
vių. Drauge su juo nužu
dytas ir jį atvirame auto
mobiliu j e lydėjęs Prancūzi
jos užsienių reikalų minis- 
teris Barthou. 11 metų ber
niukas Petras tapo karaliu
mi. Kadangi Jugoslavijos 
konstitucija pilnamečiu as
meniu laiko karalių, sulau
kusį 18 metų, tad Petro 
vardu valdyti sudaryta tri
jų asmenų karališka taryba, 
kurios priešakyje atsistojo 
Petro dėdė, kunigaikštis Po
vilas, vedęs Graikijos kuni
gaikštytę Olgą, Anglijos ka
raliaus jauniausio brolio žmo
nos seserį.

Karalius Petras II paso
dintas į sostą šių metų ko
vo 27 d., kai kariuomenė 
padarė perversmą, pašalin
dama kunigaikštį Povilą ir 
vyriausybę, sudariusią su 
Vokietija, Italija ir Japoni
ja sutartį. Sukilimas pada
rytas be kroatų sutikimo, 
todėl kroatų vadas Maček 
kelias dienas delsė įeiti į 
vyriausybę ministerio pir
mininko pavaduotojo parei
goms. Po ilgų derybų Ma
ček sutiko. Tai įvyko pačio
se Vokietijos užpuolimo iš
vakarėse. Užpuolimas pra
dėtas tuo metu, kai Jugo
slavija pirmą kartą savo 
trumpoje istorijoje buvo 
taip vieninga — serbai, kro
atai ir slovėnai buvo pasi
ryžę vieningai ginti savo 
valstybę.

aukas iki gegužės 1 d. Jei 
pinigai bus surinkti balan
džio mėnesį, tai galima sta
tybą tuojau pradėti ir lie
pos 4 d. bus suruoštas Kal
varijų pašventinimas. Kitaip 
stacijų statybą reikės atidė
ti vasarai ir jų pašventini
mą kitam pavasariui.

Statybos komisija susisie
kė su septyniomis įstaigo
mis, galinčiomis šį darbą 
padaryti. Buvo patiekta į- 
vairių pasiūlymų. Čia būtų 
sunku visus pasiūlymus iš
vardinti. Pažymėsiu tiktai 
tuos davinius, kurių priei
ta derybose. Visų pirma, 
stacijos bus nedidelės kop
lytėlės aukurų išvaizdos, 17 
pėdų aukščio. Pačios statu
los bus arti keturių pėdų 
aukščio, kryžiai stacijose aš- 
tuonių pėdų. Kryžiai bus 
mediniai su lietuviškais pa- 
marginimais, imtais iš Lie
tuvių Kryžių Albumo. Ant 
koplytėlių viršūnės irgi bus 
didoki geležiniai kryžiai, pa
puošti lietuviško liaudies me
no drožiniais. Visa tai pri
duos lietuviško meno išvaiz
dą.

Iki šiol yra penkių asme
nų atsiųsti pinigai atskiroms 
stacijoms ir aukų vienai 
bendrai stacijai. Tiesa, ne
maža žadėjo. Tų, kurie ža
dėjo, nuoširdžiai prašome 
savo pažadą ištesėti ir sa
vo aukas atsiųsti, kad galė
tume pradėti darbą, kurs už
truks apie trejetą mėnesių, 
nes visgi mes norėtume Kal
varijas pąšventinti šią lie
pos 4 d.

Esame labai dėkingi vi
siems, kurie iki šiol prisidė
jo savo aukomis. Labai nuo
širdžiai ačiū tiems laikraš
čiams, kurie pagelbėjo. Tai 
„Draugas,” „Garsas,” „Ame
rika,” „Laivas” ir „Studen
tų Žodis.” Labai nuošir
džiai šiems ačiū!

Bendromis lietuviškomis 
katalikiškomis jėgomis sta
tykime šį pavasarį mūsų 
brangią Kristaus Kančios 
šventovę! J. N.

Katalikai, protestantai ir 
žydai Brooklyne sujungto
mis jėgomis rengia parodą 
Brooklyn© aklųjų naudai. 
Brooklyno vyskupas Moloy 
yra komiteto garbės pirmi
ninku.

viršininką? Bet ką aš jam sakysiu? Juk jis mane 
tuoj įtars.

— Na, nereikia jau taip tiesmukiškai - lietuviškai 
elgtis. Su gudriu žandaru reikia gudriai. Pavyz
džiui, jam pasakysi, kad nori patyrinėti revoliuci
jos eigą, kad galėtum parašyti tokią istoriją, kuri 
duotų tikrą pripažinimą uoliam žandarų darbui ir 
jų nuopelnams carui ir tėvynei. Paklausinėsi jo 
apie smulkmenas, apie asmenis revoliucijoj dalyva
vusius, na, ir taip pagal siūlą prieisi prie kamuolio.

Bitinas susimąstė.
— Iš tiesų, reikia žmogus gelbėti. Nusikalto, tai 

nusikalto, jau to nebesugrąžinsi. Pagaliau, kas re
voliucijoj nenusikalsta? Reikia kas nors daryti.

— Ne kas nors, bet tai, ką aš tamstai sakau, — 
tvirtai tarė Vaišmantas. Ir tai skubotai, nes šiuo 
momentu Bezickas jau gal važiuoja pas žandarą.

Ir tarsi aidėdamas tiems Vaišmanto žodžiams, kie
me sudardėjo vežimas. Iš jo išlipo — žandarų vir
šininkas.

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 pf 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, tozbe consumed 
on the premises.

SOMERS ENTERPRISES, INC.
126 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 
to 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. 
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 under 
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. 
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 I,aw 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 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 Pennsylvapia 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 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, wine 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.

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 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., Boroiizįh of 
Brooklyn. County of Kings, to be co-nsumed 
on the premises.

COSMOPOLITAN TAVERN. CnC. 
588 Gates Ave., Brooklyn, N. V.

NOTICE is hereby given that U /1Cense No. 
RL 6481 has been issued to the onOrterJnui“’ 
to sell beer, wino 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 KATILES
3419 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

— Ką! — pašoko Bezickas. — Tamsta vyksi pas 
Vaišmantą?! Juk tai jums pažeminimas. Prie to, 
pakenksite visam reikalui. Išbaidysite paukščius 
prieš laiką.

Bet Tautgėla nenusileido.
— Ne, — tarė jis, — aš kitaip negaliu. Reikia 

būti žmoniškam. Reikia išmėgint kitas priemones, 
kol prieisime prie paskutines.

Bezickas žinojo, kad bereikalinga su Tautgėla gin- 
šytis. Momentą pamąstęs jis tarė:

— Tegu bus ir taip. Bet — reikia skubintis pas 
žandarą.

Taręs šuos žodžius, Bezickas, neužmiršęs išgauti 
iš Tautgėlos 200 rublių, smuko iš kambario. Ei
damas pro duris, jis lyg nugirdo skubotus žings
nius, lyg sušlamėjo moteriški drabužiai, bet nieko 
nesuskubo pamatyti. Kas čia būtų? Gal Euge
nija? Ar ji būtų tokio žemo būdo, kad klausy
tų už durų? Bet — numojo ranka Bezickas — po 
to įvykio su manim, iš jos visko galima tikėtis. Sa
vo jausmų Eugenijos atžvilgiu jis dabar nenagrinė
jo. Jam rūpėjo tik kerštas. Ai' ji būtų nugirdusi, 
ką juodu su Tautgėla kalbėjosi? Bet vis tiek, tas 
nesvarbu. Bezickas turi savo planą, kurio nė Taut
gėla negalės suardyti, o ką čia reiškia tokios Eu
genijos protas!

Ir jis skubotai užsisakė vežimą, kurs veikiai bu
vo paruoštas kelionei. Už keliolikos minučių Be
zickas lėkte lėkė pas žandarų viršininką.

Tautgėla ilgai negalėjo atsipeikėti. Bezicko at
pasakoti įvykiai atrodė jam nerealūs ir netikėtini. 
Pirmiausias jo tikslas buvo pasimatyti su Eugenija. 
Ji turės pasiaiškinti, kodėl atsakė Bezickui. Žino
ma, ji kalta be mažiausios abejonės, bet vis tik rei
kia išklausyti ir kita pusė. Gal ji turi visai kitą 
priežastį. Gal Bezickas perdeda. Gal nemokėjo su 
ja elgtis ir perdideliu savim pasitikėjimu įžeidė jos 
bajorišką garbę. Bet kur ją rasti?

Tautgėla perėjo visus namų kambarius, pažiūrė
jo į virtuvę —' Eugenijos nei pėdsako. Pasiuntė 
tarną į parką jos paieškoti. Už pusės valandos tar
nas sugrįžo — be pasekmių. Norėjo surasti Vikto
rą, gal jis kur ją matė. Bet nei Viktoro negalėjo 
sučiupti. Tautgėla pradėjo nerymastauti. Dar nie
kad nieko panašaus jo namuose nebuvo atsitikę. 
Pagaliau nuėjo į arklidę, manydamas ten ką nors 
surasiąs, bet ii' čia viskas buvo tuščia. Darbinin
kai dirbo lauke, vežėjas išvažiavo su Bezicku, o 
arklininkas kažinkur užlindo, kad jo nieku gyvu 
nebuvo galima sumedžioti. Tautgėlą apėmė toks 
pyktis, kad nesavu balsu suriko:

— Petrai! Petrai! Atsiliepk kur nors, tu nenau
dėli!

(Bus daugiau)

— Jokiij planų jis nesuardė, tik pats pakliuvo 
į mūsų rankas.

Bezickas pastatė ausis. Tuoj pajuto, kad van
duo krinta ant jo malūno..

— Kokiu būdu? — paklausė.
— Labai paprastai. Jis įsivėlė į avantiūrą su 

revoliucijonieriais.
— Su revoliucijonieriais! —.pašoko Bezickas. 

Ar tamsta žinai ką nors apie tuos vagišius? Ar 
jie dalyvavo revoliucijoj?

— Nieko apie juos nežinau, bet kiekvienas, kurs 
kirviu puola teisėtą girios savininką, yra ne kas 
kitas, tik revoliucijonierius.

Bezicko veidas pailgėjo.
— Jei tik toki tų vagių nusikaltimai, tai bus sun

koka juos įtraukti į revoliucijonierių skaičių, — 
tarė jis. Bet — kad taip pašnipinėti? Man atro
do, kad tas jaunas banditas — kaip čia jo pavardė? 
— Bezickas pasirausė savo užrašomoj knygutėj — 
a! — Andrius Stuobrys — man, rodos, kad jis da
ro ne eilinio mužiko įspūdį. Jame yra kažkas to
kio ... Ką manote, p. Tautgėla, kad pasiteirautu
me pas žandarų viršininką? Jis man gerai pažįs
tamas. Jei tas jaunas vagis ir nėra nieku nusi
kaltęs politiškai, tai gal būtii galima jį kaip nors 
įpainioti? Pinigas viską padaro. Kaip manote?

— Gera mintis, — pritarė Tautgėla, bet lyg ne
norėdamas. Nors jis buvo kietas lietuvių priešas, 
bet panaši intryga jam buvo neskani.

Beziekas tai pastebėjo. Jis panašiais skrupulais 
nesivaržė. Taigi, užsispyrė Tautgėlą prie to pri
kalbinti.

— Tai vienintelis būdas tiems litvomanams iš čia 
iškrapštyti. Su teismu mes daug ko neatsieksime. 
Už pasikėsinimą nukirsti medį — juk jie to medžio 
nei nepavogė — jiems gali duot kokį mėnesį, gal 
ir mažiau, kalėti. Kokia iš to satisfakcija? O jei 
juos įtrauktume į politiką, tai ir tas Bitinas turėtų 
iš čia išsinešdinti. Aš tuojau nulėkčiau pas tą žan
darą Pomadiną, ir šį vakarą vėliausia rytoj apie 
pietus, tuos litvomanus turėsime bučiuje. Tas kaš
tuos nedaugiau dviejų šimtų rublių. Tai kaip, p. 
Tautgėla?

Tautgėla susimąstė. Iš viso, tas niekšiškas žmo
nių pardavimo planas jam smarkiai nepatiko. Taut
gėla vis dėlto turėjo dvarponio garbės sąvoką, či
goniška išdavystė netiko jo skoniui. Bet mintis apie 
Bitiną išvarė jį iš pusiausvyros. Tamsiai susirau
kęs jis atsakė:

— Gerai. Važiuok pas žandarą. Bet turi man 
prižadėti, kad neareštuosi jų be mano žinios. Aš 
tuo tarpu nuvyksiu pas Vaišmantą ir mėginsiu jį 
įtikinti, kad pašalintų Bitiną iš savo namų. Gal 
apseisime ir be žandarų.

Tautgela susirūpinęs
Įvykiai taip greit užbėgo mums už akių, kad jiems 

pilnai suprasti turime grįžt kiek atgal.
Gavęs tokį griežtai nepalankų Eugenijos atsaky

mą į savo meilės pasiūlymą, Bezickas visiškai ne
teko pusiausvyros. Iš pradžių jis buvo tiesiog ap
svaigęs, lyg gavęs baisų smūgį galvon. Pasku pro 
grįžtančią sąvoką pradėjo veržtis įvairiausi jausmai 
— vis pikti ir kerštingi. Ir iš to viso minčių chaoso 
aiškiai išsivystė nepakenčiamas daktaro Bitino as
muo. Į jį buvo nukreiptas didžiausias Bezicko pyk
tis. Tai jis kaltas! Ir kaip tai atsitiko, kad išdi
dus baltasis aras, susidūręs su Lietuvos meškinu, 
visiškai subliūško ir virto šlapia višta? Bezicke, 
Bezicke, kur tavo pajėga ir resursai?

Ir jis kaip pašėlęs puolėsi ieškoti Tautgėlos. Gė
da buvo atpasakoti tokį negarbingą pralaimėjimą 
mūšio ir meilės srity, bet kas buvo daryti? Bezic
kas, žinoma, papasakojo savotiškai, taip, kad išėjo, 
jog jis buvo tik nuskriaustas, bet ne sugėdintas. 
Tautgėla nenorėjo tikėt savo ausims. Tiek biau- 
rių įvykių vienoj dienoj! Vagišiai. .. Bitinas . .. 
keistas, nesuprantamas, nedovanotinas dukters 
elgis . .. Ne, tai perdaug!

— Tamsta sapnuoji, pons Bezicke.
— Sapnuoju... O, kaip aš norėčiau, kad tai 

tų tik baisus sapnas. Deja, tai plika realybė, 
pakenčiamai įkyri, kad vienas litvomanas, 
užsimojimu, suardė visus mūsų planus.

Tautgėla paniekinančiai išpūtė lūpas.

į/ rių sąrašą, tai tegu bėga kur akys neša, 
ii ir man čia ne vieta.

it lau, esi geras gydytojas, bet prastas dip- 
I' uk jei pabėgsi, tai ir be įrodinėjimų bus 

' Įsi kaltas. O jei Andrius pabėgs, tai kas 
n čia nesant, sunku kas prieš tave įro- 
gali įtarinėti, turėt ant tavęs akį, bet 
teko nepadarys. Žinoma, kurį laiką reik 
am.
im gi Andrius turi bėgti?
u Andrium, brolau, kitas dalykas. Jis, 
tiesų bus pasižymėjęs revoliucijos žudy- 
is jie suseka, jei tik nori.

jt' nsta sakai, kad reikia vykti pas žandarų

JjjU
po-

bū- 
ne- 

vienu



TRŪKSTA PAŠARŲ

TAI BENT PILIEČIAI

598—600 Atlantic Avc.,
130 Flatbush Ave.,

IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI NUOŠIRDŽIAI SVEIKINU

ŠV. ANDRIEJAUS PARAPIJIEČIUS

GARBINGOMIS

VELYKŲ Š V ENTEMIS
• VISIEMS LINKĖDAMAS

Philadelphia, Pa.

Newark, N. J

Waterbury, Conn

A. G.

Bayonne, N. J
J.

Baltimore, Md

M.

NEW PHILADELPHIA, PA.
Vely-

ŠVENTO JURGIO PARAPIJOS VAIKŲ BENAS

Atvelyky] e „i

Balandžio - April 20 d., 1941 m
Philadelphia, Pa

REIKIA VARGONININKO
II Ibi

the

Atlantic Avė., 130 Flat-
BoroiiRh of Brooklyn. 

‘ off

SVEIKINIMAS IR 
PADĖKA

Nuoširdžiai sveikiname vi- 
. sus mūsų Geradarius bran

gia Velykų švente. Linkime 
ir meldžiame Pergalės Ka
ralių suteikti Jums savo ra
mybę ir tikrą Velykų džiaugs
mą!

Labai širdingai dėkojame 
gerbiamiems klebonams, ger
biamiems kun. asistentams, 
mūsų rūpestingoms Rėmė
joms ir visiems, kurie VA
JAUS METU savo palanku
mu ir dosnia auka rėmė 
mūsų Akademiją bei Vienuo
lyną. Jūsų visų suteiktą pa
galbą įvertindamos, maldau
sime Gerybių Viešpatį Jums 
gausiai atlyginti. Ta inten
cija Velykų antradienį bus 
atlaikytos šv. Mišios Sese
lių koplyčioje.

Jums atsidavusios,
Šv. Kazimiero Seserys.

„Motinų Širdis, kuris bus 
gegužės 11 d' bilietai pla
tinami. Viską vykdo para
pijos choras su darbščia ko
misija, kurią sudaro Bolei- 
ka, Dulbiutė, Gustaitė, Dau
gėla, - Radvilas, Radvilienė, 
Barnotas ir visi choro na
riai. Manau, šįmet bus žmo
nių keli šimtai. Geriausių 
sėkmių; pelnas parapijai

Kaip girdėti, po Velykų 
bus daug vestuvių. Apie tai 
pranešime. O.

Balandžio-April 11 y .4rfĮĮį»£5

Džiaugsiu in<>o Alei i u jaO o J

Kun. J. Čepukaitis,
Klebonas

BINGHAMTONAS UŽ 
„AMERIKĄ”

Šiomis dienomis „Ameri
ka” gavo tokį Binghamtono 
lietuvių parapijos klebono, 
kun. K. Skypkos, laišką: 
Gerbiamieji,

Malonėkite man prisiųsti 
100 egz. „Amerikos” Vely
koms. Džiaugsmingoje Kris
taus prisikėlimo šventėje, 
nuoširdžiai pasveikinęs savo 
parapijiečius, išdalinsiu 
jiems „Ameriką” ir para
ginsiu užsiprenumeruoti ją, 
kad turėtų progą bent sykį 
'savaitėje pasiskaityti įdo
mių ir teisingų žinių iš vi
sur, \ o ypač iš Lietuvos.

Su ’.pagarba,
\ Kun. K. Skrypka.

Bridgeport, Conn
Praeitą savaitę A. Stani- 

šauskas užrašė „Ameriką” 
Agotai Žukauskienei ir Pe
tronei Šilinskienei. Abi yra 
parapijos darbščios darbuo
tojos, senos parapijos tvė
rėjos ir jos palaikytojos. 
Linkėtina, kad ir daugiaus 
tokių moterų atsirastų, ku
rios užsirašytų „Ameriką” 
ar „Darbininką,” kad laisvu 
laiku turėtų namie katali
kišką laikraštį pasiskaityti.

Velykų dieną prisikėlimo 
mišios su procesija bus 6 
vai. rytą; kitos mišios 9, 
10 ir suma 11 vai. Choras 
pasirengęs gražiai pagiedo
ti.

Motinų dienos vaidinimo

NOTICE is hereby given that License No. 
L 51G has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 220 Parkside Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PARKSIDE LIQUORS CORP.
220 Parkside Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that [l 
L 623 has been issued to the 2 
to sell wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Bera? 
Law at 7618-—5th Ave., Borough <A 
County of Kings, to be ccnW 
premises. . _ -S

7618—5 th
CARL MAHLER

Av«2 Mįjį

dar- 
Kun. 
Var- 
visą

NOTICE is hereby given that License No. 
L 453 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 533 Eastern P’kway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BEN PARKOFF INC.
533 Eastern P’kway Brooklyn, N. Y■

NOTICE 
L 474 has ____  __ _
to sell wine and liquor at retail^ 
tion 107 of the Alcoholic BweJt 
Law at 673 Fifth Ave., Brough gJ 
County of Kings, to be consi&f 
premises.

JACOB LAMER i 
673 Fifth Ave., Bracfe!

is hereby given that L 
been issued to the 2

Velykos
Velykų sekmadienį prisikė

limo procesija ir Mišios pra
sidės lygiai 7 vai. rytą. Suma 
10:30 vai. Kun. M. Kemežis, 
Šv. Onos parapijos klebonas, 
sveikina Velykų šventėmis vi
sus parapijiečius ir apylin
kės draugus ir mūsų para
pijos geradarius.

Choras
Balandžio 19 d. par. salė

je, Grand St. ir Manning 
Ave., įvyks parapijos choro 
metinis balius. Rengimo ko
mitetas maloniai kviečia vi
sus parapijiečius ir apylin- 

chorų narius atsilanky- 
Įžanga tik 35c.

kės 
ti.

Balandžio 6 d. mirė 
Kairys, senas parapijietis. 
Gyveno prie pat airių šv. 
Petro bažnyčios, bet vis lai
kėsi Šv. Alfonso lietuvių baž- 
'ivčios. Nors toli gyveno, 
dažnai - ateidavo į savo pa
rapiją. Pavyzdys kitiems lie
tuviams, kad reikia laikytis 
savo bažnyčios. M. Kairys, 
našlys, gyveno su savo vai
kais.

Balandžio 7 d. prasidėjo 
rekolekcijos; veda kun. J. 
Kidykis, jėzuitas. Gera pro
ga baltimoriečiams kasdien 
šventąją savaitę šventai pra
leisti ir sutikti linksmai, su 
dvasiniu džiaugsmu, 
kų šventę.

Dažnos senesniųjų 
vių laidotuvės baugina 
kad greit baigiasi mūsų gy
venimo dienos, bet Jėzaus 
Kristaus prisikėlimas džiu
gina mūsų sielas, kad pri
sikelsime į amžinąją laimę 
jei. Dievo ir Bažnyčios į- 
sakymus užlaikydami, pasi
stengsime apgailėti savo 
silpnybių laiką. Mūsų kū
nai prisikėlimo dieną gar-

Retu
mus,

bingai žibės, žengdami į 
linksmybių karaliaujančią 
Bažnyčią, tad nėra ko mums 
nusiminti, kad greit mirš
tame. J. K.

Švč. Trejybės lietuvių baž
nyčioje Velykinės pamaldos: 
6 vai. Prisikėlimo Mišios ir 
procesija, kitos Mišios — 8, 
10:30 ir 11:15 vai. Pirmas 
dvejas mišias laikys kun. 
Dr. Jonas Starkus. Kitas 
dvejas pats klebonas.

Sodaliečių vaidinimas 
pasisekė

Balandžio 6 d. šv. Myko
lo par. sodąlietės turėjo gra
žų teatrą — 4 veiksmų reli
ginio turinio dramą „Tikė
jimas ir Meilė.” Prieš vai
dinant, prie Švč. Panelės Ma
rijos stovylos, palmomis ap
suptos, sodąlietės savo uni
formoje sugiedojo sodalie
čių himną ir giesmę į Ma
riją. Kleb. kun. S. Stonis 
ir svečias kun. P. Ragažins- 
kas pasakė atitinkamas kal
bas.

Vaidinimas praėjo pilnu 
pasisekimu. Nors kiek ne
tobulumų buvo kalboje, bet 
tai nestebėtina, nes beveik 
visos pirmą kartą pasirodė 
scenoje. Vaidybos atžvilgiu 
atlikta gerai, o. kai kurios 
mergaitės net parodė tikrų 
gabumų. Medžiaga graži. 
Scenarijos papuošimas, Ro
mėnų kostiumai ir šviesos 
tikrai labai gražiai buvo 
pritaikintos. Pabaigoje su
vaidino muzikalę komediją 
i„The Dizzy Baton.” Čia ro
lių atlikimas ir puikiausiai 
pavyko.

Sodąlietės pasirodė pilno
je aukštumoje ‘ir tik tenka 
pasveikinti ir palinkėti, kad 
ir daugiau panašių vakarų

Koncertas-Teatras-Baliiis

LIETUVIŲ MUZIKALU) NAMO SALĖJE
. . - . . i

Tilton ir Allegheny,

Kviečiame visus atsilankyti. Bus dainŲ, daineliij, juokij, 
šposy ir visokių halahaikų

surengtų. lygiai pasveikini
mas priklauso seserims pran- 
ciškietėms, kurios taip pui
kiai subėgėjo tą vaidinimą 
pastatyti. Vakarą vedė la
bai sumaniai parapijos trus- 
tistas C. Kalanta. Publikos 
buvo pilna salė ir matėsi 
svečių ir iš kitų kolonijų. 
Valio, sodąlietės!

Linksmaus Aleliuja!
Visi džiaukimės! Ir pa

vasaris, ir Velykos jau atė
jo. Dingo žiema šalčiai — 
žolės, medžiai jau žaliuoja. 
Paukščiai čiulba ir gėlės žy
di. Pats dangus rodos arti, 
ir malda aukštyn savaime 
kyla. Garbinkime, sveikin
kime prisikėlusį Kristų Jo 
triumfo šventėje. Visi gie
dokime džiaugsmingas Šv. 
Velykų giesmes.

Bažnyčioje per šv. Mišias 
išgirsite gražiąsias Velyki
nes giesmes. Vakare, 6:30- 
7:00 vai., iš radijo stoties 
WBRY (dabar 1590 kc.) 
girdėsite linksmą Velykų 
šventei atitinkamą dainų ir 
giesmių, kalbų ir muzikos 
programą, komp. A. Alek
sio vadovybėje.

Sveiki sulaukę šv. Vely
kų! Praleiskime jas šventai, 
džiaugsmingai ir tikrai lie
tuviškai ! Lyra.

Mozūrui, vietiniam klebonui, 
kuris darbavosi, prašė, elge
tavo, kad tik būtų čia į- 
steigta lietuvių mokykla. Tai 
buvo kun. Mozūro tikslas ir 
jis atsiekė tai — pastatė tri
jų aukštų akmeninę mokyk
lą, kuri dabar vykdo šven
tą darbą.

Kiekvienam šventam 
bui reikia pasiaukoti. 
Mozūras taip ir darė, 
go, dirbo iki prarado
savo sveikatą. Galima sa
kyti, jo sveikata paguldyta, 
kaip pamatas tos mokyklos, 
nes mokykla stipri, o kun. 
Mozūras — liga suvaržytas.

Kadangi kun. Mozūras li
guistas, ši parapija apdova
nota kitu tokios pat dva
sios kunigu — kun. Juoza
pas Gaudinskas pavaduoja 
kleboną. Kun. Mozūro darbą 
kun. Gaudinskas varo pir
myn.

Mūsų parapijoj dabar yra 
misijos. Tėvai pasijonistai, 
tėvas Alfonsas ir tėvas Ge- 
raldas atvyko ir per tris 
savaites veda misijas. Pa
rapijiečiai skaitlingiausiai 
lankosi pamaldose; visa šir
dimi švenčia šias savaites, 
kas rytas išklauso mišių, ap
eina Stacijas, priima šv. Ko
muniją, artinasi prie Dievo. 
Visi, ne tik senesnieji, bet 
ir jaunimas, pavyzdingiau
siai atliko Misijas.

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

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 70 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 306—86 St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 69 has been issued- to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 221a Utica Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM LONDON
221a Utica Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1415 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I.aw at 1071 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MARIE LINKE
1071 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 63 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3133 Fulton St. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to Im? consumed off 
the premises

HENRY WURDEMANN
3133 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No 
L 591 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 120 Court St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

LOUIS KERN
120 Court St., Brooklyn, N. Y.

Pasislėpęs Pennsylvanijos 
kalnuose glūdi mažas mies
telis. Jame gyvena neper- 
daug žmonių, bet 8Q nuo
šimtis gyventojų yra lietu
vių. O kur tik yra gerų 
lietuvių, ten dangun siekia 
bažnyčios bokštas.

Taip ir čia gyvuoja lietu
vių katalikų parapija — Sal
džiausios Širdies.

Šeimų yra tik apie 350, 
bet iškilo vienas darbas, ku
ris ir ateityje neš didžiau
sius vaisius; čia gyvuoja Lie
tuvių Katalikų Mokykla.

Vaikeliai, išmokyti Sese
lių Kazimieriečių, kurios čia 
atsidavusios dirba Dievui ir 
Tėvynei, išaugsta į dorus, 
veiklius katalikus. Ne tik 
vien geresniais katalikais jie 
tampa, bet jie įsigilina į Lie
tuvos istoriją, kalbą, papro
čius; jie lieka lietuviais, ku
rie myli ir gerbia lietuviš
kumą, jie džiaugiasi ir gi
riasi esą lietuviais.

Kur tik yra lietuvių mo
kykla, ten puikiai gyvuoja 
lietuvybė ir katalikybė. Kur 
galima rasti gražesnį vaiz
dą, kaip tą, kada vaikučiai 
bažnyčioje garsiai ir taisyk
lingai kalba lietuviškus po
terius. Ar ne širdžiai džiaugs
mas, kada matoma, kad ir 
jaunimas savo kasdieniniuo
se darbuose vartoja lietuvių 
kalbą.

Didžiausia garbė kun. S.

Kaunas. — Komunistų par
tijos žemės ūkio skyriaus 
vedėjas „draugas” K. Di
džiulis nusiskundžia netvar
ka pašarų paskirstyme. Šis 
darbas pavestas „Pienocen- 
trui,” bet jis pašaru aprū
pina tiktai tuos ūkininkus, 
kurie pristato pieną. Tuo 
tarpu, pasak Didžiulio, , „tai 
apima pasiturinčius valstie
čius, nes iš darbo valstie
čių ne daug kas pieną sta
to į pienines;” Bolševikų že
mės „reforma” pasiekė to, 
kad dabar visi Lietuvos ū- 
kininkai yra paversti „dar
bo valstiečiais,” kurie pie
no į pienines jau nebegalės 
pristatyti. Toliau komunis
tinis žemės ūkio „specas” 
praneša, 'kad pašarų aprū
pinimu turėjęs susirūpinti 
žemės ūkio komisariatas, 
kuris jau daugiau mėnesio 
„planuoja ir projektuoja, 
rezultatų dar nematyti.”

o

Kaunas. — „Tiesa” įsidėjo 
fotografiją, vaizduojančią, 
kaip eina prašymų registra
vimas sovietų Lietuvos pi
lietybei gauti. Fotografija 
vaizduoja registracijos punk
to valdininkę — punkto sek
retorę S. Vulfinaitę. Punk
to vedėjas . yra kažkoks P. 
Sizov, atvaizduotas raudon
armiečių uniformoje. O pra
šytojas yra pabėgėlis iš Len
kijos P. Gochman. Okupan
tams Sizovams vadovaujant, 
naujoji Lietuva susilauks 
naujų piliečių — Gochmanų 
ir kompanijos.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 690 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 151 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PAUL KELLER
154 Flathush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 566 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1065 Gates Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 812 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 494 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County’ of Kings, to be consumed 
off the premises.

P. & F. LIQUOR SHOP, INC.
494 Sumner Ave. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 399 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec-

• tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 8218—5 Ave., Borough of Brooklyn,

• County of Kings, to be consumed off the 
premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1178 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2777 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY T. OHLAU
2777 Atlantic Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 785 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
lion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 41 Lincoln Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the promises.

HENRY LEVIN
41 Lincoln Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 278 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2107—Cortelyou Rd.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

BENJAMIN RUDOLPH 
Leon’s Wines & Liquors

2107 Cortelyou Rd.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 55 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1811 Avenue U, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

LOUTS PRTSCO 
Ace Retail Wine & Liquor Store

1811 Avenue U, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is heretfV given that License No. 
L 43 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4324—18 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

HERMAN LTEBMAN 
Parkville Liquor Store

4324—18 Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L61 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
I-aw at 1361 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HYMAN LEVINSON 
York Wine & Liquor Store

361 Fulton St.. Brooklyn. N. Y.

Reikalingas rimtas, darbš
tus, patikimas vargoninin
kas su geromis rekomen
dacijomis. Kreiptis „Ameri
kos” redakcijon.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is hereby Riven that License No. 
Ij 491 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic BeveraRe Control 
Law at 3901—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN PEPE
3901—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 559 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1211 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. 

CATHERINE PAYNTER
1211 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1171 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 97 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SAM PAVEY
97 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
L 1645 has 
to sell wino 
tion 107 of 
Law at 
bush 
County of Kings, to be consumed 
premises, 

John McLoughlin 
McLoughlin Bros.

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 436 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1663 Sheepshead Bay Rd.. Borough nf 
Brooklyn, County oi Kings, to be consumed 
off the premises.

MORT NEWMAN. INC.
1663 Sheepshead Bay Rd. Brooklyn, N. Y. \ _______
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1522 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 36 Newkirk Plaza, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NEWKIRK STATION LIQUORS & 
WINES INC.

36 Newkirk Plaza Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 35 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5217 —4th Ave.. Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

CARL MULLER
5217—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby Riven that License No. 
been issued io the undersiRiicd 
and liquor nt retail under See
the Alcoholic Beverage Control 

598—600 ‘ — ■
Avenue,

NOTICE is hereby given that License No. 
L 489 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 130 Fifth Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

EDWARD MOSS 
Edward Moss Co.

130 Fifth Ave., Brooklyn. N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
Ti 283 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1706 Mermaid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the promises.

MERMAID WINE & LIQUOR CORP.
1706 Mermaid Ave., Brooklyn, N. Y.’

^i»o™TASIPaklusDU 
F™_ _ mostams
. ^dienį Apreiš- gonų pri 

choras, mu- rus dar.
• grojo Ju 
■ nojo Jani 
ta stamt

Kbucer 
gai, be j 
Trumpus 
kantatos 
klebonas, 
kuris p; 
chorui ir 
lį darbą, 
siems g 
siems. E 
sinių puo

“ mu’
'L Jankaus vado'7- 

.nu. Diiku’o bon.NOTICE is hereby given that M
L 65 has been issued to the a ™ .bl Dnhniq IfUli
to sell wine and liquor at retai, ! W- W*D0J!’ K 
tion 107 of the Alcoholic Bev^T 
Law at 1130 M—*— ” 
Brooklyn, County 
off the premises.

CUTTER & STAMMH 
1130 Myrtle Ave, Br«į^ 

1^.NOTICE is hereby given t_
L 411 has been isued to the 
to sell wine and liquor at retail> 
tion 107 of the Alcoholic Bėrą, 
Law at 2132 86th St., Borough į] 
County of Kings, to be c®s^ 
premises.

LOUIS COHEN 
2132 86th St., Bratt

MyrtTe'"Av7.'l ' W Ž°’ 
of Kings, te i,, -jįjįjHs.” Bažny- 

jX muzikos mėgėjų 
Sakoma, 
bažnyti- 

įimeertasBro0- 
lietuvių su- 

. fyfltio, kad aukš- 
pienės pastaty- 

Įįfffljtini, bet ir 
^iltini. i

L 276 has been issued to the 
to sell wine and liquor at retails ti 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 1422 Myrtle Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

Peerless Wine & 
1422 Myrtle Ave., Broįą

NOTICE is hereby given that 
L 1371 has been issued to the i” " 
to sell wine and liquor at retd

ugs solo dalims at- 
pj pasikviesti solis- 

Rossi (tenoras)

įžymėti, kad šie ne-
Law at 1824 Nostrand Ave., £ f . , , _
BroOKlyn, County of Kings, tok, ■ naikiausiai tare 
off the premises. I r , ,,

JACOB LETZTE v. įfc RaiD tlk-
1824 Nostrand Ave., Brclįj 51* 7

NOTICE is hereby given that [į 
L 397 has been issued to the a 
to sell wine and liquor at retail i 
tion 107 of the Alcoholic Bseigl 
Law i.t 6905—3 Ave., BoroąhJ 
County of Kings, to be conssd 
premises.

6905—3rd
IRVING H. LEMBB5.
Ave., I

is hereby given that !įNOTICE . _
L 515 has been issued to the ; 
to sell wine and liquor at «W< 
tion I ' ' ..................
Law ___ .
Brooklyn, County of Kings, to k 
off the premises. -

ANNA LAVTTZ
219 DeKalb Ave., Bra>.

įs žodžius, kaip tik- 
jį Jie parodė, kad 
ihfe yra labai rit- 
jjj jos gražūs žo- 
įjukii išmokti tai- 

mbm jį ištarti, jei tik į- 
Brafe^r[iėirdaus darbo.

h wine ana liquor at rraai .
107 of the Alcoholic Bern? KfftJ S3V0 SliltlDScllS 
at 219 DeKalb Ave.. Ba “ ‘ir tinkamu įsigyve-

NOTICE is hereby given that L solo dalį atliko 
L 833 has been issued to the c ‘ ......
to sell wine and liquor at retai!i 
tion 107 of the Alcoholic Betera 
Law at 697 Rockaway Ave., Ml 
Brooklyn, County of Kings, to bB 
off

jbsĮauskaitė, labai

the premises.
MORRIS KOPPELMAS

697 Rockaway Ave., Brash; ji visiškai aiškus,
NOTICE is hereby given that ii įjlįOS WldymaS tlG- 
L 280 has been issued to the 1 m-, . n -
to sell wine and liquor at retail gį Atffl UragU- 
tion 107 of the Alcoholic Beres? . 
Law at 124 Myrtle Ave, & 
Brooklyn, County of Kings, to ie 
off the premises.

IDA WATTENBEK , ,, .... 
124 Myrtle Ave, Bro* El. KI 1711X31. Be 

piai pagiedojo solo

ii pasirodai tik

AR JAI

Taip, n 
ar jau m 
MERIKOf 
BALIUJE 
velykio st 
moga įvy 
salėje. P 
labai turt 
Visų mėg 
zas Olšat 
Amsterda 
pė bus sv 
dalis.

Ne vier 
dalyviai b 
ir dainų. 
Veronika 
Elizabeth! 
In Karai 
muz. Prai 
jamas. M 
atskirai 
vedamu g

Bilietai 
labai pri

NOTICE is hereby given that 
L 1124 has been issued to the 
to sell wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Bevern 
Law at I " • • 1 ~ 
Brooklyn, _____ _____
off the premises. 
CUMBERLAND WINE & IMS 
333 Cumberland St., Brolį

NOTICE is hereby given that li 
L 834 has been issued to the 1 
to sell wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Bevaf 
Law at 1006 Flushing Ave., hl 
Brooklyn, County of Kings, to h 
off the premises.

NATHAN WEMSr® 
1006 Flushing Ave., Brab

NOTICE is hereby given that li 
L 757 has been issued to the t 
to sell wine and liquor at retail I 
tion 107 of the Alcoholic Bevereg 
Law at 168 Pierrepont St., h 
Brooklyn, 
off the premises.

SIGMUND KIMEUIAS 
168 Pierrepont St.. Brooft

NOTICE is hereby given that li 
L 606 has been issued to the i 
to sell wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Beam 
T.aw at 1604 Cortelyou Ri. R 
o™t^preS.of KiT.tob »CMiintų, iš Bishops Choco

QUALITY W. Q L. ST® 
1604 Cortelyou Rd, Bratt

NOTICE is hereby given that li 
L 26 has been issued to the 1 
to sell wine and liquor at retail' 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 711 4th Ave, BomiM 
County of Kings, to be 
premises. 

GERTRUDE FRIEDMAN
711 4th Ave,

Ji? Maria.”
ir 1 mis -

felykoi
DOVANO!

nremZsy ot KinffS' ” Pasirinkimas Gražiausių i

NOTICE is hereby given that 
L 391 has been issued to the 
to sell wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Be’ 
Law at 1520 Broadway, Boroaįi 
County of Kings, to be coni 
premises.

MARY PIERSE 
Broadway Wine & LW 

1520 Broadway B

NOTICE is hereby given that 
L 1241 has been issued to the 
to sell wine and liquor at retai 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 117 Atlantic Ave, 
Brooklyn, County of Kings, tok 
off the premises.

J. A. PIDAL, BC 
117 Atlantic Ave..
NOTICE is hereby given that I 
L 864 has been issued to the I 
to sell wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Bere< 
Law at 123 Bay Ridge Ave..' 
Brooklyn, County of Kings,'to K 
off the premises.

HENRY PETZINGER; 
123 Bay Ridge Ave., Br«a

NOTICE is hereby given that # 
L 279 has been issued to the < 
to sell wine and liquor at retai!’ 
tion 107 of the Alcoholic Bevt^ 
T.aw at 607 Myrtle Art, ® 
Brooklyn, County of Kings, to I* 
off the premises.

JOSEPH PERLMAN i 
607 Myrtle Ave., Bro®’

NOTICE is hereby given that 
L 104 has been issued to the * 
to sell wine and liquor atuttoS1 
tion 107 of the Alcoholic Bew^ 
Law at 297 Atlantic Ave, J 
Brooklyn, County of Kings, to N 
off '

897

the premises.
MAX SHOMER

Atlantic Wine & LktwU
Atlantic Ave., Bro®

NOTICE is hereby given that 1 
L 764 has been issued to • 
to sell wine and liquor at retai1 
tion 107 of the Alcoholic Be«į 
T.aw at 468 Sterling PL “ 
Brooklyn, County of Kings, tok 
off the premises.

MAX ROSEN 
Kings Liquor Store;

468 Sterling Pl, B

ItLYKENIŲ ATVIR
»5c “ §1.00

BARINIŲ ir kitų Papuo

WES BESKl
> įvairiausiais saldainiais

]. P. GINKAUS

Bi

Saldainių Kraut

Re
^Karalienės Pa

NOTICE is hereby given that 
L 531 has been issued to 11* 
to sell wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic 
Tjiw at 292 Kingston' Ave., 
Brooklyn, County of Kingą, to k 
off the premises.

LOUTS HOROWin 
Pitkin Wine & Liquor 

292 Kingston Ave., B

NOTICE is hereby given that 
L 607 has been issued to the 
to sell wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 6114—5th Ave.,
Brooklyn, County of Kings, to’* 
off the premises.

PERLMAN & GOLDSTEIN 
& LIQUORS 

6114—5 Ave., B

Rašiniai Kiškiai, Lėlės ir Šii 
Puošniai Išdailinti

>■

Mžio
GRAND PARA

BiWeyer Streets

** FRANKIE ME



džio-April 11 d., 1941 m.
Balandžio.^

: License No. 
e undersigned 
ail under Sec- 
erage Control

Borough of 
be consumed

CORP, 
xrklyn, N.

NOTICE is haj,, u
L 623 has been

107 of the
Law at 7618-5th A^Jl 
County of King/M 
premises. . “Vj

NC___ _____ f VIEŠĖJO MONTREALE

7613—5th Ave^
A

,t License 
le undersigned 
;ail under Sec
verage Control 
’, Borough of 
3 be consumed

No. NOTICE ia hertby
L 474 has be«n iįj?1'- 
to sell wine and W? 
tion 107 nf .

VIETOS ŽINIOS; Kovo 29 d. į Montrealę 
buvo 
štabo

SC.
rooklyn, N. Y.

^U'S’EVmiytinis koncertas
premises. “

673 FifthAve^08

it License No. 
he undersigned 
tail under Sec- 
iverage Control 
, Borough of 
o be consumed

C. 
ooklyn,' N. Y.

to Bell wine and 1SU 
tion 107 of the AU ' 
Law at 1130 Mm/ 
Brooklyn, Comity tf N 
off the premises.

CUTIE! is 1130 Myrtle Ave“‘f'

at License „No. 
he undersigned 
stail under Sec- 
everage Control 
h of Brooklyn, 
tisumed off the

CORP, 
rooklyn, N.

NOTICE is herefeUr 
L 411 has been 
to sell wine and |te, ‘ 
tion 107 of the aL,1 
Law at 2182 86th St? 
County of Kings, to 
premises. *

•bų sekmadienį Apreiš- 
parapijos choras, mu- 

Jono Jankaus vadovy- 
jastatė Th. Dubois kan- 
„Septyni Kristaus žo- 
nuo kryžiaus.” Bažny- 
ražios muzikos mėgėjų 

perpildyta. Sakoma, 
pirmą kartą bažnyti- 
uzikos koncertas Broo-

2132 86th st.wms * taip daug lietuvių su-
No.lat License 

the undersigned 
etail under Sec
leverage Control 
e.. Borough of 
to be consumed

j. Tai rodo, kad aukš- 
eninės vertės pastaty- 
e tik rengtini, bet ir

DON 
Irooklyn, N. Y,

hat License No. 
the undersigned 

retail under Sec
leverage Control 
ve.. Borough of 
to be consumed

NOTICE is berdiy 
L 276 has been 
to sell wine and 
tion 107 of the Ate, 
Law at 1422 Mmį' 

oaftrSK”61 u skatintini.
HARRY LAZAHp.

i«> Mmk'te’'"1’bioms solo dalims at- 
notice » iš-rav0 Pasikviesti solis- 
L1371 has been isį' 
to sell wine and liątį 
tion 107 of the Ate 
Law at 1824 Notni' 
Brooklyn, Comity e( į. 
off the premiae!

paklusnus savo dirigento 
mostams ir vieningas var
gonų pritarimui. Buvo šva
rus darnumas. Vargonais 
grojo Justas Jankus. Jau
nojo Jankaus asmenyje bręs
ta stambi pajėga. °

Koncertas praėjo tvarkin
gai, be jokių susitrukdymų. 
Trumpus paaiškinimus apie 
kantatos turinį teikė pats 
klebonas, kun. N. Pakalnis, 
kuris pabaigoje padėkojo 
chorui ir jo vadui už dide
lį darbą, solistams ir vi
siems gausiai atsilankiu
siems. Daugiau tokių dva
sinių puotų!

Muzikos mėgėjas.

išvykusi „Amerikos” 
narė, redaktorė Eleo- 
Bartkevičiūtė. Ji ke- 
drauge su operos ar-

kovo 30 d. Montrealė-

norą
liavo
tiste p. Darlys - Drangeliene, 
kuri
je išpildė koncerto progra
mą. Apie tai plačiau rašo
ma moterų skyriuje.

El. Bartkevičiūtė pasiliko 
Montrealėje dešimčiai dienų. 
Jos rūpesčiu, montrealie- 
čiams pagelbstint, „Ameri
ka” Montrealėje susilaukė 
per 50 naujų skaitytojų. 
Bartkevičiūtė grįžo balan
džio 10 d.

brooklyniškių pagaminti. Ra
dosi ir iš mūsų parapijos, 
kurie savo kūrinius išstatė. 
Tai Pivariūnas, Vizytė - Kul- 
bokienė ir Aleksiejus jr. Rei
kia tik sveikinti šį Lietuvių 
Dailės - Meno Ratelį, kad 
duoda progos susipažinti jų 
kūriniais, o jaunimui yra 
paakstinimas mėgint savo 
laimę, ši paroda jau antroj 
vietoj ir dar žada ją pa
rengti Apreiškimo ir Ange
lų Karalienės par. Paroda 
ne biznio sumetimais ren
giama, nes į ją jokios įžan
gos nėra. Kūrinius prižiū
rėjo ir teikė paaiškinimus Jo
nas Dumčius, kuris visuo
met uoliai dalyvauja lietu
viškam veikime.

NOTICE is hereby given that License No. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 567 1 has been issued to the undersigned RW 239 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under to sell beer and wine at retail under 
Section 1*“ ..............................

wer, wine ana liquor at reuui unuer io sen Deer ana wine av retail uiiuci 
107 of the Alcoholic Beverage Con- Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
' at 575 Johnson Ave., Borough of trol Law at 5116—16th Ave., Borough of

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

JOHN SCHAEFER
575 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

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

ROCCO SCALI, 
5116—16th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1553 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 237 So. 4th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WALTER GOLDSTEIN 
Parkside Tavern

4th St., Brooklyn, N. Y.237 So.

ises, •
JACOB u 11IE

Brooklyn. N. Y. , Nostrand Au;- 

hat License No. -
the undersigned NOTICE is hereby |į, 
retail under Sec- Į L 397 has been isst; 
Beverage Control to sell wine and lijn 
.rough of Brook- tion 107 of the Al*

rmen Rossi (tenoras) 
ow White (baritonas), 
pažymėti, kad šie ne

puikiausiai tarė 
skus žodžius, kaip tik-
iviai. Jie parodė, kad 
į kalba yra labai rit-

be consumed off Law^t $o«AM kad jOS graŽŪS ŽO-
premises.

IRVING a 
6905—3rd Ave.,

No I .---------
the undersigned NOTICE is hereby į, 

retail under Sec- L 515 has been iss 
Beverage Control Į f° seH wme and mt 
>ugh of Brooklyn, | tion. 107 of Jthe^Uej 
lonsumed off " ’"

MANN 
Brooklyn, N.

that License

ERN 
3rooklyn, N.

the Faw at 219 D&}
Brooklyn, County of

1 off the premises. - 
ANNA h

219 DeKalb Ave.,
Y.

No.

. e sunku išmokti tai- 
'ai ištarti, jei tik į- 
L nuoširdaus darbo. 
)listai labai praturti- 
certą savo sultingais 
ir tinkamu įsigyve- 
giesmės turinį.

that License i .
the undersigned 13 F

retail under Sec- L 833 has been bss 
Beverage Control to sell wme and h® 
ve.. Borough of Uion 107 of the Akt 
, to be consumed L®w I f — I—11«a AWOTw m r 
r-r, — off the premises. Brooklyn, N. Y. Lo, p v M0™E' 

_____  697 Rockaway An., 
that License No. , . ,, . ~

the undersigned 1® hereby p
retail under Sec- J------- "" "
Beverage Control to sell wine and bjr 

•e.. Borough of tion 107 of the A* 
, to be consumed Law st 124 Mm

I Brooklyn, County c! I 

off the pre^w^jiiame žodyje, ir la- 
124 Myrtle Ave.,

ižą solo dalį atliko 
Maslauskaitė, labai

BrooWyn, Conntydį klausyti. Pasidžiaug- 
, kad žodžių ištari- 
.s ją visiškai aiškus, 

L28VChas19iX"hrt lio'dijos valdymas tie- 
ąsus. Adelei Dragū- 
teko pasirodyti tik

AR JAU NUSPRENDEI?

Taip, mielas, skaitytojau, 
ar jau nusprendei būti „A- 
MERIKOS” PAVASARIO 
BALIUJE bal. 20 d.. At
velykio sekmadienį? ši pra
moga įvyks Labor Lyceum 
salėje. Programa paruošta 
labai turtinga, įvairi, įdomi. 
Visų mėgiamas artistas Juo
zas Olšauskas, jo išlavinta 
Amsterdamo vaidintojų gru
pė bus svarbioji programos 
dalis,

, STORE, INC. 
Brooklyn, N. Y.

that License No. .
> the undersigned jSJ'
. retail under Sec- L 1124 has been fee

Beverage Control | rJ.
Lve., Borough cl
8, to be consumed

_žai, bet tvirtai. Be 
gražiai pagiedojo solo

Ave Maria.”

SHOP, INC.
Brooklyn, N. Y.

of tion 107 of the A*
Law at 333 Cm*.- - -.
Brooklyn, Comity tl I IS DU VO galingas ir 
off the premises__________________________________________
CUMBERLAND TO 
333 Cumberland St

Ne vien vaidinimu baliaus 
dalyviai bus pavaišinti. Bus 
ir dainų. Dalyvaus solistė 
Veronika Pranskietytė iš 
Elizabetho ir vietinis Ange- 
lų Karalienės par. choras 
muz. Prano Dulkės vadovau
jamas. Muz. Dulkė taip pat 
atskirai dalyvaus su savo 
vedamu galingu vyrų choru.

Bilietai į šį puikų balių 
labai prieinamomis sąlygo
mis — tik po 50c ir 75c.

Maspetho Žinios

— Velykose pamaldos bus 
5:30 vai. ryto. Kitos mišios 
8, 9, 10, 11 ir 12:15.

— Vyčiai turės šokius pa
rapijos salėje bal. 19 d.

— Sodalietės ruošia ope
retę bal. 27 d.

— Kun. J. Poška, lankąs 
Lavai universitetą, Quebec, 
Kanadoje, praleis šventes 
Maspethe.

— O. Černiauskienė sveik
sta ir jau iš ligoninės grį
žusi į namus.

— Auditorijos Bendrovė 
rimtai svarsto planus pa
statyti Maspethe lietuvišką 
salę.

— Klier. Ed. Niedzinskas 
priėmė pusę mažesniųjų 
šventinimų.

— Maspethiečiai ruošiasi 
gausiai dalyvauti „Ameri
kos” Pavasario Baliuje, ba
landžio 20 d.

Visa eilė jaunų vyrų iš 
mūsų kolonijos pašaukti ka
reiviauti. Kiti tėvai išlei
džia savo paskutinį sūnų, 
palikdami patys vieni senat
vėje.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

License No.NOTICE is hereby given that 
RL 5981 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 61 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FLORENCE BRODERICK
64 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

retail under

that License No. 
3 the undersigned 
t retail under Sec

Beverage Control 
ough of Brooklyn., 
consumed off

STORE. INC.
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1623 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Ten 
Brooklyn, County of 
on the premises.

ANDREW
•19 Ten Eyck St.,

Eyck St., Borough of 
Kings, to be consumed

TURAUSKAS
Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1637 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 77 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on tire premises.

HUNTS RESTAURANT. INC.
77 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1723 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 17 
Brooklyn, County 
on the premises.

JOHN
17 Greene Ave.,

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

JOSEPH CARR
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1206 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 73 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

73

the premises.
ANTHONY TAUTKUS

Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
CTR 46 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- 
790-792 Broadway, Borough of 

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

LORRAINE CATERING CO.. INC. 
"90-792 Broadway, Brooklyn, N. Y.

. Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
RL 1782 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 385 Arlington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSA GRATZER
385 Arlington Ave., Brooklyn, N. Y.

No.

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 1491 has been Issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1550 Fulton Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. KENNEDY 
Capitol Bar & Grill

1550 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 1379 has been issued to the 
to sell beer, win? and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 59 Johnson Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM WARANITSKY
59 Johnson Ave., Brooklyn, N. Y.

is hereby given that 
has been issued to the

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE 
RL 1150 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Patchen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MORAN
139 Patchen Avenue, Brooklyn. N. Y.

License No. 
undersigned 
retail under

License No. 
undersigned 
retail under

NOTICE is hereby given that 
RL 5661 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 16 13 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1823 Ocean Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1609 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 623 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS BREMER
623 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

the premises.
MAY T. HASSELMANN 

(Hay’s Road House)

Ocean Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
GB 12221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under 
the Alcoholic Beverage 
30-08 Glenwood Rd., 
County of Kings, to 
premises.

Section 107 of
Control Law at 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4022 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 382 Manhattan 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS

Av., Borough of 
to be consumed

(Pallas Rest.) 
Brooklyn, N. Y.

JAMES
30-08 Glenwood Ave.,

LONG
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that 
RL 6277 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 49 Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ASCOT BAR & GRILL, INC.
49 Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4160 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10 7 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 44 Henry Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN J. & EDWARD T. AYLWARD
Al’s Tavern

Henry St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4173 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 454 Crescent St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANTHONY SLTKAS 
Crescent Grill

454 Crescent St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5002 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 

Bed ford Ave., Borough oftrol Law at 95 _______  ____ _ _____ __
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
FRANK DALEY & ANTHONY PLONSKI 

Parkview Inn.
95 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1369 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 55 Hudson Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE BAKANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

License No. 
undersigned

NOTICE is hereby given that 
RL 5005 has been issued to the 
to sell beer, wine and iiquor at 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1387 Bedford Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
1387 BEDFORD AVE., BAR & GRILL. INC. 
1387 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1786 has been issued to the undersigned

Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 863 
Brooklyn. County 
on the premises.

K. M. &
863 Grand St.,

Grand Street, 
of

Borough of 
to be consumed

S. TAVERN. INC.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqunr at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 996 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY GRZYBOWSKI
996 Manhattan Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL J 526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 245 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL GRACE
245 Smith St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1455 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 85 North 7th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consumed 
on

85

the 'premises.
SOPHIE LACHTARA. ADM.

of Estate of Anthony Lachtara
North 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1661 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 440 17th Street, Borough of 

to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 258 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Jackson Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUISEPPE ESPOSITO
112 Jackson Avenue, Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, County of 
on the premises.

DANIEL 
Street,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 781 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1511-13 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GEORGE SCHRIMPF (Linden Inn) 
1541-43 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

140 17th
LANAHAN

Brooklyn, N. Y.

NOTICE 
RL 1167 
to sell beer

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

. wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 51 Kent Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings,, to be consumed 
on the premises.

PAULINA BALKO
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1374 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1522 Bergen Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARY SPINELLI
1522 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 387 Oakland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to bo consume! 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5672 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 29 Rock St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ANNA DROEGE
St., Brooklyn, N. Y.

51 Kent

NOTICE
RL 1563

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

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

CORNELIUS CAREY & 
RUPERT KINZELMANN- 

BOB’S & NEIL'S '
•1304 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

Kovo 26 d. mirė Agota 
Skardžiuvienė - 
60 m. amžiaus, 
gaudiškio par., šakių apskr. 
Velionė paliko vyrą Juozą, 
dvi dukteris, sūnų ir sese
rį. Lietuvoje liko brolis ir 
sesuo.

Palaidota kovo 29 
varijos kapinėse.

Mikolaityte, 
Gimus Gel-

387

the premises.
JOHN KOLASINSKI

The Old Oakland Tavern
Oakland St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 14 11 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 10" of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1785 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

james f. McLaughlin
Broadway, Brooklyn, N. Y.Velykoms!the

No. d. Kal-

idelis Pasirinkimas Gražiausių ir Įvairiausių

VELYKINIŲ ATVIRUČIŲ
nuo 5C iki §1.00

Šeštadienį, Balandžio - April 19,1941
BESKUTESVELYKINES KNAPP’S MANSIONsaldainiais ir Skanėstais

550 Bedford Avenue, Brooklyn, N.

Paveikslų parodavairiausių Velykinių Reikmenų Atsilankykite j:

J. P. GINKAUS Pradžia 8 vApsirengimas Pasirinktinas
Prie durų $1.00keletas šimtų

Joseph Le Vanda
i? Joseph yarszva

NAMUS GERAI PIRKTIthe

ARBA GREITAI PARDUOTI NOTARY PUBLICGraborius—BalsamuotojasY

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

No.

Tel. Virginia 7 - 4499Tel. STagg 2 - 4409
43

5 A. Rodzewicz (Šalinskas)
LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE (Radzevičius) Laisniuotas Graborius

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

Gros franku: meiers orkestras

Jūs mokėsite už rakandus, o ne už išrodymą

Law at 1604 ter 
Brooklyn, Comity d I 
off the premise!

QUALITY W.t 
1604 Cortelyou Hi

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

Įžanga: Iš anksto 75c

that License No. 
the undersigned 
retail under Sec
Beverage Control 
U, Borough of

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

NOTICE is bertb r 
L 606 has been w

29 Rock
NOTICE
RW 908 
to sell
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 315 ‘ ~

&

Tel. NEwtown 9 - 4464

NOTICE is hereby r 
L 834 has been iss 
to sell wine and fc 
tion 107 M Vh Kra 
Law at 1006 Fh±: 
Brooklyn,. County d I 
off the premises.

NATHAN 7 
1006 Flushing Ave,

i that License 
to the undersigned 
at retail under Sec- 
c Beverage Control 
Ave., Borough of 

gs, to be consumed

OHLAU
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is her* r 
L 757 has been Ise 
to sell wine and I* 
tion 107 of the Ate 
Law at 168 Pier-- 
Brooklyn, County (/1 
off the premises.

SIGMVNP i 
168 Pierrepont St.

in that License No. 
to the undersigned 
at retail under Sec- . - - , . , .

lie Beverage Control Ų se!Lwul,e S“ 
Rd., Borough of|t>on 10? 

ngs, to be consumed

.EVIN
Brooklyn, N. Y.

en that License No. 
I to the undersigned

at retail under Sec- 
>lic Beverage Control 
iu Rd., Borough of 
ings, to be consumed

IUDOLPH
& Liquors 

Brooklyn, N. Y.

ven
to 

r at 
lolic 
ue _. ------------
Gings, to be consumed

PRISCO
& Liquor Store 

Brooklyn, N. Y.

unie Gamintų, iš Bishops Chocolate ZUIKIŲ 
KIAUŠINIŲ ir kitii Papuošalų

NOTICE is her* r 
L 26 has been issi 
to sell wine and fc 

rion 10Lh^tildytos įvairiausiais Law at 711 4th v c
County of Kings. I: 
premises.

GERTROTl 
711 4th Ave.,

Plušiniai Kiškiai, 
Puošniai

Lėlės ir Šuniukai 
Išdailinti

Choro šokiai
Balandžio 19 d. 

rengia pavasarinius 
kurie įvyks Knapp’s Man 
sion salėje, 550 Bedford Ave. 
Bus ir programa.

Svetainė yra puošni ir 
švari tad, jaunimui bus pro
gą išvėdint savo balinius rū
bus, 
orkestras. Pradžia 8 
Bilietai iš anksto 75c., 
durų SI.00.

choras 
šokius

Šokiams gros geras 
vai. 
prie

iven that License No. 
?d to the undersigned 
or at retail under Sec
hol ic Beverage Control, 

Borough of Brooklyn, 
be consumed off

LIEBMAN '—
Liquor Store

Brooklyn, N.

NOTICE is her*! 
L 391 has been is 
to eell wine and fc 
tion 107 of the Ate 
Law at 1520 Brew 
County of Kings, ’- 
premises.

MABU 
Broadway Te 

1520 Broadway

given that License No. 
d to the undersigned 
lor at retail under Sec- 
>holic Beverage Control 
ton St., Borough of 
Kings, to be consumed

given that License

LEVINSON 
Liquor Store 

Brooklyn, N.

NOTICE ii her* i.
l 1241 has be® g rand Street 
to sell wine im K7 
tion 107 of the Ate 
Law at 117 Abt, 
Brooklyn, County s1 
off the premises 

117 Atlantic Are. 
NOTICE is her*' 
L 864 has been ® 
to sell wine a® / 
tion 107 of the

l Law at 12S B» L 
Brooklyn, Court!» 
-Ct

Brooklyn, N. Y

Visą savaitę parapijos sa
lėje buvo išstatyta lietuvių 
dailininkų paveikslų paroda, 
kurią aplankė 
žmonių.

Paveikslais 
ypač, kad jie

visi domėjosi, 
vien lietuvių

TINIAI METINIAI

given that License 
led to the undersigned 
uor at retail under Sec- 
oholic Beverage Control 
lead Bay Rd.. Borough of

Kings, to be consumed

EWMAN, INC.
' Rd. Brooklyn. N. Y.

given that License No. 
;sued to the undersigned 
tuor at retail under Sec- 
coholic. Beverage Control 
irk Plaza. Borough of 
f Kings, to be consumed

i TION LIQUORS & 
UES INC.

Brooklyn, N. Y.

given that License No. 
sued to the . undersigned 
iquor at retail under Sec- 
Icoholic zBeverage Control 
A.ve.. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

u MULLER 
Brooklyn, N. Y.

off the premise 
HENRY11 

123 Bay Ridge

NOTICE Is her* 
L 279 has been 
to sell wine u® 
tion 107 of the 
Law at 607 
Brooklyn, Count!» 
off the rremi^ 

607 Myrtle Aw,

NOTICE is her*; 
L 104 has been g 
to sell wine SM 
tion 107 of the Ų 
Law at 297 
Brooklyn. County ■ 
off the Pn®^r

Atlantic 
297 Atlantic 

NOTICE is h?* 
L 764 has 
to sell wine į 
tion 107 of tlC 
I-aw at IA' • 
Brooklyn, 
off the

KW1!
468 Sterling

NOTICE i«, 
L 531 has be® : 
to sell wins 
tion 107 of 0*.> 
Law at H į 
Brooklyn, Co®® 
off the pn®^;

Pitkin 
292 Kingston^ 

NOTICE is^V 
L 607 has b*. 
to sell 
tion 107 o( 
L«w at 
Brooklyn. Co®® 
off the P^j .

PERLMAN t iJ 

6114—5 A«-

t given that License No. 
ssued to the undersigned 
iquor at retail under Sec- 
klcoholic Beverage Control 
\ve., Borough of Brooklyn, 

to be consumed off the

rARD MOSS
ird Moss Co.

Brooklyn. N. Y.
•y given that License No.- 
issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec- 
Mcoholic Beverage Control 
ermaid Ave., Borough of 
of Kings, to be consumed

m & LIQUOR CORP.
ve.. Brooklyn, N. Y

Velykų Šokiai
Rengia

alandžio-April 13
GRAND PARADISE SALĖJE

d ir Havemeyer Streets Brooklyn, N. Y.

as 50 centu

NOTICE
EB 3151 ___  ____ _____ .... .
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1615 St. Johns PI., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
1645 St. Johns PI.. Brooklyn. N. Y.

BOUNO

315 Brooklyn, Brooklyno Lietuviai Graboriai

__ Smith St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Graborius—Balsamuotojas Laidotuvių Direktorius
Moderniška Koplyčia Notary Public

423 Metropolitan Ave., 660 Grand Street
Brooklyn, N. Y. Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

the premises.
VINCENT J. _______

Vincent’s Pizzeria & Restaurant 
Smith Street,

Rengia
ŠV. JURGIO PARAPIJOS CHORAS Stephen Aromiskis

(Armakauskas)

ayne 
ir Jo Radio Orkestras

Ir visokios apdraudos - insurance reikaluose sutau- 
pinti pinigų jums padės tuose reikaluose pilnai 

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

JOS. P. MACHULIS
86-56 — 85th Street Woodhaven, N. Y

Tel. Virginia 7-1896

9 Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Laisniuotas Graborius ir 
Balsamuotojas

337 Union Avenue 
Brooklyn, N. Y.

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

Suteikiam Garbingas 
Laidotuves

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.

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse 

M. PETRAITIENE ir sūnūs

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

— 8150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

VERONICA K. VALANTIEMS
LAISNIUOTAS GRABORIUS

GENERAL INSURANCE AGENT
54 _ 41 _ 72nd Street, Maspeth, N. Y.



Velykų dieną pirmos Mi
šios 5:30 vai. Kitos Mišios 
bus 9, 11 ir 12:15 vai.

.•.■SŠSĮĄ- •“.

AMERIKA Balandžio-April 11 d.,

“Amerikos” Pavasario BALIUS
I

ATVELYKIO SEKMADIENĮ

Balandžio 20, 1941
| LABOR LYCEUM SALĖJE
| Willoughby Avenue, Brooklyn, N. Y.

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

Visi kviečiami ruoštis dalyvauti šioje nepaprastoje
x pramogoi■ o J

Art. Juozas Olšauskas, 
dalyvausiąs „Amerikos” Pa
vasario Baliaus programoje. 
Jis pats atliks savo atskirą 
programą ir vaidins Amster
damo vaidintojų grupės vai
dinime. Amsterdamiečiai, J. 
Olšausko vadovybėje, suvai
dins trijų veiksmų smagią 
komediją „Audra Giedroje.” 
Balius įvyksta Atvelykio sek
madienį, balandžio 20 d., 4 
vai. popiet, Labor Lyceum sa
lėje.

Buvo pašarvotas grabo- 
riaus Garšvos laidotuvių į- 
staigoje, kur šv. Vardo dr- 
jos nariai visi kartu ir at
skirai aplankė velionies kū
ną, atsisveikindami paskuti
nį kartą.

Pirmadienį, balandžio 7 d., 
buvo laidotuvės iš Angelų 
Karalienės bažnyčios. Po tre
jų Šv. Mišių kūnas išlydė
tas į Švč. Trejybės kapines.

Tegu a.a. Stasio kūnui 
bus lengva šio krašto žeme
lė, o jo sielai teduoda ge
rasis Dievulis dangaus ka
raliją. Velionies šeimai gi
liausia užuojauta.

Draugas.

NA, IR BUS KO ŠOKTI. . .

Brooklyno Lietuviai Gydytoj

161 No. 6th Street

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

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

„Amerikos” bičiuliai ir vi
si jų draugai gali pasidžiaug
ti, kad mums pasisekė už
tikrinti „AMERIKOS” PA
VASARIO BALIAUS daly
viams turtinga, įdomi pro
grama. Artistas JUOZAS 
OLŠAUSKAS ne tik pats 
atvyksta vežinas savo pa
garsėjusias kankles ir pa- 
trijotines, lietuvio sielą ža
vinčias dainas, bet — ir visą 
būrį savo išlavintų vaidin
tojų. Amsterdamiečiai su
vaidins juokingą, gyvą, vi
siems patiksiančią 3-jų veiks
mu komediją „AUDRA GIE
DROJE.”

Šią komediją vaidins ar
tisto Olšausko išlavinti as
menys : A. Boblinskaitč, A. 
Daučiūnaitč, O. Žilinskaitė,

Petrauskaitė, J. Sincius, 
S. Šlaveikis, E. Strikolis ir 
J. Ragaišis. Vaidins ir pats 
J. Olšauskas.

Viešnia solistė šiemet bus 
Veronika Pranskietytė iš 
Elizabetho, N. J., pasižymė
jusi dainininkė. Kovo 30 d. 
ji įspūdingai atliko svarbią 
solistės pareigą „Septynių 
Kristaus žodžių” kantatos 
pastatyme Elizabethe. Ji pa
dainuos lietuvių kompozito
rių gražiausias dainas.

Angelų Karalienės para
pijos choras maloniai sutiko 
paįvairinti šio baliaus pro
gramą savo dainomis. Muz. 
Pranui Dulkei vadovaujant, 
pasirodys ne tik mišrus cho
ras, bet ir vyrų choras. 
Vyrai bus pasiruošę tikrai 
vyriškai pasirodyti. Geriau
sio jiems pasisekimo.

Visų jaunai besijaučian
čių maloniam dėmesiui pra- 
neština, kad bus šokiai, ku
riems gros Juozo Avižonio 
orkestras.

Baliaus pradžia 4 vai. po
piet. Šokiai bus pradėti 7:30

vai. vak. Salė visiems gerai 
žinoma — Labor Lyceum, 
Willoughby ir Myrtle Avės. 
Ją pasiekti labai lengva ir 
traukiniais, ir automobiliais.

Perskaitęs šį pranešimą, 
malonus skaitytojau, nenu
mok rankos į šalį. Suteik 
savo paramą — pats nutar
ki ateiti į šį balių ir savo 
artimuosius pasikvieski. Pa
darykime šį balių sėkmin
giausia, gražiausia pavasa
rio pramoga.

PLATINTOJŲ IR SKAITY
TOJŲ DĖMESIUI

Paskutiniu laiku susilau
kiame nemažai nusiskundi
mų, kad kai kur „Amerika” 
negaunama prieš sekmadie
nį. Kreipėmės į paštą, pra
šydami paaiškinimų, kodėl 
mūsų anksti į paštą prista
toma „Amerika” per vėlai 
pasiekia platintojus ir at
skirus skaitytojus.

Brooklyno pašto vadovy
bė pageidauja nusiskundimų 
raštu iš įvairių vietų, todėl 
maloniai prašome visus gerb. 
platintojus pranešti mums 
angliškais laiškais, pažymint, 
kada ir kiek pavėluotas „A- 
merikos” pristatymas. Už 
Jūsų talką iš anksto nuo
širdžiai dėkojame.

Angelui Karalienes 
Parapija

Šį penktadienį pamaldos 
prasidės 8 vai. rytą. Vaka
re — Kryžiaus Keliai ir Šv. 
Kryžiaus relikvijų adoracija.

Šeštadienį ugnies, vandens 
ir Velykų žvakės šventini
mo apeigos prasidės 8 vai.; 
Mišios 9 vai. Vakare — 7:30 
vai. Kompletas.

Parapijos jaunimo klubo 
Velykų balius bus šį sekma
dienį, Grand Paradise salė
je. Parapijiečiai, kaip jau
nimas, taip ir senesnieji, tu
rėtų į šį balių atsilankyti.

Šv. Vardo draugijos ben
dra Komunija bus šį sek
madienį. Nariai pasirinks 
jiems,, patogiausią laiką. Su
sirinkimas įvyks kitą sek
madienį po 9 vai. Mišių.

Balandžio 4 d. mirė Šv. 
Vardo draugijos narys Sta
sys Pankevičius. Laidotuvės 
buvo balandžio 7 d., iš An
gelų karalienės bažnyčios į 
Švč. Trejybės kapines.

Brooklyno parapijų laivu 
ekskursija į Rye Beach bus 
gegužės 25 d. Bilietai jau 
pardavinėjami. Bilietas $1.

Apreiškimo 
Parapija

Pamaldos
1. Trečiadienį, ketvirtadie

nį ir penktadienį vakarais 
7:30 vai. bus giedamos La
mentacijos, apmąstant Kris
taus kančią ir mirtį.

2. Didįjį Ketvirtadienį Mi
šios prasidės 9 vai.; po Mi
šių bus procesija į Kristaus 
Kalėjimą.

3. Didžiojo Penktadienio 
pamaldos prasidės lygiai 8 
valandą.

4. Didžiojo šeštadienio pa
maldos prasidės su ugnies 
šventinimu lygiai 7 vai.

5. Didžiojo šeštadienio va
karą 7:30 vai., Novena prie 
Stebuklingo Medaliko, po to 
bus Completorium ir pa
mokslas. Pamokslą pasakys 
kun. Dr. Antanas Deksnys.

Jaunimas budės visą naktį 
prie Kristaus grabo

Didžiojo penktadienio va
karą Jaunimo dr-ja (CYA) 
budės prie Kristaus grabo 
per visą naktį. Nuo 9 vai. 
penktadienio vakaro iki 7 
vai.. šeštadienio ryto jauni
mas, maždaug po 20 asme
nų kiekvieną valandą, mel
sis visą naktį prie Kristaus 
grabo Apreiškimo bažnyčio
je.

Nauja Draugija
Apreiškimo parapijoje yra 

gan daug įvairių draugijų. 
Vienok dar vienos draugijos 
trūko. Būtent, Altoriaus dr- 
jos, kurios tikslu būtų rū
pintis altorių puošimu. Gra
žus ir kilnus šios draugijos 
tikslas. Galima iš anksto 
spėti, kad ši nauja Alto
riaus draugija turės pasise
kimo, nes į valdybą įėjo ( 
veikėjos, pasižymėjusios sa
vo taktu ir veiklumu kito
se parapijos draugijose. Val
dybą sudaro pirm. Magdale
na Vaiciekauskienė, rašt. 
Ona Rimidienė ir ižd. Ona 
Šarkaitė.

Vyrų dėmesiui
Šv. Vardo draugijos ben

dra Komunija pripuola Ve
lykų dieną. Nariai galės ei
ti bet kurių mišių metu, 
kaip tik patogiau. Draugi
jos mišios bus laikomos 8 
vai. kaip visados — už drau
gijos gyvus ir mirusius na
rius.

Draugijos valdyba.

Jaunimas ir visi jaunat
viškai nusiteikusieji žinos, 
kur būti Atvelykio sekma
dienį.

„Amerikos” Pavasario Ba
liaus visus dalyvius links
mins Juozo Avižonio orkes
tras. Programa prasidės 4 
vai. popiet, o šokiai — nuo 
7:30. Visi miklinkite kojas 
— jau pakankamai jos pa
ilsėjo per gavėnią. Niekur 
kitur nebus taip smagu, kaip 
„Amerikos” Pavasario Ba
liuje Atvelykio sekmadienį, 
balandžio 20 d., Labor Ly
ceum salėje.

BANKININKAS PALIKO
MILI JONUS DON ANOMS

Prieš ketveris metus New 
Yorke miręs bankininkas 
Charles Hayden paliko 52 
milijonus dolerių turto, ku
rio 49 mil. dol. jis paskyrė 
labdarybės ir švietimo rei
kalams. Milijonas dolerių 
paskirtas Massachusetts 
technologijos institutui, o 48 
mil. dol. jo vardo fondui, 
kurs įsteigtas jaunuomenei 
remti.

Bankininkas buvo nevedęs. 
Savo broliui ir jo žmonai 
paliko palyginamai mažas 
sumas, aprūpindamas juos 
fondais iki gyvos galvos, o 
po jų mirties dalis fondų 
turės pereiti labdarybei.

MIRĖ

NAŠLIŲ PRAMOGA

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE (

Tel.

Brooklyn, X

Tel. EVergreen Ljjjj
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždarytį

Tel. EVergreen 8-ft
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarta
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Katalikų Jaunimo Draugija
— RENGIA —

Velykų Šokius
IBal. - April 13 <I.9 I!>41

LOST BATTALION MEMORIAL HALL
Queens Boulevard near Woodhaven Boulevard

Gros WALLY RHODES and His ORCHESTRA
Bilietai: Iš anksto 55 centai — prie durų 65 centai

Šv. Monikos moterų naš
lių draugija balandžio 18 d., 
penktadienį, 8 vai. vak., Ap
reiškimo par. salėje, ruošia 
žaidimo laimėjimų pramogą. 
Visi žino, kad našlės visada 
pavaišina svečius skaniai ir 
gražiai. Ir dabar yra pasi
ruošusios — turi puikių do
vanų, namie pagamintų sū
rių, skanių pyragų prie ar
batos. Už margučius bus duo
damos dovanos. Bilietas 25c.

Rengėjos visus kviečia.
R. K.

Balandžio 2 d. mirė Juo
zas Janaitis, tik 33 m. am
žiaus, gyvenęs 132 29 St., 
Brooklyne.

Velionis paliko nuliūdime 
žmoną Nellie, du mažus vai
kelius, patėvį Juozą Božį, 
motiną Saliomėją ir brolį 
Antaną.

Balandžio 4 d. 10 vai. ry
to Šv. Roko bažnyčioj Broo
klyne, buvo pamaldos, po 
kurių kūnas išlydėtas į Am
sterdam, N. Y. Amsterdame, 
po pamaldų lietuvių parapi
jos bažnyčioje, palaidotas 
Šv. Kazimiero kapinėse. Pa
tarnavo Shalins-Šalinsko lai
dotuvių įstaiga.

Balandžio 6 d. Greenpoint 
ligoninėj mirė Jonas Kuli- 
gauskas, 44 Waterbury St., 
Brooklyne. Palaidotas ba
landžio 9 d. Šv. Marijos ka
pinėse, Flushing. Patarna
vo grab. Shalins-Šalinskas.

— Maskoliškų, „tovariščių” 
prigūžėjo ne tik į aukštes
nes okupuotosios Lietuvos 
vietas, bet jie pradeda įsi
brauti ir į valščius. Iš „Ta
rybų Lietuvos” sužinome, 
kad Degučių valsčiaus vyk
domojo komiteto pirminin
ku (viršaičiu) paskirtas ,,to- 
varišč” Kurakin.

— Kaune buvo surengtas 
vidurinių mokyklų 
krepšinio turnyras, 
jė krepšinio, išėjo 
nes „sportininkai”
apsikumščiavo. Tokios „rung
tynės” rengiamos pamokų 
metu, todėl dar susitrukdo 
mokslas.

— K. Korsakas, kuris bol
ševikams atėjus buvo pa
skirtas „Eltos” direktorium, 
o paskum turėjo tą vietą 
užleisti „draugui” L. Šan
sui, skelbia apie valstybinės 
knygų leidyklos planus 1941 
m. Pasak jo, šiais metais 
„ypač daug numatyta išlei
sti iš rusų klasikinės lite
ratūros.” Bet to dar neuž
tenka. „Išskirtinė vieta gro
žinės literatūros leidybos 
plane duota tarybiniams ra
šytojams.”

— Geležinkeliečių prof, są
jungos Kauno ruožo komi
teto pirmininkas Šumauskas 
nusiskundžia netvarka Kau
no garvežių stoty. Darbi
ninkai kartais iki 12 vai. 
dienos stovinėja be darbo, 
nes nepakūrentas garvežys 
„užėmė kelią.” Darbininkai 
negauną įrankių, „be ku
rių darbas yra stačiai neį
manomas.”

— Gruzdžių kooperatyvo 
vienas narys skundžiasi, kad 
vasario 1 d., esant 25 laips-

MIRĖ ST. PANKEVIČIUS

Balandžio 4 d. 5 vai. ry
tą Greenpoint ligoninėje, 
Brooklyne, mirė Stasys Pan
kevičius, Angelų Karalienės 
parapijos Šv. Vardo draugi
jos narys.

Velionis sirgo ilgoką lai
ką vidurkį liga; po opera
cijos susidarė komplikacijos.

A. a. Stasys buvo kilęs iš 
Pazapsių kaimo, Seinų aps
krities. Vedęs Rožę, po tė
vais Grubauskaitę, kurią pa
liko nuliūdime. Paliko taip
gi keturis suaugusius sūnus: 
Juozą, Stasį Antaną ir Vac
lovą ir dukteris Adelę Kli- 
mienę ir Emilę. Lietuvoje 

Į liko brolis Juozas ir sesuo 
Antanina Rądžiauskienė.

Elžbieta Akromaitienė, 67 
m. amžiaus, gyvenusi 97 
Miller Ave., Brooklyne mirė 
balandžio 5 d. Palaidota ba
landžio 9 d. Šv. Jono kapi
nėse iš Apreiškimo parapi
jos bažnyčios. Velionė pa
liko nuliūdusius sūnus An
taną, Kazimierą ir Silves
trą ir anūką Walter.

Velionė buvo Susivieniji
mo, Gyvojo Rožančiaus ir 
Tretininkių draugijos narė. 
Patarnavo grab. Matthe,w P. 
Ballas-Bieliauskas.

Kovo 17 d. Kings County 
ligoninėj mirė Jonas Kati
nas, 52 m. amžiaus, gyve
nęs 910 Myrtle Ave., Brook
lyne. Palaidotas kovo 20 d. 
Šv. Jono kapinėse iš P-lės 
Švenčiausios parapijos baž
nyčios. Patarnavo grab. Bal
las - Bieliauskas.
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LIETUVIŠKAS

RĘSTO
BAR & GRH1

Gaminam valgius 
niško ir lietuviško
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbimo 
portuotų degtinių, 

vynų ir gero

Joseph Zei
Savininkas

411 Grand S 
Brooklyn, N. I

Velvku Švente
kiniui
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.

degtines arba vyno Vėl 
Šventėms yra

LIETUVIŠKAS
MONOPOLIS

Kainos nebrangios geri 
sios rūšys ir pasirinki 
didelis

REPUBLIC LIQUOR STORE,
415 -17 Reap St., (arti Grand St.) Brooklyn,

Tel. EVergreen 7 - 2089
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