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Kaina 5 c.
■^ftesnės ir liūdnesnės 

Lietuvos. Šioje lai- 
ipausdinamas mūsų 
larbio laiškas pasako 

Penktai^ iurpulingus įvykius 
=======ssJ su vasario 16 minė- 
"" "^rūkstančiai kauniečių 

lisvės šventę atitin- 
paminėti ir už tai 
kainą turėjo sumo- 

uiuoliai.
oje Lietuvoje išau- 
šsiauklėjęs jaunimas 

bus atspariausias, 
n daugiausia ir nu- 
teks. Lenkdami gal- 
sario 16-tos minėji- 
kiniams, pastiprinki- 

SALDAINIŲ PAUHjo gretas kovai už sa- 
-Os gyvybės išlaiky-

. Petriką
f GYDYTOJAS)

). 4th Street

2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

i Street, * į
(Williamsburgh Bridge Plaza

jreen 4 - 7142

GERIAUSIOS RŪŠIES 
angvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot 
—PIETŪS—VAKARIENE GeH^
S gamintas namie iž geriausios smscj liūdnųjų žinių yra
orų. Parengimams priimami užsakys

Juozas Cinkus
1 Street,

[VERGTOJE IMI

gesnių, kurių svar-
— generolas Raštikis 

j, Kovo 18 d. jis drau- 
$ eptyniais karininkais 
7 pygliuotą sieną. Pra-

jis buvo
’ o dabar 

lyne, kur 
s piliečių

GEN. STASYS RAŠTIKIS LAISVAS
Berlynas. — Čia praeitą 

savaitę laimingai iš paverg
tos Lietuvos atvyko gene
rolas Stasys Raštikis, buvęs 
Lietuvos kariuomenės vadas. 
Tuojau jis išrinktas Lietu
vos Piliečių Sąjungos vadu. 
-Generolo Raštikio atvyki
mas labai sustiprino lietu
vių dvasią. 1939 ir 1940 
metais aplink generolo Raš
tikio šviesią asmenybę jun
gėsi visų lietuvių viltys vi
daus vienybei ugdyti ir ne
priklausomybei išlaikyti.

Paskutiniu metu iš Lietu
vos pasprukti sąlygos vis 
sunkesnės ir sunkesnės, bet 
drąsuolių - pasiryžėlių skai
čius didėja. Daugeliui ten- 

, ka sutikti labai skaudų li-

kimą — patekti į naują bol
ševikų areštą, kaip atsitiko 
su buv. aviacijos viršininku 
generolu Antanu Gustaičiu, 
bet tai nesulaiko nuo mė
ginimo prasišalinti iš ver
gijos.

Vėliausiai atvykusių į Vo
kietiją lietuvių tarpe yra 
atsargos generolas Kubiliū
nas, artistė Vincė Jonuškai- 
tė - Zaunienė su vaikais, V. 
Sidzikauskas, pulk. Liorma- 
nas (buvęs Klaipėdos ko
mendantas), Balutienė (Lie
tuvos ministerio Londone 
žmona), pulk. Meškauskas, 
Stakelė ir kiti. Atbėgančių
jų tarpe yra nemažas skai
čius ir raudonosios armijos 
karininkų.

RUSIJA SUSITARĖ SU JAPONAIS
apsistojęs 
jau gyve- 

išrinktas 
sąjungosiškų. „tovariščių” niams šalti:

3 tik į aukštes- operatyvo n
^tosios Lietuvos tybo ryto &

tuvės ir lt skatina
audeklų paį ienybėn, sėkmingan 
operatyvas t 
nepardavę i
visai nebuvęs iomybės
buvę ante J0 išsilaisvinimas yra 
nariai tą į
pirkti.

Raštikio

Atvyko Kankinimo Gyvi Liudininkai
NEMUNAS IŠPLOVĖ ČE

KISTŲ AUKĄ

SUSITARIMAS DĖL GREN
LANDIJOS BUS VYK

DOMAS

(Mūsų bendradarbio laiškas iš
Europos. — Red.)

jie pradeda įsi- 
valščius. Iš „Ta- 
ivos” sužinome, 
ų valsčiaus vyk- 
miteto pirminin- 
u) paskirtas „to- 
rakin.

buvo surengtas 
nokyklų mokinių 
turnyras. Vieto- 
.o, išėjo boksas, 
ininkai” gerokai 
ivo. Tokios „rung- 
įgiamos pamokų 
1 dar susitrukdo

jau vien tik 
visus lietu-

jo asmenįAplink
piestis Lietuvos ne

siekiančios

vokiečiai ė 
Graikijos ss

''šviesiųjų pragiedru- 
3 metais lietuvių gy- 
Į Stiprybės, sveika- 
ištvermės, Generole! 
aršto ir vienijančio 
aukia Amerikos Lie-

D

rsakas, kuris bol- 
atėjus buvo pa- 
tos” direktorium, 
turėjo tą vietą 

raugui” L. Šau- 
l apie valstybinės 
yklos planus 1941 
jo, šiais metais 

% numatyta išlei- 
ų klasikinės lite- 
Bet to dar neuž- 
skirtinė vieta gro- 
ratūros leidybos 
a tarybiniams ra-

nkeliečių prof, są- 
.uno ruožo komi- 
linkas Šumauskas 
:ia netvarka Kail
ių stoty. Darbi- 
rtais iki 12 vai. 
>vinėja be darbo, 
:ūrentas garvežys 
ilią.” Darbininkai 
įrankių, „be ku- 
3 yra stačiai neį-

džių kooperatyvo 
■ys skundžiasi, kad 
d., esant 25 laips-

— * —

ikos karinės prievo- 
tymas taikomas vi- 
umatyto amžiaus a- 
čiams, tačiau atsiran- 
nenų, kurie 'bando 

j s išvengti visai be 
Mortwaia ir pamato. Štai, se- 
496 GnndS. ls E. f). Smith SŪ- 

iko universitetą ir 
i senato žemės ko- 

! raštininku. Komi- 
HAvfflt rmininku yra jo tė- 

tunuolis jau šaukia- 
kariuomenę, bet jis 
paleidžiamas, nes jo 

65-23GB1 esąs labai reikalin- 
Įfc,- ato komisijai. Jo 

parėmė dvylika se-
■Sr i

; dvylika senato- 
irėtų šviesti pa- 
'am kraštui, ro- 
■ip reikia atlikti 
lę pareigą. Se
rijos raštininku 
bet kuris kitas 

'odei senatoriaus 
' būti atleistas 
mes, kai tūks- 

api^itų mirtingųjų 
brukti nuo savo šei- 
» savo pradėtų dar- 
riduoti vieneris me- 
krašto gynimo tar-
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lusia ir visų patikima 
n

go” korespondentas 
no praneša, kad ne- 
>avergtoje Lietuvoje 
: ir Dr. Kazys Gri- 
vęs Lietuvos prezi- 
Tai žmogus jau 75

degtinės arba -

Maskva. — Balandžio 13 
d. Maskvoje pasirašyta So
vietų Sąjungos ir Japonijos 
draugiškumo ir neutralumo 
sutartis, kurios galiojimo 
laikotarpis nustatytas pen- 
keriems metams. Rusijos 
vardu sutartį pasirašė Mo
lotovas, Japonijos — užsie
nių reikalų ministeris Mat- 
suoka. Sutartyje abi val
stybės pasižadėjo gerbti vie
na kitos dabartines sienas. 
Atskirai pasakyta, kad So
vietų Sąjunga pripažįsta ne
liečiamumą ir Mandžiurijos, 
kurią japonai atplėšė iš Ki
nijos ir sudarė neva nepri
klausomą valstybę. Abi val
stybės pasižada būti neu
traliomis, jei viena iš jų 
patektų į karą.

niai pasisakė ginsianti de
mokratines laisves, kurias 
norį pažeisti „reakcininkai,” 
reikalaują uždaryti komu
nistų partiją. Įdomu, kodėl 
„demokratiška” ta „Laisvė” 
nereikalauja laisvių Lietu
vos darbininkams, kad jie 
turėtų laisvę nors pasiskųs
ti prieš juos išnaudojančius 
komisarus?

Amerikoje yra įvairių są
jungų piliečių politinėms 
laisvėms ginti. Tos sąjun
gos demokratijos ir laisvės 
vardan gina didžiausius lais
vės priešus — komunistus. 
Čia nesiskaitoma nei su lo
gika, 
rove.

nei su gyvenimo tik-

gi galima leisti plėši- 
žmogžudžiui laisvai 

savo namuose, kai
kui,
siaust;
dar yra priemonių jį laiku 
sutramdyti?

Kaunas. — Kovo mėnesio 
viduryje ant Nemuno kran
to rasti drabužiai. _Pranešta 
policijai, bet ji atsisakė da
ryti tyrinėjimą. Vėliau van
duo išnešė kūną. Pasirodė, 
kad tai buvo kūnas Eduar
do Zabarausko, buvusio val
stybės radiofono vedėjo, ank
sčiau Respublikos Preziden
to kanceliarijos sekretoriaus.

Zabarauskas buvo suimtas 
čekistų tris kartus ir vis 
paleistas su grasinimais, kad 
eitų į šnipinėjimo tarnybą.

i Zabarauskas vis atsisakyda
vo ir todėl sulaukė liūdnos 
gyvenimo užbaigos. Yra tik

si sutartis visur sukėlė 
daug abejonių ir spėliojimų. 
Vienur aiškinama, kad ši 
sutartis pasirašyta pagal 
Hitlerio nurodymus Stalinui. 
Kitur sakoma, kad Stalinas 
veikęs savarankiškai ir no
rėjęs užsitikrinti saugumą 
rytuose, jei tektų susidurti 
su Hitlerio armija.

Amerikos Valstybių 
leista joje statyti 
lėktuvų bazes. Ši 
vokiečių spaudoje 
savo pastabų, kad 
neteisėta. Tuojau 

Ko-

LIETUVOS PREZIDENTO 
KALBA PER RADIJĄ

Chicago. — Gegužės 4 d. 
Palmer House viešbutyje 
rengiamas bankietas Lietu
vos prezidentui A. Smeto
nai priimti. Komitetas pa
sirūpino, kad prezidento kal
ba būtų perduota per radi
ją. Prezidentas kalbės 6:4'5 
vai. vak. Chicagos dienos 
šviesos taupymo laiku. Kal
ba bus perduodama per NBC 
ir girdima Amerikoje ir Ka
nadoje.

rų davinių, kad čekistai jį 
nužudė, o lavoną įmetė Ne
munan.

Ed. Zabarauskas buvo apie 
35 metų amžiaus, kilęs iš Pa
nevėžio apskrities.

TURKAI PRAMATO KARĄ 
SU RUSAIS

Vichy. — Čia nugirstas 
Turkijos radijo pranešimas 
apie numatomus sekančius 
vokiečių žygius. Turkai spė
lioja, kad vokiečiai savo žy
gį į rytus, į Suezo kanalo 
pagrobimą, atliksią per Ru
sijos teritoriją. Turkų ra: 
dijo pranešėjas nurodęs, kad 
vokiečiams labai reikalingi 
Ukrainos kviečfai ir Kauka
zo aliejus. Vokiečiai nenorį 
susiremti su gera turkų ka
riuomene, tad jie paliksią 
turkus ramybėje ir eisią per 
Rusijos teritoriją.

Washington. — Praeitą sa
vaitę čia pasirašyta sutar
tis tarp Jungtinių Amerikos 
Valstybių sekretorius Hull 
ir Danijos įgalioto minis- 
teric Kauffmann. Sutartimi 
Grenlandija pavesta Jung
tinių
globai ir 
laivų ir 
sutartis 
susilaukė 
ji esanti
Danijos ministeris iš 
penhagos, Danijos sostinės, 
susilaukė telegramos, kurio
je jo vyriausybė atleidžia jį 
nuo ministetrio pareigų ir 
įsako grįžti Danijon.

Danijos ministeris telegra
mos turinį perdavė Washing
tone Amerikos vyriausybei, 
kurios vardu sekretorius 
Hull pareiškė ministeriui, 
kad jis ir toliau bus pripa
žįstamas Danijos pilnateisiu 
atstovu, nes dabartinė Da
nijos vyriausybė nėra lais
va, o tik okupantų vokiečių 
vergė, 
ga bus 
matyta 
tyje.

Grenlandijos apsau- 
vykdoma, kaip nu- 
pasirašytoje sutar-

JŪRŲ GALYBĖ NULEM- 
SIANTI KARĄ

PLIENO DARBININKŲ LAIMĖJIMAI

kytojas Talmantas, dr. Ant. 
Dumbrys, inž. Eidrigevičius, 
agr. Dirginčius, karininkai 
Jugutis ir Krištaponis, K. 
Matutis, Juozas Musteikis.

Naujai atvykusių Berly
nan tarpe yra operos artis
tas Ant. Sprindys, inž. Ku
nevičius, teisininkas Bytau
tas, žemės banko direkto
rius Kregždė, buvęs Vokie
tijoje ministeris V. Sidzi
kauskas, generolas Kurkaus- 
kas, kap. Liorencas, notaras 
Kučinskas (iš Marijampo
lės), Įeit. Liliūnas, keletas 
studentų.

Kraujas, ašaros ...
Teko patirti ir dar liūd

nesnių žinių iš Tėvynės Lie
tuvos. Ten Vasario šešio
likta nepraėjo nepaminėta. 
Ji aplaistyta krauju ir aša
romis geriausių Lietuvos 
jaunuolių.

Didžiausias jos minėjimas 
įvyko Kaune, kur į kapines 
susirinko 15,000 minia. Su
sirinkusieji grūdosi prie ka
reivių kapų ir meldėsi. Skli
do giesmė už žuvusius dėl 
Lietuvos nepriklausomybės. 
Bet minią apsupo bolševikų 
čekistai su visa savo gink
luota pajėga. 40 sunkveži
mių panaudota šimtams nau
jų kalinių, kurie paimti iš 
daugtūkstantinės minios. Su
imtųjų tarpe daugiausia gim
nazijų moksleivės ir moks
leiviai. Imio ukrainiečio 
raudonosios armijos kari
ninko liudijimu, didel&'T^-šT 
moksleivių mergaičių ati
duota bolševikų bestijoms, 
kurie jas gėdino ir paskiau 
nužudė. Po vasario 16 įvy
kių Kaune susilaukta liūd
nų atgarsių kitose vietose. 
Šiauliuose bolševikų čekis
tai suėmė 40 nuošimčių 
moksleivių - berniukų ir mer
gaičių, kurių likimas visai 
nežinomas.

Tautinis atsparumas
Visame krašte, nors ir la

bai slepiama, šie liūdni įvy
kiai žinomi. Jie stiprina 
tautinį atsparumą, bet taip 
pat kalba apie baisesnius 
davinius ateityje. Dabar, kai 
į Vokietiją išsikėlė tiek daug 
žmonių, kai liudininkų nebe
bus, Lietuvos žmonėms gre
sia labai tamsi ateitis. Jie 
laukia su baime, bet drau
ge ir šviesiu tikėjimu, kad 
čekistų teroras susilauks už
tarnauto galo.

Išlaisvinti kaliniai
Vasario gale ir kovo pra

džioje Sovietų Sąjungos ko
misarų valdžia išleido į Vo
kietiją apie 49,000 asmenų, 
kuriems Vokietijos vyriau
sybė davė sutikimą įvažiuo
ti. Pirmoje eilėje šia pri
vilegija pasinaudojo vokie
čiai, bet šalia jų galėjo į 
Vokietiją iš bolševikų pra
garo patekti ir lietuviai, 
kurie turėjo kokių nors gi
minių Vokietijoje, ar jų gi
minės buvo kilę iš vokiečių 
krašto ir t.t. žodžiu, tūks
tančiai lietuvių stengėsi iš
sprukti iš pavergtos Lietu
vos, bet, žinoma, nedideliam 
skaičiui pavyko. Tarp lai
mingųjų yra apie 40 asme
nų, kurie buvo kalinami bol
ševikų. kalėjime, baisiai kan
kinami. Teko matytis su jais 
— jie nepanašūs į žmones. 
Jie nepaprastai nuvarginti, 
nukankinti. Keletas jų liks 
invalidais visam amžiui su 
sulaužytais kaulais, išsuki
nėtomis rankomis. Vienas 
jų, patekęs į laisvę, išėjo 
ir iš proto. Tai leitenantas 
Savytis. Atvykęs į Bajorų 
stotį, Klaipėdos krašte, jis 
nebeišlaikė — išėjo iš proto. 
Jo rankų pirštai bolševikų 
čekistų išsukinėti, keli kau
lai sulaužyti.

Lupinėjo dantis ...
Išlaisvinti kaliniai pasė,- 

šiurpulingiausius daly- 
Bolševikų čekistai, kan- 
juos kalėjimuose, pasi- 
baisenybėmis ir pra-

Balandžio 15 d. New Yor
ke kalbėjo Anglijos amba
sadorius lordas Halifax. Jis 
atvirai ir drąsiai pripažino 
paskutinius anglų ir jų są
jungininkų pralaimėjimus 
Balkanuose ir šiaurinėje Af
rikoje, tačiau nurodė, kad 
nusiminimui dar nėra jokio 
pagrindo. Halifaxo nuomo
ne, dabartinio karo užbaigą 
nulems jūrų galybė, kuri 
šiuo metu kaip tik Angli
jos ir jai daug padedančios 
Amerikos rankose.

Savo kalbos gale ambasa
dorius nurodė, kad Hitlerio 
jėga neišlaikys pavergtų mi
lijonų žmonių, kenčiančių da
bar nelaisvę. Laimėjimas 
būsiąs Anglijos, jos sąjun
gininkų ir rėmėjų pusėje.

koja 
kus. 
kinę 
rodė 
leisdami į Vokietiją — jie
išlupinėjo jiems paauksuo
tus dantis, kaišiojo žnyples 
j nosis, ausis, neva ieškoda
mi slaptų dokumentų. Ka
lėjime jie laikyti vienutėse 
po 3 - 5 asmenis. Tardymai 
atlikti visada nakties metu. 
Jokie pasivaikščiojimai 
leidžiami.

PULK. KAZYS GRINIUS 
ATVYKO

Šios savaitės viduryje į 
streiką turėjo išeiti plieno 
gamybos darbininkai, bet 
pasitarimai su dirbtuvių ve
dėjais davė gerų vaisių ir 
pasiekta susitarimo. Pra
džią padarė Bethlehem plie
no bendrovės vadovybė, ku
ri savo 90,000 darbininkų 
sutiko pakelti atlyginimą 10 
centų valandai. Šiuo pavyz
džiu pasekė United States 
Steel bendrovė, kurios žinio
je dirba -250,000 darbininkų. 
Panašiai pasielgė ir Repub
lic plieno bendrovė, kurios 
dirbtuvėse dirba per 50,000 
darbininkų.

Plieno gamyboje dirba per 
603,000 darbininkų. Padidi
nimas atlyginimo, manoma, 
pakels plieno kainą. Val
džia studijuoja visus gali
mumus, stengdamasi, kad 
kainos nekiltų be jokio pa
mato.

Portu-
Kazys

Lietuvos

Balandžio 15 d. iš 
gali jos atvyko pulk. 
Grinius, buvusio 
prezidento sūnus, buvęs Lie
tuvos karo atstovas Berly
ne. Drauge su juo atvyko 
jo žmona, 14 metų sūnus ir 
uošvė.

GRAIKIJOJE LEMIAMI MŪŠIAI

ne

Žymūs asmenys
Bolševikų kalėjimuose 

kytų ir laisvę išvydusių tar
pe yra buvęs švietimo vice- 
ministeris Kazys Masiliūnas, 
generolas Adamkavičius, 'so
cialdemokratų vadas adv. 
Kazys Požėla, savanorių są
jungos pirmininkas pulk. P. 
Gužas, buvęs žemės ūkio 
ministeris J. Audėnas, mo-

lai-

ten yra nuo 50,000 iki 200,- 
000.

Graikų gynimasis labai 
pasunkėjo, kai vokiečiai pra
siveržė pro pietinę Jugosla
vijos dalį ir susijungė su 
italų kariuomene Albanijoje. 
Užėmę Makedoniją ir Tra
kiją vakaruose ir atkirtę 
Graikiją nuo susisiekimo su 
Turkija, vokiečiai pasuko 
savo divizijas į pietus. Ra
šant šiuos žodžius, gynimo
si ir puolimo frontas buvo 
susidaręs istorinio Olimpo 
kalno apylinkėse. Praneši
mai iš Berlyno skelbė apie 
nuolatinę vokiečių pažangą 
— stūmimąsi pirmyn ir pir
myn. Pranešimai iš Londo
no ir graikų Atėnų skelbė, 
kad vokiečių puolimai visur 
atremti.

Į Jugoslavijos žemes savo 
norus pareiškė Vengrija, 
Bulgarija ir Rumunija. Vo
kiečiai ir italai pranašauja 
visišką Jugoslavijos valsty
bės panaikinimą. Jugosla
vija būsianti padalinta į de
šimt dalių. Būsiančios su
kurtos Kroatija, Serbija ir 
Juodkalnija, kaip nepriklau
somos valstybės.

Šios savaitės viduryje 
Graikijoj prasidėjo svarbieji 
mūšiai, kurie vyksta kal
nuotose apylinkėse. Vokie
čiai prasilaužė per pirmąsias 
gynimosi linijas ir prisiar
tino vietų, kur graikams į 
pagalbą yra atėję anglai. 
Kiek anglų atgabenta į 
Graikiją, viešai niekur ne
skelbia. Spėliojama, kad jų

Kanadoje lietuviai kaskart 
tvirčiau išsijudina į tautinį 
darbą. Kanados Lietuvių Ta
ryba jungia lietuvius ir grū
dina juos kovai už Lietuvos 
nepriklausomybę. Tarybos 
skyriai Toronte ir Montrea- 
le dažnai turi viešus susi
rinkimus ir šiaip pramogas. 
Lietuvių turimos salės jau 
per mažos — jos kelintą 
kartą perpildomos su kau
pu.

Kovo 30 d. Montreale bu
vo didžiulis koncertas. Ka
nadiečiai nuoširdžiai priėmė 
dvi viešnias amerikietes — 
artistę Darlys - Drangelienę 
ir visuomenininkę-redaktorę 
EI. Bartkevičiūtę. Viešnios, 
matyti, neapvylė kanadiečių, 
nes jos pasikviestos ir il
gesnei viešnagei.

„Amerika” gali pasidžiaug
ti susilaukusi Montreale 50 
naujų skaitytojų. Rašytoja 
M. Aukštaitė ir mokyt. Pr. 
Tautkus pagelbėjo mūsų šta
bo narei EI. Bartkevičiūtei 
— ir skaitytojų šeima stam
biai paaugo. Ačiū jums, 
mielieji Kanados lietuvių ne- 
apilstą veikėjai!

AMERIKOS PAGALBA LENKAMS

MEKSIKOJE ŽEMĖS DREBĖJIMAS

labai iškilmingai priėmė New 
Yorko lenkai. Buvo suruoš
ta vakarienė ir didžiulis ma
sinis priėmimas Carnegie sa
lėje. New ' Jersey gyveną 
lenkai taip pat pasirūpino 
Sikorskį iškilmingai priim
ti. Iš New Yorko Sikorskis 
važiuoja į Chicagą, o iš ten 
į Kanadą.

Balandžio 15 d. į New 
Yorką iš Washingtono grį
žo Lenkijos vyriausybės 
Londone ministeris pirmi
ninkas gen. Sikorskis, kurs 
turėjo svarbių pasitarimų 
su prezidentu Roose veltu, 
valstybės sekretorium Hull, 
karo sekretorium Stimsonu 
ir kitais aukštais pareigū
nais. Sikorskis spaudos at
stovams pareiškė savo di
delį pasitenkinimą visais pa
sitarimais. Jis nurodė, kad 
Kanadoje bus sudaromos ir 
lavinamos lenkų karių gru
pės, kuriose, tikimasi, bus 
susilaukta savanorių ir iš 
Amerikos.

Iš Sikorskio pasikalbėji
mo buvo aišku, kad jis ga
vo Amerikos vyriausybės su
tikimą stambiai paramai. Ar 
ši parama ginklais bus tei
kiama per Angliją ar tie
siog, Sikorskis nepaaiškino 
ir šis klausimas, matyti, dar 
nėra galutinai išspręstas.

Balandžio 16 d. Sikorskį

?
ai nekreipia jokio 
nei į žmogaus am- 
į jo nuopelnus.

. rinius praeityje la- MONOPO^ Užiai bolševikų nu- 
is. Rusijoje bolše- 
a nužudę jo žmoną, 
tug dirbusią lietu- 
iro priespaudos lai- 

iį išku, Dr. Grinius nie- 
1 nusikaltęs. Bet — 
Urdus lietuvis, Tė- 
lylėtojas, turįs daug 
[rašte. Tokie žmo- 
sevikams pavojingi, 
šalinami iš laisvųjų

Šventėms yra

LIETUVĖ

I,

Kainos nebrau^ 
sios rūsys ir 
didelis.

’UBLIC LIQUOR <
7 Reap St., (arti Grand St)

Vergreen 7 - 2089

f  .r. I •
ikų „Laisvė” nese-

Meksikos Miestas. — Ba
landžio 15 d. čia ir pieti
nėje Meksikos dalyje įvyko 
didelis žemės drebėjimas, 
palikęs milžiniškų nuostolių. 
Daugiausia nukentėjo Coli
ma miestas, kurio 15,000 gy
ventojų paliko be namų; 
daug jų žuvo namų griuvė
siuose. Meksikos mieste dre
bėjimas buvo didelių gaisrų 
priežastimi.

Į drebėjimo paliestas vie
tas valdžia pasiuntė sku
biausią pagalbą. Gelbėjimo 
darbe dalyvauja kariuome
nė, policija ir civilinės įstai
gos. Keliose vietose visiš
kai nutrauktas susisiekimas 
tetlefonu ir telegrafu.

FORDO DIRBTUVĖS PRA
DĖJO DARBĄ

Detroit. — Balandžio 15 d. 
Fordo automobilių dirbtuvės 
pradėjo darbą, kurin pra
džioje pašaukta apie 20,000 
darbininkų. Laukia dar 65,- 
000 darbininkų. Streikas 
pradėtas balandžio 1 d., kai 
CIO unija pareikalavo dides
nio 
mo 
kų 
vių
nepatenkino.
nepritarė ir darbo federaci
ja. Pagaliau susitarta, 
ginčas bus išspręstas 
darbininkų balsavimų,

PLĖŠIKŲ BĖGIMO LIŪDNI 
DAVINIAI

atlyginimo ir pripažini- 
jos vienintele darbinin- 
atstove. Fordo dirbtu- 
vadovybė reikalavimų 

CIO politikai

kad
po

Ossining. — Balandžio 13 
d. ankstų rytą iš New Yor
ko valstybės Sing Sing ka
lėjimo išsiveržė trys gink
luoti kaliniai, sėdėję nubaus
ti daugeliui metų kalėjimo 
už plėšimus. Jiems automa
tinius revolverius slaptai pri
statė bendradarbiai. Pabė
gimas baigėsi labai liūdnai. 
Vienas plėšikas nušautas bė
gimo metu, o kiti du ne
trukus suimti. Bėgdami plė
šikai kaliniai nušovė vieną 
kalėjimo sargą ir vieną po
licininką.
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JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprlsiunčiama pašto ženklų.

LATVIO PROFESORIAUS LINKĖJIMAI
(Šio straipsnio autorius 

yra žinomas latvių istorikas 
prof. Fr. Balodis, iki bol
ševikų okupacijos buvęs Ry
gos universiteto profesorius. 
Už nuopelnus Pabaltijo tau
tų praeities tyrime Vytauto 
Didžiojo Universitetas Kau
ne buvo suteikęs prof. Fr. 
Balodžiui istorijos garbes 
daktaro laipsnį. Profesorius 
yra pabėgęs iš bolševikų 
okupacijos ir dabar gyvena 
Stockholme, Švedijoje).

„Visi mes kenčiame tą 
pat skausmą, liūdime tą pat 
liūdesį dėl mūsų mylimos 
tėvynės; kai kalbi apie ta
vo skausmą, žinok: toks 
pat yra ir manasis ...” Taip 
maždaug galiu išversti J. 
Rainio žodžius, tartus vie
nose eilėse dar anais rusų 
priespaudos laikais Pabalti
jo kraštuose. Šie liūdni žo
džiai tinka ne mažiau ir šių 
dienų nelaimingai padėčiai 
apibūdinti.

Kaip politiniai pabėgėliai, 
būdami toli nuo savo myli
mos tėvynės, turime pasisa
kyti, kad mus nuolat vis 
traukia nors mintyse, na
molei. Atsiminimai iš pe
reitų laikų, kurie jau rodė
si beužsitriną, kaip lygiai 
atsiminimai iš nesenų per- 
^"p^imu, iš dąrbų j.r--~kp- 

vų už geresnę tėvynės atei
tį, — iškyla dabar vis daž
niau, tarytum gražesni ir 
turtingesni, negu jie atrodė 
pirma. Praeitis atrodo šian
dien tarytum kokia saulėta 
pasaka, laimė ir pasiseki
mais pagražinta, o dabar
tis — kaip koks slogutis, kaip 
sunkus sapnas, kuris turi 
juk greit baigtis.

Tarytum, sunkus klaikus, 
klaikus bandymas apniko 
nūnai mūsų žydinčią tėvynę 
barbariškos plėšikų gaujos, 
atnešdamos skurdą, pakeis
damos krašte džiaugsimą bei 
linksmumą sielos kančiomis 
ir sunkiu skausmu, giliu 
liūdesiu.

Kur prieš pusmetį matei 
energingą ir tikslingą dar
bą, atliekant, patriotinius 
uždavinius', kur mokyklos ir 
universitetai, mokslas bei 
menas, lenktyniaudami, sten
gėsi pakelti ir išryškinti sa
vąją kultūrą, — ten drumz- 
džia šiandien darbštumo nuo
taiką bolševikų komisarai, 
kurie vietoj pažadėtosios 
laisvės atneša blogiausios 
rūšies vergovę ir sąžinės 
prievartą; ten spokso prieš 
mus tušti nacionalizuotųjų 
prekybos įmonių bei san
krovų langai, nusavinti ban
kai. Į mokyklas ir univer
sitetus stengiasi įsiskverbti 
bolševikiškoji dvasia, pasto
dama kelią laisvai mokslo 
plėtotei, trukdydama laisvą 
minties lakumą,' įterpdama 
meną į rusiškas formas ir ru
siškas nuotaikas: muziką — 
į šiurkščius aziatiškųjų dai
nų motyvų garsus, teatrą— 
į propagandos centrus rau
donosios Rusijos ir Stalino 

, garbei, kūrybinį meną — į 
barbarišką spalvų margulia- 
vimą arba į svetimos rusų 
priespaudos ir bolševikiškų
jų siekimų liaupsinimą.

Tur būt, niekuomet pra
eityje (net ir sunkiausių is
torinių bandymų metu) Pa
baltijo tautos (lietuviai, lat- 

ir estai) nėra at jautę

taip sunkiai savo likimo 
smūgį, kaip šiandien; yra 
sunku, net labai sunku pa
sijusti patekus į skaudžią 
nelaimę po to, kaip esi jau
tęsis laimingas, po to, kai 
mūsų tautos visa yra tu
rėjusios ir visu kuo yra ga
lėjusios naudotis, kas žmo
gaus laimei yra reikalinga.

Ir vis dėlto — „drąsos, 
drąsos” turi būti mūsų šū
kis, nes- negalime nustoti 
vilties, jeigu" mes savo tė
vynei gera linkime. Priešin
gai, mūsų pareiga, pareiga 
visų, kurie nesame po tie
siogine bolševikų priespau
da ir kurie nekenčiame nuo 
negailestingos jų cenzūros, 
yra daryti visa, kad padė
tume mūsų tėvynei atgauti 
savo laimę ir savo tautinę 
laisvę. Ir kaip tiesa yra, 
kad Dievas yra, taip turi 
juk pagaliau ir teisingumas 
pasaulyje įsiviešpatauti.

Laikykimės visi pabėgėliai 
kartu, ir ne tik vienos tau
tos nariai, bet visi lietuviai, 
latviai ir estai, tuomet ga
lime tikėtis laimėti. Viena 
latvių patarlė sako: „Kas 
pagatni peti nakotni sveti,” 
— kas praęitį tiria, tas lai
mina ateitį. Atsiminkime, 
kokių didelių laimėjimų yra 
pasiekęs bendradarbiavimas. 
Atsiminkime karalių Min
daugą ir jo genialius dar
bus, nuveiktus 1226-1263 me
tais, kurie suvienijo Lietuvą. 
Aš manau, istorija pažįsta 
tik nedaugelį karalių Rytų 
Europoje, kurie butų buvę 
pranašesni diplomatai ir kar
vedžiai, kaip Mindaugas, 
kurio darbai tautinei lietu
vių kultūrai pakelti ir iš
plėsti reikia taip pat neiš
leisti iš akių.

Nenoromis ateina į galvą 
ir geri santykiai, kurie bu
vo susidarę tarp Lietuvos ir 
latvių kraštų, t.y. Kuršo ir 
Žemgalių. Kartu veikdami, 
jie yra ne' kartą nugalėję 
bendrą priešą: atsiminkime 
tik 1236 m. mūšį ties Šiau
liais, 1244 mūšį ties Embu- 
te ir 1260 mūšį palei Dur
bę.

1262 m. Mindaugas galė
jo nutraukti savo sutartį su 
ordinu ir — Dievas žino, ko
kių pasisekimų būtų dar ga
lėjęs lietuvių ir latvių (ypač 
žemaičių, kuršių ir žemga
lių) bendradarbiavimas pa
siekti, jei Mindaugas 1263 
metais nebūtų buvęs išdavi
kiškai nužudytas.

Tie keli pavyzdžiai rodo 
ir pamoko mus, kad turime 
aikytis išvien. „Concordia 
res parvae crescunt...” 
Laikykimės ir mes kartu.

Karšta tėvynės meilė ir 
garbinga v’enybė padės 
mums įtikinti pasaulį mūsų 
ir mūsų kraštų naudai, — 
tuomet ateis vėl laikas, ka
da mūsų tautos atgaus sa
vo laisvę ir mes galėsime 
vėl būti namie tarp savųjų 
laimingi.

Turi ateiti Europoje vėl 
laikas, kuomet įsigalės tei
singumas ir kuomet nebega
lima bus žaisti ir prekiauti 
mažųjų tautų likimu.

Telaimina Dievas mūsų tė
vynę, telaimina Dievas lais
vąją Lietuvą ir jos laisvą
sias kaimynines tautas Lat
vijoje ir Estijoje.

Prof. Fr. Balodis.

... Mergaitė nenumirus, bet 
miega ... Šv. Mato ev. 9 sk.

Sekmadienio rytas . . . Var
pai skambina kaip ir kas 
sekmadienį, bet šiandien 
kažko taip liūdnai aidėja jų 
balsas.

Taip balta aplinkui. Baž
nytėlė nedidukė . . . Žmonių 
daug. Visų malda atrodo 
vienoda: atidėkoti Aukščiau
siam Kūrėjui už kasdienio 
gyvenimo ritmą,- paprašyti 
atitolinti baisią rykštę, ku
rią karo siaubas iškėlęs nuo 
polio lig polio, ir gal ke
letas akimirkų ir baisi ran
ka prispaus žmoniją ir jos 
amžiais sukurtus darbus nu
pūs kaip dulkes. Dar to nė
ra, didžiausia viltis Jame, 
Kuriam tarus žodį ir mos
telėjus ranka nutyla pa
trankos, nurimsta liūtai ir 
centaurai, tarus vienam, 
klausosi visi. . .
Tikriausiai gal niekas iš tų 
nulenktų galvų taip iš gi
lumos širdies besimeldžian
čių nė nežino, kad keletos 
nulenktųjų galvų maldos a- 
todūsiai be kasdienių pra
šymų dar kitko prašyti ver
žiasi į Tą, Kurs didžius ste
buklus daro .. . Ne stebuklo 
jie prašo, nes tada jie būtų 
netikintys . . . Aukščiausias 
Kūrėjau, Galingoji Ranka, 
Tu, kurs vakaro žaroje už
degi žvaigždes ir rytmečiui 
brėkštant jas užgesini, leis
damas saulei gaivinti ir gy
vybę palaikyti kiekvienam 
Tavo žemėje leistam sutvė
rimui, Tu, kurio galingoje 
armijoje nėra nei toli šau- 
jančių ■ patrankų, nei tan
kų, nei sunkių bombonešių, 
nei iperito, Tu, kurs žemės 
galybes valdai savo viską 
apimančiu žvilgsniu, nuo ku
rio kalnai šokinėja, kaip 
avys ir žemė prasiveria . . . 
saugok mūsų kraštą, išva
duok vergijoje prispaustą 
mūsų tautą, leisk jai vėl 
gyventi laisvėje, nes laisvė
je įleidai Tu ją į jų sodybas. 
Jię ^mylėjo ir saugojo ją, 
jie kentė ir liejo kraują dėl 
jos. Nudenk nuo jos dabar 
baltai baltai apsnigtą arimų 
tą priespaudos, vergijos, nai
kinimo ir teriojimo juodą 
purviną šydą. Tu, Didis Rū- 
pintojėliau, grąžink jai smur
tu ir apgaule išplėštą laisvę, 
o Pats vėl ateik į margą tė
viškės pakluonėje medinę 
koplytėlę ir tylomis žvaigž
dėtomis naktimis padėk jai 
budėti, kad visą naikinan
tis siaubas vėl neimtų min
dyti džiaugsmu pražydusių 
papievių ...

.. . Tėve mūsų .. . Teesie 
Tavo valia... Ir gaili aša
ra tyliai nurieda per tos ke
letos klūpančių skruostus . . . 
Ir vėl lūpos pošnibždomis 
seka: Viešpatie, išvaduok 
tėvynę iš priespaudos, sau
gok mūsų tautą didžiausio
je jos nelaimėje, duok jai 
stiprybės išnešti šią sunkią 
naštą ir išlaikyti šį didį 
mėginimą . . .

Skausmas plėšia jų širdis. 
Gęsta paskutinės žvakės. At
sikelia tie keli žmonės, jie 
paskutiniai. Aprimsta šir
dies skaudėjimas po maldos, 
lyg po balzamo, ir akys vėl 
paskęsta sniego lūžtvėse. 
Varpai lydi namo naujam 
darbui. Ausyse lyg girdisi 
psalmininko žodžiai: . . . Kam 
pagonys siaučia, ir tautos 
mąsto tuščius dalykus? Že
mės karaliai sustoja ir ku
nigaikščiai renkasi prieš 
Viešpatį ir jo Pateptąjį.

Plaukia gėlės ...
Taip balta aplink. Tolu

moje pro alėjos galą skęs
ta baltos eglių diademos. 
Kukliame, nedidučiame, bet 
jaukiame Lietuvos ministe- 
rio žmonos įrengtame ir jos 
pačios rūpestingai prižiūri
mame bute jau iš pat ryto 
pradeda plaukti gėlės, net 
tautiškais kaspinais perriš
tos — tai draugingų švedų

pirmosios mintys apie ne
laimės ištiktą mūsų bran
gią tėvynę.

Jau nuo pat priešpiečių 
ima ir svečiai, rinktis tos 
dienos proga nusilenkti Lie
tuvos viduramžių galybei, 
stebėtis jos patvarumu caro 
jungą velkant, džiaugtis jos 
atgimusia laisve ir tiesiog 
neįtikėtinai nuveiktais dar
bais per tą trumpą nepri
klausomą gyvenimą, užjaus
ti dabar ją kenčiančią, pri
spaustą ir persekiojančią, 
pasišlykštėti girtuoklio rau
dono barbaro žvėriškumu, 
pasiguosti dabartiniais var
gais ir pasistiprint viltimi 
naujos aušros.

Tame mažame, kukliame, 
gražučiame bute šiandien 
tryška rimtis, gedulas. Sa- 
lionėly, kur kartu ir minis- 
terio darbo kabinetas, ant 
sienos prieš pat įeinančių 
akis nuo lubų ligi žemės 
kaba juodu kaspinu perriš
ta trispalvė, virš jos, vyš
nių draperijų ore kardą už
simojęs lekia Vytis. Sve
čiai eina virtinėmis — jie 
nuoširdžiai užjaučia mus. 
Įėjus į salionėlį, kiekvieno 
žvilgsnis tuoj pasineriajorieš 
akis tviskančioj trispalvėj 
ir virš jos viesulu lekian- 
čiame Vyty. Žvilgsniai su
akmenėja, visai nelauktai 
stabteli kiekvienas lyg ža
do netekęs, suneria rankas 
ir giliai giliai atsidūsta . . . 
ne vienam ir ašara nurie
da.. . ašara svetimam ... o 
savųjų ašarotas žvilgsnis 
klaidžioja ir negrįžta iš po 
prispaustos tėviškės lygu
mų, kur vargelis sunkiai per 
baltus arimus klampoja. Jų 
širdis dreba dėl ' tų aukų, 
kurių ši diena pareikalaus 
ten — juk nevienur iškils 
žydriaspalvė, juk nevienur 
vakaro glūdumoj per miškų 
viršūnes nuajdęs . .. Lietuva 
tėvynė mūsų . .. Jeigu kurį 
dabar iš čia esančių lietu
vių prispaustų ranka Kūrė
jo, atmerkus jo šaltas ap
stulbusias akis, akių lėliu
kėse pamatytų suakmenėju
sius žydriaspalvę trispalvę 
juodu kaspinu perrištą, pa- 
debesimis lekiantį Vytį ir 
vis didėjantį tėvynės vargą 
ir kančias.

Žymūs svečiai
Svečiai eina ir išeina. Ir 

kiek daug jų šiemet. Džiaugs
mo, juoko nesimato. Rim
tis visų veiduose. šeimi
ninkė pati vaišina kava ir 
savo pačios keptais pyragai
čiais. Puiki ta ponia minis- 
teriėnė: ir prie svečiaus ir 
prie pečiaus vienoda!

Pats pirmasis iš svečių 
ateina Švedijos riksantikva
ras, Švedų - Lietuvių D-jos 
pirmininkas prof. Sigurdas 
Gurmanas su žmona. Kaip 
įdomu stebėti, kaip tokio as
mens, koks yra riksantikva- 
ras Gurmanas, viena iš pa
čių garsiausių Švedijos kul
tūros ir mokslo asmenybių, 
profesorius, buvęs ministe- 
ris, o dabar karaliaus pa
skirtas globėju ir viršinin
ku visų Švedijos senovės 
paminklų, žmogus stovįs ar
ti karaliaus dvaro, akys į- 
smenga į trispalvę ir Vytį. 
Ir ši asmenybė patylomis, 
lyg norėdamas sau pasaky
ti, bet nejučiomis probal- 
siai ištaria: „Kam tas ge
dulas juosia vėliavą, juk Lie
tuva nemirus, ji tik užmi
gus.”

Svečių tarpe be jau mi
nėtos didžios asmenybės ir 
be pavergtų kaimynų minis- 
terių, matosi ištisa eilė 
mokslininkų, kaip žymusis 
etnologas prof. Erixonas, 
Švedijos Valstybinio Isto
rinio Muziejaus direktorius 
didelis Lietuvos bičiulis prof. 
B. Nermanas, visų lietuvių 
rūpintojėlis, draugijos sek
retorius docentas Schuckas, 
didelio Švedijos mokslininko, 
ilgamečio Upsąlos universi
teto rektoriaus sūnus, eilė

prekybininkų, pramoninkų, 
aukštų karininkų. Visų jų 
mintys šiandien atitrūkę nuo 
kasdienių rūpesčių ir tokia
me kukliame, bet taip nuo
širdžiame priėmime susivie
nija su visų lietuvių minti
mis ir šios dienos paskirti
mi. Jie guodžia, ramina, 
kiekvienas tiki nauja aušra 
kraštui.. .

Vakaras, rodos, kaip ir 
visi sekmadienio vakarai, 
bet ir jis seka visos dienos 
nuotaika. Snaigės taip iš 
lengvo krenta. Mintys vėl 
tėviškės laukuose, čia bal
ta, šviesu, snaigės krisda
mos žvilga, o ten braido 
vargas išsišakojęs, priespau
dos vaikomas . . . Ten taip 
tamsu ir juoda. Vėl visi 
lietuvių bičiuliai Švedijoje 
renkasi bendram pobūviui. 
Čia iniciatyva priklauso jau 
Švedų - Lietuvių D-jai. Ji, 
kaip ir paprastai, šią dieną 
suruošė atskirą paminėjimą 
su pobūviu. Į paminėjimą 
pakviečiama visa lietuvių 
kolonija su ministeriu ir po
nia priešaky.

Giliai atjaučia
Jaukiame, senų dvarų sti

liumi įrengtame viešbuty 
renkasi žmonės vėl. Ir kiek 
daug, net ir „anais gerais 
laikais” tiek neprisirinkda
vo. Jie nuoširdžiai atjaučia 
tautos nelaimę. Jokio pa
viršutinio iškilmingumo, nei 
ordinų, nei frakų, nei čiu- 
žančio šilko, bet vidinė nuo
taika daug iškilmingesnė. O 
tas subuvimas, tos vaišės 
nė kiek nemenkesnės už vi
sas kitas. Trispalvės vėlia- 
vukės puošia skaniai ap
krautą stalą . . . Akimirka . . . 
Nutyla tarpusavio pokalbis 
ir peilių bei lėkščių tarškė
jimas . . . Žodį taria draugi
jos pirmininkas, šventės or
ganizatorius riksantikvaras 
Gurmanas. Lietuviai tikrai 
turi didžiuotis, nes tikriau
siai nė viena draugija ne
turi tokio garbingo, švedi-| 
jos kultūriniame gyvenime 
taip aukštą postą užiman
čios asmenybės, pirmininko. 
Šis stambaus sudėjimo vi
kingų ainis, kaip sidabras 
pražilusiais plaukais, ramiai, 
su atsidavimu nupasakoja 
šios dienos reikšmę ir tą 
nelaimę, kuri ištiko mūsų 
tautą. Jis nupasakoja tau
tos kūrybinį pajėgumą, nu
pasakoja kultūrinius santy
kius, kurie paskutiniais me
tais taip nuoširdžiai buvo 
užmegsti tarp abiejų tautų. 
Jis tikisi nauju atgimimu, 
nes niekas pasauly nėra am
žina . . . Ne vieno akys su
drėksta, ir švedų ir lietu
vių . . . „Mano motina man 
dar mažam padovanojo vie
ną knygą, tai buvo pirmoji 
motinos dovanota knyga, aš 
ją saugau kaip relikviją, nes 
joje parašyti žodžiai nesens
ta” . . . „Po nakties seka 
diena, po žiemos vasara, po 
didžios audros giedra.” Te- 
pagauna ausis tuos Tomo 
Kempiečio žodžius iš „Kris
taus sekimo.” Tai tą kny
gą didi motina padovanojo 
didžiam mokslininkui, iš jos 
jis skaito citatą! Mirties ty
la .. . Per visų skruostus 
rieda gaili ašara. . . Vie
niems iš skausmo plyšta 
širdis, kad jiems smurtu 
išplėšta kas žemėje bran
giausia — laisvė, kitiems gai
la tos taikingos, senos, kū
rybingos tautos...

Po audros seka giedra . . . 
įsmenga į visų širdis. Kal
bėtojas drąsina nenuleisti 
sparnu, jis tikisi nauju pa
vasariu ir pakelia raudono 
vyno taurę už Lietuvą, už 
garbingą jos praeitį, už jos 
nepriklausomas dienas, už vėl 
ateinančią laisvę ir už jos 
gražią ir laimingą ateitį.

Ministerio Gylio kalba
... Po nakties bus diena, 

pa audros giedra . . . Visai 
sujaudintas, lyg ne savo, 
užkimusiu balsu atsistoja 
Lietuvos Nepaprastas Pa
siuntinys ir Įgaliotas Minis- 
teris Vytautas Gylys padė-

PAVERGTOJE LIETUVOJ!
— Kauno valstybinio kai

lių išdirbimo fabriko direk
torius paskirtas „draugas” 
Etkin.

savo teises, 
už savo kraš- 
tikėjimą . . . ” 
atspėti, kad

koti didžiam kalbėtojui už 
neužmirštamus žodžius ir 
nuoširdumą, parodytą Lie
tuvai, lietuvių tautai, jam 
pačiam ir visai lietuvių ko
lonijai čia . . . „Aš nerandu 
žodžių atsakyti Tamstai, Po
ne Riksantikvare, už tokius 
brangius ir neužmirštamus 
žodžius. Mes kovosime, kiek 
mūsų jėgos leis ... — ir žo
džiai lyg aštrus kąsnis at
sistoja ministerio gerklėje 
... — mes kovosime už sa
vo laisvę, už 
už savo tautą, 
tą, už savo 
Nesunku buvo
Pono Ministerio norėta pri
minti, kaip ši diena šven
čiama užgrobtoje tėvynėje, 
ką tauta jaučia šiandien, 
bet žodžiai įstrigo, kaip aš
trus kąsnis . . . Kam dar la
biau skaudinti jau ir taip 
skausmo suvarstytą širdį . . .

Kodėl nesipriešino?
Pasistiprinę ir prie kavos 

puoduko pasidalinę gautais 
įspūdžiais, visi vėl susirinko 
į salę išklausyti-rašytojo Ig
no Šeiniaus paskaitos: „Ko
dėl Lietuva nesipriešino?” 
Autorius gana vaizdžiai pra
dėjo nuo Nepriklausomybės 
kovų, pabrėždamas didį tau
tos pasiryžimą kovoti dėl 
laisvės. Menkai apginkluo
ti ir seni ir jauni ėjo ginti 
krašto, iškovoti laisvę. Pa
sišventimas, pasiryžimas bu
vo nesulaikomas. Išoriniai 
ginklai buvo menki, bet dva
sia nepajudinama . . . Bet ko
dėl taip nebuvo dabar, nors 
lietuviai spėjo suorganizuo
ti narsią kariuomenę? O gi 
štai dėl ko: bolševikai, pa
sinaudoję savo naujais ko
vos metodais ir panaudoję 
kelis tautos atskalūnus ir 
duobkasius, pirma dvasiniai 
nuginklavo tautos vadovau
jančius žmones, o paskui 
klasta ir smurto jėga įsi
veržė į kraštą. — Visi su 
didžiausiu įtempimu klausė
si vaizdžios kalbos, nes au
toriui pačiam teko to tero
ro pradžią pergyventi ir tik 
paskui pasprukti į Švediją 
pas savo šeimą.

Ir vėl tas didis mokslo 
vyras atsikelia, paspaudžia 
kalbėtojui ranką ir pabrė
žia, kad didžių dalykų ne
reikia lengvai užleisti, jei 
už juos ir gyvybę reikėtų 
atiduoti.

Po trumpo pasišnekučia
vimo, visų susirinkusių šve
dų vardu prabyla gimnazi
jos direktorius Sjovall, drau
gijos vicepirmininkas. Jis vi
sos draugijos ir visų Lie
tuvos prietelių švedų vardu 
prižada ir toliau likti Lie
tuvos ir lietuvių bičiuliais, 
pabrėžia, kad dabartinėje ne
laimėje jie neatsitrauks ir 
nepaliks vienų, o kiek iš
galės, tiek veiks ir padės.

Viltis ateitimi
Artinasi vidurnaktis, 

džioji Ranka uždegtojo 
visas žvaigždes. Gražus
relis su šiek tiek prašvitu
siais veidais skirstosi naujai 
dienai, naujam darbui. Švie
sesniais veidais, nes ... po 
nakties bus diena, po aud
ros giedra . . . Lietuvių ko
lonija su ministeriu ir jo 
žmona priešakv, pastiprinti 
didžių žodžių, žengia naujos 
dienos, 
su dar 
su dar 
mu ir
patie, duok mums tvirtybes 
atremti priešo puolimus, stip
rink mus sunkiuose mėgi
nimuose . . . Mes matome sa
vo tėvynės ateitį garbingą 
. . . Laimink mūsų žygius ir 
šviesk mūsų protus amžiais 
negęstančia šviesa . . .

Juozas Lingis.
Stockholmas, 1941 m. vas. 18.
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valstybinio kai

to fabriko direk- domusis b irybos ruoštas koncer- 
drtas „draugas” ji savivalė kovo 30 d. gražiai na-ji saving tkovo 30 d. gražiai pa

valomą įjį. j Vytauto klube. Apie 
ma imti jį asmenų išgirdo žinomą 
symą. Ui ųninkę p. Darlys - Dran- 
džius >nę ir išklausė kalbų Ka- 
moteriškiį, įskienės iš Toronto, ir 
už vąifajs moros Bartkevičiūtės iš 
Už šių Uj )klyno. Tikrai, buvo „mo- 
mą grasiu ska” programa, bet įdo- 
darbais į ir klausytojuose paliko

asmenų išgirdo žinomą

už vaikų

Vaitkus, gavęs vizą išva
žiuoti į Brooklyną pas žmo
ną Eleną, buv. Nuobaraitę. 
Vizos reikalais čia viešėjo 
ir neseniai iš Lietuvos at
vykęs Dr. J. Naujokaitis. 
Aną savaitę buvo atvykęs 
A. Sirgėda. Užsidarius kvo
tai okupuotoje Lietuvoje, 
Kanados lietuviams teko pro
ga lengviau gauti kvotines 
vizas ir jau ne vienas lie
tuvis tuo pasinaudojo.

savo teises, 
už savo kraš- 
tikėjimą... ” 
atspėti, kad

darbais jį
tarimą iško ir politinio paten- 
miesto vyį
torius „toį niai iš Lietuvos atvyku- 

-i nuoširdžiai papasako j o 
—gyventą rusų okupaciją 

somai Djt tpįe sav0 keiįOnę išilgai 
stirnai t; jją,, per Vladivostoką į 
paoaų pį adą< Apsukri Bartkevi- 
40 W. ė gavo „Amerikai” dau- 
prastas L negu pusę šimto nau- 
per visą g- ikaitytojų.

juo. Kalinauskienė, tik

■nuoširdžiai papasakojo 
gyventą rusų okupaciją

Kanados Lietuvių Sąjunga 
galvoja suruošti prakalbas 
adv. Gabaliauskui. Be to, 
norima suruošti metinė Są
jungos vakarienė ir 
Dienos paminėjimas, 
gon įstojo veikėjas 
Jasutis.

motinų 
Sąjun- 
Pranas

Vieneriu Metų Mirties Sukaktį Minint

Motina Maria

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

NOTICE is thereby 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 Flatbush Ave., 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 489 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 130 
County of 
premises.

130 Fifth

Fifth Ave., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed

EDWARD MOSS
Eelward Moss Co.

Ave., Brooklyn, N. Y.
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kariuomenę? 0 gi 
ko: bolševikai, pa

savo naujais ko
dais ir panaudoję 
tos atskalūnus ir 
s, pirma dvasiniai 
o tautos vadovau- 
miones, o paskui 

smurto jėga įsi- 
traštą. — Visi su 
i įtempimu klausė- 
os kalbos, nes au
nam teko to tero- 
ą pergyventi ir tik 
asprukti į Švediją 
šeimą. < ,
tas didis mokslo 

sikelia, paspaudžia 
i ranką ir pabrė- 
didžių dalykų ne- 

ngvai užleisti, jei 
ir gyvybę reikėtų

paskelbė, Brbų sekmadienį p. Dar- 
gydytojai^ :
loma 300«tyčioje per Mišias.
sį. BatijĮej vedė tėvas marijonas 
yoje kaštt Amdriuška, kuris studi- 
M a Lavai

— „Tr ?ec mieste.
dėjo ilgą r- bbinas baigė kalėdojimą 
puotosiostlvo atsilankymu žymiai 
nes knygų Iprino parapijiečių dva- 
raudonosB 
kos tekši 
autorium i 
J, Bukas, 1 
ki žmonės:
cenzijas inas ir žmona pasikvie- 

-sTani
neša, kad:
žydų rašyt ose dalyvavo ir dvi mū- 
selrodo iii reiklios _moky to jos, Ele- 
Kauną, h 
„Kauno ė 
žinimas r.
„švietėjai’

;• giedojo šv. Kazimiero
. Mi-

a Lavai universitete,
-------Kleb> kun.

Daug užsimokėjo į pa- 
ą ir atnaujino savo ry- 
su parapija.

11. 6 vargonininkas K.

ainininkę Darlys ir Eleo- 
; Bartkevičiūtę į vaišes,

r Ona Bandžiūtes ir ke- 
loro nariai.

arapijos ir choro nariai, 
onui karštai pritariant, 

koVS varg. žižiūnui neti- 
bendrąjį t 
rašytojas E 
tęs ištrai 
nių, vairi: 
žydų gyp. 
santvarką

. pagerbimo vakarą, ku
rnėtu pasakyta jaųsmin- 
kalbų ir įteikta $50 do- 
a jo keliems kūriniams 
sti. Jo meninę veiklą 
zikos Žiniose” gražiai 
Bfee Pranas Uasutis.

Po Eleonoros Bartkevičiū
tės atsilankymo, „Amerika,” 
regis, turės čia gausią skai
tytojų šeimą. Gerai sekąsi 
ir Toronte Tarybos leidžia
mai „Nepriklausomai Lietu
vai.” V.

NAUJI „AMERIKOS” SKAI
TYTOJAI MONTREALY

Visų mylimos rašytojos 
Marijos Aukštaitės ir mo
kytojo Prano Tautkaus pa
galba, EI. Bartkevičiūtei lan
kant Montrealio lietuvius su
silaukta gražaus būrelio nau
jų „Amerikos” skaitytojų. 
Visa eilė lietuvių pasižadėjo 
vėliau užsirašyti „Ameriką,” 
o čia paduodame vardus tų 
nuoširdžių lietuvių kurių na
mus jau lanko „Amerikos” 
laikraštis.

Pirmasis užsirašė Kanados 
Liet. Tarybos iždininkas M. 
Vaišnora. Toliau sekė: F. 
Bakanas, V. Marozienė, V. 
Griganavičius, M. Mickienė, 
A. Lozowskas, J. Yla, S. 
Žemaitis, A. Sakalas, M. Na
ruševičiūtė, A. Navickas, J. 
Peznokaitis, V. Milius, U. 
Teresevičienė, S. Pundžiu- 
vienė, J. Pakulis, M. Buzie- 
nė,
sys, M. Rugenienė, K. Šil- 
kauskas, J. Jokubauskas, O. 
Motuzas, L. Bernotienė, D. 
Norkeliūnas, V. Andriukai
tis, W. Mitchell, E. Ruzgai- 
čiūtė, O. Girdauskienė, M. 
Yvaškevičienė, V. Kajackas, 
P. Tautkus, J. Leknickas, J. 
Karpavičius, P. Zabiela, J.

Šv. Kazimiero Seserų Kongregacijos 
Įsteigėja ir Motina Generalė

mirė 1940 m. balandžio mėn. 17 dieną

Nors metų ir dešimts praslinks, laikas neišdildys 
iš mūs širdžių mylimo įsteigėjos, Motinėlės Marijos 
kilnaus pavyzdžio. Kiek dienų, metų gyveno, tiek 
juos motinėlė pašventė lietuviškai visuomenei — vis 
rūpindavosi mūsų tautos pažanga ir jaunosios kartos 
auklėjimu.

Liūdną mirties sukaktį prisimindami, atsilyginki
me Velionei už kilnų pasiaukojimą. Tad, maloniai 
prašome Jūsų, mūs Geradariai - Draugai, jungti savo 
maldas su mūsų maldomis už Motinėlę Marią. Jei 
mūsų maldų nebereikalinga, širdingai melskime Die
vą, kad, Jai užtariant pas Visagalį, apturėtumėm 
daug malonių.

Iškilmingos šv. Mišios už Motinos Marijos vėlę bus 
atlaikytos ketvirtadienį, balandžio 17 dieną, Šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyno koplyčioje.

Liūdinčios,
ŠV. KAZIMIERO SESERYS.

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 
premises.

OLYMPIC LIQUOR STORE. INC. 
8218 5th Ave., Brooklyn, N.
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.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 785 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 41 Lincoln Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY LEVIN
41 Lincoln Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 278 has been issued to the undersigned 2132 86th St., 
to sell wine and liquor at retail under Sec- —
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control I NOTICE is hereby given that License 
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,

is hereby given that License No.NOTICE is hereby given that License No. 
L 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 premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 623 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 7618—5th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.
7618—5th

the

the

Y.

CARL MAHLER 
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License __
been issued to the undersigned

Y.

No.NOTICE
L 474 has __ ____  „ __ _____ „__
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 673 Fifth Ave., F rough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JACOB I ANTER
673 Fifth Ave., Brooklyn,
NOTICE is hereby given that License No. 
L 65 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liqvor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1130 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

CUTTER & STAMMEL
1130 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 411 has been isued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 2132 86th St., Borough of Brooklyn. 
County of ^Kings, to be consumed off 
premises.

N. Y.

the
LOUIS COHEN

Brooklyn, N.

Kilmonis, O. Vizbarienė, M. 
Staniulienė, E. Januškienė, 
J. Jurėnas, P. Bagužis, L. 
Gudas, P. Kušleika, K. Mai- 
lienė, M. Kasparienė, A. 
Stankienė, Z. Vilimienė, P. 
Vaupšas, A. Vaškelis.

Lietuvių parapijos klebo
nas kun. J. Bobinas malo
niai sutiko, kad kas savai-

O. Millerienev E'. Bal-rte prie bažnyčios būtų pla-

Tautkų, 2592 Bercy, Mon
treal, Que. Kuriems pato
giau, gali kreiptis pas M. 
Aukštaitę 2588 Bercy, kuri 
irgi maloniai patarpininkaus.

Visiems uoliai pasidarba
vusiems ir naujiems „Ame
rikos” bičiuliams „Ameri
kos” redakcija ir adminis
tracija siunčia širdingiausią 
padėkos žodį.

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.

LOUIS PRISCO
Ace Retail Wine & Liquor Store 

1811 Avenue U, Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby 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 
premises.

off the

4324—18
NOTICE
L61 has

HERMAN LIEBMAN 
Parkville Liquor Store 

Ave., Brooklyn,
No.

N.
No.

Y.
No. 

L 276 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1422 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY LAZAR & IRVING WEISS 
Peerless Wine & Liquor Co.

1422 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License 
L 1371 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1824 Nostrand Ave., Borough of 
Brooidyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JACOB LETZTER 
1824 Nostrand Ave., Brooklyn,

No.

N.

impo pasišnekučia- 
ų susirinkusių šve- 
i prabyla gimnazi- 
torius S jo vali, drau- 
pirmininkas. Jisvi- 
gijos ir visų Lie- 
ietelių švedų vardu 
ir toliau likti Lie- 

lietuvių bičiuliais, 
kad dabartinėje ne- 
jie neatsitrauks ir 
vienų, o kiek iš- 

ek veiks ir padės.
iltis ateitimi
si vidurnaktis. Di
anka uždegiojo jau 
ligždes. Gražus bū- 
šiek tiek prašvitu- 

lais skirstosi naujai 
aujam darbui. Švie- 
veidais, nes... po 

bus diena, po aud
ra .. . Lietuvių ko- 
u ministeriu ir jo 
priešaky, pastiprinti 
odžių, žengia naujos 
įaujon darbo vagon 
didesniu pasiryžimu, 
didesniu susikaupi- 
itsidavimu ... Vieš- 
aok mums tvirtybės 
oriešo puolimus, stip- 
is sunkiuose mėgi- 
... Mes matome sa- 
nės ateitį garbingą 
ink mūsų žygius ir 
lūsų protus amžiais 
'čia šviesa ...

liškių iri 
kumečiais 
ti koleto 
sakyta, h: 
bet, nefij 
jie buvo pr 
laimę soė: 
je—koleto 
mėlis išsto 
sime visič 
jami bolšs 
kursime tĖ 
kurį gal ti 
Deja, ut 
sus!

da skelto 
koks W 
jas siūlo [i u 1
senus ilge 
lauja
- Paler: 

ri yra 
skelbia $ 
fabriko i® 
„tam truk- 
gavimas. -f

■; ęlykų dieną ruošiamas 
■ ytojos Onos Bandžiūtes 
merikiečio Jono Buroko 
Jambridge, Mass, susižie- 
mo vakarėlis. Montrea- 
ai, matyti, neteks savo 
lios Onutės. Montrealą 
iilgo paliks ir Antanas

tinama „Amerika.” Dabar 
„Ameriką” bus galima nu
sipirkti prie šv. Kazimiero 
bažnyčios, 3426 Parthenais 
St.

Kas iš montrealiečių no
rėtų užrašyti „Ameriką” sa
vo draugams ar giminėms, 
gali kreiptis pas mok. Pr.

Birželio 23 - 26 d.d. St. 
Paul, Minnesota valstybėje, 
įvyksta tautinis Eucharisti
nis kongresas. Apie 114 A- 
merikos vyskupų žada da
lyvauti; atvyks taipgi ir iš 
kitų šalių.

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 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,
NOTICE is hereby given that License 
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 of 
Brooklyn, County of 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 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.

Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 397 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6905—3 Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed 
premises.
6905—3rd
NOTICE _____ „___ .....
L 515 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 219 DeKalb Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ANNA LAVITZ
219 DeKalb Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 833 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 697 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MORRIS KOPPELMAN
697 Rockaway Ave., Brooklyn, N. Y
NOTICE is hereby given > that License No. 
L 280 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 124 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

IDA WATTENBERG
124 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1124 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 333 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.
CUMBERLAND WINE & LIQUOR CORP. 
333 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 834 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1006 Flushing Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

NATHAN WEINSTEIN
1006 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 757 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 16S Pierrepont St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

SIGMUND KIMELMAN
168 Pierrepont St., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 606 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1604 Cortelyou Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

QUALITY W. Q L. STORE INC. 
1604 Cortelyou Rd., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 26 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 711 4th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

GERTRUDE FRIEDMAN 
711 4th Ave., Brooklyn, N.
NOTICE is hereby given that License 
L 391 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1520 Broadway, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

MARY PI ERSE 
Broadway Wine & Liquor Store

1520 Broadway Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 1241 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 117 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

J. A. PIDAL, INC.
117 Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 864 haą been issued to the. undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 123 Bay Ridge Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENRY PETZINGER
123 Bay Ridge Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 279 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 607 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOSEPH PERLMAN
607 Myrtle Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 104 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 297 Atlantic Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off ‘

at 297 Atlantic

VYTIS ir ERELIS
Apysaka

Paraše
Jonas Kmitas

(Tęsinys)
pakluonės pasigirdo duslus tarno balsas:

r Klausau pono.
j Kas jums čia visiems šiandie pasidarė, — pik- 
; irė Tautgėla. — Kur panelė?

Išjojo į laukus, pone.
Į laukus, — suaidėjo Tautgėla, — kada?

j Visai neseniai, pone.
į Neseniai! O kas jai leido? — sušuko ponas, 
au susipratęs, kad toks klausimas tarnui gali

: — O kur ponaitis?
I Ir tas išjojo į laukus, — atsakė tarnas, 
ėas čia per komedijos?” — 
gėla ir garsiai paklausė: 
j Ar abudu sykiu išjojo?
:Ne, pone, — atsakė tarnas.
, o ponaitis kiek palaukęs, paskui, 
skubinosi.
as čia yra?” — nesuprato Tautgėla. Kas čia 
intrygos? Jis jaute, kad nuo jo kas nors sle- 
a ir daroma be jo žinios ir leidimo. Tokių da- 
' jis vaikams nedovanodavo. Ir dabar nedo- 
s, ypač dabar. Toks paneigimas tėvo autori- 
jiems dykai nepraeis. Viktoras vaikištys — 
užteks paprasčiausios pabaudos, bet Eugenija 
) pertoli. Toliau Tautgėla neleis jai sauvaliau- 
lo valia bus jai įstatymu.

ij Jjį u pasirodyti, pridūrė: 
® Tr» f a c ičirn’n i lanlziic

pasitariu® 
valgyklų ?' 
valgyklas 
bendrovė 
priešakiu ? 
lė Gerasto 
džia, kad' 
sutikę ja. r 
bė,” 
brikai d®: 
gyklų sk; 
stiklo 
atstovai J 
„tovorčka .
rodžiusi jl'; firupmęs, piktas, neramus, Tautgėla parėjo na- 
gyklai

piktai suniurnėjo

Panele išjojo pir-
Abudu

| Jam daugiau nieko nebeliko, kaip tik laukt 
ers sugrįžimo. Bet staiga jam dingtelėjo į gal
intis, kad ilgai laukti negalima. Bezickas karš
tis. Jis gali pridirbti visokių netikslumų ir 
indam tuč-tuojau Bitiną užklupti. Tas būtų 
lug jau chamiška. Reikia elgtis žmoniškiau, 

. jau ir perspėti Bitiną kol dar nepervėlu.
tus ir Tautgėla pasirįžo vykti tuojau pas Vaišmantą.

savo Si

ta net 
kleimuoti;

off the

the

Nd.

the premises.
MAX SHOMER

Atlantic Wine & Liquor Co.
Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

IRVING H. LEMBECK 
Ave., N.

is hereby given that License
Brooklyn, Y.

No.

297
NOTICE is hereby given that License No.
L 764 has been issued to ~"dersigned 
to sell wine and liquor at retail u,.
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 468 Sterling Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

MAX ROSEN 
Kings Liquor Store

468 Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
L 531 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic.
Law at 292 Kingston Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off '■

at 292 Kingston
the premises.

LOUIS HOROWITZ
Pitkin Wine & Liquor Shop

Kingston Ave., Brooklyn, N. Y.292
NOTICE is hereby given that License No. 
L 607 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 6114—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

PERLMAN & GOLDSTEIN WINES 
& LIQUORS

6114—5 Ave., Brooklyn, N. Y.

Juozas Lingis. 
mas, 1941 m. vas. 18,

perėmė 
ma į 
savo įg^' 
tinis nūn j 
kia pati^; 
saikus \

in

duotas tf:T

lvan Petrovič Pomadin
Petrovič Pomadin vaikštinėjo po savo kam- 
švilpavo kažkokią ariją iš operos, 
rusų

Jis buvo 
žandarų tipas. Dar jaunas, gražus,

liesas, išsišlakstęs kvepalais, jis buvo daugiau pana
šus į kokį lengvapėdį kavalerijos karininką, negu 
į rimtą, subrendusį žandarų viršininką. Jo linksma, 
beveik vaikiška nuotaika lyg alsuote alsavo atvi
rumu ir nerūpestingumu. Tuo savo nebojimu jis 
užkrėsdavo kiekvieną, kas tik su juo turėdavo rei
kalą, ir, rodos, kviesdavo prie nuoširdaus atviru
mo. Kalboje jis net pašiepdavo rusų vyriausybės 
tvarką ir duodavo suprasti, kad žandaro pareigos 
jam tik primestos ir jeigu jas šiaip taip eina, tai 
tik dėlto, kad juk kitaip negalima. Valgai iš to 
duoną, tai reikia gi ką nors daryti, žodžiu, Po
madinas lyg ir gėdijosi savo tarnybos ir skaitė ją 
nesuderinama su tikro džentelmeno charakteriu. 
„Ot, koks žmogaus likimas,” — jis dažnai aimanuo
davo, lyg ieškodamas užuojautos ir pasigailėjimo, 
kad jam teko būti žandarų viršininku.

Eidamas žandaro pareigas, ypačiai kamantinė
damas tikruosius ar įtariamus nusikaltėlius, Poma
dinas buvo mandagiausias. Jis taip nenoromis ir 
netyčiomis mėčiodavo klausimus, kad atrodė vaidi
nąs nepakenčiama rolę ir norįs ko greičiausiai viską 
pabaigti. Tik prie pabaigos, lyg nejučiomis, žaibo 
greitumu užduodavo vieną kitą klausimą taip mik
liai ir sumaniai, kad kamantinėjamoji auka nei ne- 
pasijusdavo įsipainiojusi į politinį nusikaltimą. Pas
kui, lyg susigriebęs, Pomadinas tuoj mandagiau
siai atsiprašydavo, sakydamas, kad tai tik niek
niekis ir viskas paliksią be pasekmių. O jei paskui 
sekdavo kratos, areštai, pabaudos, kalėjimas, ištrė
mimas, tai žandarų viršininkas tik trūkčiodavo pe
čiais, kad tie eiliniai žandarai — mužikai toki ne
aptašyti storžieviai ir, be to, kvailiai, parodą per
daug bereikalingo uolumo, už kurį gausią nuo jo, 
Pomadino, žandų, o nuo aukštesnės vyriausybės 
špygą. Ir viskas eidavo taip švelniai, kad Poma
dinas, kimšdamas žmones į kalėjimą, nenustojo po
puliarumo ir buvo net kviečiamas į svečius, kur prie 
kortų ir stiklelio dar geriau orientuodavosi, kaip su 
kuo elgtis reikalui atėjus ir kurį už kurio šono pa
čiupinėti. Reikalai paprastai taip nukrydavo, kad, 
pradėjęs čiupinėti už pašones, Pomadinas nučiuož- 
davo į kišenių ir ten operacija pasibaigdavo.

Dabar, revoliucijai jau seniai praūžus ir kraštui 
visiškai nurimus, Pomadinui nebuvo daug kas veik
ti ir jis nuoboduliaudamas švilpavo sau ariją. Stai
ga ant kiemo sudardėjo ratai ir iš vežimo išlipo Be
zickas.

— Kas čia? — pažiūrėjo pro langą Pomadinas. 
—A! tai tas čigonas.Bezickas. Jis čia, tur būt, ne 
be reikalo. Na, Ivan Petrovič, na karaul!

Taip paakstinęs savo budrumą, Pomadinas malo
niausia šypsena pasveikino svečią.

— A, pan Bezickij! Koks laimingas vėjelis čia 
tamstą atpūtė?

Juodu pasisveikino ne tik kaip geri pažįstami, 
bet ir kaip nuoširdūs draugai, nes derliaus metu Be
zickas nemaža'žuvų suvarydavo į Pomadino būčių.

— Kas nauja? Kada vestuvės? — linksmai pa
klausė žandaras.

Matyt, Bezicko piršlybos panai Eugenijai buvo 
žinomos visoj apylinkėj.

— Vestuvės nuėjo velniop, — norėjo atšauti Be
zickas, bet, į laiką susigriebęs, garsiai atsakė:

— E, vestuvės dar gali palaukti. Turime laiko. 
Kai liūtas turi naguose mėsos gabalą, tai jam ne
skubu jį suėsti.

— Tai vis dar tebesi salionų liūtas. Na, na, pons 
Ksaverai, metas jau surimtėti, apsivesti, atsisėsti 
kur ant plataus pelningo ūkio ir krauti rubliukus 
į kišenių. Ot, gyvenimas! Ne toks, kaip mano varg
šo žandaro likimas. Sėdėk kur necivilizuotam už
kalny ir terliokis su tamsiais mužikais, 
žuvo mano jaunyste ir talentai!

— Na, na, Ivan Petrovič, neaimanuok, 
tu įvarysim tau į tinklą stambesnę žuvį, 
taras Bitinas.

Pomadinas pašoko kaip spyruoklė. Jis 
to dėmesiu.

— Na? Turi kokių įrodymų?
— Įrodymų atsiras, tik reik gerai pakamantinėti.
— Vadinasi, nieko naujo. Na, tai gaila ir prasi

dėti. Jis labai atsargus.
— Bet, p. Pomadin, mes turime ką nors prieš 

jį surasti. Tai pavojingas žmogus.
— Kad pavojingas, tai jau man pačiau geriausiai 

žinoma. Aš jau ne kartą norėjau jį įpainioti, 
riausi mano šnipai buvo išsiųsti į darbą, bet 
veltui. Dabar, žinai, ne karo padėtis. Reikia 
čiuopiamų įrodymų.

— O jeigu aš tokių įrodymų turiu? — tarė 
zickas.

— Įdomu, labai įdomu. Nekankink, papasakok. 
Mano smalsumas degte dega.

Čia Bezickas papasakojo žinomą jau mums įvykį 
Tautgėlos miške. Pomadinas nuobodžiai pasirai
vė.

— Čia, broliuk, daugių daugiausiai tik apskrities 
teismo dalykas ir tai gana menkas. Mužikai vo
gė medį iš pono girios — kas čia įdomaus? Var
gu dar ar Tautgėla norės dėl to po teismus tąsy
tis. Kokia jam čia garbė? Mes žinom, kad muži
kai vagišiauja. Vanduo, oras, giria pas juos sto
vi ant vienos papėdės — pačios gamtos žmogui 
duota. Tokia nuomonė giliai įsišaknijus rusų kai
miečiuose, tas pats ir čia.
Tautgėlai bylinėtis dėl nedakirsto ir nepavogto me-

Et, pra-

šiuo 
Tai

kar-
dak-

visas vir-

Ge- 
vis 
ap-

Be-

Ir tokiam didžponiui

džio būtų tikra gėda. Jis negalėtų nei į akis tei
sėjui pažiūrėti.

— Taip, — tarė Bezickas, — aš žinau, kad va
gystė čia menka ir bylinėtis dėl to būtų nemaža 
sarmatos. Bet tuodu vagišiai su kirviais puolė žmo
nes, norėjusius juos sulaikyti nuo piktadarystės.

— Na, čia nevisai taip buvo. Kiek aš suprantu iš 
tamstos pasakojimo, juodu norėjo pabėgti, bet se
niui nepavyko. Tuomet juk tamsta pirmas jį puo
lei, o sūnus tik sugrįžo tėvą ginti, ar ne taip?

Reikia pripažinti, kad Bezickas šį kartą teisin
gai buvo atpasakojęs susirėmimą su vagišiais. Tu
rėdamas reikalą su žandarų, nuo kurio sprendimo 
priklausė šio dalyko pasekmė, jis manė geriausiai 
padarysiąs duodamas jam teisingas informacijas. 
Bezicko didvyriškumas tuomi visiškai išnyko, at
seit, gerokai pasireiškė jo bailumas ir Bitino drą
sa, bet žandaro jis nesigėdijo ir, be to, savaime 
aiškėjo daktaro susibičiuliavimas su vagišiais, o tas 
Bezickui buvo labai svarbu pabrėžti. Taigi, jis 
atvirai nagrinėjo savo negarbingą poelgį.

— Atvirai kalbant, aš pats, būdamas to jauno 
bandito vietoj, ne kitaip būčiau pasielgęs, jei man 
drąsos nebūtų pritrūkę, — tarė Bezickas, pats sa
ve pašiepdamas. — Ginti savo tėvą — tai visai 

' gražios rūšies didvyriškumas ir jeigu tokioj šviesoj 
pastatyti tą poelgį teisme, tai jis išeitų kaltinamojo 
naudai. Bet, Ivan Petrovič, juk mudu neteisiava 
tų vagišių ir anaiptol nenoriva jų išteisinti. Mūsų 
tikslas kaip tik priešingas: mums reikia juos tiek į- 
velti, kad jie atrodytų ne tik vagys, bet ir žmog
žudžiai, užkrėsti revoliucijos perais. Na, ir kaip gi?

žandaras susimąstė. Pagaliau per jo veidą pra
slinko nuobodulio šešėlis.

— Kad mudviem būtų lemta teisti daktarą Biti
ną, tai, žinoma, parodytume tinkamą uolumą ca
rui ir tėvynei, — tarė jis kiek pašiepiančiai. — bet, 
deja Bitinas čia nėra kaltininkas, tik liudininkas. Ar 
manai, kad jo paliudijimas eis tamstos naudai? Be
je, yra dar kitas liudininkas — tai panelė Eugeni
ja. , Už ką ji liudys?

—- Panelė Eugenija, — tarė lyg kiek sumišęs Be
zickas, — buvo taip sujaudinta, kad vargu žinojo, 
kas ten darosi. Bitinas gi pribuvo tik į pabaigą ir 
visko nematė.

— Taip tai taip, bet, gerai juos pakamantinė- 
jęs, teisėjas vargiai susidarytų įspūdį, kad tamst 
pats nebuvai to senio užpuolikas, o sūnus jį tikta, 
gynė. O dar mažiau sudarytų sau nuomonę, kad 
daktaras yra politinis nusikaltėlis. Apskritai, jo 
rolė išėjo gana vyriška, o kaip čia jį įvelti į poli
tiką, tai jau nei aš pats, su visais žandariškais re
sursais, nė kiek neišmanau.

(Bus daugiau)



Bayonne, N. J
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Įžanga

Bridgeport, Conn

daug žmonių ėjo.
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Komi- 
C. Ka- 
Jakup- 
Stonis.

Parapijos Bazaras 
Balandžio 25, 26 ir 27 

par. salėje įvyksta parapi
jos bazaras. Prijautimas di
delis, plaukia aukos, net ir 
stambesnių pinigais ir daik
tais. Bazaro komitetas dir
ba visomis jėgomis, 
teto pirmininku yra 
lanta, sekr. muz. A. 
čionis, ižd. kun. S.
Komiteto nariai: nuo šv. 
Petro ir Povilo draugijos — 
Dambrauskas ir Mykolas 
Radzevičius. Nuo Rožančiaus 
draugijos — Kvetkauskienė 
ir Radzevičienė, nuo Pilie
čių klubo — Juselis ir Brund- 
za, nuo Šv. Vardo draugijos 
— S. Andriuškevičius ir A. 
Senkus, nuo Vyčių — Vana
gas ir Pociuą, nuo choro 
česnavičiūtė ir Čiurinskaitė, 
nuo Sodaliečių — M. Griga- 
liūnaitė ir O. Žemaitytė. Ge
riausio pasisekimo!

Velykos
Mūsų bažnyčios altoriai 

buvo labai gražiai papuoš
ti per Velykų šventes. Ve
lykų rytą per Prisikėlimo 
mišias bažnyčia buvo per
pildyta, net prie vargonų bu
vo pastatytos kėdės ir tai 
dar visiems neužteko. Kleb. 
kun. Kemežis atnašavo mi
šias ir pasakė pamokslą. 
Labai gražų vaizdą sudarė 
jauni vaikučiai, dalyvavę 
Prisikėlimo procesijoje. Po 
sumos parapijos choras, ve
damas varg. V. Justo, nu
ėjo į kleboniją pasveikinti 
kleboną Velykomis. Klebo
nas maloniai visus priėmė 

pu,vaišino. Choristai kle
bonijoje 
lietuviškų

padainavo keletą 
dainelių.
Balius 
margučių ir įvai-Metinis

rūmų balius, rengiamas pa
rapijos choro, įvyks šį šeš
tadienį, balandžio 19 d., pa
rapijos salėje, Grand St. ir 
Manning Ave. Visi parapi
jiečiai ir apylinkės chorų 
nariai maloniai kviečiami at
silankyti. Mūsų parapijos 
choras savo lėšomis perka 
visas gaidas ir taip parapi
jai palengvina; be to, kas
met surengia ką nors para
pijos naudai. Manau, para
pijiečiai choristus atjaus ir 
atsilankys į balių 
tik 35c.

Bazaras
Metinis parapijos 

prasidės balandžio 
tęsis kas vakaras iki gegu
žės 4 d. Komitetas visomis 
jėgomis dirba, kad bazaras 
būtų sėkmingas. Bus įvai
rių žaidimų. ' Bus išleista 
laimėjimui 100 dol, pinigi
nių dovanų. Turintieji lai
mėjimo knygutes prašomi 
grąžinti -klebonui arba ko
mitetui kiek galima greičiau, 
kad būtų galima laiku su
tvarkyti. Kas vakaras įėji
mo dovanos. Visi parapijie
čiai raginami aplankyti ba- 
zarą. Taip pat ir iš toliau 
svečiai kviečiami atsilanky-

bazaras
27 d. ir

Novena •
Nuolatinės Novenos 

maldos prie Šv. Onos, 
sų parapijos globėjos, 
antradienio vakaras
viškai 7:30 vai., angliškai 
8:15.

AMERIKA
f ,.. Mini« d, IMI

Balandžio - April 18 d., njĮgįg:^===- - - - - - - - -

rininkai.” Tai dabar klau
simas, kam Kubilius dirba 
— Maskvai ar Metodistams- 
Episkopalams ? A.

WHOLESALE & RETAIL
BEER, WINES & LIQUORS

Baltimore, Md

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 

50Sa Brighton Beach 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 Lte*. F __ _  —„
L 451 has been issued to the mnfeJ F*!
to sell wine and liquor af retail wSl jf] L I I ite
r‘°n ?7™fT.the A'coholic Beverage^* (/Ir I I
Law at 90 Henry St., Borough of V I L X V/ V/
County s of kings, to be consume) |

šios ir procesija buvo 6 
vai. rytą. Žmonių buvo pil
na bažnyčia, vėliaus atsilan
kę turėjo stovėti. Mišias 
laikė pats klebonas, kun. J. 
V. Kazlauskas. Procesijoje 
buvo daug jaunučių mergai
čių, pasipuošusių baltomis 
suknelėmis. Giedota pasi
keičiant su choru „Linksma 
diena mus nušvito.” Cho
ras, vad. A. Stanišauskui, 
buvo pasirengęs su gražia 
bažnytine muzika. Solo da
lis išpildė Aldona Dulbis, J. 
Bernotas, V. Boleika.

Jau oras atšyla, pas mus 
pavasaris prasidėjo. Visos 
draugijos rengiasi prie pa
vasarinių pramogų. Pirma 
bus balandžio 20 d.; po to, 
gegužės II d., — Motinų Die
na, gegužės 25 d., parapijos 
vaikučių ir mergaičių, pri
augančiųjų choro vaidinimas 
ir dainos. Bus dar vienas 
žaidimo vakaras, kurį ren
gia moterys, bet nenugirdau 
tikrai dienos. Birželio 
nesį parapijos metinis 
nikas, apie-kurį bus 
nešta vėliau.

me- 
pik- 
pra-

O.

So. Boston, Mass
25 Metij Kunigavimo 

Sukaktis
Vietos klebonas kun. Pr. 

Virmauskis šio birželio pra
džioje sulauks kunigavimo 
25 metų sukakties. Kai ku
rios draugijos jau rūpinasi 
tą svarbią sukaktį tinkamai 
atžymėti.
Priims kunigo šventinimus

Gegužės 1 d. Šv. Jono Se
minarijoje, Brighton, Mass., 
kunigo šventinimus priims 
Jonas Žuromskis, iš So. Bos
tono. Jaunajam kunigui pa
gerbti, parapijos salėje ge
gužės 4 d. ruošiamas vie
šas bankietas.

Kam dirba Kubilius?

ir prie so- 
tautininkų- 
visos gru- 
vengti ir

pa- 
mū- 
kas 

lietu-

Praeitą savaitę buvo su
kviesti apylinkės kunigai 
klausyti velykinės išpažin
ties; labai

Velykos 
kilmingai.

praėjo labai iš-
Prisikėlimo mi-

Balandžio 8 d. J. Kamins
kas išėjo pasivaikščioti ir 
sutiko baisią nelaimę — pa
kliuvo po greituoju trauki
niu, kurs jį taip pervažia
vo, kad graborius negalėjo 
nei kūno dalių surinkti. Per 
šermenis nei savieji nega
lėjo pamatyti kūno, nes kars
tas buvo uždarytas. Į ka
pus palydėjo kun. K. Kei- 
došius.

NOTICE is hereby given 
I, 333 has been isued to 
to sell wine and liquor at 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 1567 Pitkin 
Brooklyn, 
off the premises.

MAX A. SILVERMAN INC. 
1567 Pitkin Ave., Brooklyn, N.

that License No. 
the undersigned 

retail under Sec
Beverage Control 

1567 Pitkin Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed

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 Alcoholic Beverage Control 
Law at 30 Nevins 
County of Kings, 
premises.

ARTHUR &

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

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

SHORE

Ave.. Borough of Brooklyn, 
to be consumed off the

ROAD LIQUOR STORE, 
Brooklyn,

INC.
N. Y.

is hereby given that License No. 
has been 

to sell wine and 
tion 107 of the

30 Nevins St.,

GEORGE RUSSELL 
Russell Bros.

Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given 
E 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.

Y.

NOTICE 
I. issued to the undersigned 

liquor at retail under Sec
Alcoholic Beverage Control 
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 157!) 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 CORT. 
325 Knickerbocker Ave., Brooklyn, N. Y.

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

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

CRANLYN WINE & LIQUOR (#
90 Henry St., Brookln, D

NOTICE is hereby given that Lite,. 
L 1448 has been isued to the mįj 
to sell wine and liquor at retail nA? 
tion 107 of the Alcoholic Beverage (J 
Law at 1552 Myrtle Ave., Bore? 
Brooklyn, County of Kings, to be 
off the premises.

SYDELL LEVY
1552 Myrtle Ave., Brooklyn.J

SKAITY-dėmesiui
that License No. 

the undersigned
NOTICE is hereby given 
L 862 has been issued to __
to sell wine an<l_ liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic " 
Law at 329 Van Brunt ___
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

ABRAHAM ELIAS 
329 Van' Brunt St., Brooklyn, N. Y.

Beverage Control 
St., Borough of

Įjjliu laiku susilau- 
P^ažai nusiskundi-

NOTICE is hereby given that lie,. iffl8 ,, AmOmbn 
L73 has been issued to the mS *\J fa IfllT „Amerika 
to sell wine and liquor .at retail trj?fi P“ •< CD|,mnd;„
tion 107 of the Alcoholic Beverage (J 
Law at 616 Flatbush Ave., Bwxd' 
Brooklyn, i. ™
off

616

616 Flatbush Ave., Borosį- 
County of Kings, to be tta, 

the premises.
REBECCA EDELSTEIN 

Patio Wine & Liquor Store 
Flatbush Ave., Brooklyn, y

Mirė J.
Įėjo kūno 
nes buvo
Mirė V. Senkus,
dotas balandžio 
Alfonso lietuvių

Gleveckas; nega- 
bažnyčion įlydėti, 
Did. Šeštadienis, 

kurs palai- 
14 d. iš Šv. 
bažnyčios.

Didžiosios savaitės apei-

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 the 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.

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.

the

Kings, to be consumed off the

180 Hoyt
LOUIS SCHWARTZ
St., Brooklyn, N.

No.

.... . v _ . , .. urooKiyn, <.gos tikrai sužavėjo maldi-|off the pr;

ninkus, ypatingai kitatau
čius. Tūkstančiai lankėsi lie
tuvių bažnyčioje, ypač ket
virtadienį ir penktadienį. 
Kun. Kidykas, jėzuitas, vi
są savaitę rekolekcijų pa
mokslais skelbė Dievo žodį.

NOTICE is hereby given that License 
L 565 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 183 Sterling Pl., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 

•emises. 
SIMON GOTTHEIMER 

Plaza Liquor Co.
Sterling Pl., Brooklyn, N. Y.

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 
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 Uta> 
L 40 has been issued to the 
to sell wine and liquor at retail Bįj 
tion 107 of the Alcoholic Beverage (J 
Law at 7219—18 Ave., Borough 
County of Kings, to be consumed g 
premises.

JOSEPH KOWALSKY 
Joe's Wine & Liquor Store 

7219—18 Ave., Brookin, I

’LjjU prieš sekmadie- 
‘Sės į paštą, pra- 

paaiškinimų, kodėl 
Jjjįsti i paštą prista- 
s Amerika” per vėlai 

dalintojus ir at-

183

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.

■179 72nd

NOTICE
L 401

Kings, to be consumed off

FRIEDA R. HERZ
St., Brooklyn, N.

the

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 5602 8th Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

5602 8th
HERZ LIQUORS INC.
Ave., Brooklyn, N.

is hereby given that License

the

No.

Seserys kazimierietės daug 
pasidarbavo bažnyčiai iš
puošti. Sunkesniuose dar
buose pagelbėjo Švento Var
do dr-jos vyrai A. Ivaš
ka ir Letkauskas. Džiau
giamės jų darbais. Varg. 
Kaprešiūnas turėjo su cho
ristais daug pasiaukoti, nes 
teko dažnai ir daug giedoti. 
Žodžiu, dėtos visos pastan
gos Kristaus prisikėlimo 
šventę iškilmingiausiai švęs
ti.

Klebonui kun. J. Lietuv- 
nikui mūsų parapijoje šios 
Velykos buvo 48-tos. Daly
vavo ir jis procesijoje, pa
siremdamas lazdele. Jo vei
das skaistus, primenąs ener
giją ir jo didelę veiklą pra
eityje. Per daugelį metų 
jis buvo vienas, atliko di
delius darbus, neturėdamas 
jokių atostogų.' Galėtų ir 
daugiau darbuotis, kad tik 
kojos būtų sveikesnės. Nors 
pamaldos Velykų rytą buvo 
ilgos, bet žmonės mielai da
lyvavo, nepavargo net vai
kučiai, procesijoje dalyvavę. 
Garbingas Kristaus prisikė
limas visus stiprino. Links
mas Aleliuja net skaudžiai 
kenčiančius suramino.

Prieš keliolika metų tur
tinga metodistų episkopalų 
sekta So. Bostone lietuvių 
tarpe įkurdino tūlą B. F. 
Kubilių. Pastatė jam saliu- 
kę su gyvenamuoju butu ir 
prie jos pridėjo lentelę su 
užrašu „First Lithuanian 
Methodist-Episcopal Church, 
B. F. Kubilius, Pastor.” Pats 
Kubilius ją vadino „žinyčia,” 
gi „Laisvės” koresponden
tai ją vadindavo „mulkiny- 
čia.” Ta sekta lietuvių tar
pe niekad neprigijo. Kaip 
teko girdėti, jos „parapijo
nų” skaičius nėra peršokęs 
rankų pirštų skaičiaus. Pats 
Kubilius mėtėsi 
cialistų ir prie 
sandariečių, kol 
pės pradėjo jo
kratytis. Mišri S. B. Lietu- 
tuvių Piliečių draugija jau 
senokai yra nutarusi Kubi
liaus į savo narių tarpą ne
įsileisti ir jam savo salės 
neišnuomuoti. Pagaliaus, jis 
prisiplakė prie buvusiojo 
„bendro fronto.” Kai rusų 
bolševikai pavergė Lietuvą, 
Kubilius išėjo kartu su penk- 
takojais, Stalino garbinto
jais. Šiems pasiūlė pakeisti 
savo vardą į Progresyvių 
Lietuvių Tarybą ir patapo 
jų neva lyderiu. Tuo vardu 
pradėjo ir radijo pusvalan
dį. Dabar su komunistams 
dirbančiu A. Kupsčiu zuja 
po lietuvių kolonijas ir į- 
staigas, rinkdami skelbimus 
savo radijui. Ir visa tai, 
rodos, daroma Maskvos nau
dai ir kruvinojo Stalino 
garbei. Bet Kubilių įkurdi
no ir jam algą moka Ame
rikos protestantų (Methodis- 
tų Episkopalų) sekta. Tą jų 
„žinyčią” Kubilius pavertė 
komunistuojančio elemento 
lizdu. Pats neperseniai nu
sipirko naują automobilį. Į 
jo „pamaldas” pradėjo lan- 

• kytis komunistai ir „vvelfa-

Čia daug kalbama apie 
Kalvarijų stočių statybą 
Marianapolyje. Būtų gera, 
kad kiekviena parapija pri
sidėtų. Tuo reikalu reiktų 
sušaukti katalikų susirinki
mėlius, kur būtų parenka
ma smulkių aukų. Prie baž
nyčios durų girdėjau mote
ris tariantis susidėti vienai 
stočiai įrengti; kitos žadan
čios vėliau duoti, kai karas 
užsibaigsiąs Europoje. Bet 
kam to laukti? Geriau duo-

K.ti dabar. J

SKAITYTOJŲ 
LAIŠKAI

NOTICE is hereby given that License No. 
L 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.

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.

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 826 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Bevei’age ~ 
Law at 6821 Ft. Hamilton Parkway, 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed off the premises. * 

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

Control 
Borough 
be con-

934—4th
LOUIS SCHACHER

Ave., Brooklyn, N. Y.

No. 
issued to the undersigned

is hereby given that License 
has been

NOTICE
I, 398 .... ____ ___ T_ ....
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 118 Prospect 
Brooklyn, 
off the premises.

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

Beverage Control 
118 Prospect Ave., Borough of 
County of Kings, to be consumed

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 60S 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. 
L 896 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at. retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 956 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off ’

956

the premises.
HIGHWAY LIQUOR CO. INC.
Kings Highway Brooklyn, N. Y.

No.NOTICE is hereby given that License 
L 1078 has been issued to the undersigned 
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
1128 Rockaway Parkway, Brooklyn, N. Y.

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.1747 Pitkin

NOTICE is 
L 493 has

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., 
Brooklyn, County of Kings, to 
off *

193

the premises.
' SADIE GOLDMAN
Union Wine & Liquor 

Columbia St.,

Borough of 
be consumed

Store 
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 King?, to -be gonyun.ef 
premises.

MORRIS GARFINKEL 
Morris Liquor Store 

St., Brooklyn, N.887 Fulton

hereby given that License No. 
been 

to sell wine and 
tion 107 of the 
Law at 4812 
Brooklyn, County 
off the premises. 

HARRY 
Third Ave.,

issued to the undersigned 
liquor at retail under Sec

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

4812
T. DUNWORTH

Broklyn, N. Y.

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 107 of the 
Law at 76 St. 
Brooklyn. County 
off the premises.

EAGLE 
Marks Ave.,76 St.

SPIRITS CORP.
Brooklyn, N.

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 Beverage Control 
Law at 788 Grand St., Borough of Brooklyn. 
County of 
premises.

Kings, to be consumed off the

788 Grand

ANTHONY ROSSI
Rossi Food Products

St., Brooklyn, N.

No.NOTICE is hereby given that License 
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.

Broadway 
Kings, to

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

MORRIS
754 Broadway,

ROSS
Brooklyn, N. Y.

Širdingiausias ačiū „Ame
rikos” leidėjams, kad nesu- 
stabdėt laikraščio, nors pre
numeratos atnaujinimo lai
kas ir praėjo. Ačiū, kad ir 

atsilyginti. Aš 
buvau kiek sko- 
praeitą pusmetį, 

tai atsilyginu. Aš

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

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

neraginot 
jums dar 
linga už 
tad ir už 
labai mėgsta skaityti „Ame
riką,” kurioje labai daug 
rašoma apie pavergtą mūsų 
tėvynę Lietuvą. Labai ma
lonu, kad taip daug žinių 
paduodate. Tegyvuoja laik
raštis „Amerika” ilgiausius 
metus.

Z. Žekienė.

Siunčiu prenumeratos mo
kestį ir labai dėkoju, kad 
palaukėte tokį laiką. Ge
riausio jums pasisekimo.

F. Kalinauskienė.

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 Tin rd 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.

pašto vado.vy-
^jja nusiskundimų
’’■'įvairių vietų, todėl

has been issued to the jįjprHSODie VISUS £61 b. 
wine and liquor at retail mį| 7. nlUlIPŠti ITHimS 

the Alcoholic Beverage į tįsį® PriU1Wl 1HUIH»

NOTICE is hereby given that 
L 797 1 ...............................
to sell wine i 
tion 107 of t 
Law at 4322 8th Ave., Borough of 
County of Kings, to be consunaj įjj 
premises.

MARX WOLFSON & SOX 
NOTICE is hereby given that License No. į 4322 8th Ave., 
L 517 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 715 Fulton St., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

ISIDOR RAND
Fulton Wine & Liquor Store 

715 Fulton

NOTICE is 
L 424 has

the

St., Brooklyn, N.

No.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 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.

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

107 of the Alcoholic Beverage Control 
Fulton St., Borough of Brooklyn, 
Kings, tp be consumed off

976 Fulton

NOTICE is 
L 1370 has 
to sell wine 
tion 107 of

the

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 

Law at 245 Graham Ave., Borough of
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HYMAN BERGER
Ave., Brooklyn, N. Y.215 Graham

NOTICE is 
L 1369 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 2

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

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

BENNETTS, INC.
Ave., Brooklyn, N. Y.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 
been issued to the undersi

Kings, to be consumed off

No.

the

8702 5th
HILLY AVRUTIS

Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License 
L 86 has been issued to the undersigned

No.

j kiek pavėluotas „A-
—klyB'1 ifcs’ pristatymas. Už 
. . . . . įįą iš anksto nuo

ki dėkojame.
NOTICE is hereby given that Li®,| 
L 51 has been issued to the 
to sell wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Beverage į 
Law at 44 Hoyt St., Borough et Bsį 
County of Kings, to be constmed į I .„.mnmmn 
premises. -------------- JįiSIš LIETUVOS

M. WERTHEIMER, INC. .
44 Hoyt St., Brooklyn, y

NOTICE is hereby given that Ltej AmOrikOS SKaity- 
L 150 has been issued to the msfeiį P*., 
to sell wine and liquor at retail igfei , .Mpita S3Vait6 ETclVO 
tion 107 of the Alcoholic Beverage (į I * ■« t ' 4-.
Brooklyn, 
off

300

300 Wyckoff Ave., Domį 
County of Kings, to be ttsj 

the premises.
SAMUEL FEINFERG & JULIUS 

HEILWEIL 
King Liquor Co.

Wyckoff Ave., Brooklyn.!

(jolio laišką iš Lietu
kas kelionėje iš- 

jnet keturis mėnesius; 
p Palestiną, kur jis

NOTICE is hereby given that Li®, , .(idarVtaS anglų CCU- 
L 60 has been issued to the inta, _1 '
to sell wine and liquor at retail tie . hį$K0 aUtOFiaUS Var- 
tion 107 of the Alcoholic Beverage • ... . .
Law at 519 Franklin Ave., .^fckelbiame del visiems 
Brooklyn, County of Kings, to be ®s , ,, 
off the premises. m mHaSClU.

ISAAC KAMINSKY r
Brevoort Wine & Liquor Store, In-------

1965 Franklin Ave., Brooklyn, I ..... -

delbiame dėl visiems 
jį priežasčių.

NOTICE is hereby given that Licet 
L 66 has been issued to the rnfaį 
to sell wine and liquor at retail w2e 
tion 107 
I,aw at 
Brooklyn 
off

ir draugai. Spėju,
me ana liquor at iwi „ ,, ,
of the Alcoholic Beverage t« jj$ nont ZlDOtl HDIC IHU- 
450 St. Johns Pl., Korea . T

, County of Kings, to be egg IjyQj gyVfiniDUI. JUIHS 
premises. °

BARNET JAVITZ
St. Johns Wine & Liquor Store, h

Johns PL, Brooklyn,!

the

St.

NOTICE is hereby given that Liesa 
L 642 has been issued to the anta 
to sell wine and liquor at retail mfe 
tion 107 of the Alcoholic Beverage_(į 
Law at 425 Sutter Ave., I 
County of 
premises.

suprasti, bet su 
sužinosite ir gerai pa- 
> suprasite, kaip mes 

suspausti ir kokio
1C DeVcraKc vi i 11“

_____ _____ Borough oi Bni JJJO CIS SUlSUK61116.
Kings, to be consumed ė

425 Sutter

merikieciai, nepagalvo-
JACOB WAGNER , . ,
Ave., Brooklyn, i jfc gyvenimas galėtų
hereby given that Lica, jttllVOje. MŪSU SV6H- 

been issued to the undei L> . ■ j • 
and liquor at retail virto raudoną; a

‘' 'lie Beverage Q , , , . .
Borough of^Bre ,Mlaisves ir priespau-

NOTICE is 
L 1327 has 
to sell wine ___
tion 107 of the Alcoholic Beverage_ 
Law' at 6415 18th Ave., L----- ...
County of Kings, to be consumed 
premises.

VALENTINO.j l« .v’ sell, wine and liquor at retail under Sec- ___
d of. tth. tion O1 the Alcoholic 'BSVernfftT Control 6415 18th Ave.,

Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

NOTICE is 
L 859 has ___  . __
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 10 4th Ave., 
County of Kings, to 
premises. 
G & S Depot Wine 
10 4th Ave.,

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.

TROVATg^ 
Erooklyi, rėsime badą. Prieš

Borough of Brooklyn, 
be consumed off the

& Liquor Store Ine. 
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. 
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.

6017 3rd

NOTICE

ISIDORE FRUCHTMAN
Ave., Brooklyn, N. Y.

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

to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 9314 3rd Ave., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to 
premises.

be consumed off the

9314 3rd
HENRY 

Ave.,
HARDE

Brooklyn, N.

is hereby given that License 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 CORF. 
903 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

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

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

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 the premises.

SOL SPRUNG 
Wilson Ave. Wine & Liquors

582 Wilson Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
L 52 has been issued to the undersi

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.

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 

Borough of 
be consumed

No.
---- ----- . — --------- jgned 

to sell wine and liquor at retail undei- Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 311 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off '

311

the premises.
FRANCES GRAF 

Sea Reach Liquor Store 
Kings Highway, Brooklyn, N.

Law’ at 659 Rogers Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

659

the premises.
PHILIP BERMAN 

Rogers Wine & Liquor
Rogers Ave., Brooklyn,

Co.
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

NOTICE 
L

No.

the

ANTON BERGER 
Bay River Wine Co. 

Ave., Brooklyn, N.

is 
1143 has 

to sell wine 
tion 107 of 
Law at 131 
Brooklyn, County of 
off the premises. 
JOS. M. BONOMO

Joseph A. 
Driggs Ave.,

No.

131

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

Driggs Ave., Borough of 
Kings, to be consumed

& CATHERINE KUHL 
Kuhl & Co.

Brooklvn, 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 Alcoholic Beverage Control 
Law at 6813 Fourth Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
off the premises.

FRED W. & "WILLIAM C.
Drewes Bros.

6813 Fourth Ave., Brooklyn, N.

Borough of 
be consumed

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 w'ine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law’ at 264 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off '

264

the premises.
SAMUEL DINNERSTEIN 

Manhattan Liquor Store
Grand St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 277 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor 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.

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

SCHMUCKLER’S WINE & LIQUOR 
STORE INC.

990 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

_L. -

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

ALBERT R. GLAUB1NGER & 
SAMUEL SCHWARTZ 
Bay Ridge Liquor Co.

8525 4th Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License ___
L 749 has been issued to the undersigned 
to sell wine nnd liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law nt 35 5th Ave-, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off 
premises.

MARGARET BARTON 
Michael McLoughlin

35—5th Ave., Brooklyn, N.

No.

the

NOTICE is hereby given that Li®aJplU!lllS ZRd6]0 VISIKUS 
L 253 has been issued to the mdesfc\. • i • j_
to sell wine and liquor at retail lllUlJ IT 1H1SV§, 0 QR" 
tion 107 of the Alcoholic Beverage (ft .i .• dmdrX 
Law at 2841 Church Ave., SllDlcl. SH-UKC Dll"
Brooklyn, County of Kings, to te rsfc 
off the premises.

HARRY CHANIN—IRVING SAIM 
AARON CHANIN 

illies AVine & Liquor Store 2_,. noDrcj rli
2841 Church Ave., BrooWyk I ® pHtyS U1“

te. kad ponų nebus, 
fe pasirodė kitaip —

hereby given that Utcs’ S pODHl Valdžioje, jl6 
,hS itSS ŽiŽI >bir leidžia įsakymus.

«SS?" frS! “ “CT. nereikia

NOTICE is 
L 147 has 1 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 1836a _____ _ _ —
Brooklyn, County of Kings, to be 
off the premises.

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.

SUMPTER WINE & LIQUOR STOK’ j., UJ ;:p nnn„: 4-nn4 
1836a Fulton St., Brooklyn. 1 "4J1“ pOUai, IUUJ 

fe Turi sakyti „drau- 
1 o ponų nesą... Tik 

tinginiai tos ponystės 
ir varžos tais tur-

i Nė vienas ūkininkas 
ti nuosavybės. Kas tu- 
fdaugiau 30 hektarų, 
fe ir visus didžiuo- 
ifa surašė, išdalino. 
Irisai atimti klebonijų 
I bažnyčias aprašė. 
I mokėti, jei norėsim 
R Ką įtarė smetoni- 
M tuoj į kalėjimą, 
fe nė menkiausio žo- 
Įprasitarti, kad bus blo- 
I Buvo žmonių, kurie 
®je džiaugėsi, bet da- 
pilisi, bet per vėlu.

NOTICE is hereby given that Liees . 
L 164 has been issued to the miš I 
to sell wine and liquor at retail mte 
tion 107 of the Alcoholic Beverage fe 
Law at 1551 Fulton St., Bores! 
Brooklyn, County of Kings, to be Kta®. 
off the premises.

STUYVESANT LIQUOR SHOP Ejį 
St., Brooklg, X-W1551 Fulton

hereby given that Liter 
been issued to the mdsšĮ 
and liquor at retail un<feI 

... the Alcoholic Beverage M 
2916 Stillwell Ave., BoreįjF

NOTICE is 
L 1507 has 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at __ ____ ... ____
Brooklyn, County of Kings, to be rea 
off the premises.
STILLWELL WINE & LIQUOR 00..U 
2916 Stillwell Ave., Brooklyn, S

NOTICE is hereby given that Lltea jp 
L 651 has been issued to the 
to sell wine and liquor at retail iritlf 
tion 107 of the Alcoholic BeverageftSg 
Law at 780 Nostrand Ave., Bored 
Brooklyn, County of Kings, to be ttcsB 
off the premises.

ABRAHAM FELDMAN I 
780 Nostrand Ave., Brooklyn. ‘ ■

NOTICE is hereby given that Litas 
L 1180 has been ___ 2 ~ 2- —
to sell wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Beverage Cj 
Law at 4819 
Brooklyn, County of Kings, to be 
off the pre^1p^jAMIN SpANTER ^fekvienas buvom sa- 
4819 13th Ave., Brooklyn. K

issued to the

13th Ave.,

Tel.: 3 -4747

Dr. M. J. CO LN El
(Aukštakalnis)

M Jei turėjai litą, 
dirbai, galėjai pasi- 
1 o dabar nebegauni, 
ri. Rusų kariuomenės 

' miesteliai; jie tik per- 
ir neša į savo pu-

148 Grand Street 
Waterbury, Conn.

Vartojam SaulSs SplnduM 
Diathermy, Ir kitus moders^ 
kus išradimus nuo aukite 
žemo kraujo spaudimo, vidu^
Ir širdies Ilgu. Reumate ■ 
Tonsils Ir odos Ilgų, su gerta = 

pasekmėm.

PAVASARI (
the

GRAŽI PR(

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

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

Tel. HArrison 6 -1693
Beverage Control

Borough of

B. J. Shawkouis
(Ašakūnas)

v.

Rengi:
SV. JURGIO PARA]

idicnj, Balandži

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 
Law at 329 
County of 
premises.

Beverage Control 
Smith St., Borough of Brooklyn, 
Kings, to be consumed off

GRABORIUS - 
BALZAMUOTOJAS

KNAPP’S M
Bedford Avenue,

the
Šokiams Gros J<

329 Smith
MAX WO LIN

St., Brooklyn, N.

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., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

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

Laisniuotas New Yorko 
ir New Jersey valstybių 

i i

ir Jo Radio

310 John Street

Harrison, N. J.

’•igimas Pasirinktinas
g Iš anksto 75c
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lersigned 
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Control 
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N. Y.
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Control 
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, N. Y.

mse No. 
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ider Sec-

Control 
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Balaridžio - Adlį i
---—-=ssMndžio - April 18 d„ 1941

NOTICE is hereby give-. [ 
L 451 has been issued to“* I 
to sell wine and liquor į? W 
V°n 1°7 ‘h* AlXfe M
Law at 90 Henry St 1LM. 
County of Kings, to 
premises.

CRANLYN WINE A Ih. 
90 Henry St, *

7“ 9hereby givaY 
L 1448 has been isued u 7

ETOS ŽINIOS
AMERIKA

, N. Y.

snse No. 
icrsigned 
ider Sec-

Control 
ough of 
jonsumed

, N. Y.

ense No. 
iersigned 
ider Sec-

Control 
ough of 
consumed

— isued to į? 
to Bell wine and liquor u ? tion 107 of the Alcohol“ I? 
Law at 1552 Myrtle A»' 
Brooklyn, County of KhaA 
off the premises.

SYDELL Uttr 
1552 Myrtle Ave.,

NOTICE is hereby gfrįį> 
L 7 3 has been issnwt ..
1 
1 
Law at 616 Flatbush’“'!^ 
Brooklyn. Counts nf v:_ ’

tintojų IR skaity
tojų DĖMESIUI

N. Y.

ense No. 
dersigned 
ider Sec-

Control 
Brooklyn.

off 'the

NOTICE is hereby gi^7 .skutirilU laiku SUSllaU- 
W^sei^wine^and^rttl ie nemažai nusiskundi- 
iZ Tt kad kai kur „Amerika”
ofTth^’prS. unama prieš sekmadie- 

______ p.ati?wtaeCA4^ Kreipėmės 1 Paštjb Pra" 
mi paaiškinimų, kodėl 

anksti į paštą prista- 
, „Amerika” per vėlai 
<ia platintojus ir at- 
s skaitytojus.

Ufcooklyno pašto vado.vy- 
,geidauja nusiskundimų 
iš įvairių vietų, todėl 

Honei07'Vof thed Atohoik^1^ Pašome visus gerb. 
dtojus pranešti mums 
ikais laiškais, pažymint, 
ir kiek pavėluotas „A- 

:os” pristatymas. Už 
talką iš anksto nuo-

Patio Wine 4 Uto P 
616 Flatbush Ave., j' 

NOTICE is hereby given~tu i 
L 40 has been issued to • ® 
to sell wine and liquor u ? 
tion 107 of the Alcoholic C 
Law at 7219—18 Ave., 
County of Kings, to be 
premises. “

JOSEPH KOWr 
Joe’s Wine i I 

7219—18 Ave.,

NOTICE is hereby given s, 
L 797 has been issued to 
♦ a coll wino onrl Iwtoa. *

Law at 4322 8th Ave., Bon-, >• 
County of Kings, to ber'. * 
premises.

MARX WOLFSOX i 
4322 8th Ave., t!

No.

e 
, N.

ense 
dersigned
ider Sec-

Control 
ough of 
consumed

E. INC.
N. Y.

ense No. 
dersigned 
ider Sec-

Control 
Brooklyn, 

off 'the

No.anse 
dersigned 
ider Sec

Control 
ough of 
:onsumed

ense No. 
dersigned 
ider Sec- 
> Control
ough of
consumed

. N. Y.

:ense No.
idersigned
nder Sec-
e Control 
Brooklyn.

1 off the

. N. Y.

cense No.

O

St., Brooklyne. Palaidota ba
landžio 14 d. 11 vai. ryto. 
Švč. Trejybės kapinėse. Li
ko nuliūdę sūnūs Jonas ir 
Petras, duktė Stela ir žen
tas Petras Ivanauskas. Pa
tarnavo grab. S. Aromiskis.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5674 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 575 Johnson Ave., Borough' of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 239 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 5416—16th Ave.. Borough of
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROCCO SCALI,
5416—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

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

gaila, kaip šis žilagal- 
Vyčių Tėvas primena, 
mes taip apleidžiame 
tautišką dirvą, kad

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

ANDREW TURAUSKAS
49 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1494 has been Issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
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 License No. 
RL 1450 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 139 Patchen Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MORAN '
139 Patchen Avenue, Brooklyn, N. Y.

LICENSES
WHOLESALE & RETAIL

BEER, WINES & LIQUORS
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 the 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 Greene Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kinps, to be consumed 
on the premises.

JOHN JOSEPH CARR
17 Greene Ave., 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 the premises.

ANTHONY TAUTKUS
73 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 46 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con-

I trol Law at 790-792 Broadway, Borough of 
i Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on thi? premises.

LORRAINE CATERING CO., INC. 
790-792 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
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.

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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1379 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 52 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHESTER BONETSKI
52 Meserole Ave., Brooklyn, N. Y.

kuri tiek daug žada lietu
vių tautai, nes pas juos 
daugiau, negu kitose šių die
nų organizacijose, randama 
gyvo įdomavimosi lietuvy- 
vės klausimu, meilės ir pri
sirišimo prie savo kalbos ir 
tautos istorijos ir tradicijų. 
Bet 
vis 
kad 
savo
mūsų tėvai, mūsų vadai kai 
kur net didžiausiu pasiau
kojimu darbuojasi praplėsti 
kurios nors airių organiza
cijos mintį ir dvasią, o tuo 
tarpu grynai lietuviška or
ganizacija, kaip Lietuvos 
Vyčiai, su skyriais po visą 
Ameriką, su savo mėnesiniu 
žurnalu, su savo sportinin
kais, vaidintojais, kalbėto
jais, negauna net pritari
mo. Mykolas Norkūnas yra 
karštas lietuvybės gynėjas 
ir dėlto jis Vyčiams, jų 
puotoje, yra laukiamas sve
čias. J.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 491 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage 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. 
RL 6277 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail unfer 
'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.

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

44 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 SLIKAS 
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
trol Law at 95 Bedford Ave., Borough of 
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 5005 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and iiquor at retail under 
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.

sę. Jau nė už pinigus nebe- 
gauni, ko norėdamas, jau 
beveik tuščios krautuvės. 
Pas mus rusų karių dar nė
ra, bet Skuode, Telšiuose ir 
kituose miesteliuose pilna, 
kaip košės. Mes žiūrim į 
vakarus ir laukiam, kad kas 
nors mus išvaduotų iš tos 
raudonųjų rankos. Bijom to 
kaukaziško gyvenimo.

, „Šiandie dar valgom,
ryt nežinom kaip bus. Jūs, 
amerikiečiai, supraskit, kaip 
dabar esam apdovanoti vi
sokiais patogumais. Turim 
civilinę santuoką, nebereikia 
Bažnyčios krikšto. Tie, ku
rie to laukė, dabar džiau
giasi, bet kas tiki į Dievą, 
tam baisu pagalvoti. Širdį 
labai skaudu visa tai ma
tant. Kunigai kenčia, kiti 
išsislapstė. Mūsų klebonas 
nuo liepos 14 balsavimo ne
sirodo, kažin kur pasidėjo. 
Vienuolynai atimti rusų ka
riuomenei, vienuoliai atleis
ti. Tai toks šventos Lietu
vos gyvenimas; liko raudo
noji šalis. Sudiev.”

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 
Eaw 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. 
RL 1786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 863 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

K. M. & S. TAVERN, INC.
863 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1713 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor 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. 
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 hereby given iį 
L 51 has been- issued to -, 
to sell wine and liquor n 
tion 107 of the Alcoholic C • 
Law at 44 Hoyt st. ai dėkojame. 
County of Kings, to be į 
premises. 

M. WERTHEIME 
44 Hoyt St., 

NOTICE is hereby given jį 
L 150 has been issued to
to sell wine and liquor u į 
tion 107 of the Alcoholic L-. 
Law at 300 Wyckoff 
Brooklyn. County of Kings, 
off the premises. 

SAMUEL FEINFEBGi 
HEILWHl 

King Liquor 
300 Wyckoff Ave., i. 

NOTICE is hereby gira į 
L 60 has been issued to į 
to sell wine and liquor it» 
tion 107 of the Alcoholie į. 
Law at 519 Franklin An. 
Brooklyn. County- of Kings, į 
off the premises.

Brevoort Wine 4 UjTJ* r
— ------------------ ------- f ; -----------------------

|iki mylimieji mūsų 
. ir draugai. Spėju, 
s norit žinoti apie mū- 
tuvos gyvenimą. Jums 

st. Johns“webt i^; inkų suprasti, bet su 
—* sužinosite ir gerai pa- 

^^-^^^a^be^nTssuŠ^to'įp suprasite, kaip mes 
suspausti ir kokio 

mo čia
nerikiečiai, nepagalvo- 
 Dks gyvenimas galėtų 

įietuvoje. Mūsų šven- 
tuva virto raudonąja 
, nelaisvės ir priespau- 
limi. Jeigu taip ilgai 

j) urėsime badą. Prieš 
imus žadėjo visiems

, ŠKAS IŠ LIETUVOS HARRISON-KEARNY, N. J.
£pas „Amerikos” skaity- 

praeitą savaitę gavo 
‘brolio laišką iš Lietu- 

Laiškas kelionėje iš- 
net keturis mėnesius; 
er Palestiną, kur jis 
atidarytas anglų cen- 

£ Laiško autoriaus var
lį skelbiame dėl visiems 

priežasčių.
Brpvnnrt Wine & Tjamt *• x ~

1965 Franklin Ave.,

NOTICE is hereby given į 
L 66 has been issued to t, 
to sell wine and liquor a & 
tion 107 of the Alcoholic V 
Iaw at 450 St. Johns R, 
Brooklyn, County of Kings, a 
off the premises.

. BARNET JAVlr

450 St. Johns PI.,

Į VYČIŲ IŠKILMES LAU
KIAMA TOLIMŲ SVEČIŲ

Į Lietuvos Vyčių New 
York-New Jersey apskri
ties 25 metų sukakties pa- 

rengiasi atvykti 
tolimų kolonijų, 

komisija jau ga- 
kad jubiliejiniame 
balandžio 26 d.,

ndersigned 
mder Sec-j 
e Control 
rough of 
consumed

INC.
i, N. Y.

cense No. 
ndersigned 
sale under 
rage Con
nrough of 

consumed

tS INC.
i, N. Y.

Icense No. 
undersigned 
under Sec- 
re Control 
trough of 

consumed

to sell wine nnd liquor it ® 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 425 Sutter Ave., Bsę 
County of Kings, to be tts 
premises. ».

JACOB WAGNE 
425 Suttgr Ave.,

NOTICE is hereby given th 
L 1327 has been issued to th 
to sell wine and liquor it it 
tion 107 of the Alcoholic fe 
Law at 6415 18th Ave., Baį 
County of Kings, to be re! 
premises.

VALENTINO TW 
6415 18th Ave.,

NOTICE is hereby given th
L 253 has been issued to s į . ...
to sell wine and liquor it n: laimę IP laiSVę, O da- 
tion 107 of the Alcoholic Il- 
Law at 2841 Church An.
Brooklyn, County of King;, t 
off the premises.

HARRY CHANIN—IKVlXf 
AARON CHAKJ 

Willies Wine & Li"r
2841 Church Ave., Br

NOTICE is hereby given 
L 147 has been ' _
to sell wine and liquor it is 
tion 107 of the 
Law at 1836a _
Brooklyn, County of Kings, t 
off the premises.

sulaukėme.
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Hotel Winfield Scott, Eliza
beth, N. J., žada būti ir jo 
dalyvius pasveikinti L. Vy
čių 
nas 
čiai 
tik 
do,

n, N.
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indersigned 
under Sec- 
ge Control
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No.
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NOTICE is hereby given that License No. 
L 1615 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 598—600 Atlantic Ave., 130 Flat
bush Avenue, Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed off the 
premises.

JOHN McLOUGHLIN 
McLoughlin Bros. 

598—600 Atlantic Ave., 
130 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1526 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine land 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 be consumed 
on the premises.

SOPHIE LACHTARA, ADM. 
of Estate of Anthony Lachtara

85 North 7th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1661 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 440 17th Street, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DANIEL LANAHAN
440 17th Street, Brooklyn, N. Y.

Vyčių Veikla
L. Vyčių 90 kuopai ba

landžio 26 d. bus ypatingai 
svarbi. Tą šeštadienio va
karą, Elizabeth, N. J. Hotel 
Winfield Scott, specialėmis 
ceremonijomis dešimts šios 
kuopos nenuilstančių dar
buotojų bus paaukštinti į 
Ketvirtą Laipsnį. Tai yra 
aukščiausias laipsnis, kurį 
Vyčiai savo nariams gali su
teikti. Po šio vakaro Har- 
rison-Kearny kuopa turės 
daugiau Ketvirto Laipsnio 
narių, negu bet kuri New 
York-New-Jersey apskrities 
kuopa.

Gal dėlto ši kuopa taip 
džiaugsmingai rengiasi da
lyvauti balandžio 26 d. ap
skrities bankiete ir šokiuo
se. Bilietų jau nemažai iš
platinta ir kuopa 
zervuoti specialų 
stalus vien tik 
Kearny svečiams.
bus linksmas ir įspūdingas 
vakaras, bet 90 kuopai tai 
bus

NOTICE is hereby given that License No. 
L 516 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 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 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. 
GB 12221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
30-08 Glenwood Rd., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed -off the 
premises.

JAMES LONG 
30-08 Glenwood Ave., Brooklyn, N. Y.

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 1541-43 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.

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 
7n the premises.

GEORGE BARANAUSKAS
55 Hudson Ave., Brooklyn, N. Y.

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.

GIUSEPPE ESPOSITO
112 Jackson Avenue, 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 1467 has been issued to the undersigned 
to sell beer, 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
51 Kent Ave., Brooklyn, N. Y.

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
29 Rock St., 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 
Ijiw 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. 
RL 1563 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4304 Avenue D, Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CORNELIUS CAREY & 
RUPERT KINZELMANN 

BOB’S & NEIL’S
4304 Avenue D. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1411 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
1785 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that I,icense No. 
EB 3151 has been issued to the undersigned 
to sell beer at retail under Section 107 of 
the Alcoholic Beverage Control Law at 
1645 St. Johns Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kings, to be consumed on the 
premises.

WILLIAM MAYROWITZ
1645 St. Johns Pl., Brooklyn, N. Y.

mario re- 
stalą ar 

Harrison-
Visiems

NOTICE is hereby givtn that License No. 
L 69 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liqjior 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.

drauge su jais New 
apylinkėj jaunimo 

darbavosi. Vytis An- 
dabar gyvena Pitts- 

Vyčių vakarienės
Brooklyno Lietuviai Graboriaiską atima. Šaukė mi- 

se, kad ponų nebus, 
ir pasirodė kitaip — 
le sėdėję patys di- 

1 ponai valdžioje, jie 
ir leidžia įsakymus, 

kunigų, nereikia 
nei Dievo. Už pa- 
kad jie ponai, tuoj 
Turi sakyti „drau- 
ponų nesą . . . Tik 

nginiai tos ponystės 
ad ir varžos tais tur- 
Ne vienas ūkininkas 
nuosavybės, 

iv u nvn 13 nereuy given s ■ . o A
L 1507 has been issued to 5 laUgiaU <j(J 

odi -™s— an(] liquor at rc . _ .
the Alcoholie F IHIC W VISUS 

kius surašė, 
off the premises.
stillwell wine & ucpsai atimti 

bažnyčias 
mokėti, jei 

. Ką įtarė 
tą tuoj į 

na nė menkiausio žo-

issued to 5 .
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Fulton SI

SUMPTER WINE & LIQUOifcu
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NOTICE is hereby given th 
L 164 has been issued to : 
to sell wine and liquor it re 
tion 107 of the Alcoholic Be 
Law at 1551 Fulton Sc. 
Brooklyn, County of Kings,', 
off the premises.

STUYVESANT UQUOB 
1551 Fulton ’ 

NOTICE is 
I 
to sell wine 
tion 107 of 
Law at 2916 Stillwell Au. 
Brooklyn, County of Kings,)

St., t

hereby given Ė

and liquor it ic ■.

Kas tu- 
hektarų, 
didžiuo- 
išdalino. 

klebonijų 
aprašė, 

norėsim 
smetoni- 

kalėjimą.

2916 Stillwell Avg.. fc

NOTICE is hereby given til 
L 651 has been issued to : 
to sell wine and liquor it « 
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 780 Nostrand An- 
Brooklyn, County of King;,' 
off the premises.

ABRAHAM FEL3
780 Nostrand Ave., j; pasitarti, kad bus blo-

NOTICE is hereby given ti 
L 1180 has been issued to - 
to sell wine and liquor it s > 
tion 107 of the Alcoholic F 
I-aw at 4819 13th A«- 
Brooklyn, County of Kinp- - 
off the premises.

BENJAMIN SB'- 
4819 13th Ave., r

the

Y.

y •*. 
the

>klyn, N. Y.

License No. 
undersigned 

ii under See
page Control

Borough of 
be consumed

CH 
aklyn, N. Y.

No.

Te!.: 3-4747

Dr. M. J. COV
(Aukštai

148 Grand SffL 
Waterbury, ft

Vartojam Saulės S 
Diathermy, ir kitui ’ 
kus Išradimus nuo i ' 
žemo kraujo spaudi' 
ir širdies Ilgu.
Tonsils ir odos Ilgu1 '

1 pasekmių

Buvo žmonių, kurie 
e džiaugėsi, bet da- 

lilisi, bet per vėlu, 
kiekvienas buvom sa
mi. Jei turėjai litą,

-dirbai, galėjai pasi- 
o dabar nebegauni, 

i. Rusų kariuomenės 
liesteliai; jie tik per
są ir neša į savo pu-

ŠV. JURGIO

Tel. HArrison6-

B. J. Shav
(Ašakur-

GRABORI^
BALZAMO^

centro pirm. inž. Anta- 
Mažeika. Apskrities Vy- 
laukia p. Mažeikos ne 

kaip savo vyriausio va- 
bet "taip pat kaip savo

gero draugo, kurs per daug 
metų 
Yorko 
tarpe 
tanas
burghe.
proga jis žada atvažiuoti į 
savo senąją darbo dirvą 
drauge su žmona, kuri taip 
pat yra karšta tautietė, 
Trečio

Taip 
Garbės 
Vyčių 
kūnas, 
minėjo 
ną,

karšta
Laipsnio Vytė.
pat yra gandų, kad 
Narys ir Lietuvos 

tėvas Mykolas Nor- 
kurs pereitą gruodį 
savo 71 gimimo die- 

atkeliaus iš Lawrence, 
Mass. Vytį Norkūną L. Vy
čių organizacijos nariai su 
meile ir pagarba vadina sa
vo Tėvu, nes jis buvo vie
nas pirmųjų, kurie padėjo 
šiai jaunimo organizacijai 
pamatą jau beveik prieš 30 
metų ir per visą tą laiką 
jis skaito savo pareiga jau
nimo veikime dalyvauti. Ne
kartą p. Norkūnas su šird
gėla yra nusiskundęs, kad 
taip mažai dėmesio kreipia
ma į lietuvių jaunimo orga
nizavimo problemą. ,,. 
mas — tautos ateitis, 
dažnai visų vartojamas 
kinys, bet išrodo, kad 
mirštame apie ateitį.

Lietuvos Vyčiai yra 
veik vienatinė organizacija,

Rengia
PARAPIJOS CHORAS

istorinis įvykis.

Balandžio 10 d. mirė 
tanas Morkys, 52 m. 
žiaus, gyvenęs 86 E. 49 
Brooklyne. Palaidotas 
landžio 12 d., Šv. Jono
pinėse. Patarnavo Shalins- 
Šalinsko laidotuvių biuras.

An- 
am- 
St., 
ba- 
ka-

Balandžio 10 d. Kings 
County ligoninėj mirė Elž
bieta Kasilionis, 90 m. am
žiaus, gyvenusi 168 No. 4th 
St., Brooklyne. Velionė pa
laidota balandžio 15 d., po 
pamaldų Angelų Karalienės 
parapijos bažnyčioj, į šv. 
Jono kapines. Patarnavo gra- 
borius Juozas Garšva.

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 
Law’ 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 be 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.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5981 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 64 Meserole Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

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 882 Manhattan Av., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES PANTELEAKIS (Pallas Rest.) 
882 Manhattan Ave., 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 be consumed 
on the premises.

JOHN KOLASINSKI 
The Old Oakland Tavern

387 Oakland St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 908 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 315 Smith St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT J. BOUNO 
Vincent’s Pizzeria & Restaurant

315 Smith Street, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1613 has 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 the premises.

MAY T. IIASSEIAI ANN 
(Hay’s Road House) 

(Estate Harry A. Hasselmann)
1823 Ocean Ave., Brooklyn, N. Y.

Jauni- 
” yra 

sa- 
pa-

be-

tadienį, Balandžio-April 19, 1941
| KNAPP’S MANSION
Bedford Avenue, Brooklyn, N. Y.

Laisniuotas 
ir New Jersey 

, i.

310 Johniga; Is anksto 75c 
Harrison, 1*''

ir Jo Radio Orkestras
įrengimas Pasirinktinas Pradžia 8 v. v

Prie durų $1.00

!■ o

Balandžio 10 d. Kings 
County ligoninėj mirė Henry 
Roth, 70 m. amž., gyvenęs 

1134 Scholes St., Brooklyne. 
Palaidotas balandžio 14 d. 
Patarnavo grab. Matthew P. 
Ballas-Bieliauskas.

Balandžio 9 d. Bushwick 
ligoninėj mirė Antanas Ge- 
venas, 64 m. amžiaus, gy
venęs 880 Madison St., Broo
klyne. Palaidotas balandžio 
12 d. Šv. Jono kapinėse. Pa
tarnavo grab. Matthew P. 
Ballas-Bieliauskas.

Balandžio 10 d. Brooklyn 
Paracie ligoninėj mirė Pau
lina Merrit-Merkevičiūtė, 38 
m. amžiaus, gyvenusi 29 El- 
dert St., Brooklyne. Palai
dota balandžio 14 d. Švč. 
Trejybės kapinėse. Liko tė
vai, dvi seserys, 3 broliai 
ir kiti giminės. Patarnavo 
grab. Juozas Le Vanda-Le- 
vandauskas.

Balandžio 10 
County ligoninėj 
lė Adomavičienė, 
žiaus, gyvenusi

d. Kings 
mirė Ade- 
59 m. am- 

260 So. 1

NAMUS GERAI PIRKTI
ARBA GREITAI PARDUOTI

Ir visokios apdraudos - insurance reikaluose sutau- 
pinti pinigu jums padės tuose reikaluose pilnai 

pasiruošęs ir patyręs brokeris —

JOS. P. MACHULIS
86-56 — 85th Street Woodhaven, N. Y.

Tel. Virginia 7-1896
0---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ■■------------------------------------------------------------- E

0---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

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

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

JŪS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičiu Krautuvėse

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

B------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------B

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Grabo rius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Avė.,
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue 
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y.

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

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Šalinskas)

Laisniuotas Graborius
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue

Brooklyn, N. Y.

Estate of A. J. Valantiejns
VERONICA R. VALANTIEJUS

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT

54 - 41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



LABOR LYCEUM SALĖJE

“Amerikos” Pavasario BALIUS
ATVELYKIO SEKMADIENĮ

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

Visi kviečiami ruoštis dalyvauti šioje nepaprastoje $ 
pramogoje. |

$ ' \

S

PASKUTINIS PAKVIETIMAS
„Amerikos” leidėjai ir 

dovybė maloniai kviečia 
sus „Amerikos” bičiulius 
lyvauti „AMERIKOS” PA
VASARIO BALIUJE, šį sek
madienį, balandžio 20 d., 4 
vai. popiet, Labor Lyceum 
salėje, Myrtle ir Willoughby 
Avės., Brooklyne.

Baliaus programa paruoš
ta turtinga, įvairi, įdomi, 
smagi. Artistas Juozas Ol
šauskas maloniai sutiko už
pildyti didesnę programos 
dalį. Jis pats pasirodys su 
savo jautriomis, lietuvio sie
lą žavinčiomis kanklėmis ir 
patrijotiškomis dainomis. Jo 
paties išlavinta vaidintojų 

• grupė suvaidins nepaprastai 
linksmą, juokingą trijų 
veiksmų komediją „Audra 
Giedroje.” 
maloniai- VISUS -pnenic Į j, 

sūrvj^šino. Choristai kle-1 f(
Viešnia solistė Veronika 

Pranskietytė, iš Elizabetho, 
padainuos gražių lietuviškų 
dainų. Ši gražiabalsė dai
nininkė, tikime, visiems pa
tiks. i

Maloniai . sutiko progra
moje dalyvauti muziko Pra
no Dulkės vedami Angelų 
Karalienės parapijos ir vy
ru chorai, kurie tinkamai 
pasirodys, nes labai nuošir
džiai priėmė „Amerikos” 
kvietimą.

Tokia metinė pramoga 
ruošiama jau penktą kartą. 
Visada ji pasisekdavo. Ti
kime, ir šiemet ji praeis 
gražiu pasisekimu. Tam rei
kalinga viena sąlyga — Jū
sų, malonūs skaitytojai, nuo
širdi parama. Ne tik patys 
dalyvaukit, bet ir savo pa
žįstamus pakvieskite. Para
ginkite ir savo jaunimą, nes 
ir jam balius bus įdomus. 
Po programos, 7:30 vai. vak., 
bus šokiai, kuriems gros vi
sų mėgiamas Juozo Avižo
nio orkestras.

Šis kvietimas yra pasku
tinis mūsų kvietimas. Jis 
labai nuoširdus, todėl ver
tas ir nuoširdaus įvertini
mo. Ar galite jį atmesti? 
Iš anksto jaučiame Jūsų at
sakymą: taip, būsime „A- 
MERIKOS” PAVASARIO 
BALIUJE šį sekmadienį, ba
landžio 20 d., 4 vai. popiet, 
Labor Lyceum salėje.

va- 
vi- 
da-

Subatienė ir įteikė $14.00 
„Amerikai.” ši suma liko iš 
kovo 9 d. parengimo, kurio 
pelnas buvo pusiau su Mot. 
S-gos apskritimi.

Nuoširdi padėka pasidar
bavusioms sąjungietėms ir 
Šv. Jurgio par. CYA dra
mos grupei su O. Zajan- 
kauskaite priešakyje.

Panašus parengimas bus 
ruošiamas ir New Jersey 
sąjungiečių.

Nuoširdus ačiū apskričiai 
ir pirm. S. Subatienei už 
paramą „Amerikai.”

čioje. Tikrai artistiškas iš
puošimas. Kas netikite, ga
lite aplankyti mūsų gražiai 
papuoštą bažnyčią ir pama
tysite.

Nuo šio trečiadienio mū
sų parapijos salėje bus lai
mėjimai — piniginės dova
nos. Kviečiami visi parapi
jiečiai ir svečiai ateiti ir pa
mėginti savo laimę.

PADĖKA

reiš-padėką 
kurie pareiš- 
mirus mano 
tėvui Stasiui

AMERIKA

gegužės 4 d. 5 vai. vak. 
Bus gražių dovanų. Pusė 
pelno skiriama „Amerikai.”

Kariuomenėn
Į kariuomenę išvyko Juo

zas Venskus, Juozas Milin- 
čius ir Markūnas.

BALTIJOS AMERIKOS DR- 
JOS VAKARIENĖ

Šeštadienį, balandžio 26 
d., George Washington vieš
butyje, Lexington Ave. ir 
23 St. kampas, New Yorke, 
įvyks metinė Baltijos Ame
rikos draugijos vakarienė 
ir šokiai. Draugiją sudaro 
lietuviai, latviai, estai ir 
amerikiečiai. Vakarienėje da
lyvaus svarbūs svečiai. Svar
bu, kad lietuviai gausiai jo
je pasirodytų.

Vakarienės pradžia 8 vai. 
vak. Bus atitinkama progra
ma. Svečias kalbėtojas bus 
kun. J. Balkūnas. Latviai 
ir estai nusiteikę pasirodyti 
labai gausiai, o kaip lietu
viai pasirodys? Draugijos 
vadovybės nariai lietuviai 
labai nuoširdžiai prašo lie
tuvių visuomenę įvertinti 
šios draugijos svarbą ypač 
šiais laikais, kai tenka ves
ti bendrą kovą Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos nepri
klausomybėms atsteigti.

Bilietų galima užsisakyti 
ir įsigyti „Amerikos” redak
cijoje. Jų kaina 2 dol. as
meniui.

VISI, VISI BŪKIME

Visi, o visi „Amerikos” 
draugai šią savaitę tik ir 
kalba apie „Amerikos” Pa
vasario Balių, kurs įvyksta 
šį sekmadienį, balandžio 20 
d., 4 vai. popiet, Labor Ly
ceum Salėje, Brooklyne. Vi
si puikiai atsimena, kaip vi
sus baliaus dalyvius sma
giai pernai palinksmino „Ke
turi Driskiai” iš Pennsylva- 
nijos. Šiemet taip paat pa
ruošta prašmatniausia pro
grama — iš Amsterdamo at
vyksta artistas J. Olšaus
kas su vaidintojų grupe, 
kuri suvaidins trijų veiks
mų komediją „Audra Gied
roje.”

Be jokios abejonės, šį 
sekmadienį, balandžio 20 d., 
visi būkime „AMERIKOS” 
PAVASARIO BALIUJE, La
bor Lyceum salėje.

JUDOMIEJI PAVEIKSLAI

Balandžio 26 ir 27 d.d., 
šeštadienį ir sekmadienį, 7:30 
vai. vak., liet, piliečių klu
bo salėje, 280 Union Avė., 
Brooklyne, J. Januškevičius 
rodys įdomius paveikslus iš 
lakūnų Dariaus ir Girėno 
gyvenimo. Paveikslai yra 
kalbantieji. Juose paduoda
ma atsisveikinimo kalba. Pa
rodoma Lituanikos sudužimo 
vieta, kūnų sutikimas Kau
ne, laidotuvės, Lituanikos 
liekanos karo muziejuje ir 
t.t.

Angelij Karalienes

onas
Velykų rytą buvo labai 

pražios iškilmingos namal- ,s Zuromskis, is Sb. Bos-’ jas
dos. 5:30 vai. procesijoje 
organizuotai dalyvavo para
pijos mokyklos vaikučiai, 
Sodalietės; Rožančinių vė
liavos buvo nešamos. Mi
šias atnašavo kun. J. Lau- 
rynaitis, asistuojant klieri
kams. Choras, vadovauja
mas Pr. Dulkės, gražiai gie
dojo. Kleb. kun. J. Aleksiu- 
nas pasakė gražų pamokslą 
ir pasveikino visus Velyko
mis. Viskas buvo gražioje 
nuotaikoje, visi garbino Pri
sikėlusį Kristų.

Šv. Vardo draugijos mė
nesinis susirinkimas įvyks 
tuoj po 9 vai. mišių šį sek
madienį. " Visi nariai prašo
mi ateiti, nes yra svarbių 
pranešimų. Kurie dar ne
sate nariais, prašomi 
rašyti prie Kristaus 
vių.

Nuoširdžią 
kiam visiems, 
kė užuojautą 
vyrui ir mūsų 
Pankevičiui, o ypatingai kleb.
kun. J. Aleksiunui, kun. J. 
Laurynaičiui, kun. K. Pau- 
lioniui, kurie suteikė velio
niui paskutinį patarnavimą 
bažnyčioje ir klebonui už 
palydėjimą į kapines; šv.
skaistus, primenąs ener-Tj? -r. 
Idilių Uiaugijuo nai 'Ciz,'

lankymą velionies ligoninė
je, šermenyse ir Šv. Mišias; 
Gyvojo Rožančiaus draugi
jai už mišias ir lankymą 
velionies kūno; Sodaliečių 
draugijai, už mišias, taipgi 
už šv. Mišias sekantiems: 
Angelų Kar. Katalikų klu
bui ; Vaitelių, McLaughlin, 
Gudiškių, Garliauskų, Bruo
žų šeimoms ir Onai Klimie- 
nei. Visiems už dalyvavimą 
bažnyčioje ir kapinėse. Taip
gi padėką reiškiame: Auro
ra Electric Co., savininkui 
ir darbininkams už gėles. 
Dieve, atlygink visiems gau
siausiai savo malonėmis.

Rožė Pankevičienė, 
ir šeima.

Velykų šventės čia pra
ėjo labai įspūdingai, iškil
mingai, gražiai. Bažnyčioje 
trūko vietos per Prisikėlimo 
mišias — ji buvo perpildyta. 
Pamokslą pasakė kun. Aukš
tikalnis, jėzuitas. Choras 
muz. J. Brundzos vadovybė
je, ypatingai gražiai pasiro
dė. Dar pusvalandį prieš 
pamaldų pradžią buvo sun-

to sell wine
k u' į', bažnyčią patekti. Kad

PARENGIMO PELNAS

Balandžio 14 d. į „Ame
riką” atsilankė Moterų Są
jungos New Yorko ir New 
Jersey apskrities pirm. S.

prisi- 
karei-

Vely-Parapijos jaunuolių 
kų balius pasisekė puikiau
siai. Publikos, ypač jauni
mo, buvo pilna salė. Jau
nuoliai prie geros muzikos 
pasišoko.

Nepamirškite, kad Šv. Var
do draugijos balius bus ge
gužės 23 d. Angelų Karalie
nės par. salėje.

Parapijų 
gegužes 25 
Bilietai 1 
vinėjami.

ekskursija bus 
d. į Rye Beach, 
dol., jau parda-

Sesutėms pranciškietėms, 
kurios mūsų parapijoje mo
ko vaikučius, priklauso di
džiausia padėka už tokį gra
žų išpuošimą mūsų bažny-

„Amerikos” Naujo Intertypo Fondas*
Šią savaitę aukojo:

Silvestras Girnius, Maspeth, N. Y...........
Em. Kurauskienė, Brooklyn, N. Y....... 
B. Pranckevičius, Brooklyn, N. Y........
Jonas Vilkaitis, Montreal, Que. Canada 
Pranas Gudiškis, Waterbury, Conp........

Už aukas nuoširdžiai dėkojame.

AR JAU NUSPRĘSTA?

Tiek maža laiko beliko iki 
Atvelykio sekmadienio 4 vai., 
tad ar jau padarei reika
lingą sprendimą? Ar nu
sprendei ir tvirtai nutarei 
būtinai dalyvauti šį sekma
dienį, balandžio 20 dieną, 
Labor Lyceum salėje, kur 
įvyksta „AMERIKOS” PA
VASARIO BALIUS.

Programa graži. Oras 
pramatomas labai palankus. 
Pirma toki svarbi pramoga 
po gražiųjų Velykų švenčių. 
Tad visi būkime šį sekma
dienį „Amerikos” Pavasario 
Baliuje.

Maspetho Žinios

Paveikslus ruošia J. Ja
nuškevičius, Jr. ir Dariaus- 
Girėno paminklo komitetas. 
Bilietai po 35c., vaikams 15c.

DAKTARAS KARIUO
MENĖJE

Dr. Ed. Žukauskas, armi
jos kapitonas, pašauktas ka
ro tarnybai. Bal. 17 d. iš
vyko į Fort Dix, N. J.

J.M KAIP
jausis lietutis.

Balandžio - April.18dĮ-

Brooklyno Lietuviai Gydytojai

Dr. John Wahi k
161 No. 6th Street

Dr. A. Petriką
(DANTŲ GYDYTOJAS) 

221 So. 4th Street

Tel. EVergreen 8-jjj
VALANDOS:

8 —10 ryto 
i—2popiety £Ltn svajones. 
6 — 8 vakare ! ™

Šventadieniais susita^ ----------

^ios skurdžiai.

TeL EVergreen Lftfj
VALANDOS: 

9 — 12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryk

m laidoje pradedamas 
įti prof. Dr. K. Pak- 
jtraipsnis apie prof, Sta- 
^juskį. neseniai miru
sioje Lietuvoje. Prof.

Tel. STagg 2 - 7177

Alfred J. Wentz
(Vencius)

ADVOKATAS

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

jrtinii draugai, drauge 
ir rūpinęsi didinga 

į ateitimi. Kai 1930 
J St. Šalkauskis pa- 

pasitraukt iš Ateiti- 
jj vyriausio vado vie- 

‘jjvo įpėdiniu jis pa- 
BrooklyąK, įįof. K. Pakštą...

plonis mokslininkas bu-

Tel.
įjt, kad skaitytojams 

įdomus prof. Pakšto 
ypsnis apie šią kilnią 
gnybę, jau iškeliavusią į 
oiįjį gyvenimą.

EVergreen 4 - 7142

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE Geriausias pasiri^
AISKRYMAS gamintas namie iš geriausios Smetonos,_ALUS i! j tams ir reikšminga:
riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPĘ* ^ashingtORO

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, X

NOTICE is hereby given that License No. 
RL4104 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law 3856 Flatlands Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the“ premises.

JAMES McDADE, 
3856 Flatlands Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL -1168 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3003 Avenue L, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

3003 Avenue

NOTICE is
RL 1731 has _ _________ ____  _______ o___
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4021 Glenwood Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

POLLACK & LAURO INC.
4021 Glenwood Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4145 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3110 Tilden Ave., Borough of 
Brooklyn,"* County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES McDADE 
3410 Tilden Ave., Brooklyn,

JAMES McDADE,
L, Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned

N. Y.

NOTICE is hereby priven that License No. 
Jjį^įįįįJjįįbeen issued to tjye Undersigned

volafvhoa to sel1 boor’ wine at retail undei  VaibLyoeb Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
toks laikymasis savo bažny- legislature j e norėta išleisti 

IrTit-n nov rn’cnc moflicl 1 • i j • i______ i____ j_____

Massachusetts

Ė

čios būtų per visus metus!
Choro pramoga 

šeštadienį, balandžio 19 
d., Knapp’s Mansion salėje, 
550 Bedford Ave., Brookly
ne, par. choras turės meti
nius pavasario šokius. Gros 
labai geras orkestras, 
lietai iš anksto 75c., prie 
durų — 1 dol. Rengėjai kvie
čia visą apylinkės jaunimą 
gausiai atsilankyti.

Šį

Bi-

PAVYKUSI PRAMOGA

Apreiškimo par. CYA jau
nimas per Velykas turėjo 
savo metinius šokius didžiu
lėje Lost Battalion (Queens) 
salėje. Susirinko per 700 
jaunuolių ir jų bičiulių. Vi
sa pramoga praėjo gražiau
siu pasisekimu. Lietuvių jau
nimas pasirodė sugebąs su
ruošti puikias pramogas ir 
sutraukti minias. Geriausio 
jam pasisekimo.

SĄJUNGIEČIŲ PRAMOGA

$2.00
1.00
1.00

• $1.00
1.00

Mūsų bažnyčioje per Ve
lykas buvo labai gražu. Se
sučių pranciškiečių pasidar
bavimu, altoriai buvo pui
kiausiai išpuošti. Iškilmin- 
mas mišias atnašavo svečias 
kun. T. Poška; jam asista
vo kun. J. Kartavičius ir 
klier. E. Nedzinskas. Kleb. 
kun. J. Balkūnas pasveiki
no parapijiečius Velykomis 
ir pasakė įspūdingą pamoks
lą.

Rožių balius
Sąjungietės ruošiasi gegu

žės rožių baliui, kurs bus

m

įstatymas „gimdymo kontro
lės” reikalu. Katalikai atsto
vai ir visuomenė griežtai 
užprotestavo, o vienas vadų 
pasakė: „Gimdymo kontro
lė — mirtis tautai.”

■ Brooklyno šv. Vardo drau
gijos paradas įvyks gegu
žės 18 d. Bus einama Bed
ford Ave. į Ebbetts Field 
aikštę.

Praeitą pirmadienį įvyko 
Mot. S-gos 24 kuopos su
sirinkimas. Nutarta rengti 
pramogą „Amerikos” nau
dai. Darbšti kuopos vice
pirmininkė B. Adomaitienė 
pakvietė-nares surengti pra
mogą jos namuose; kvieti
mą visos maloniai priėmė.

Šeimyniškas, smagus gra
žių dovanų laimėjimo žaidi
mų vakaras įvyks šeštadie
nį, balandžio 26 d., 7 vai. 
vak., ponios B. Adomaitie
nės namuose, 107-20 — 101 
Street, Ozone Park, N. Y. 
Dėl informacijų galima te- 
lefonuoti Virginia 3-4897. Į- 
žanga tik 35 centai. Visas 
pelnas skiriamas „Ameri
kai.” Nepamirškite visi ba
landžio 26 dienos! Nuoširdi 
šeimininkė B. Adomaitienė 
visus maloniai priims.

New Yorko valstybėje iš
rinkta 15 svarbių punktų, 
kur bus įsteigtos lėktuvų 
stotys. į

WHOLESALE & RETAIL
BEER, AVINES & LIQUORS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4115 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2707-09-11 Beverly Rd., 
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
consumed on the premises.

JOHN JOSEPH F1LAND 
Beverly Bar & Grill 

2707-09-11 Beverly Rd., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6788 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 154 Lawrence St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMES MEYER
154 Lawrence St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1716 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 396 Hamilton Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL J. BEHAN
396 Hamilton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1221 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 535-5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of .Kings, to be consumed 
on the premises.

PARK SLOPE TAVERN INC.
535—5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1527 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY WAXLER & ABE TICKER 
Dew Drop Inn

363 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1475 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4011 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARTIN BUCKLEY 
Four Leaf Shamrock

4011 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1425 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 471—53rd St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ELISA T. ANDERSON. Exec.
471—53rd St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5352 has been isued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1483 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CATHERINE P. BUCKLEY
1183 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Bo- 
be

N.

trol Law at 2910 Avenue D, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JAMBEA RESTAURANT, INC.
2910 Avenue D, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given tha't License No. 
RL 5988 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3011 Beverly Rd., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. i

JACK & JIM, INC.
3011 Beverly Rd., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section^ 107 of 
the Alcoholic 
224 Ralph 
County of 
premises.

224 Ralph

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5311 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage' Con
trol Law at 158 Saratoga Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises

MARY YOUNG
H58 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5314 has been issued to the undersigned

I to sell beer, wine and liquor at retail under
■ Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
. trol Law at 1069 Fulton Street, Borough of

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

DOUGLAS JAMES
1069 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4058 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 156 Calyer St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHRISTOPHER IMMEN, JR.
156 Calyer St., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1499 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 434 Coney Island Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
Cedar Tavern

434 Coney Island Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1744 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2188-90 Flatbush Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be 
sumed on the premises.

ANTHONY CARABELLA 
(Tony's Bar & Grill!

2188-90 Flatbush Ave., Brooklyn,

Beverage Control Law at 
Avenue, Borough of Brooklyn. 

Kings, to be consumed on the

JOSEPH SPQLLEN 
Ave., Brooklyn, N. Y.

m

Telephone
EV 7 - 1670 VII.

JOSEPH VAS
REAL ESTATE INST 

and LIFE INSURANt!
Mortgages Loaned and 
496 Grand St, BrooHji, 
Residence:
87-34 90th St., Woodhaven

indžio 18 d. prezidentas 
eveltas priėmė prezi- 

Smetoną, su kuriuc 
ijo valandos pasikalbėji- 

Roosevelt pareiškė sa
inimą — Lietuva at' 

i savo nepriklausomybę 
įtik laikinai sutrempta 
taip pat pažymėjo, kac 

iarikos lietuviai turėti 
iau rūpintis Lietuva 

s.
iė Roosevelto pareiški 

H A vemeyer 8-028|j tari padrąsinti Lietu 

 

RALPH KRUCfciepriklausomybei ir lie 

FOTOGRAFĖ

65 - 23 GRAN® A
Maspeth, N. Y,

«d tautai ištikimus lie 
tub amerikiečius. Turėda 
j savo šalies vyriausi 

tojo pritarimą, priva 
smarkiau ir tvarkiu 
pasispustelti.

LIETUVIŠKAS I

RĘSTOM
BAR & ORIU

niško ir lietuviško sti 
Čia taip pat galima 
Amerikos išdirbinio ii 
portuotų degtinių, vi 

vynų ir gero alaus,

Joseph Zei
Savininkas

411 Grand Street 
Brooklyn, N. Y.

Gitais laikraštininką 
ius iš japonų sostinė

10 praneša įdomių žini 
Stalino ir Japonijc

Teiksiu 'minister] 
os pasikalbėjim: 

ioeutralumo ir draugi: 
sutartis aplaistyta w

11 vodka. Matsuoįa gi 
vyną, o Stalinas — sai, 

les paruoštą vodką. Nu< 
i pakilus, Matsuok

I prabilęs į Staliną: 
.Sutartis padaryta. Aš n

jo. Jei meluosiu, m: 
galva bus tavo. Jei 1

V būk tikras, aš atf 
pasiimti tavo galvos.”

NOTICE is hereby given that li 
RL 7343 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 589 Third Are., 
Brooklyn, County of Kings, to he 
on the premises,

HELEk WASYLISZTi
589 Third Ave., Brwlįi®™lIiaS KGlStai paSlja

Y.

N. Y.

con-

N. Y.

ministeris pirm

NOTICE is hereby given that 
RL 7402 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 945 Liberty Are..
Brooklyn, County of Kings, to to 
r.n the premises.
CHARLES JOVINO & BERN® 

Sunrise Restaurant,
945 Liberty Ave., BrodA

NOTICE is hereby given that li 
RL 5018 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor st 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 347 Nostrand Ave., I 
Ave., Borough of Brooklyn. w 
Kings, to be consumed on the 

NATHAN ROBINSOL 
347 Nostrand Ave., 
409 Gates Ave.,

NOTICE is hereby given thit U* 
RL 4970 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor li 
Section 107 of the Alcoholic

I trol Law at 2888 Atlantic Are., 
Brooklyn, County of Kings, to to 
on the premises.

HELEN CHIBOW®
2888 Atlantic Ave., BroiA

NOTICE is hereby given Hut li 
SB 12 has been issued to the 
to sell beer at retail under Seto 
the Alcoholic Bfeverage Cental 
1814 E. 92nd St., Borough d, 
County of Kings, to be conssei 
premises.

FELIX LeROY SCHRAHJ 
(LeRoy's Tavern) 

1814 E. 92nd St.,

ir taip atsakęs:
o galva labai svar 

mo kraštui. Taip pat 
oji, tad būkime rųpesti 
išlaikyti jas ant savo p

šių žodžių abu vyi 
įsakę esą azijatai ir 
irę taures už azija

tą. Kiek anksčiau S1 
s buvo pakėlęs taurę

Įjos imperatorių.
Stalinas, kaip visi žii 

jasi kiekvienam, kn 
bijo ir puola kiekviei 
I jis tikisi pajėgsiąs 1

— 4.—
.Stalino baimė nepapras 
Mė. Vokietija pareikš 

išleisti neribotą sk 
Pabaltijo valstybių ; 
ji), kurie gali įrod 
kiek turėję ryšių 
a ar prūsiška kili

Inas paklausė. Iš I 
išvyko apie 49,000 

jų. Iš Latvijos pa 
i šiemet išvyko s 

; nemažai išvykę 
Estijos. Išvykusių ta 
i didelis nuošimtis 

asmenų, kurie ni 
neturi su voki 

®e. Kai kurie jų la 
Rrsitetus Vokietijoje, 

turį ten pažįstami 
ie skurdžiai dvas 

(linui bernaują lietu 
kalbą komunistai, 

šneka apie Stalino „ 
ir jos galybę! Štai 

paklusnus Hitlerio

NOTICE is hereby given that 
RL 7417 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor si 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 284 Scholes St, 
Brooklyn, County of Kings, to to 
on the promises.

CHARLES VICUNAS.- 
284 Scholes St.,

NOTICE is hereby given that 
RL 6099 has been issued to fe 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 3386 Atlantic Ave.. 
Brooklyn, County of Kings, to to 
on the premises, aL

CRESCENT PALACE.
338G Atlantic Ave., , Bito"1

NOTICE is hereby given that 
RL 1498 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 238 Wyckoff Ara- 
Brooklyn, County of Kings, to"' 
on the premises.

JOSEPH STEFANDt ■ 
238 Wyckoff Ave., Br*W*

NOTICE is hereby given that 
RL 1872 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 858 Glenmore Ara- 
Brooklyn, County of Kings, to « 
on the premises. .

JENNIE KROSNOGIBO 
Bar & Grill 

Brooklyn, N. Y. 858 Glenmore Ave.,

INC., 
Brooklyn, N. Y.

TRILLI 
& Grill

Brooklyn,

N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1605 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 3138 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NORWOOD PALACE REST. 
3138 Fulton St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 855 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 321 Columbia Street, Borough c f 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FEDERICO 
Fred's Bar 

321 Columbia St.,

NOTICE js hereby given that License No. 
RW 211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 140 Frost Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GIUSEPPE PALUMBO
140 Frost St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
EB 3164 has been issued to the undersigned 
to sell beer, at retail under Section 107 
of the Alcoholic Beverage Control Law at 
39-41 Kossuth Pl., Borough of Brooklyn, 
County of Kongs, to be consumed on the 
premises.

ELIAS SPYE 
Bushwick Inn 

39-41 Kossuth Pl..
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