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ADVOKATAS

jį itų judėjimas. Jo va- 
Ibė, kad valdžia turi 

U5BS*4vesta inžinieriams ir 
ns mechaniškų moks- 
alistams. Žmonių val- 
demokratija jiems ne

QUO VADIS BRITANNIA?
Kovo 9 d. „Life” numeryje pasirodė straipsnis, kuria- 

Sir Stafford Cripps, Anglijos vyriausybės narys, atsa-

CRIPPS INDIJON

u technokratai lyg ir 
Dabar jie vėl kelia 
Šį kartą ne prieš žmo- 

Mnktus pareigūnus, bet 
) oreinerius”. Jie reika- 

**• ždaryti visus ne ang- 
1 leidžiamus laikraš- 
sas fraternalines ir iš 

HNIŲ PALO®1 kokias ne amerik°- *- iraugijas, visas nean-
vedamas radijo prog- 
r tt.

i namie iš geriausios Smetonoj HVO „technokratišką” 
gimams priimami užsakymai Ę įą įįe amerikiečių gy- 
----------Cl—____J šventųjų dėsnių lau- 

šiuo metu skelbia 
-----------__________ m_______e apmokamų skelbi- 

noje. Netikime, kad 
E S rl^iI has^fi nnerikos žmonių vie- 

&cuon rn’cHo"^ :aldanti programa tu- 
Avl.^ro^h“J & sisekimo. Tačiau visi

amsburgh Bridge Plaza)
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IRIAUSIOS RŪŠIES 
įdžial, Kava, Arbata, Hot Ghoaį 
-VAKARIENE Geriau^;

iiozas Cinkus

License No. 
» undersigned 
iii under Sec- 
era ge Control

Borough of 
be consumed

to sell beer, wine ltd - 
Section 107 of the Ate: 
f--' ’ — -* 
Ave., Borough of 
to be consumed on th, 

DeKALB FULTON1 
553 Fulton St i 
6-10 DeKalb Ave.,

vyriausybės atsa-

ts)
Kjklyn, N. Y.

License No. 
s undersigned 
ail under Sec- 
erage Control

Borough of 
be consumed

rS^iM ^ri0 Cripps’o veikla 
to sell beer, wine ite į 
Section 107 of the Al® 
trol Lew at 281 
Brooklyn, Comity of 
on the premises.

CHARLES
284 Scholes St.

ooklyn, N. Y. • 

; License No. j 
e undersigned 
ail under Sec- . 
•erage Control 
, Borough of, 
, be consumed ]

NEY. SR. , 
xsklyn, N. Y. ,

t License No. 
ie undersigned , 
ail under Sec- 
rerage Control 
, . Unrough *X 
> be consumed1

R 
x>klyn, N. Y.

t License No. 
ie undersigned 
tail under Sec
verage Control 
■. Borough of 
t> be consumed

UOR, INC. 
rooklyn, N. Y. 

it License No. 
re undersigned 
tail under Sec
verage Control 
e. Borough of 
o be consumed

LIQUOR 

ooklyn, N. Y. 

it License No. 
he undersigned 
itail under Sec- 
rverage Control 
e, Borough of 
:o be consumed

i LIQUOR 

irooklyn, N. Y.

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

■„ Borough of 
to be consumed

AN 
rooklyn, N. Y.

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

»., Borough of 
to be consumed

■E, INC. 
rooklyn, N. Y.

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

& 6-8-10 Park 
,n, County 
he premises. 
IPHY 
Grill)

irooklyn, N.

lat License No. 
the undersigned 
at retail under

: Beverage Con- 
d St., Borough of 
to be consumed

LLATZ
Brooklyn, N. Y.

rat License No. 
the undersigned

■ at retail under 
: Beverage Con- 
re., Borough of 
to be consumed

CK
n)
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
the undersigned 

r at retail under 
8 Beverage Con- 
ve., Borough of 
to be consumed

tNAN
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
the undersigned 

r at retail under 
c Beverage Con
arkway, Borough 
ngs, to be con-

ENT CORP. 
Brooklyn, N. Y.

hat License No. 
the undersigned 

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

to be consumed

BERG
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby n 
RL 1213 has ban is® 
to sell beer, wine nd 
Section 107 of the &

on the premises.
JOHN M. r. 

7201—5th Ave.,

o valstybes naujon 
atiduoti susilaukė

i. Atitinkamoms įstai 
vo reikšmingą žodį 
\merikos Lietuvių 

k J K. Federacija, L.
ymas, Susivieniji-

Jtuvių Amerikoje. Pa- 
ai plaukia ir iš ne

Yorke veikiąs Lietu-NOTICE is hereby ps
RL 4329 has been isa „„-i i č-
to sen beer, wise isifc priklausomybes Pas- 
Section 107 of the Ate 
trol Law at 371 Jobu 
Brooklyn, County of E, 
on the premises.

FRANK!

Minėjimo Komitetas 
su visais keturiais 
is redaktoriais, kovo 
iuntė prezidentui Roo- 

telegramą, prašant
NOTICE la hereto ire 
RL 1129 has beat ini 
to sell beer, wine ud K ' 

Section 107 of the ik fsti Lietuvos. Tokie 
trol Law at 109 Grtte . . . ....
Brooklyn, county of t imai plaukia ir, tlkl- 
on the premise!

NIKITAI.
109 Graham Ave.,

NOTICE is hereto P- 
RL 2793 has beet iss 
to sell beer, wine i_ - 
Section 107 of the Ate 
trol Law at 43 Meat

Brooklyn. County of fc n žemė, jei jų kilmės 
PARA™J£5 ir seses bus mamų ar CENTE , __ , . , ,

43 Debevoise Plus.

NOTICE is hereto F 
RW 299 has beet iaa 
to sell beer and wine r 
107 of the Alcoholic B* 
128 No. 10th S., to 
County of Kings, te > 
premises.

JOHN 
128 No, 10th St,

NOTICE Is hereto &

w 2»h“ 'si darbui. Dabar tas to sell wine at retc■ e 
the Alcoholic Bae# ’ ” ' '
S18 Court Street to 
f 
premises.

D0MW 
318 Court St.

NOTICE is her* t>- 
GB 12333 has been is* 
to sell beer, at ntu1 
the Alcoholic Be*1? 
176 Wyckoff Aven®. • 
County of Kings, tc> 
premises. „ 

JOHN K i

176 Wyckoff Are.,

ūks iš įvairiausių vie-

£yvi lietuviai, jie nie- 
etylės, jei jų tėvų ir

inėjimo objektu.

ijoje komunistai netu- 
laikraščio. Jie turėjo 

tį, bet valdžia uždarė, 
visą laiką rašė prieš 

lybę ir trukdė šalies

lis jau kitaip rašytų, 
centro? Kfar.Yk askva su Berlynu ne- 

)ju.
unistų vartalio j imąsis 
idino Anglijos vyriau- 
Tautos atstovų rūmų 
je vidaus reikalų mi- 
j pareiškė, kad komu- 
ienraščio uždarymas 
ikiamas. Vyriausybė 
lie netikinti Anglijos 
,stu „atsivertimu” — 
i 1941 m. birželio 22 d.

D

of

Y.

0'

Telephone 
EV 7-W70

JOSEPHS
ls® Maskvos įsakymų, 

Mortppi nesielgia ir dabar.
496 Grand 8t ! ——

»• i aštuonerius metus 
Italijos generolas pa- 
kad Europai gresia 

►sios rasės pavojus, nu 
mas kylančių japonų 

Jis tada nurodinėjo, 
i au- 

tautai, reikia atitin-

HAveme)<
RALPH
irAT/llI larns> kaip gausiai
rUlvV tautai reikia ati

65-23 61$'budėti.

me
ko dvidešimt „rusiškų” klausimų. Tai straipsnis to paties 
Cripps’o, kuris prieš ketveris metus buvo „išlietas” iš ang
lų darbiečių partijos, kuris per paskutinius 18 mėnesių at
stovavo Anglijai Sovietų Rusijoje ir kuris dabar vos prieš 
tris savaites pasidarė Anglijos karo kabineto nauja žaigž- 
dė.

Lietuvių visuomenei Sir Stafford Cripps pradėjo dary
tis žinomas nuo jo Maskvos misijos laikų. Mūsų visuome
nę karts nuo karto pasiekdavo žinios apie p. Cripps’o de
damas pastangas paveikti Anglijos vyriausybę 1940 m. Pa- 
balčio pavergimo pripažinimo akto prasme.

Didesnę sau reklamą Cripps susidarė visai neperse
niai padažnėjusiais sovietofiliškais radijo „spyčiais” ir 
sensacingais straipsniais. Nuo eilės metų Cripps’o akty
vumas visu šimtu nuošimčių nukrypo Sovietams advokata
vimo linkme (Prie progos pastebėtina, kad Cripps iš pro
fesijos yra teisininkas). Dėl tos priežasties prieš keleris 
metus Cripps buvo prašalintas ir iš darbiečių partijos.

Mat, tais laikais jis buvo mėginęs anglų darbiečiams 
piršti bendrą frontą su komunistais. Panašiai kaip kad tas 
buvo įvesta Blum’o laikais kaimyninėje Prancūzijoje — 
„front populaire”. Anglijos laimei, sveikas dirbančios vi
suomenės instinktas pono Cripps’o patarimų nepaklausė. 
Anglija išliko nepaliesta komunistinės įtakos... ir tuomi 
tvirtai išlaikė visus besikeičiančio karo laimės smūgius.

žodžiu, p. Cripps’o prosovietiškas nusistatymas nėra 
naujas. Vienok paskutinis jo pasirodymas „Life” magazi
ne ta prasme yra rekordinis, toli pralenkiąs net Madison 
Square Garden komunistinių mitingų agitatorius.

Minėtas straipsnis, prisipažinsim, palieka sunkaus, 
net liūdno įspūdžio. Kas čia: „užkietėjimas nuodėmėse”, 
kerštas, naivumas, politinis gudrumas, aklumas? Gal ir 
viena ir kita, o gal ir viskas kartu.

Mintis trumpai suglaudus, Cripps siūlo visišką, ir vi
sais klausimais, „kūno ir dūšios” susitarimą su Sovietų 
Rusija. Ne tik šiandien, bet ir rytoj, po karo. Tame jis ma
to Europos, taigi, ir žmonijos laimę.

Jis tarp kitko svarsto SSSR busimąsias vakarų sie
nas. Strateginiais sumetimais, girdi, SSSR turi grįžti į bu
vusias prieš 1941 m. birželio 22 d. ribas. Taigi, SSSR turi 
gauti ir Pabaltį. Lenkijos egzistencijos reikale p. Cripps 
parodė išimtiną geraširdingumą, nors ir kiek kuklesnėse 
nei Rygos 1921 m. sutartimi nustatytose ribose.

Ne mažesnį geraširdiškumą p. Cripps rodo ir Jungti
nių Tautų adresu, pripažindamas joms teisę įžengti į Vo
kietiją ir kartu su Sovietų kariuomene Berlyne dalintis 
pergalės džiaugsmu...

Žinoma, kiekviena nuomonė gerbtina. Būtų gerbtinas 
ir p. Cripps’o nusistatymas, jei jis nors kiek atsižvelgtų į 
šešių milijonų lietuvių, latvių ir estų likimą.

Ar ponui Cripps yra žinoma, kokį košmarą toms trims 
kuklioms, darbščioms žemdirbių tautoms teko pergyventi 
per aną, palyginamai, trumpą komunistinės okupacijos 
metą?

Ar p. Cripps’ui žinoma, kad per tą baisųjį metą iš Lie
tuvos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos buvo išgabenti į Sibi
ro gelmes šimtai tūkstančių visai nekaltų, be amžiaus, ly
ties ir tautybės skirtumo gyvybių? Daugiausia, neturtin
gų inteligentų ir žemdirbių.

Ar p. Cripps’ui žinoma, kad Maskvos valdonai ir iki 
šiol neleidžia Raudonajam Kryžiui prieiti prie tų nelaimin
gųjų ir jiems padėti, sakydami, kad tremtiniai iš Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos esą „Sovietų piliečiai”?

Ar p. Cripps’ui žinoma visa tikroii baisaus kraujingo 
teroro Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje per anuos 
raudonos okupacijos metus padėtis?

Ar p. Cripps’ui žinoma, kad Lietuvos, Latvijos, Esti
jos, Lenkijos žmonių būklė diena iš dienos vis daugiau pri
lygo beteisio gyvulio būklei?

Ar p. Cripps’ui žinoma, kad pernai birželio mėnesį 
tuose kraštuose pasirodę nauji okupantai pradžioje atro
dė geresniais? Tiek raudonasis teroras buvo nežmoniškas 
ir žiaurus.

Gal p. Cripps’ui trūksta tų baisiųjų metų duomenų, 
dokumentacijos faktų, pavardžių? Esame pasiruošę mielai 
patarnauti.

Mes atsisakome tikėti, kad p. Cripps’o išvedžiojimai 
būtu pagrįsti tikrovės žinojimu. Nedvejodami galime tvir
tinti, kad jo siūlymų įkūnijimas reikštu lietuviu, latvių ir 
estų tautų pasmerkimą mirčiai.

Ir tai šaltai visai nekaltų žmonių pasmerkimą...
Pone Cripps’e! Esi teisininkas, tad gerai žinai, ką 

reiškia pasmerkti nekaltą žmogų miriop.
(Bus daugiau)

ATVYKO AMBASADORIUS WINANT
iie italai su vokiečiais 
japonus. Italai, tapę 
o vergais, savo lavo- 
ošia saugesnį kelią ja- 

saulei. Bet 
greit pradės 

lavo „atpildą”, kai tik 
jvbės Amerikos Valsty- 

s galutinai pasiruošu-

restoCX
BAB4'

Gaminam 
niško ir li^' 
Čia taip P?’, 
Amerikos^ 
portuotų škiai bolševikai per 

vyni*r; baudą ir radiją buvo

WASHINGTON. — šios 
savaitės pradžioje iš Londo
no atvyko John S. Winant, 
Amerikos ambasadorius Ang
lijai. Jis jau lankėsi pas pre
zidentą Rooseveltą, kuriam

Jaudą ir radiją buvo 
į džiūgauti, dalinda- 
ąndais apie galimus 
s vyriausybės pasikei- 
Jie laukė, kad Chur-

chillo vietą užimtų Stafford 
Cripps.

Anglijos spauda juokiasi iš 
tokių gandų. Churchill, kaip 
sako ambasadorius Winant, 
pasitiki anglų tauta, o tauta 
juo. Churchill ir toliau lieka 
Anglijos vairuotėje.

LONDONAS. — Kovo 11 
d. Anglijos vyriausybė prane
šė, kad Indija tuojau po karo 
bus pripažinta dominija. Mi
nisteris Stafford* Cripps siun
čiamas į Indiją, kur jis tarsis 
su indų vadais. Indijos kons
tituciją paruoš patys indai.

Kol Cripps bus Indijoje, jo 
pareigas eis Eden.

BELGŲ KARDINO
LO LAIŠKAS

Kovo 10 d. Columbia Broad
casting radijo stotis girdėjo 
Vatikano radijo stoties pra
nešimą, kuris perdavė Belgi
jos kardinolo Van Roey ga
nytojišką laišką.
Savo laiške kardinolas kvie

čia ir ragina belgus būti iš
tikimais savo tėvynei, gėrė
tis jos praeitimi ir pasitikėti 
ateitimi.

Pažymėtinos kardinolo lai
ško šios vietos:

„Visuomenės aukščiausias 
gėris reikalauja, kad Bažny
čia galėtų atlikti savo misi
ją laisvai pasaulyje ir jokia 
nauja tvarka negali būti 
naudinga, jei ji nepripažįsta 
istorinės Dievo įsteigtos 
tvarkos, kurioje asmens, šei
mos ir tautos, visa žmonija 
yra Kristuje ir Kristui”.

Kariuomenėje Nauji Vadai
JAMAŠITA PRIEŠ MAC ARTHUR

WASHINGTON. — Iš Fili
pinų salų pranešta, kad nau
ju japonų karinių pajėgų Fi
lipinuose viršininku paskir
tas generolas Jamašita. Ge
nerolo MacArthur dalinių su
naikinti nepajėgęs generolas 
Homma nusižudęs.

Gen. Jamašita yra Singa- 
porės nugalėtojas. Tai vienas 
geriausių japonų generolų,

kuriam dabar pavesta nuga
lėti gen. MacArthur vadovau
jamus amerikiečių ir filipinų 
dalinius. Pernai Jamašita bu
vo Vokietijoje, kur studijavo 
vokiečių kovos priemones. 
Yra buvęs japonų karo atsto
vu Austrijoje ir Vengrijoje. 
Yra buvęs japonų kariuome
nės Kinijoje viršininku. Jis 
dabar 57 metų amžiaus.

JAPONAI GREIT PULSIU RUSIJĄ
CHUNGKING. — Kinijoje 

labai įdomiai aiškinamas nau 
jo Japonijos ambasadoriaus 
Šato Rusijai paskyrimas.

Iki šiol Japonijos atstovu 
Rusijoje buvo generolas Ta
tekawa. Sato yra nekariškis 
ir jam pavesta sutvarkyti vi
są eilę svarbių reikalų ir 
„mažmožių”. Šato paskyri
mas lyginamas paskyrimui 
Kuruso, kurį japonai siuntė 
Washingtonan neva taikos 
misijai.

Tikrovėje, Šato paskyri
mas yra priedanga slaptai 
veiklai, kuri jau esanti pa
ruošta prieš Rusiją. Už mė-

nėšio ar kiek vėliau japonai 
tikrai pulsią Rusiją per Sibi
rą, kaip manoma ir aiškina
ma Kinijoje. Atšauktas am
basadorius Tatekawa suteik
siąs japonų vyriausybei nau
jausių ir tiksliausių žinių a- 
pie Rusijos kariuomenės pa
jėgumą ir valstybės vidaus 
padėtį.

WASHINGTON. — Karo 
laivyno viršininkas admiro
las E. J. King gavo daugiau 
teisių. Jis paskirtas ir vy
riausiu laivyno veiksmų vir
šininku, kurio pareigas ėjęs 
admirolas Stark paskirtas 
Atlanto vandenyno jėgų vir
šininku.

Padaryta pakeitimų ir ar- 
mijos vadovybėje. Vyr. štabo 
viršininko padėjėju paskir
tas maj. generolas J. T. Mc- 
Narney, lakūnas. Naujai pas
kirti įvairių dalių viršininkai 
yra jaunesnio amžiaus, že
miau 50 metų. Tarp paaukš
tintų asmenų yra ir jauniau
sias generolas — brig, gene
rolas Lawrence S. Kuter, 37 
metų, kurs paskirtas aviaci
jos štabo viršininko padėjėju.

Nauji pakeitimai visur su
silaukė didelio pritarimo, ta
čiau sostinėje reiškiama dar 
daugiau pageidavimų, kad 
kariuomenės vadovybė būtų 
vieningesnė

JAPONAI VARTOJA ŽIAURUMUS

AUSTRALIJA - SEKANTIS ŽINGSNIS
Canberra. — Šios savai

tės pradžioje japonų kariuo
menės daliniai išlaipinti Nau
josios Gvinėjos saloje, visai 
arti Australijos žemyno. Iš
laipinimas įvykdytas trijose 
vietose. Besiveržią japonai 
buvo apšaudyti ir bombar
duoti iš lėktuvų.

Australijos vyriausybė į- 
spėjo visą tautą, kad pavo
jus artinasi, kad padėtis tik
rai rimta. Vyriausybei sutei
kti labai platūs įgaliojimai. 
Ji turi teisę, reikalui esant,

iškelti gyventojus iš gyvena
mų vietų į saugesnes sritis, 
sunaikinti viešąją ir privati
nę nuosavybę, geležinkelius, 
išnaikinti gyvulius ir t.t.

Javai patekus į japonų 
rankas, Australijos puolimas 
atrodo bus pirmoje japonų 
tolimesnių žygių eilėje. Rū
pinamasi ypač sustiprinti a- 
viacija, nes Java, Singapore 
ir kitos vietos pateko japo
nams beveik tik dėl sąjungi
ninkų aviacijos silpnesnių 
jėgų.

HITLERIS RUOŠIAISI PAVASARIUI

turėjo platų pranešimą.
Spaudos atstovams Winant 

pareiškė, kad anglai pasitiki 
Churchillu ir todėl neprama
to jo pakeitimo kitu asme
nim.

Buvo paskleista gandų, 
kad netrukus Churchill pasi
trauks. o jo vietą užims Staf
ford Cripps, buvęs ambasado
rius Maskvoje, kuris rodosi 
didelis Rusijos pataikūnas.

LONDONAS. — Čia gauta 
žinių, kad Hitleris ruošia vi
sas savo atsargas pavasario 
žygiui prieš rusus. Jo žygis 
būsiąs nuo Leningrado iki 
Rostovo. Vokiečiai ypatingai 
esą susirūpinę Leningrado 
frontu, kurį jie turį būtinai 
išlaikyti, nes kitaip rusai ga
lėtų per Estiją, Latviją ir 
Lietuvą veržtis į Vokietiją.

Iki šiol manyta, kad iki pa
vasario šiaurės fronte vokie
čiai laikysis grynai gynimo
si, o pietuose — puolimo. Ta
čiau raudonosios armijos keli 
pasisekimai parodą, kad vo
kiečiams reikėsią imtis puoli
mo visame fronte.

Londone gaunamos žinios 
sako, kad rytų fronte Hitle
ris visas savo atsargas, net 
18 metų jaunuolius pasiuntė. 
Pranešimai iš Stockholmo sa
ko, kad Hitleris savo štabą 
įsiruošė Kieve ir iš rytų fron
to negrįšiąs Vokietijon, iki 
Rusija būsianti visiškai nu
galėta.

Šiuo metu daugely vietų 
vokiečiams labai kenkiąs tir- 
pstąs sniegas ir pašalas. Ma
noma, kad vokiečiai didesnių 
žygių negalės pradėti be ba
landžio galo, o gal ir be gegu
žės, o net birželio pradžios.

Iš Berno, Šveicarijos, pra
nešama, kad Berlyne oficia
liai vokiečių nuostolių Rusi
jos fronte priskaitoma per 
pusantro milijono karių.

LONDONAS. — Anglijos 
užsienio reikalų ministeris 
Anthony Eden tautos atstovų 
rūmų posėdyje pranešė, kad 
japonų kariuomenė labai 
žiauriai elgėsi Hongkonge, 
kai ši anglų kolonija pateko 
i japonų rankas. Eden prane
šė, kad 50 anglų karininkų ir 
karių Hongkonge japonai su
rišo ranko ir kojas, o po to 
durtuvais subadė iki mirties.

Eden taip pat pranešė, kad 
Hongkonge japonai kariai 
išniekino daug moterų, euro
piečiu ir azijačių, o paskui 
nužudė. Šios žinios, Eden pa
reiškimu, yra tikros ir patvir
tintos savo akimis mačiusių 
liudininkų, kuriems pavyko 
oabėgti. Už šiuos žiaurumus, 
Eden sakė, kaltė krenta japo
nų imperatoriui, jų kariams 
ir visai tautai.

Japonų žiaurumai Hong
konge prilyginami 1937 m. 
gruodžio 13 d. Nankingo į- 
vvkiams, kai japonai užėmė 
Kinijos sostinę.

Eden savo pranešimą pa
pildė žiniomis, kaip žiauriai

japonai elgiasi su belaisviais, 
kurie Hongkonge sugrūsti į 
stovyklas be durų, be langų, 
be šviesos. Sausio gale ten 
150 asmenų sirgo dizinteri- 
ja ir nesuteikta jokios medi- 
kališkos pagalbos. Hongkon
ge belaisvių yra 10,947, kurių 
5,072 anglai, 1,689 kanadie
čiai, 3,829 indai ir 357 kito
kių tautybių.

VENGRIJOJ NAUJA 
VYRIAUSYBE

Londonas. — Čia gauta 
žinių, kad Vengrijoj naują 
ministerių kabinetą sudarė 
buvęs žemės ūkio ministe
ris Nicholas Kalley.

Buvęs ministeris pirm. 
Bardossy pasitraukė, nes ne
galėjo gauti visų politinių 
partijų paramos.

Iš Vatikano praneša, kad 
iš ten nusiųsta maisto ir ki
tokių reikmenų badaujan
tiems graikams Graikijoje.

AMERIKOS MISIJA INDIJAI

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?

NACIAI ŠAUDO 
ĮKAITUS

VYCHY. — Kovo 1 d. Pa
ryžiuje buvo nušautas vienas 
vokiečių pareigūnas. Už jo 
mirtį turėjo atsakyti 20 pran
cūzų, kurie buvo suimti kaip 
įkaitai. Šie 20 asmenų jau 
sušaudyta, o kiti 20 būsią su
šaudyti, jai nebus surasti 
kaltininkai.

Mirė kardinolas Boggiani. 
Yra buvęs Apaštališku dele
gatu Meksikoje.

DAUGIAU LAIVŲ NUSKANDINO
Paskutinėmis dienomis A- 

merikos vandenyse priešo po
vandeniniai laivai nuskandi
no tris laivus. 80 žmonių žu
vo. Amerikos naikintuvai nu
skandino mažiausiai vieną po 
vandeninį laivą.

Kovo 10 d. vidurnaktį nu
skandintas aliejaus išvežio- 
tojas ,,Gulftrade”, 6,776 to
nų; jį povandeninis laivas už
tiko prie Barnegat, N. J. Lai
vas buvo tik pusketvirtos 
mylios nuo pakraščio.

WASHINGTON. — Vyriau 
sybė paskyrė penkių vasmenų 
komisiją, kuri išvyks į Indi
ją, kur ji veiks kaip patarėja 
įvairiuose klausimuose. Ko
misija rūpinsis prekyba, mo
torinių vežimų gamyba, fab
rikų statyba, darbininkų me
chanikų paruošimu.

Komisijos pirmininku pas
kirtas Louis Johnson, buvęs 
karo sekretoriaus padėjėjas. 
Dabar didžiausias dėmesys 
nukreiptas į Indiją, iš kur tu
rės plaukti didžioji parama 
Kinijai ir visiems karo veik-

smams tolimuose rytuose ir 
pietuose.

Šiuo metu daug domėtasi, 
kokių žygių Indijos atžvilgiu 
imsis Anglijos vyriausybė. 
Indijos tautinio judėjimo va
dai reikalauja dominijos tei
sių, kokiomis naudojasi Nau
joji Zelandija, Australija, o 
min. pirm. Churchill norįs siū 
lyti ribotų privilegijų.

MOKYKLOS ANKS
TI UŽDAROMOS

NACIAMS TRŪK
STA MAIŠŲ

Vokietijos generalinio ko
misaro Lietuvoje pavaduoto
jas Elsmann paskelbė po
tvarkį, pagal kurį visi cuk
raus maišai, kuriais cukrus 
siunčiamas iš fabriko, turi 
būti grąžinti per 40 dienų. 
Už kiekvieną pavėluota die
na reikia mokėti po 5 pfe- 
rigius nuomos. Jeigu maišas 
negražintas per 55 dienas, 
tai už kiekvieną maišą rei
kia mokėti pabaudą 4 mar
kės.

Bernas. — Švietimo tarėjas 
Dr. Pr. Meškauskas-German
tas išleido aplinkraštį, pa
gal kurį visos mokyklos tu
ri baigti šiuos mokslo metus 
iki balandžio 1 d. Tokios 
priemonėš imtasi, kaip pa
sakyta aplinkraštyje, ryšium 
su karu ir galimu epidemijų 
pavojum pavasarį. Jeigu ap
linkybės leis, tai mokslas 
bus pratęstas iki birželio 15 
d.

Gauta žinių, kad iki bol
ševikų okupacijos buvęs ne
priklausomos Lietuvos minis- 
teris Estijoje Bronius Dai
lidė gyvena ir dirba Kaune 
kažkokioje įstaigoje.
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UKRAINIEČIAI APIE LIETUVĄ

JUOZAS B. LAUCKA — Redaktorius.
Raštus ir žinias Amerika trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti raštai kores

pondentams negrąžinami, jei tam tikslui neprisiunčiama pašto ženklų.

TELEGRAMA PREZIDENTUI

THE HONORABLE FRANKLIN D. ROOSEVELT 
PRESIDENT OF THE UNITED STATES 
WHITEHOUSE, WASHINGTON, D. C.

THE LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY COM
MITTEE OF NEW YORK, CONSISTING OF AMERI
CANS OF LITHUANIAN DESCENT, HAS GIVEN ITS 
ATTENTION TO CHICAGO PRESS REPORTS ABOUT 
THE ASTONISHING STATEMENTS OF SIR STAF
FORD CRIPPS, OUTSTANDING MEMBER OF THE 
BRITISH GOVERNMENT. ACCORDING TO THESE 
REPORTS, SIR CRIPPS HAS URGED GREAT BRITAIN 
TO RECOGNIZE LITHUANIA AND ITS SISTER RE
PUBLICS OF LATVIA AND ESTONIA WITHIN THE 
SOVIET UNION. THESE ALLEGED STATEMENTS 
ARE CONFIRMED BY SIR CRIPPS’ ARTICLE IN THE 
RECENT ISSUE OF LIFE. SUCH STATEMENTS ARE 
IN COMPLETE DISREGARD OF THE PRINCIPLES 
OF OUR GOVERNMENT AND MADE IN VIOLATION 
OF THE ATLANTIC CHARTER WHICH ASSURES 
ALL ENSLAVED NATIONS THE RESTITUTION OF 
THEIR FREEDOM AND INDEPENDENCE.

WE SINCERELY BELIEVE THAT YOU, MR. PRE
SIDENT WHO ARE THE ONLY HOPE OF SMALL NA
TIONS AND OF ALL PERSECUTED HUMANITY WILL 
NOT PERMIT LITHUANIA AND OTHER SMALL NA
TIONS TO BE SACRIFICED FOR THE ADVENTAGE 
OR AGGRANDIZMENT OF OTHERS. NOT LESS THAN 
ONE-FOURTH OF THE LITHUANIAN NATION LIVES 
IN THE UNITED STATES AND THEREFORE PRAC
TICALLY EVERY AMERICAN FAMILY OF LITHUAN
IAN DESCENT HAS CLOSE RELATIVES IN LITH
UANIA. AMERICANS OF LITHUANIAN DESCENT, 
BEING LOYAL TO THE UNITED STATES AND TO 
YOUR GALLANT LEADERSHIP IN THE PRESENT 
STRUGGLE FOR THE VICTORY OF DEMOCRACY 
AND FREEDOM, ARE HOPING THAT LITHUANIA 
\ND ALL OTHER NATIONS WILL ALSO HAVE 

THEIR FREE AND INDEPENDENT DEMOCRATIC 
LIFE SAFE FROM ANY AGGRESSION AND EN
SLAVEMENT. AMERICANS OF LITHUANIAN DES
CENT DEDICATING THEMSELVES TO THE VICTO
RY OF THE UNITED STATES APPEAL TO YOU, OUR 
PRESIDENT, NOT TO FORGET LITHUANIA, THE 
LAND OF OUR ANCESTORS.

REV. NORBERT PAKALNIS, CHAIRMAN 
ELEANOR BARTKUS, SECRETARY 
JOSEPH B. LAUCKA, EDITOR OF AMERIKA 
JOSEPH V. STILSON,

EDITOR OF NAUJOJI GADYNĖ 
FRANK BAYORAS, EDITOR OF TĖVYNĖ 
JUOZAS TYSLIAVA, EDITOR OF VIENYBE

Ypatingai prielankiai Va
sario 16 paminėjo ukrainie
čių dienraštis „Svoboda”, į- 
dėdamas ilgą straipsnį „Lie
tuvos Nepriklausomybės Su
kaktis,” kurio reikšminges
nes ištraukas išvertę paduo
dame:

„Tarp svarbių ir drama
tiškų žinių, kurios pasiekia 
mus iš įvairių karo frontų, 
šiomis dienomis buvo nedide
lės valstybės — Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktu
vės. Nedidelės, vienok gar
bingos ir darbščios, kuri 
per trumpą savo nepriklau
somo gyvavimo laiką įrodė, 
kad, palyginamai, maža val
stybė gali gyvuoti, jeigu tik 
dideli ir galingesni kaimynai 
nesikiša ir nekiršina jos vi
daus gyvenimo. Lietuva gi 
tuom atsižymėjo, kad suge
bėjo gyvuoti ir progresuoti, 
kol jos gyvenimo nesuardė 
galingi kaimynai. Ji negalė
jo net paprastų diplomatinių 
santykių turėti su savo kai
myne Lenkija, kuri jai jėga 
atėmė Vilnių, senovinę Lie
tuvos sostinę.

„Tenka stebėtis lietuvių 
dvasia: nors jie supranta, 
kad jie silpni ir neskaitlingi 
palyginus su savo galingais 
kaimynais — Sovietų Rusija 
ir Vokietija, kurie dabar pe
šasi tarpusavyj, vienok ne
nustoja vilties ir tiki, kad 
ateis galas prievartai ir tarp
tautiniam banditizmui. Lie
tuvių tauta paskutiniuose 
metuose išmėgino sovietų, o 
dabar nacių valdymą. Tad tas 
jungo laikotarpis visus išmo
kė giliai įvertinti visa tą, ką 
jie turėjo, kuomet patys lie
tuviai valdė savo šalį, kuomet 
turėjo savo valstybę ir savo 
tvarką. Supranta tai gerai ir 
Amerikos lietuviai, kurie iš
kilmingai mini Lietuvos Ne-

priklausomybę ir tvirtai pasi
ryžę padėti savo tautiečiams 
išsivaduoti nuo užpuolikų.

„Anksčiau jie dažnai kelda
vo balsą prieš sovietus, kurie 
gerokai įkyrėjo lietuviams 
per okupacijos laikotarpį. Jau 
visi Amerikoje supranta, kad 
lietuviai bus prieš visus tuos, 
kurie kėsinsis į jų šalį. Jie 
nori tik vieno: kad lietuviai 
vėl būtų šeimininkais, o ne į- 
namiais savo šalyje. Tame jų 
siekiai supuola su tokiais pat 
ukrainiečių siekiais. Lietu
viai dabar skaudžiai jaučia 
nacių okupaciją ir gyvena vil
timi, kad jie atgaus laisvę su 
demokratinių valstybių per
gale. Amerikos lietuviai vėl 
imasi akcijos, kad Lietuvos 
siekiai būtų suprasti, ir reikia 
pripažinti, kad ir Amerikoje 
visuomenė vis daugiau ir dau
giau supranta tragingą Lietu
vos padėtį.

„Amerikos ukrainiečiai ga
li palinkėti Amerikos lietu
viams tik kuo gražiausio pa
sisekimo Lietuvai išlaisvinti. 
Juo labiau, kad visuose svar
biuose momentuose lietuviai 
neužmiršta ir priespaudoje 
gyvenančios ukrainiečių tau
tos ir stovi už laisvą, nepri
klausomą, demokratinę Uk
rainą.” Ukrainiečių „Svobo
da” dienraštis leidžiamas Jer
sey City, N. J.

Vasario 20 d. šis laikraštis 
įdėjo ilgą išsamų vedamąjį 
„Lietuviai apsisprendė prieš 
totalitarines v a 1 s t y bes.” 
Straipsnyje išdėstomos pir
mosios Sovietų okupacijos 
aplinkybės ir ilgiau sustoja
ma ties dabartine vokiečių o- 
kupacija ir su tuo susijusiais 
lietuvių vargais. Toliau ap
rašoma Amerikos lietuvių 
veikla ir minimos lietuvių 
simpatijos ukrainiečiams.

ŽEMAIČIUOS NUKENTEJO BAŽNYČIOS
Kauno arkivyskupijoje ka

ro metu buvo apardytos ar 
apgriautos Jonavos ir Šė
tos bažnyčios. Abi jos mū
rinės. Kai kur sviedinių bu
vo apardytos sienos, išdegu
sios lubų dalys bei padary
ta kitokių smulkesnių suža
lojimų. Šioms bažnyčioms 
būtinieji remontai jau atlik
ti. Pamaldos vėl laikomos. 
Kiek daugiau bažnyčių karo 
metu yra nukentėję Telšių

vyskupijoje. Nemakščiuose, 
Andriejave, Gargžduose ir 
Tveruose sudegė medinės 
bažnyčios. Daugiau ar ma
žiau yra nukentėjusios ir ki
tos bažnyčios.

Pamaldos tose parapijose, 
kurių bažnyčios sudegusios, 
laikomos specialiai įrengtuo
se barakuose, o Nemakščiuo
se — buvusiame kooperaty
vo sandėlyje.

JAUNIMAS VAROMA TARNYBON

NAUJAS L. K. INSTITUTO LEIDINYS

„The Baltoscandian 
Confederation” I

Šiomis dienomis išėjo iš 
spaudos naujas Lietuvių Kul
tūrinio Instituto leidinys 
„The Baltoscandian Confede- ( 
ration”. Parašė Instituto di
rektorius prof. K. Pakštas.

Knygutė taikoma šių laiku 
tendencijai perorganizuoti 
Europą, karui pasibaigus, į 
regionines konfederacijas.

Šių laikų skaudūs pasauli
niai įvykiai aiškiai parodo, 
kad politinė izoliacija yra 
nuostolinga. Konfederacijos 
idėja reiškiasi tuomi, kad su
jungtomis, bendromis jėgo
mis galima užtikrinti visu 
narių saugumą, glaudžiai 
bendradarbiauti, ir naudotis 
vieni kitų kultūriniais ir e- 
konominiais laimėjimais, bet 
tuo pačiu sykiu neišsižadant 
visiškai savo politinės ir kul
tūrinės nepriklausomybės.

„The Baltoscandian Confe
deration” yra gražiai išleista, 
32 pusi, knygutė. Joje paduo
damas projektuojamos Balto
skandijos žemėlapis, ir me
džiaga padalinta į keturis 
skyrius.

Knygutės kaina 20c, o už
sakant po 50 egzempliorių 
kaštuoja $6.00. Atskirus eg
zempliorius galima užsisaky
ti apmokant pašto ženklais 
(po 3c), įdėtais į laišką.

Dar galima užsisakyti pir
mojo Instituto leidinio „The

Lithuanian Situation.” Kaina 
30c už egzempliorių, o užsa
kant 50 kainuoja $10.00.

Nauji Instituto rėmėjai
L. K. Institutas vis gauna 

didesnį skaičių Rėmėjų-Na- 
rių iš mūsų lietuviškos švie
suomenės tarpo. Šiomis die
nomis prisiuntė savo narystės 
mokesčius ir įsirašė šie nauji 
nariai:

Kun. V. Slavynas, misi j o- 
nierius iš West Virginia vals
tybės, senas veikėjas Ameri
kos lietuvių tarpe ir nuošir
dus aukotojas Lietuvos jauni
mo reikalams; F. J. Bago- 
čius, Susivienijimo Lietuviu 
Amerikoje pirmininkas; Juo
zas Gabris, Chicago, Illinois, 
ir Feliksas Šlapelis, Roches
ter, N. Y., gerai žinomas 
muzikos vedėjas ir nuoširdus 
lietuvybės reikalų rėmėjas.

Kviečiame įsirašyti
Lietuvišos visuomenės pa

galba labai reikalinga Insti
tutui toliau dirbti lietuvybės 
ir lietuvių interesų darbą. 
Kviečiame visuomenę įsira
šyti Instituto Rėmėjais: Gar
bės Nariais — $100.00; Rė
mėjais Nariais —$10.00. Už 
kiekvieną suteiktą pagalba 
iš anksto tariame nuoširdų 
ačiū!

BALTGUDIJOJ MIESTŲ NEATSTATYS
Švedų laikraštis „Stock- 

holms Tidningen” skelbia in
formaciją iš Berlyno, pagal 
kurią Vokietijos administra
cija Baltgudijoje mananti 
paversti tą šalį išimtinai že
mės ūkio kraštu. Pramonė 
ten būsianti visai apleista. 
Taip bent aiškinami kai ku
rie komisaro Vilhelmo Kube 
ir kitų vokiškų vietų pareiš
kimai apie tai, kad okupuoti 
kraštai būsią aruodais Vaka
rų Europos pramonei.

Švedų laikraštis iš Kubės 
žodžių daro išvadą, kad su
griauti per karą pramonės 
punktai tame krašte nebus 
atstatomi. Baltgudijoje su
griauti: Minskas, Vitebskas, 
Gomelis, Mogiliovas ir Brian- 
skas. Iš didesnių miestų užsi-

liko nesugriautas tik Bobrui- 
skas. Baltgudžius vokiečių 
valdžia mano užimti daugiau
sia žemės ūkiu. Buvusiems 
carų laikų dvarininkams 
Baltgudijoje vietos nebūsią; 
jie nebegalėsią grįžti iš Va
karų Europos į savo namus.

Dėl Baltgudijos miestų at
statymo komisaras Kube pa
reiškė, kad jie nebūtinai bū
sią statomi sugriautose vieto
se. Jie būsią suplanuoti vo
kiečių inžinierių ir statomi 
tokiose vietose, kurios bū
siančios patogesnės, atsižvel
giant į ekonomines, strate
gines ir transporto sąlygas. 
Iš tokių pareiškimų švedų 
laikraštis daro išvadą, kad 
sugriauti miestai ten visai 
nebūsią atstatyti.

Vokietijos reicho komisa
ras „Ostlandui” paskelbė pa
raginimą jaunuoliams stoti 
į vokiečių organizacijos „dar
bo tarnybą.” Dabar yra gau
tas pilnas šio komisaro Loh- 
sės atsišaukimo tekstas, ku
ris skamba taip:

„Užsirašykite reicho darbo 
tarnybai Vokietijos reiche! 
Darbo tarnyba yra garbės 
tarnyba! Reicho darbo tar
nybą tautinės bendruomenės 
dvasia išauklėja jauniems 
vyrams tikrą darbo pažiūrą. 
Fizinis darbas, sportas, mo
kymas ir draugiškumas iš
ugdo vyro kūną ir sielą. Su 
taikos ginklu —kastuvu dirb
damas, jis tarnauja tautai ir 
pats sau. Tuo būdu reicho 
darbo tarnyba mūsų Fiurerio 
Adolfo Hitlerio valia yra di
delė tautinės bendruomenės 
auklėjimo mokykla.

„Reicho darbo tarnyba 
1942 metų pavasarį telkia 
savanorius iš Estijos, Latvi
jos ir Lietuvos generalinių 
sričių. Tuo būdu jauniems 
vyrams, gimusiem^ 1920- 
1922 m., duodama proga 
tarnauti Reicho darbo tar-

nybos eilėse. Telkimas vyk
sta savanorišku įsipareigoji
mu vieneriems metams. Dar
bo tarnybos laikas bus at
liekamas reicho teritorijoje.

„Kandidatai, kurie nori į- 
sipareigoti reicho darbo tar
nybai, turi iki 1942 m. sausio 
31 d. užsirašyti pas sričių 
komisarus, o jų telkimas ga
li būti atliktas dar 1942 m. 
balandžio mėn. Žinias teikia 
sričių komisarų įstaigos ir 
Reichsarbęitsdienst Vergin- 
dunsfuehrer, Ryga, Walstr. 
26. Registracijos biuras Kau
nui yra Daukanto 13.” Pa
sirašė — Lohse.

MĖGINA ATPAŽINTI LAVONUS

M. AVIETEN
CVVEMiy, gJOLUUfl

Kauno laikraščiuose 
kšta užuojauta JfaJ 
Avietėnaitei dėl jos >, 
mirties. M. Avietėm 
Amerikos lietuvaitė į] 
metus dirbo Užsieniij J 
lų Ministerijoje. Iš J 
tos atrodo, kad ji o 
tauto Didžiojo UnivJ 
filosofijos fakultete,

irrison-Kearny, 
New Jersey

Lrfo 22 d. iškilmingai 
jjta Lietuvos nepriklau- 
ijs šventė. Programą 
L išpildė seselių

NELEIDO
BENDRŲKM Raudonajam Kry-

Dienraštis „Į Laisvi ---- ...
kad lietuviai, gyvtXo 22 d. prasidės nusi- 
Berlyne, bendrų kurias ves kun. P.Ala
vo suruošę. ViengiijXsk; "'°"!nnflq . 
vo išsiskirstę poįfkovo 29 i 4vai. popiet. 
Pirmą Kalėdų dieną ^bonas kviečia apylinkes 
vaikams buvo suniošiJLiiis pasinaudoti, 
te su vaidinimu „p4 —~
lias.” Vaidinimui vaifraeitą savaitę mirė Juo- 
mokytoja Paulė Tm GalČys, Petras Raguc- 
čiūtė. Po vaidinimo aidi ir Mikalina Andriulio- 
Kalėdų senelis iš
ir apdovanojo vaikus H ------------
mis dovanėlėmis. Wivnnne. N.I.

22 d. prasidės misi'

tas, marijonas. Baig-

Bavonne, N. J.
J

Kauno laikraščių 
Kauno socialinio ar

Lithuanian Cultural 
Institute

6017 So. Kentwood Ave., 
Chicago, Illinois

Savo laiku buvo rašyta, 
kaip bolševikai žiauriausiu 
būdu Baltgudijoje ties Čer
venės kaimu išžudė lietuvius 
politinius kalinius, kurie bu
vo vežami Rusijon.

Dabar Kauno laikraštis „Į 
Laisvę” rašo: 4 kilometrus 
už Červenės yra nužudyti 45 
lietuviai buvę politiniai kali
niai, kurie iš birželio 22 į 
23 d. buvo išvežti iš Kauno 
sunkiųjų darbų kalėjimo. Ta
da iš viso buvo išvežti 83 
politiniai kaliniai, iš kurių 
keletui asmenų pavyko lai
mingai parbėgti atgal. Išžu
dytieji yra palaidoti dviejose 
duobėse ir vietiniai gyvento
jai ant jų yra pastatę po 
medinį kryžių. Atpažintųjų 
lavonai bus pavasarį pasirū
pinti pargabenti į gimtąjį 
kraštą arba bent sutvarkyti 
dabartiniai kapai.

Kauno radijas pranešė, kad 
prie Kauno sunkiųjų darbų 
kalėjimo sudaryta kalinių 
lavonų atpažinimo sekcija. 
Kauno kapinėse esą atrasta 
45 nužudytų bolševikų lai- 

, kais politinių kalinių lavo- 
> nai. Jų tarpe atpažinti: buv.

burmistro pulk. St. Rustei
kos, šabanausko, Špokevi
čiaus, pulk. Gustaičio, Prons- 
kūnienės ir kitų, kurių pa
vardžių nenugirsta.

Pereitų metų liepos m. 11 
d. Petrašiūnuose buvę atkas
ti 29 politinių kalinių lavo
nai. Lavonai buvę pakasti ne 
vienu metu, bet maždaug 
tarp 1940 m. gruodžio ir 
1941 m. balandžio mėn. Nu
žudytųjų tarpe esą daug 
darbininkų. 25 kankinių la
vonai buvę atpažinti ir palai
doti Kauno kapinėse. Lavonai 
smarkiai sužaloti.

Stačiatikių kapinėse Kau
ne rastas Onos Višniauskai- 
tės lavonas. Kleboniškyje, 
prie Kauno, rasti kapai su 19 
lavonų. Jie buvo užkasti 
1941 m. pavasarį be karstų. 
Ant tų lavonų buvę užpilta 
tiktai pusė metro žemės. Prie 
IX forto užtikti 3 lavonai.

Telšiuose katalikų kapinė
se užtikta 84 politinių kalinių 
lavonai. Jie buvo nužudyti 
Telšių miškelyje. Čia suras
tos ir kankinimo priemonės. 
Lankeliškių miške užtikti 
nukankintų kunigų lavonai:
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Bįstaiga iki 1942 met> S J. mūsų klebonas 
džios sušelpė 57 į ^emezl8_. la*?esl 
partizanų šeimas, j ^y sostinėje, Tren- 
šeimoms, taip patiri ^en Į1? buvo pa
tiems partizanams, k ! Platybės atstovų 
mokėtos mėnesinės į p P°^7; ^UD,y“; ^e' 
kartinės piniginės pradžioje at- 
Išvežtųjų sovietų RieB* įspūdingą maldą, 
dingusių asmenų jP™s lietuvis kunigas, 
šeimų iki Naujųjų įriesUs j šios valstybės at
buvo 149. forumų posėdį.

Laikraščiai skelbi
Lietuvos Raudonojo & 
vyr. įgaliotinio įstaigi 
būt Vilniuje) likvids C. Vakarais pamaldos 
Dėl to nuo 1942 m.e ^rytais 9 vai.
d. ši įstaiga šalpos ____
nutraukė. Jos pareigu ro 22 d. 7 vai. vak. 
kinės Savitarpinės P Įgalėję sodalietės vaidins

džios r; 
d 
ž

V 
t 
I 
I

imli d. prasidėjo ao- 
i prie šv. Juozapo. Ją 

hm. A, Naudžiūnas,

kinės Savitarpinės Pąsalė^ ___ a
Kauno miesto komiti veikalą „Piloto^Duk- 
socialinio aprūpinimo!“" ‘

Vokiečiai priverti 
duotis ir patį Lietuves] 

Organizacija „Darbo tarny-1 donąjį Kryžių.
ba” (Arbeitsdienst) yra gry- ---------------- .1

. • -|- . . • V 1 • i- VOKIEČIŲ » parapijos naudai,
staiga. Jeigu atsišaukime t VTEtF8 ^1. vak.
sakoma, kad jaunuoliai auk-1 1 IrvlVIVj MlIį___
lėjami „tautinės bendruome
nės” pagrindais , tai reikia Į Kaip matyti iš gaA gyv. 166 W. 28 St. 
atsiminti, kad ta tautinė tuvos lietuvių laikrašėfidime liko tėvai trys 
bendruomenė yra vokiečių sį Vokietijos įstaigiBB ir brolis. ’ *
tautinė bendruomenė. Paga- dymai tuose laitais 
liau, reikia atkreipti dėmesį, skelbiami dviem kaį, 
kad jaunuoliai bus siunčiami pirmoje 1 
darbams ne kur kitur, kaip tas vokiečių 
Vokietijon. Į lietuvių kalba. Bet ft

kad net lietuviškų įsi® 
ficialiniai pranešimai ft 
rėdymai skelbiami irgi® 
kalbomis ir tokia paig 

niolika dolerių ir septynias- ka, būtent, pirmoje I 
dešimts penkis centus, tai vokiečių, o vėliau ii 
gaus pilną boną. kalba. Kadangi tokių I

Jauni, seni, turtingi ir be- dymų laikraščiuose J 
turčiai, visi kaip vienas, ma Sana daug, tai isi 
šiandien gali parodyti, kad slapiai išeina dviem J 
jie kovoja prieš agresorius ir mis: vokiečių ir lietuvi 
moka kovoti doleriais! ---------------- I

• Finansų valdyba 
Pirkite Defense bonus ir kad Lietuvos valsty« 

parodykit šio karšto užpuoli- terijos veikimas sd 
kams, kad mes branginame Į mas 
laisvę ir kad mes stojame!
vieningai Ameriką apginti! * Estijos sostinėje' 

pradėjo eiti vokiečių) 
Jei jūsų mieste yra Defen- štis „Revaler Zeitung. 

se Bondsų pardavimo lietuvių biami tokie šio laikrajj 
komitetas ar skyrius — pir- daviniai: j____
kite bondsus per tą komite- valstybės srityje ” 
tą ar skyrių. Jei nėra to- L 
kios vietos — pirkite pašte kūrimo darbo.” 
ar kur tik galima bonus gau
ti. Bet New Yorko valsty
bės lietuviai ar organizacijos, 
nusipirkę bonų praneškite lie
tuvių komitetui savo vardą. I „Amerikos” skaitai 
bono eilinį numerį (Serial būtų labai įdomu ^otil 
number) ir už kiek bonų pir- ir iš kokios kolonijos®! 
kote. Komitetas suregistruos, tarnauja Dėdės SamoM 
kiek lietuviai išpirko bonų menčje. Maloniai prasM 
ir kaip gausiai Amerikai pa- sus „Amerikos” skaifl 
gelbėjo. pranešti „Amerikai”^

Lithuanian-American pavardes ir adresus J 
Committee for Defense nuolių, kurie pašauki*l 
Savings, New York State Įriuomenę. Jų

p ** “ 
I1*.?**...- mostais

222 Sa 9 St,

ATSAKYMAS DIKTATORIAMS
Šiandien Amerikos gyven

tojai atsako diktatoriams. 
Vieni jau kariauja, o kurie 
negali kariauti — atsako do
leriais! Ir tas atsakymas ne
sunkus. Priešingai, malonus 
ir pelningas! Jei jūs nusi
pirksite kad ir pigiausią De
fense boną, tai j au bus at
sakymas diktatoriams. O 
pigiausias bonas kaštuoja 
tik $18.75, ir po dešimts me
tų Amerikos valdžia jums 
už jį išmokės dvidešimts pen
kis dolerius. Tai bus šeši do
leriai ir dvidešimts penki 
centai uždarbio. Tai geras už
darbis ir drauge geras atsa
kymas diktatoriams.

Kadangi Defense Bondsai 
yra pelningas investmentas, 
tai nestebėtina, kad suma 
vienam asmeniui pirkti apri
bota. Vienas asmuo gali 
bondsų pirkti tik už $5,000 
per metus.

Bonais aptarnaujama ir 
kitos rūšies pirkėjai. Bonus 
gali pirkti ir vaikai, lanką 
mokyklą. Jie gali pirkti žen
klus (stamps), kurie kaštuo
ja tik po 25c. Kada vaikai 
susipirks ženklelių už aštuo-

kanaun. Dabrilos, Petriko ir 
Balsio. Jų kūnai labai suba
dyti ir sužaloti. Palaidotų 
politinių kalinių lavonai ras
ti taip pat Raseiniuose ir Za- 

I rašuose.

tikimasi gausaus daly
to.

14 d., šį šeštadienį, 
Odos dr-ja turės kortų

8 vai. vak.

Kaz. Navickas, 23 i

vietoje ^Įa/VTIC 1 CD 
ičių kalba, c|Y 1 | |f

Apysaka 
Parašė 

Jonas Kmita

(Tęsinys) 
kad, nušovus

i ^sužalotas o jei išliks sv

»ėgi 
vientis

Nai, vs uJ Suskamb 
fe ant žemės ir

---------Siaįpį^.^vožemė!
Buvusios J

valstybes srityje R*®>Hė ^au«eJi arkliai 
prie bendro vokiečių čfĮM. Vį į.J10 tarpu lietu 

jau tof?lr. daugiau 
^aisv

P L" C neŠa-Garbes Šarmai

F^kUu^^aubi

hemą?1 Jau iakėl fc^ir^juosišra 
Fįįfe fepir®yn. Bet i

sužinojęs

not j * Į biami „Amerikos” sku231 Bedford Avenue, ll]žrašai bus laikomi 
Brooklyn, N. Y. moję knygoje.

Į Adresuokite: 
„Amerika”,

Ar jau įsigijai Apsigynimo 
Bonų ir Ženklelių?
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io 22 d. iškilmingai

išpildė seselių pran- 
j paruošti mokyklos 
Pelnas paskirtas A- 
Raudonajam Kry-

Kauno lai^ 
kšta užuojaty

Dienraštis i 
kad lietuviai,' 
Berlyne, bendru

mirties. Hįį
Amerikos uAison-Kearny, 
metus dirbo rli

CYVM
IŠ TOLIAU IR IŠ TOLI

pie penkiasdešimts. Kai tik 
A. Stanišauskas -užbaigs re
gistraciją, bus paskelbta 
spaudoje.

Newark, N. J

AMERIKA 3

NYČIOS

maksčiuose, 
gžduose ir 
ė medinės 
au ar ma- 
jusios ir ki

parapijose, 
sudegusios, 
ai įrengtuo- 
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kooperaty-
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*a Defen- 
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us — pir- 
į komite- 
nėra to- 

ite pašte 
mus gau- 
) valsty- 
nizacijos, 
jškite lie- 
o vardą, 
į (Serial 
>onų pir- 
gistruos, 
•ko bonų 
rikai pa-
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►efense
»rk State
Avenue,

ynimo

ew Jersey
tos atrodo, į
tauto Didžioj, 
filosofijos fab a Lietuvos nepriklau- 

' s šventė. Programą
NELEūjį 
BENDRį

22 d. prasidės misi- 
„ .. i Jfcias ves kun. P. Ma- 

L is- marijonas. Baig- 
1 o 29 d. 4 vai. popiet, 

.s kviečia apylinkės
vo išsislrintf ■ 29 d 4” val popiet, 

irmą Kalėdų į ĮS kvįegįa apylinkės 
vaikams buvo? g pasinaudoti, 
te su vaidiniu; ______
lias. Vaidinį tą savaitę mirė Juo- 
mokytoja h; i 
čiūtė. Po vaidį 
Kalėdų senelis 
ir apdovanojo r; 
mis dovanėlėj

čys, Petras Raguc- 
Mikalina Andriulio-

yonne, N. J

Bridgeport, Conn

Praeitą savaitę palaidota 
Kotryna Gailiuvienė, kuri 
buvo parapijos nenuilstanti 
rėmėja. Ji niekad negailėda
vo aukų, kada tik jos kas 
paprašydavo. Nuo pat šv. 
Jurgio parapijos pradžios iki 
mirties vis dideles aukas pa
rapijai davė. Naujų vargonų 
statybai davė $50.00. Šv. mi
šias laikė kleb. kun. J. V. Ka
zlauskas, o prie šoninių al
torių — kun. B. Gauronskas 
ir kun. V. Ražaitis. Žmonių 
buvo pilna bažnyčia. Kaip gy
veno gražioje santaikoje, taip 
ir jai buvo suteikta paskuti
nis atsisveikinimas.

Trečiadienį, kovo 11 d., 7:- 
30 vai. vak., Švč. Trejybės ba
žnyčioje prasidėjo novena 
prie šv. Juozapo. Tęsis iki 
kovo 19 d. Novenos pamal
das ves kun. J. Jančius, ma
rijonas. Pamaldos rytais 
9 vai., (Vakarais 7:30 vai.

Klebonas kun. Ig. Kelme
lis maloniai kviečia visus 
parapijiečius pasinaudoti šia 
proga ir laimėti Dievo malo
nių.

org. 
Ne-

Komisija kviečia visus gau
singai paremti pramogą.

S. D.

Vakarienė
Apaštalystės maldos dr-ja 

rengia 38 metų sukakties va
karienę. Bus bal. 12 d. par. 
salėje. Pelnas parapijai.

Vakariene visi būsite pa
tenkinti. Šeimininkės.

Baltimore, Md
Ar jau įsigijai Apsigynimo 

Bony ir Ženklelių?

Kauno laikrį 
Kauno socialini: 
įstaiga iki 19fi 
džios sušelpė 
partizanų šeiniu **sey sostinėje, Tren- 
šeimoms, taippste. Ten jis buvo pa
tiems partizanę s į valstybės atstovų 
mokėtos mėnesį posėdį. Kun. M. Ke- 
kartinės pinigu osčdžio pradžioje at- 
Išvežtųjų soviet! įspūdingą maldą, 
dingusių astmas lietuvis kunigas, 
šeimų iki Ne l^as į šios valstybės at
buvo 149. ūmų posėdį.

Laikraščiai u d. prasidėjo no- 
Lietuvos Raudo: rie §v. Juozapo. Ją 
yyr. įgaliotinio; CUn. A. Naudžiūnas, 
būt Vilniuje) i p. Vakarais pamaldos 
Dėl to nuo 191! J., rytais 9 vai.
d. ši įstaigas ---------
nutraukė. Jos p > 22 d. 7 vai. vak. 
kinės Savitarpį leje sodalietės vaidins 
Kauno miesto t veikalą — 
socialinio aprūp kimasi gausaus daly-

Vokiečiai pnv >. 
duotis ir patį Ii 
donąjį Kryžių.

Buvo sostinėje
9 d. mūsų klebonas

ii. Kemėžis lankėsi

įspūdingą maldą.

ūmų posėdį.

Piloto Dūk-

VOKIEČH
PIRMOJI

> 14 d., šį šeštadienį, 
os dr-ja turės kortų 
,■ parapijos naudai, 
a 8 vai. vak.

Kaip matytis 
tuvos lietuvių lt 
si Vokietijos k 
dymai tuose i 
skelbiami dviea 
pirmoje vietoje 
tas vokiečių te 
lietuvių kalba,; 
kad net lietuvi 
ficialiniai praneš 
rėdymai skelbia: 
kalbomis ir tot 
ka, būtent, pte 
vokiečių, o vėlia 
kalba. Kadangi

i Kaz. Navickas, 
gyv. 166 W. 28 
ime liko tėvai, 
ir brolis.

23 
St. 

trys

Pas mus draugijos nepa
silieka nuo pirkimo Amerikos 
bonų. Šv. Jurgio draugija pir- 
gija $1.000; Lietuv. Dukterų 
gija $1,00; Lietuvos Dukterų 
draugija $1,000; Vytauto — 
$1,000; Apšvietos — $100; 
Balsuotojų Klubas — $100; 
Jaunų vyrų — $500. Tai tik
rai gražu. O kur dar kitos 
draugijos, o kiek pavienių 
žmonių pirko, ir pirks! Drau
gijas, draugijų narius ir jų 
valdybas reikia tik sveikinti 
už tokį gražų darbą, kad mes 
nepasiliekame nuo kitų kolo
nijų, bet dar žengiam visu 
žingsniu pirma.

Vaidinimas
Elizabeth© par. kat. 

vaidintojai, pakviesti 
warko par. organizacijų, ma
loniai sutiko gražų veikalą 
„Fabiolą” suvaidinti Verbų 
sekm., kovo 29 d., 5 vai. vak. 
salėje, Newarke, mūsų para
pijos naudai.

Tai labai gražus lietuvių 
bendradarbiavimas.

Tas veikalas buvo statytas 
Elizabethe kovo 8 d., kur 
tos parapijos susipratę lietu
viai katalikai, senesni ir jau
ni, gausiai dalyvavo. Ir kaip 
jie visi buvo labai patenkin
ti šiuo veikalu!

Tikime, kad pas mus visi 
lietuviai parems šį parengimą 
gausiu atsilankymu, kas bus 
sustiprinimu ir patiems vei
kti ir kitur pasirodyti.

S. G.

Waterbury, Conn
Parapi j iečiai atėję į bažny

čią, tik dairosi, kad bažny
čios langai daug pasikeitė 
savo spalva, aiškumu. Kaip iš 
vidaus, taip ir iš lauko atrodo 
gražiau. Visi langai pertvar
komi; kai tik užbaigs darbą, 
bus daugiau šviesos bažny
čioje. Iš lauko stiklai nauji ir 
jie daug šviesos priduos.

Jaunimas, choras jau pra
dės rengtis prie Motinų Die
nos, kurioje šįmet manoma 
pastatyti labai juokingą ko
mediją. Choro valdyba yra 
labai sumani ir manoma, kad 
viskas pavyks labai gerai.

Bridgeport© jaunimo jau 
yra išėjusio į kariuomenę a-

Federacijos veikla
L. K. Federacijos skyriaus 

susirinkimas įvyko vasario 22 
d. choro kambariuose. Vado
vavo pirm. A. Aleksis. Buvo 
daug kalbėta, kad ko dau
giausia veiktume savo šalies 
reikalais, bet nepamiršta ir 
tėvų žemė — Lietuva. Nu
tarta surengti „Card party” 
lietuviams kariams,kurie jau 
tarnauja Dėdei Samui.Pramo- 
ga įvyks kovo 22 d. 3:00 vai. 
po pietų šv. Juozapo par. sa
lėje. Visas pelnas bus atiduo
tas mūsų lietuviams jaunuo
liams kariams, kaip Velykų 
dovana. Be to, dar bus iškil
mingos šv. mišios Velykų ry
tą už mūsų jaunuolius.

/YFIS ir ERELIS
Apysaka
Paraše

Jonas Kmitas

(Tęsinys)
dymų laikraščio: us geraj žinojo, kad, nušovus arklį, raitelis daž- 
ma gana daug. • i esti sužalotas, o jei išliks sveikas, tai netekęs 
slapiai išeina dd jaučiasi kaip ištraukta iš vandens žuvis. Su to
mis : vokiečių ir* iešininku lengva apsidirbti. Be to, nušauti ar 

___ _ arkliai įneša netvarką kavalerijos rikiuotėn ir
• Finansų val«!,kelia Panik^-
kad Lietuvos <ovos įkarščio ir greito įsibegimo lietuvių gran- 
terijos veikia
mas.

• Estijos sosC įčius lenkų raitelius, šaudymas nebuvo skubo-
nradėio eiti vok s kiek apyretis, bet štai viens kits lenkų arklys 
štiš RevalerZŠ *estu *r su raheliu griuvo žemėn. Kilo netvarka. 
, . ,. ..u i eilė pradėjo arklius stabdyti. Ant jų užgulė įsi-
biam to ie s užpakaliniai. Nukautieji arkliai painiojosi po ko
davimai: rįkdė rikiuotę. Tuo tarpu lietuvių pėkstininkai
valstybės snty? reraj yjs daugiau ir daugiau arklių krito ant 
prie bendro vote 
kūrimo darbo."

ivo kiek pakrikusi, bet vientisa, tarp savęs su- 
ną vis dėlto išlaikė. Suskambėjus Galčiaus ko- 
i, visi kariai krito ant žemės ir pradėjo šaudyti į

i eilė pradėjo arklius stabdyti. Ant jų užgulė įsi- 
užpakaliniai. Nukautieji arkliai painiojosi po ko- 
rikdė rikiuotę. Tuo tarpu lietuvių pėkstininkai

Buvo jau tokių, kurie, išsilaisvinę nuo raitelių, 
a zovada lėkė kur akys neša. Geresnieji lietu
siai jau taikė į žmones. Galčius ramus, susitel- 

CnrkZc r8* paprasto pratimo metu, drąsino savuosius. 
vHnJcS $ t taip, puikiai! Tai man vyrai! Nesikarščiuokit ir 

lasirengę pulti, nes jie tuojau bėgs.
ius atspėjo. Lenkų raitininkai pakriko ir ne- 
j pradėjo trauktis. Tik keli drąsuoliai dar šoko 
>ti ir prijojo visai arti. Jau iškėlė kardus kirsti,

---- ---------------- u * VUVių OaUllCLl UC111U CCU U JLAV7O 101 Ulimvjv. AJ1V C VA V Alj 

tarnauja Dėdės k nė atsitiesė ir šoko pirmyn. Bet štai lenkų eilėse 
---'ijdo

leligowski! Zeligowski!
tiesų, pats Želigovskis, sužinojęs, kad kairiajam 

pavardes ir adtf I111! jau riesta, su visu štabu ir nauju kavalerijos 
nuoliu kurie atsiskubino saviškiams į pagalbą. Lietuviai išgir- 
rinAmonp in rd nepakenčiamą vardą, kaip akis išdegę šoko pir- 

** * _ i CZ Q1P i 11C docnorofiolzoit? mncfo ic ir crrioncminm i

„Amerikos" J 
būtų labai įdoin®
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ir is koKioskol® tuvių šauliai bematant juos išrankiojo. Lietuvių

mene je. Maloniu 
sus „Amerikos" 
pranešti „Amerii

biami „AmeriW 
užrašai bus l^M 
moję knygoje, 

Adresuokite^
„Ameri^l 

222 M 
Bro<m

Galčius desperatiškais mostais ir griausmingu 
sakė jiems gulti ant žemės ir atsišaudyti, bet jau 
)er vėlu. Grandinė per toli nužygiavo ir gerokai 
:o. Lenkų raiteliai jau buvo čia pat ir pirmoji jų 
ivėlė į lietuvių pėkstininkus. Prasidėjo kautynės 
ginklais. Nudurti lenkų arkliai krito ant žemės, 

lenkų kardai pradėjo skaldyt lietuvių galvas. Gal-

Suzana Petraitienė Mary
land ligoninėje guli po ope
racijos. Eina jau geryn. P. 
Bendorienė atvažiavo savo 
automobilium atlankyti ligo
nės, bet išėjus nerado savo 
automobilio. Tik kitą dieną 
policija surado. Ji džiaugiasi, 
kad buvo geras vagis—nieko 
nuo automobiliaus nepaėmė, 
tik kiek pavažinėta.

Su važinėj o Aleksandą Mu
rauską ; nuvežtas į ligoninę 
mirė. Priklausė šv. Vardo 
draugijai. Sekmadienio vaka
re kunigas ir nariai sukalbė
jo dalį Šv. Rožančiaus. Laido
tuvės buvo pirmadienį iš šv. 
Alfonso bažnyčios.

nos šviesos, komunistai dirba 
išsijuosę. Kovo 8 d. buvo ki
tos jų prakalbos, o mūsų bu
vusių veikėjų negalima nė į 
kambarėlį suprašyti kokiems 
pasitarimams. Užkalbinus tik 
ranka numoja, kad nėra lai
ko...

Baltimoriečiai serga snau
dulio liga. Kas žadins pas mus 
katalikišką akciją.? Šiandien 
mes tik verkiam su Jeremi- 
jum pranašu. J.

Toronto, Ont

K.

tas liet, parapijos salėje su
sirinkimas, kurin atsilankė ir 
Lietuvos gen. konsulas pulk. 
Grant-Suttie.

Buvo kviečiami choro na
riai visai pamiršti visas pa
darytas klaidas ir vėl bend
rom jėgom dirbti tautos ir tė
vynės labui.

Labai gaila, kad negalėjo 
susitarti. Kai kurie nariai as- 
asmeniškus užsispyrimus 
aukščiau stato, negu visuo
menės ir tautos darbą.

„Kairioji” dalis išėjo iš su
sirinkimo. Buvo atsilankęs 
buvęs choro pianistas L. Po
cius. Choro pirm. Kondrotas 
pranešė, kad kovo 8 d. 3 v. 
p.p. prasidės „Aušros” cho
ro pamokos ir kvietė visus 
choro narius dalyvauti , at
sivesti naujų narių.

Vasario 22 d. per klebono 
kun. McGivney pagerbimo 
balių buvo renkamos aukos 
nukentėjusiems nuo karo Li
verpulio lietuviams. Tam tik
slui J. Černauskas pridavė sa
vo auką $1.00.

Washington, D. C

Vasario 22 d. Baltijos A- 
merikos draugija per radiją 
minėjo Washingtono gimta
dienį ir Baltijos valstybių 
nepriklausomybės šventę. 
Programai vadovavo dr-jos 
pirm. Dr. Ellis Haworth. 
Muzikalinę programą išpildė 
smuikininkė Marg. Digrytė 
ir pianistė Christina Charn- 
strom. Tarp M. Digrytės iš
pildytų kūrinių buvo lietuvi
ški Plaukia sau laivelis ir 
Dul dul dūdelė.

Vasario 23 d. tarptautinia
me studentų name, 1708 N. 
H Avė. buvo viešas susirin
kimas. Svečių tarpe buvo 
Lietuvos ministerio žmona p. 
Žadeikienė su dukrele, pa
siuntinybės patarėjas J. Ra
jeckas, Latvijos atstovybės 
sekretorius, daug įžymių as
menų. Čia vėl buvo įdomi 
programa. Visiems gilaus į- 
spūdžio padarė p. M. Digry
tė, atvykusi iš Great Neck, 
N. Y.

Kast. Adomaitienė po ope
racijos jautėsi kiek geriau ir 
sugrįžo į namus. Nesant kam 
prižiūrėti, šeštadienį vėl su
silpnėjo. Jos sesuo p. Mocke
vičienė nusivežė į savo na
mus.

Remia komunistus...
Kovo 1 d. pavakare eida

mas iš bažnyčios, sutinku šv. 
Vardo dr. narį ir užklausiau, 
kur einąs. „Nugi, nežinai, kad 
lietuvių salėje yra koncertas, 
Rusija badauja, reikia gel
bėt...” Antras, senas šv. Var
do dr. narys, sakosi: „aš mel- 
džiuosiu, kad Amerikos šaltis 
persikeltų į Rusiją ir sušal
dytų vokiečius.” Nueinu į 
šermenis gero žmogaus; žiū
riu, komunistų laikraštis gu
li ant komodos. Nejauku pa
sidarė, kad mūsų katalikų sie
las rusai pavergė, priminus 
Lietuvos kančias, jie nutyli.

Katalikai snaudžia už baž
nyčios sienų, komunistai žve
joja. Federacijos skyrius, 
kaip koks žiburėlis nušvies- 
davęs Lietuvos meilės jaus
mus, dabar užgeso. Liet, ka
talikams lenda į akis raudo-

Kanados Lietuvių Tarybos 
vardu buvo šaukiamas visuo
tinis susirinkimas.

Vasario 28 d. liet. par. sa
lėje į susirinkimą atsilankė 
ir Lietuvos gen. kons. pulk. 
Grant - Suttie. Lietuvių atsi
lankė mažai, nes nedaug skel
bta.

Susirinkimas užtvirtino ir 
užgyrė perkėlimą centro ir 
„Nepriklausomos Lietuvos” 
leidimo į Montrealą. Nutarta 
buvusią K. L. T. centro val
dybą Toronte skaityti atsi
statydinusia ir užtvirtinta 
dabartinė išrinkta centro val
dyba Montreale.

Toliau buvo renkama K. L. 
T. skyriaus valdyba Toronte. 
Išrinkta pirm. R. Hozas, sekr. 
P. Kondrotas, ižd. F. Karaliū
nas. Revizijos komisijoj J. 
Kalinauskas, P. Baltakytė ir 
A. Augutis. Balių reng. kom. 
— F. Margienė, B. Dubaus- 
kienė. Susirinkimas nutarė 
kaip galima greičiau visą 
buvusį Tarybos inventorių ir 
pinigus perduoti į Montrea
lą. Tą darbą atlikti pavesta 
skyriaus valdybai. Susirinki
mą vedė P. Kondrotas.

Paskutiniu laiku „Aušros” 
choro veikimas susilpnėjo dėl 
K. L. T. skilimo. Išsiaiškini
mo tikslu kovo 1 d. sukvies-

Už dešimtuką O. Hozienė į- 
sigijo bileitą iš šv. Agnieškos 
parapijai surengto bazaro. Už 
10c ji laimėjo $50.00.

Genys.

Forest, City Pa

Vasario 21 d. Carbondae, 
Pa., ligoninėje mirė Jonas 
Prūsas, 79 metų amžiaus, 
išgyvenęs Amerikoje 55 me
tus. Priklausė lietuvių šv. 
Antano par. Buvo susipra
tęs lietuvis, katalikų ir pa
triotinių draugijų rėmėjas. 
Iškilmingai palaidotas va
sario 24 d. Mišias atnašavo 
kun. J. Auruškevičius. 
vo kapą buvo iš anksto 
ruošęs ir gražų kryžių 
statęs.

Velionis buvo nevedęs, mė
go žvejoti, mėgo skaityti. Jo 
karstą nešė J. Viliamas, K. 
Gailevičius, J. Stasiulionis 
iš Kearny, N. J., V. Shultz 
ir J. Karasis. Nuliūdime li
ko giminės: Stasilionis, Kau- 
kliai, Juozapaičiai (Chicago- 
je), brolio duktė su šeimy
nėle. Buvo kilęs iš Miškių 
kaimo, Sidabravo par., Pane
vėžio apskr.

Sa- 
pa- 
pa-

Buvęs

Great Neck, N

Vyčių veikla
Kovo 8 d. mūsų keli vy

čiai buvo nuvykę į Eliza- 
bethą, kur dalyvavo apskri
ties bendrame šv. Kazimiero 
šventės minėjime ir suvažia
vime. Dalyvavo J. Zorskis, 
M. Lazauninkaitė ir Pr. Glat- 
kiūtė.

Neseniai kariuomenėn išė
jo vyčiai R. Bartuška ir 
Alb. Lazauninkas. Ką tik iš
ėjo Jonas Masiulis, kp. fi
nansų raštininkas. Jo parei
gas dabar atliks M. Gatave- 
skaitė.

Šv. Kazimiero šventę mi
nėsime šį sekmadienį, kovo 
15 d. Bendra komunija bus 
per 8 vai. mišias, po kuru' 
bendri pusryčiai („Dės Jean£ 
valgykloje, prie geležinį* 
lio). Pusryčiai kaštuos^oučr 
Rengimo komisiją sudaro J. 
Zorskis ir M. Gataveskaitė. 
Kun. Collins pasakys įdomią 
kalbą. Bus apdovanotas 1941 
metų darbščiausias narys 
(ar narė).

Kovo 29 d. mūsų „bowling” 
ratelis susitiks su Maspethu.

Vietinis

čius paleido į darbą revolverį — vien savo gyvybei ap
ginti. Atrodė, kad viskas žuvo.

Bet šiuo šiurpulingu momentu kaip iš žemės išdygo 
Apysenio dalys ir puolė lenkus iš pašonės. Apysenis, 
Storpirštis ir Pataška tiksliai rikiavo savo kuopa ir 
taikiu šaudymu padarė tiek netvarkos ir nuostolių len
kų eilėse, kad Želigovskis tuoj suprato pavojų ir pa
keitė frontą naujam puolimui atremti. Ataka prieš Gal
čiaus kuopą atslūgo. Jo grandinė pradėjo atsigriebti. 
Dabar lietuviai šaudė lenkus iš dviejų pašonių. Tačiau 
Želigovskis dar nenusileido. Dvikampiu surikiavęs sa
vo frontą, sustiprinęs jį pirmiau pabėgusiais raiteliais, 
kurių dalį pavyko sulaikyti, Želigovskis iš naujo užata- 
kavo lietuvius. Vėl užvirė smarki kova.

Iš tolo pasirodė dai' vienas lenkų raitelių pulkas, sku
botai atvykęs saviškiams į pagalbą. Apysenio pulkui 
grėsė sunaikinimas. Bet ir lietuviai susilaukė paspir
ties. Atbėgo Kun. Buteveidžio pulkas. Ištroškę kovos, 
buteveidiečiai atkakliai šoko atakon. Kiekvienam į- 
temptam susirėmime bet koks ryžtingas naujos jėgos 
puolimas visados nulemia kovą. Buteveidžio pulko puo
limas buvo daugiau negu ryžtingas. Tai šaudydami, tai 
durtuvais dirbdami, buteveidiečiai bematant atkirto 
penkis lenkų eskadronus, kurie greitai pasidavė. 250 
belaisvių pakliuvo į lietuvių rankas. Lenkų eilėse kilo 
netvarka. Kažkas riktelėjo: ratu j się kto može! (gel
bėkis kas gali). Tai buvo panikos komanda. Jos geriau 
paklausė, negu karininkų įsakymų. Lenkų rikiuotė pra
dėjo lūžti.

Tačiau tai kruvinai scenai užbaigti dar reikėjo dra- 
matingo finalo. Štai lietuvių užpakaly sudrebėjo žemė: 
tai ulonų ir gusarų pulkai atpyška į kovą.

— Žukauskas! Žukauskas! — pasigirdo džiaugsmingi 
balsai.

Lietuvių raiteliai, palenkę ietis ii' atsigulę ant arklių 
sprandų, lede pirmyn kiek arkliai įkabina. Jie atakavo 
ne frontą, bet pasuko kiek dešinėn lenkams kelią at
kirsti. Želigovskis iš tolo juos pamatė ir tuoj suprato, 
kad viskas baigta. Jau ties širvintais buvo išbandęs 
lietuvių raitelių ataką. Antru kartu ją išbandyti — kai
po kariui jam reikėjo, bet kaipo vadui, na, jau čia ki
tas klausimas. Želigovskis, tur būt, pamanė, kad jo 
asmuo Lenkijos garbei dar reikalingas, ir, įsmeigęs 
pentinus į arklio pašones, pasileido zovada — ne lie
tuvių pusėn. Lenkų raitija, palikusi mūšio lauką lie
tuvių pėstininkams, nušuoliavo paskui savo vadą.

Prasidėjo raitelių lenktynės. Lenkai bėgo tiesiog, lie
tuviai vijosi užuolanka. Tuoj buvo numanu, kad Želi
govskis paspruks. Turėjo greitą arklį ir nesigailėjo jam 
pentinų. Bet paskutinės lenkų eilės nesuskubo ištruk
ti. Jos susidūrė su lietuvių raitija ir buvo skaudžiai su
žalotos. Kas išliko gyvas, pakliuvo nelaisvėn. Nė vie-

nam iš užkluptųjų nepavyko išsigelbėti. Želigovskiui 
pabėgus, visa lenkų armija pasekė jo pavyzdžiu.

Andrius, kautynių pradžioje per tolį į šalį nužygia
vęs, suprato padaręs klaidą ir skubinosi susijungti su 
savo kuopa. Bet kaip tik tuo momentu atpyškėjo len
kų raiteliai ir atkirto jam kelią. Gerai, kad laiku krito 
ant žemės, nes kai kurie lenkai visai arti prijojo, bet 
jį gulintį nukautu paskaitė. Kas jam daryt? Pirmą 
sykį savo gyvenime pasijuto žiopliu palikęs. Mūšio 
lauke palikti savo kuopą be vadovybės — tai nedova
notina. Nelemtas įkarštis pastatė jį nejaukioj ir pavo
jingoj padėty. Iš apmaudo net sudejavo ir pirštus sau 
krimto, bet atsiminęs, kad jo kuopai teks Galčiui vado
vauti, kiek nusiramino. Galčius įgudęs karys, žinos kaip 
pasielgti. Apie jį, Andrių, bus pamanyta, kad žuvo, ar
ba liko sužeistas. Žūti kautynėse juk tai toks paprastas 
dalykas. Bet kaip paskui akis parodyti? Vis dėlto bus 
nemaža gėdos. „Tačiau, jei padariau klaidą, tai pulda
mas, ne bėgdamas.”

Tos mintys tik akimirksniui užtruko Andriaus gal- . 
voj. Nebuvo laiko ilgiau su jomis kamuotis, nes tuč
tuojau reikėjo savimi apsirūpinti. Ar jam šauti, ar ne
šauti? Pradėti kautynes su visu lenkų būriu būta gry
na beprotystė. Tegu jis vieną kitą lenką nudės, bet ga
lutinai pats bus nukautas. Kam iš to nauda? Vien len
kams. Tad reikia palaukti. Bet laukti nieko neveikiant, 
kada ten verda kova, kada saviškiai pagalbos ir vado
vybės reikalingi—ne, tai nepakenčiama. Jau, jau bu
vo iškėlęs ranką šauti, sukviesti čia lenkus ir kovoje 
žūti, bet šaltas protas ranką sulaikė. Iš apmaudo su
griežė dantimis, bet nešovė.

Neperilgiausios kautynės jam amžiumi atrodė. Iš 
lenkų kariuomenės šen ir ten siūbavimo buvo numanu, 
kad kautynės eina nelygiai. Raiteliai tai šoka pirmyn, 
tai netvarkoj traukias atgal. Ir vėl rikiuojasi, ir vėl 
puola, šaudymas eina nuolatinis. Kartais sutarška 
kulkosvaidžiai, kartais dusliu atbalsiu sustena tolimos 
kanuolės. Štai pasigirdo lenkų šauksmas — Želigovskį 
mini. Kova užvirė dar smarkesnė.

Andrius vėl sugriežė dantimis. „Jau nebeišlaikysiu. 
Želigovskis — tas klastingas smurtininkas! Reik šaudy
ti.” Iškėlė ranką ir vėl susilaikė. „Kantrybės. Prie Že
ligovskio vis vien neprieisiu. O jei lenkai nugalės ir 
čia atžygiuos, tai bus laiko ir man pasirodyti.”

Bet štai užpakaly pasigirdo kymus kanopų dundėji
mas ir tarsi audros ūžesys. Atsigrįžo ir vos neapsvaigo 
iš džiaugsmo. Tai lietuvių raitija atpyška.

— Dabar tai tikrai laimėjom! Lenkai neišlaikys.
Lenkai neišlaikė. Nė nebandė laikytis. Andrius pa

matė, kaip jų rikiuotė siūbuoja; kaip būriai raitelių, 
vienas pro kitą verždamiesi, skubotai traukiasi iš kovos

lauko. Karininkai nė nebando jų sulaikyti, nes pats Že
ligovskis viens iš pirmųjų savo kulnis parodė. Lenkų 
raitininkai šuoliavo pro Andrių poros šimto žingsnių 
atstumoj.

— Na, dabar ir man laikas. Revolveris, tur būt, pa
sieks.

Andrius pakėlė ranką ir minutei sudvejojo, šaudyti į 
bėgančius lyg ir neriteriška. Bet staiga prisiminė Že
ligovskį ir — Vilnių. Ilgiau nelaukdamas, paleido ke
letą šūvių. Viens kits arklys sukniubo į žemę, raiteliai 
persirito per arklių galvas. Kitų arkliai, užjoję ant nu
kautųjų, stojo piestu. Andrius paleido dar porą šūvių. 
Šiuo kartu jau kareivis nuo balno nukrito. Bėgantieji 
lenkai nestojo pulti vienišą priešą. Kiek galėdami pa
silenkę už arklių sprandų, skubėjo prajoti pro pavojin
gą vietą. Bet štai viens raitelis išsiskyrė iš būrio ir 
šoko Andrių atakuoti.

— Iš kur toks drąsuolis lenkų kariuomenėj atsira
do? — nustebo Andrius.

Bet reikia gintis. Iškėlė revolverį ir šovė. Klik! — 
vamzdis jau tuščias. Kebli padėtis, pėsčias prieš raitą 
šaltais ginklais — kova nelygi. Lenkas visu greitumu 
paleido ant jo savo arklį. Norėjo tiesiog sumindžioti. 
Andrius vos spėjo atšokti į šalį. Ansai plačiu mostu 
kirto kardu iš peties, bet Andrius smūgį atmušė. Len
kas vėl pasuko arklį į ataką. Šiuo kartu, visai arti pri
jojęs, pastatė žirgą piestu. Andriui nebuvo kitos išei
ties, kaip tik kardu nudurti arklį. Bet tai darydamas, 
galėjo gauti smūgį nuo raitelio. Skubotai pagalvojęs, 
jis pasiryžo pakirsti arkliui kojas ir greit atšokti atgal. 
Tada persvara bus jo pusėj, nes raitelis turės nuo su
žeisto žirgo nukristi, ar bent nušokti. Čia daug galimy
bių raitelį vienu ypu nudėti. Jau pakėlė kardą kirsti 
arkliui kojas, kaip štai iš užpakalio pykštelėjo šūvis. 
Lenko arklys dar daugiau atsitiesė, pirmutinėm ko
jom sumosikavo ore ir krito aukštielnikas, prislėgdamas 
po savim raitelį.

Andrius atsigrįžo ir pamatė už keliolikos žingsnių 
besišypsantį lietuvių kareivį. Gražus vaikinas, visai dar 

. jaunutis, vos prasikalusiais ant viršutinės lūpos gyva
plaukiais.

— Nuoširdžiai ačiū, broliuk! Kaip vadiniesi? Iš kur 
čia atsiradai?

— Vadinuosi Jonas Slapukas. Aš iš jūsų kuopos. Ne
pažįstate?

Andrius jo nepažino. Pastaruoju laiku tiek savanorių 
prigūžėjo į jų pulką, kad visų nesupaisysi.

— Bet kaip čia atvykai?
— Aš visą laiką bėgau paskui jus, nenorėdamas vado 

vieno palikti. Paskui ir man lenkai kelią atkirto. Gal 
ir gerai, kad taip įvyko, nes teko kiek pasitarnauti,— 
naiviai šypsojosi Slapukas.

(Bus daugiau)
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on the premises.
CONNORS

NOTICE is 
RL 6983 has 
to sell beer. 
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SAM STILLMAN
New York Ave., Brooklyn, N. Y.

767 Fulton

hereby given that 
been issued to the 
wine and liquor at retail under

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

at 399 Nostrand Ave. & 295

B RICCA
Tavern)

Brooklyn, N. Y.
trol Law at 220 Wyckoff Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

LEONARD STROBEL 
220 Wyckoff Ave.,

Borough 
con-

NOTICE is 
RL 3267 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law
Brooklyn, County of 
on the premises.

DANIEL 
440—17th Str.,

Brooklyn, N. Y.

Ave., 
to

& Grill 
Brooklyn, N. Y.

trol Law at 232 Underhill Ave., Bn 
Brooklyn, County of Kings, totes 
on the premises.

UNDERHILL INN, INC.
232 Underhill Ave., Brookl®

the premises.
PATRICK McCOLGAN & PATRICK 

O’DONNELL
d-b-a B and F Tavern

1310 Flatbush Ave., Brooklyn, N.

Philadelphijos Žinios
RICHMONDO „MILIJONIERIUS

Visa Philadelphia ir ypač 
ričmondiečiai gerai pažįsta 
simpatišką lietuvį p. Stepona
vičių. Taip! Jis žinomas kaip 
biznierius, geras lietuvis ir 
katalikas. Bet gal ne visi ži
no, kad tas garsusis žmogus 
daug ir sunkiai dirbo ir dabar 
tebedirba, kol pasiekė to, ką 
šiandien turi. Jo ištvermė ir 
pasiryžimas nenuleisti rankų 
lydėjo per 50 darbo metų. Pir
ma tik „gaspadoriavo” tai 
bendrovei, būdamas jos na
riu, o nuo 1914 metų pats 
viską savo žinion perėmė. 
Dabar jo „Richmond Groce
ry Co.” taip išplėsta, kad 
tikrai per metus daro mili
joninę apyvartą, o jis pats 
teisingai ta prasme vadina
mas „Ričmondo milijonie
rius”, nes per jo rankas 
pereina milijonai, nors ir iš
eina.

Šiandieninis jo biznis tvar
kingai vedamas patarnauja 
galybei smulkesnių įmonių 
Philadelphijoj ir apylinkėse. 
Jo prekybos pastatai užima 
visą bloką, moderniai įreng
ti ir vis dar plečiami. Pas jį 
dirba kelios dešimtys darbi
ninkų, kurių tarpe keli lietu
viai. Dabar jo didžiam ir iš- 
plėstamjlarbui daug padeda 
trys jo sūnūs — įpėdiniai, 
bet ir pats įkūrėjas nepail
sta ir vis pamatysi jį vaik
ščiojant ir prižiūrint savo 

aigą.
ia galima gauti visokių 
^sto produktų ir šiaip 

ingiausių daiktų. Pasa- 
bjaT“ kad prieš karą jis tu

rėjo „bacon” iš Lietuvos. Tai

• LIETUVIŲ RADIO PROGRAMA ■ 
«Trečiadieni 7:00 p.m. šešt. 8:00 p.m. • 

Direktorius 
ANTANAS DZIKAS 

3619 East Thompson Street 
Philadelphia, Pa. 

Telefonuokite: Regent 2937

Tel. REGent 8881

| Juozas Balinskas |
| LAIDOTUVIŲ §

DIREKTORIUS
3336 E. Topmson St., 

Philadelphia, Pa.

Tel. POPlar 4110

Charles J. Roman
(Ramanauskas)
LAIDOTUVIŲ 

DIREKTORIUS
1113 Mt. Vernon St., 

Philadelphia, Pa.
Moderniška laidojimo ištaiga, 
dėlė, graži koplyčia, erdvi salė. Pa
keleivingiems suteikiama nakvynė.

Viskas nemokamai. Kreipkitės 
dieną ar naktį.

Di-

Tel. DEW. 5136

Jos. Kavalauskas
LIETUVIS GRABORIUS

Laisniuotas Penna ir New Jersey 
valstijose

Nuliūdimo valandoje prašau 
šauktis prie manęs

1601 - 03 So. 2nd St.
Philadelphia, Pa.

Tel. REgent 8434,

Darbšti jaunuole

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1182 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 472 Grand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STANLEY MISIŪNAS
472 Grand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4743 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 363 •— 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 
FRANK ZARZECKI & 

(Waverly Tavern 
363 — 5th Ave.,

Kovoj March 13.^

buvusi labai mėgstama pre
kė ir visų mielai perkama, 
bet šiandien jau nebegauna- 
ma. Visas gautas prekes tuoj 
siunčia į paskirtas sandėlių 
vietas, o lengviau gendamas 
į milžiniškas ledaunes, ku
rios yra tokios didelės, kad 
sunkvežimio šoferis, gelbė
damasis nuo vasaros karščių 
įvažiuoja į ledaunę ir atsi
vėsina, kol vėl keliaus į pa
skirtą vietą. Iš vieno aukšto 
į kitą prekės siunčiamos že
myn nuvestais ypatingais 
laiptais be laipsnių, tik pa
leidai ir jau „važiuojam”. Pa
sitaiko, kad ir darbininkai, 
taupydami laiką, pasileidžia 
žemyn ir jau nereikia vaik
ščioti, o esi sunkvežymyje ir 
gali jau važiuoti su prikrau
tu vežimu.

Steponavičiaus atgabentomis 
gerybėmis. Kiek jis už tat 
paima? Tik dėkui! Taip, tik 
tiek! Tai tikrai didžios ir 
kilnios širdies žmogus. Gal 
už tat ir Dievas laimino jo 
darbus ir visą jo gyvenimą, 
kurio taip ilgo sulaukė!

kai p. S. 
A. Dziko vedamą 
radijo programą, 
pirmasis pasirodė 

lietuvių
,Amerikai” jis ži-

Didžiai pagirtinas pavyz
dys, kad šios didelės preky
bos savininkas nuoširdžiai 
remia lietuvių katalikų rei
kalus. Jis yra didžiausias šv. 
Jurgio parapijos rėmėjas. 
Juk dažnai parapiniai pa
rengimai esti suruošiami p.

Bendra Komunija ir 
Pusryčiai

gražiai pasisekė kovo 7 d. 
Gražiai pasidarbavo 3 jau
nesniųjų Vyčių kuopa. Jaun. 
vyčiai yra visi High School 
mokiniai. 20 jaunuolių būre
lis tikrai gražiai pasirodė, 
visi drauge dalyvavo pamaldo 
se, priėmė šventą Komuniją, 
papusryčiavo. Pusryčiams vi
sas išlaidas paaukojo gero
sios mamytės, tretininkės ir 
gyv. Rožančiaus draugija. Su
manios šeimininkės viską 
„smokauniai” pagamino. 
Pusryčiuose dalyvavo svečiai 
Tėvas Mėšlis S. J., misijonie- 
rius, kun. Vėžis, P. Katilius. 
P. Mickūnas. Visi svečiai pa
sakė kalbas, palinkėdami vy
čiams ir daugiau panašių iš
kilmių turėti ir nepasitenkin
ti tuo, kas lig šiol padaryta.

Vyčių vardu kalbėjo kuo
pos pirm. A. Paškevičiūtė, 
sekret. P. Mažeika ir E. Še- 
parauskaitė. Pusryčių prog
ramai meistriškai vadovavo 
P. Katilius, kurs savo kalbėjo 
priminė šv. Tomo Akviniečio 
šventę, mokslo Globėją ir 
taip vykusiai ragino jauni
mą pamėgti mokslą ir siekti 
io, nesigailint jėgų ir laiko 
Šventasis galėtų būti pavyz
džiu ir užtarytoju visų mok
sleivių. Didžiai pagirtina, kad 
viskas buvo lietuviškai, ir 
jaunieji nesirengę mėgino pa
sakyti kelius kalbos žodžius 
lietuviškai ;nors pirmą karta 
gal ir nėjo ilgos kalbos, bet 
toliau visi galės tikrai gra
žiai lietuviškai kalbėti.

Vaikučių palaiminimas 
sudarė tikrai gražų vaizdą.

Bėga, skuba motina su savo 
mažyčiais gauti Dievo palai
mos savo brangiausiems kū
dikiams. Nuo mažiausio lig 
šiek tiek paūgėjusių, visi ga
vo Kristaus žadėtą palaimą. 
„Leiskite mažutėliams pas 
mane, nes tokių dangaus ka
ralystė”... Mamos lyg juto, 
kad Dievo pagelba labai rei
kalinga auklėjant vaikus, y- 
pač lig 3 metų, kai daugiau
sia galima išauklėti vaiko sie-

RICHMOND GROCERY CO
WHOLESALE GROCERS 

Savininkai Lietuviai Staponavičiai 
PERKAME ČIA — REMIAME SAVUS!

§ 3304 - 16 Richmond Street Philadelphia, Pa.

Jau keli metai, 
remia p. 
lietuvišką 
Jis ir čia 
geraširdis 
lams. Ir ,
nomas, tik primink lietuvi
šką katalikišką spaudą, tuoj 
remia ir palaiko, mielai skel
biasi „Amerikoj” ir ją skai
to. Jis visada pirmas katali
kiškame lietuviškame gyve
nime. Bet ir lietuviai preky
bininkai galėtų palaikyti sa
vo biznierių, kuris taip nuo
širdžiai palaiko lietuvius. Jo 
trys sūnūs, perimdami tėvo 
darbą, gal paseks ir jo gerą 
širdį, nes visi moka lietuviš
kai, nors čia gimę, visi jau 
sukūrę savo šeimas. Lietu
viai galėtų pasimokyti, kaip 
galima dirbti ir pasižymėti, 
tik nesigailint pasiaukojimo 
ir triūso. Rasa

Čia daug veikia Philomena 
Azaranskaite, gimusi 1920 m. 
rugpjūčio 19 d., baigusi vie
tinę šv. Kazimiero par. mo
kyklą. Dabar ši gabi jaunuolė 
priklauso prie parapijos So- 
daliečių, neseniai išrinkta 
Susivienijimo 10 kuopos fi
nansų sekretore. Ji žada dar 
prisirašyti ir prie Vyčių, kad 
kartu dirbtų Dievui ir Tėvy
nei. Ypač atsakingos pareigos 
jai tenka eiti L. R. K. Susi
vienijime, nes 10 kuopa šie
met dvigubai išaugo ir daug 
reikia rašinėti, kad viską su
tvarkytų, bet jauna darbinin
kė nebijo darbo ir pasišventi
mo, kad tik galėtų patarnauti 
savo tautiečiams.

Linkime jaunai veikėjai iš
tvermės ir pasisekimo vi
suose pasiryžimuose. Ji savo 
veikimu gal patrauks ir dau
giau lietuvaičių uoliai dar
buotis ten, kur jų tėvai dir
bo.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6329 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 280 Union Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN AMERICAN 
CITIZENS CLUB

280 Union Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6222 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 323 Grand St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN VALEN, JR.
323 Grand St., Brooklyn, N. Y.

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

at 299—5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GASPARE & JOSEPH PONZO 
299 — 5th Ave., Brooklyn. N

NOTICE is hereby given that License 
RL 4319 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1086 Bergen St, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CASEY’S INC.
1086 Bergen St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5127 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 675 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

SAMUEL STERN
675 Fulton St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1211 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 315 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(Moriarty & Reilly Tavern)
315 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

lą geriems polinkiams ir 
šventumui.Tai misijų dovana, 
nepaliko ir jie nepamiršti.

Jaunesnės moterys dirba 
ir dirbs. Teko sužinoti, kad 
jaunesnės šv. Kazimiero mo
terys, vadovaujant poniai O- 
nai Kavaliauskienei, šiemet 
pradėjo tikrai uoliai darbuo
tis parapijos naudai. Mat, jos 
rengia pirmą metinį kortų ir 
radijo žaidimą, tokį didelį ir 
įdomų, kokio lig šiol dar ne
buvo. Šiemet bus pirmas ir 
kiekvienais kitais metais vėl 
bus organizuojamas kitas. 
Visos moterys taip pat remia 
ir uoliai darbuojasi, jog bijo
ma, kad gali nebetilpti į pa
rapijos salę, ir gal reikės pa
samdyti miesto auditoriją. 
Visi ruošiasi dalyvauti, nes 
surinkta brangių ir gražių 
dovanų.

Visos tos gražybės įvyks 
kovo 22 d., 4 vai. pp. Žaidimų 
metu bus išleista laimėjimais 
graži šilkinė rankų darbo kal- 
dra. Tai tikrai gražus moterų 
bendradarbiavimas parapijos 
naudai, kurios ir iš parapijos 
gauna labai daug simpatijos 
ir pritarimo tokiais savo gra
žiais darbais.

LAUKIA VELYKŲ

Mat, kiekvienas

Po misijų žmonės pradeda 
jau laukti Velykų. Mokyklos 
vaikučiai labai sunkiai dar
buojasi ir platina Velykų 
kiaušinius.
vaikas, kurs parduoda laimė
jimų, knygutę,tai ir pats gau
na kiaušinį ir vieną pirkęs bi
lietą, taip pat gauna brangų 
juodą kiaušinį. Gal bus ir 
margučiai platinami kaip 
Lietuvoj kad daroma ir 
žoma margučiai.

LAIMĖJO

da-

lai-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1149 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 321 — 5th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
DANIEL MORIARTY & JAMES REILLY 

(Moriarty & Reilly Tavern)
321 ------ 5th

NOTICE is
RL 4298 has 
to sell beer, 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2041 Fulton St., & 20 Somers
St., Borough of Brooklyn, County of Kings, 
to be consumed on the premises.

THOMAS ALLICINO
2041 Fulton St. &
20 Somers St.,

NOTICE is 
RL 2784 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law 
Putnam Ave., Borough of Brooklyn. County 
of Kings, to be consumed on the premises.

HARRY NUDEL & 
(Buckhorn 

399 Nostrand Ave. & 
295 Putnam

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

of the Alcoholic Beverage Con- 
1042-1046 Nostrand Ave., Bo

to be

NOTICE is 
RL 4 450 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law at 
rough of Brooklyn, County of Kings, 
consumed on the premises.

MARGARET T. MULLIGAN 
(Mulligan’s Rest. & Bar) 

1042-1046 Nostrand Ave., Brooklyn, N.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4314 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 Prospect Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANCES M. DEVANEY 
(Devaney’s Bar & Rest.)

426 Prospect Ave., Brooklyn, N. Y.

krepšininkai žaidė krepšinį šį 
ketvirtadienį. Tai pirmą kar
tą katalikiškų pradžios mo
kyklų mokiniai pasirodė di
džiulėj salėj ir tokioj gausioj 
publikoj.

Kolumbo Vyčiai švenčia 60 
metų jubiliejų, 4,500 phila- 
delphijiečių priims bendrą 
Komuniją, turės iškilmingą 
susirinkimą kovo 27 d. ir 
naujų narių iškilmingą priė
mimą kovo 29 d.

Pirmadienį, kovo 16 d., 7 
vai. vak,, šv. Kazimiero par. 
salėje, įvyks svarbus drau
gijų atstovų ir veikėjų susi
rinkimas. Labai svarbu, kad 
jis būtų gausus. Bus atsto
vas ir iš „Amerikos” štabo.

organizacijų, 
kaip tretininkė, 

vienuoliškais ru
jos vėlę užprašė 
auką Tretininkų

Marijona Karpauskienė, 
sulaukusi 67 metų, palaido
ta kovo 5 d. šv. Kryžiaus 
kapinėse. Ji priklausė prie 
visų religinių 
palaidota 
aprengta 
bais. Už 
šv. Mišių
kongregacija, Maldos Apaš
talavimo draugija, Gyvojo 
Rožančiaus Draugija, Kar- 
pienė, E. Taraškienė ir Va
lerija Sabaliauskaitė. Ilsėkis 
ramybėje pas Viešpatį...

Katalikai krepšininkai 
mėjo žaidimus kovo 7 d. Con
vention salėj .kurioj buvo su
sirinkę apie 8,000 žiūrovų. Šv. 
Juozapo kolegijos komanda 
nugalėjo Temple universiteto 
labai stiprią komandą 49-46. 
Prieš žaidimą katalikiškoji 
komanda meldėsi ištvermės 
ir vertos pergalės. Sunkiai 
kovojo, tačiau garbingai lai
mėjo. Sako, komandoje buvo 
ir lietuvių krepšininkų.

Pradžios mokyklų (par.)

UŽPUOLĖ KOMNACIAI

NOTICE is hereby Riven that License No. 
RL 1232 has 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 
sinned on the premises.

HARRY C. BALDAUF 
(Ceda r Tave rn)

434 Coney Island Ave., Brooklyn, N.

NOTICB is hereby given that License No. 
RL 6937 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 406 Flatbush Ave. Ext. - 
of Brooklyn, County of Kings, to 
sumed on the premises.

ISIDORE H. BRENNER 
(B. & B. Bar & Grill) 

Flatbush Ext., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License 
RL 4429 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 704 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THE COVE REST.. INC.
704 Nostrand Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6739 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 451 East New York 
Borough of Brooklyn, County of Kings, 
be consumed on the premises.

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

NOTICE is 
RL1164 has 
to sell beer, 
Section 107 
trol Law 
rough of 
consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1308 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 621 Chester St. & 109 Hege- 
man Ave., Borough of 
Kings, to be consumed 

RICHARD C.
621 Chester St. & 
109 Hegeman Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 290 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 936 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM NOLAN & WM. F. WRAGE 
936 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 827 has been issued to the undersigned 
to sell wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 415 Keap Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to \be consumed 
off the premises.

REPUBLIC LIQUOR STORE 
415 Keap St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1321 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 180 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

M. & C. VIOLA
<80 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License 
RL 4445 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 271-3 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH
(Park 

Jay St.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1084 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 553 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HENRY ATHING 
(Bake’s Tavern)

553 Nostrand Ave., Brooklyn,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1062 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1157 Myrtle Ave. & 10 Jeffer
son St. Borough of Brooklyn, County of 
Kings, to be consumed on the premises.

RUDOLPH WENZEL 
Ave. & 10 Jefferson St..

Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 2814 has 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1310 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1201 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law’ at 898 Fourth Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

JOHN RADONIC 
d-b-a Fourth Avenue Bar 

898 Fourth Ave.,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7219 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 368 Rochester Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD PRICE 
d-b-a Lincoln Terrace Tavern

368 Rochester Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2818 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8 Saratoga Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS AMATO 
Highland Bar & Grill

8 Saratoga Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 479 has 
to sell beer, 
Section 107 __  ________ ________ __
trol Law at 60-01 7 th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOSEPH C. SMITH 
Smitty’s Tavern

Ave., Brooklyn, N. Y.60------01 7th

LICENSES^*--------- *****

NOTICE is hereby given that la. 1/ I la I V / 
RW 732 has been issued to tį. į 1/ V/
to sell beer and wine at retafl5 ’ 
tion 107 of the Alcoholic Benn. 
Law at 284 Avenue X U 
Brooklyn, County of Kings, tob 
on the premises. '

„r , NICOLO POLACCO 
Welcome Restaurant Pizzeria K-

284 Avenue X,__________

9 d. j namus iš li- 
grįžo muz. Jonas 

Vasario 3 d. jam 
paryta sunki vienos 

(AndewE&c87 Lwja, kuri gerai 
9th A area . 11

NOTICE is hereby given that lI 
RW 224 has been issued to th. 
to sell beer and wine at retail 
tion 107 of the Alcoholic BeTeC 
Law at 3712—14 — 13th Are./? 
Brooklyn, County of Kings, to bt 
on the premises.

RED’S, RESTAUR^ ' 

3712—14 — 13th Ave., Brockį,' 

hereby given that L 
been issued to tti» 
and wine at retij

NOTICE is 
RW 309 has 
to sell beer .... _.
tion 107 of the Alcoholic 
Law at 206 Wyckoff Avenue 
Brooklyn, County of Kings, to į 
on the premises.

STEPHEN MAIDL 
Zum Gambrinus Wirt 

206 Wyckoff Ave., BntK

ger 
cial 
nee 
our 
urg( 
eme

A

mėnesinis susirinki-

kurie irgi nėra

Vasario pirmame sekma
dienyje įvyko Verslininkų Są
ryšio 
mas, kuriame buvo matoma 
daug komunistų. Anot val
dybos nario išsireiškimo... 
„pribuvo visa Maskva.” Su
sirinkime jie nerimavo ir 
nuolat kėlė rankas, visi no
rėjo šnekėti, darė pataisas. 
Atėjus palankiam klausimui, 
balsavo kartu jų moterys ne- 
narės ir jų atvežti draugai 
ir draugės,
nariais. Tai silpnumas val
dybos, kad leido tai daryti...

Tveriant Sąryšį buvo tai
koma visų srovių lietuvių 
naudai. Kaip apsirikta! Da
bar aiškiai matome, kad Są
ryšis turės arba komnaciams 
tarnauti, arba turės išnykti. 
Kas panorės su tokiais ap- 
svaigėliais, parsidavėliais, 
tamsuoliais peštis. Dauguma 
jų nemoka nė savo pavardės 
aiškiai parašyti, o prieš lie
tuvybę agitatoriai didžiausi. 
Sąryšis buvo labai naudin
ga vietine lietuvių organi
zacija. Pirmon Lietuvos O-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1316 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 452 East N. Y. Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO LUPO
452 East N. Y. Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 521. Columbia 
Brooklyn, County of Kings, 
on the premises.

LORRAINE BAR 
521 Columbia Street,

St., Borough of 
to be consumed

& GRILL, INC. 
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 3079 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at ____________ _
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

GIUSEPPE — CALABRESE
Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 
wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
2628 Atlantic Ave., Borough of

NOTICE 
RL 1064 
to sell beer, __ ___ __ ___ ______
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 178 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER LUGER, INC.
178 Broadway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1230 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 411 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises. 

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 985 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 269 Sutter Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises. 

RUDOLPH SCHLACHTER
269 Sutter Ave., Brooklyn, N. Y.

is 
has

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under

2628

NOTICE is hereby given that License 
RW 623 has ’ ‘ ’
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 1691 
lyn, County 
the premises.

JOSEPHINE VERDF.RBER 
Old Crystal Palace

Gates Ave., Brooklyn,

. _ No.
been issued to th<* undersigned 
and wine at retail under See
the Alcoholic Beverage Control 
Gates Ave., Borough of Brook- 
of Kings, to be consumed on

1694 N.

limpijadon Kaune jis nu
siuntė iš Philadelphijos ke
turis lietuvius jaunuolius, 
apmokant visas išlaidas; be
darbiam surasdavo darbus, 
mokė lietuviui paduoti pa
galbos ranką; veikti dau
giau vietos politikoje ir tt.

Z.

NOTICE is 
CW 40 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 
Brooklyn, . _____
on the premises.

LIBERAL CIVIC CLUB, INC. 
386 Troutman St., Brooklyn. N. Y.

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

386 Troutman St.. Borough of 
County of Kings, to be consumed

bet galutini davimai I nas
i tik vėliau. ^0I 

inio darbo muz. J. Raul 
jar negalės atlikti, Sv 
jau vaikšto. Linkime siųst 

įįįiai visiškai išsveik- tui, < 
'bes i 
dai.NOTICE is hereby given that Is 

DW 211 has been issued to the “ 
to r 
the Alcoholic Beverage Ccitajį 
2071—73 Fulton Street, Borotį j 
lyn, County of Kings, to be t 
the premises.

LA REINE VINEYARD^ 
" Fulton St., Brakįj’j

NOTICE is hereby given that L 
RW 332 has been issued to the 
to sell beer and wine at retail 
tion 107 of the Alcoholic Bereų 
Law at 1801 Nostrand Ave., 
Brooklyn, County of Kings, to bt 
on the premises.

PETER CAPPELLO 
1801 Nostrand Ave., Broclįi

hereby given that D 
been issued to the a 
wine and liquor at sf 
of the Alcoholic 

at 440—17th Str..
Kings, to bt

Pn
«* jnfos Nepriklausomy-r  °ks

„Bpaskelbimo Šventei Pa-
l Xew Yorko Lietuvių I Presi 

nuoširdžiai dėko- Febn 
vasario 15 d. į- The 1 

įį iškilmių minėjimo ricam 
os dalyviams, vi- has t 

atsilankiusiems ir vi- acki 
aukojusiems Amerikos thank 

„Yo 
your 
loyalt; 
suppo] 
have 1 
and a 
We ai 
in a v 
quires 
tion ( 
Lithua 
does o 
which 
much t 
our coi 
tifying 
organu 
upon.

„Pte 
who n 
Comme 
on Fel 
dent’s 1 
sage e 
which 
legrapl

LANAHAX
BrookjiJT,

hereby given that Lj

iol5 d. iškilmėse, į- 
Labor Lyceum sa- 

Brooklyne. Amerikos
inuiavjcj is nereoy given uui iza , — .
RL 6846 has been issued to the Krvaui Iiko ir 
to sell beer, wine and liquor at nį 1. ,
Section 107 of the Alcoholic Bėgioti S421.19. Is Amen- 
trol Law at 214—39th Str., Bcq . n »
Brooklyn, County of Kings, to telM Kryaaus tsrooK- 
on the premises. , , ... T

STEPHEN GUCWA (VTlJUSVKeiO DUlK. J.

2,1 !”h s,r2_ _ _ _ _ _ _ By Mtas padėkos
NOTICE is hereby given that Lq l ■ . l.UL- 
RL 3300 has been issued to the at IS,EIITIMIC l3Fp KllKO 
to sell beer, wine and liquor at : , , 
Section 107 of the Alcoholic Ban) ISJipW

rEastern Area Office 
le-routed vour check 
&19 to the Brooklyn 

of The American

NOTICE is 
RW 858 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 33-35 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROUMANIAN PEASANT. INC. 
33-35 Strauss Str. Brooklyn, N. Y.

Emderstaiid that this 
I represents the pro
ofs fathering held to

NOTICE is hereby given that lata 
RL 1203 has been issued to the na 
to sell beer, wine and liquor at r® 
Section 107 of the Alcoholic Bern) 
trol Law at 139 Patchen Ave., fe 
Brooklyn, County of Kings, to tec 
on the premises.

JAMES MORAN 
139 Patchen Ave., Brooklyi

NOTICE is hereby givw that across are RL 2268 has been issued to the rat 
to sell beer, wine and liquor at rai aj(J ^V6
Section 107 of the Alcoholic Bneu \ ,
trol Law at 767 Fulton St, Bn Mmateful I0T VOUT) NmS 
Brooklyn, County of Kings, totes f •'
on the premises.

THOS. KENNY 
St., Brookbt

hereby given that Li 
been issued to the ci

it kind expressions 
fen of good will to

NOTICE is 
HL 340 has ___  ..
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Berea) 
trol Law at 55 Pierrepont St, fa 
Brooklyn, County of Kings, to be a 
on the premises.

PIERREPONT HOTEL COE. 
55 Pierrepont St., Brooklra.

NOTICE is hereby given that Lies 
RL 3042 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic 
trol Law at 225 Vanderbilt St, 
Brooklyn, County of Kings, to te 
on the premises.

WINDSOR TAVERN, INC 
225 Vanderbilt St., BrooUr-

NOTICE is hereby given that lia 
RL 6001 has been issued to the M 
to sell beer, wine and liquor at rta

trol Law at 594 Union Ave., Be 
Brooklyn, County of Kings, to be a 
on the premises.
ANTHONY VERRUTO & JAMES C 

d-b-a MIAMI RESTAURANT 
594 Union Ave., Brookfc

NOTICE is hereby given that L* 
RL 3345 has been issued to the e® 
to sell beer, wine and liquor at ra> 
Section 107 of the Alcoholic Beietf 
trol Law at 95 Bedford i 
Brooklyn, County of Kings,

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

Strauss Street, Borough of

rrikia gero siūto, reikia gero < 
write traėti geros medžiagos 
(hl įmote, kur juos surasti 

to sell beer, wine and liquor at na .... „ _
Section 107 of the Alcoholic Bėrai A01 ĮŠgySlte JOUO SimeUO

narei.” tia lietuvis lietuviui 
geriausia ir gražiausia. Būsit ] 

girnos pu kyla ir kils ateityje 

poste tikrai gerų ir tikrai p 
Ms, ir kaimynam patarsit eit

s, to be nub game 25 metus. Dga pi 
on the premises. , or
FRANK DALEY & ANTHONY fl I

PARK VIEW INN |
95 Bedford Ave., Brookbi

NOTICE is hereby given that li® 
RL 4783 has been issued to the c» 
to sell beer, wine and liquor at w* 
Section 107 of the Alcoholic BeWS 
trol Law at 114 Nassau Ave., B® 
Brooklyn, County of Kings, to be ® 
on the premises.

LUDWIG MANKĖ 
Ave., BrookLu.

nrta mums leidžia daryti tai, 
RkompetitoriaL Ateikit įsitik

114 Nassau

NOTICE is 
RL 4409 has 
to sell beer, wine and liquor at 1® 
Section 107 of the Alcoholic Bert 
trol Law at 547 Morgan Ave., B 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

KONSTANTY SINKIEMS.
Ave., BrookljV

hereby given that 
been issued to the

547 Morgan

NOTICE is 
RL 1391 has 
to sell beer. 
Section 107

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

hereby given that W 
been issued to the w 
wine and liquor at r# 
of the Alcoholic Bert* 

tsol Law at 1550 Fulton St, B®1 
Brooklyn, County of Kings, to be® 
on the premises.

JOHN M. KENNEDY I 
1550 Fulton St., Brooklyn

NOTICE is hereby given that b 
RL 1171 has been issued to the , 
to sell beer, wine and liquor at n* 
Section 107 of the Alcoholic F" 
trol Law at 914 Broadway, 
Brooklyn, County of Kings, to 
on the premises.

MATHIAS LAUKUS 
Oasis Bar & Grill 

914 Broadway, Brook

NOTICE is 
CTR 76 has 
to sell beer. 
Section 107 
trol Law at 318 Grand Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GRAND PARADISE BALLROOM. INC. 
318 Grand st.. Brooklyn, N. Y

NOTICE is hereby given that License No. 
CTR 90 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 350 Flatbush Ave. Ext. Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be con
sumed on the premises.

DuBARRY CATERERS, INC.
350 Flatbush Ave. Ext. E__

NOTICE is hereby given that 
RL 6760 has been issued to the - . 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Be" 
trol Law at 328 Tompkins Ave- 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

GEORGE A. HILCKEN 
328 Tompkins Ave., BrooklP'
NOTICE is hereby given that L®®! 
RL 6417 has been issued to the 
to sell beer, wine and liquor at re* 
Section 107 of the Alcoholic Bert'*? 
trol Law at 406 So. 3rd Street, 
Brooklyn, County of Kings, to be 
on the premises.

WALTER AMBROSE 
106 So. 3rd St., Brooks

NOTICE is hereby given that 
L 590 has been issued to the 
to sell, wine and liquor at retail 
tion 107 of the Alcoholic Beverti* 
Law at 6503 — 11th Avenue, - 
Brooklyn, County of Kings, to be 
off the premises.

BARNET SCHNEIDER & I 
SCHNEIDER

Brooklf’-Brooklyn. N. Y. 6503—11th Ave.,

Mūši, 
Sales 
parir 
bužia 
kalą, 
sped 
ros k 
tų ir 
dien, 
ktiir

JONAS 
79 Fiftl 
Union S 
NORIN 
trankia 
auojani 
tave; Ii 
Streets 
rios dir
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that License No. 
o the undersigned 
or at retail under 
1c Beverage Con- 
Ave., Borough of 
i, to be consumed

TOLD MOSČIOKI 
r & Grill)

Brooklyn, N. Y.

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

JAMES REILLY 
y Tavern)

Brooklyn, N. Y.

TETOS ŽINIOSNOTICE Ii RW 732 ha, ^6. “^1 Brooklyn, Cotmt/N 
on the prem^ * Įr / / /y z j*■/ -/p’ / / / !*■/

Welcome

JANKUS GRĮŽO

Y

staiga atsiuntė tokį, W. J. 
Gallman pasirašytą, atsaky
mą:

„At the request of the Se
cretary of State, I acknowl
edge with thanks the re
ceipt of your telegram of Feb
ruary 16, 1942, giving the 
text of a telegraphic mes
sage sent to the President by 
the United Lithuanian Ame
ricans of Greater New York 
on the occasion of the joint 
commemoration of the twen
ty fourth anniversary of the 
declaration of independence 
of Lithuania.

„Your courtesy in furnish
ing the Department a copy 
of this message, the contents 
of which have been read with 
interest, is appreciated.”

Komitetas, susidaręs 
vietinių keturių laikraščių 
(„Amerikos,” „Naujosios Ga
dynės”, „Tėvynės” ir „Vie
nybės”) atstovų ir įvairiu 
pažvalgų patriotinių organi
zacijų atsakingų pareigūnų, 
užbaigė savo darbą paskuti
niame susirinkime kovo 2 d. 
Komiteto nariai išreiškė aiš
kų pageidavimą, kad komi
tetui vadovavęs prezidiumas, 
reikalui esant, pasistengtų 
sutelkti New Yorko lietuvius 
bendram darbui, vaduojantis 
organizacinio atstovavimo 
dėsniu.

Komiteto Prezidiumas

Angelu Karalienes 
Parapija

Pereitą savaitę mūsų baž
nyčioje jaunimui misijos bu
vo lankomos dideliu uolumu. 
Kiekvieną vakarą jaunimo 
lankėsi nepaprastai daug. Pa
mokslus tėvas Gabrielius sa
kė įspūdingus. Lankėsi daug 
ir kitataučių ir net nekatali- 
kų.

LICENSES LICENSES LICENSES
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1197 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2108 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1030 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 132a Sumner Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

N. KULBOK 
Sumner—Hart Liquor Store

132a Sumner Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2778 has 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 North 6th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES HERMAN
73 North 6th St., Brooklyn, N. Y.

generous contribution, espe
cially at this time when the 
need for funds to carry on 
our humanitarian work is so 
urgent in view of the present 
emergency.”

Aukotojų tarpe pažymėti
nas Apreiškimo Parapijos 
Choras, paskyręs Amerikos 
Raudonajam Kryžiui $50.00.

Sveikinimo telegrama nu
siųsta prezidentui Roosevel- 
tui, o jos nuorašai 
bės Departamentui 
dai.

NOTICE b hmk^ BW 224 huE*£ 
to beer įj N 
tion 107 of Se > e 
Law at 8712—u 
Brooklyn, County « ? 
on th. iJ: w L

Rmj- 

3712-14 -

NOTICE ii RW309 hubS*£ 
to sell beer mJ N 
tion 107 of th, Jįi 
įaw.,‘t 2M 
Brooklyn, Co®ty7 
on the premia.

Ztfe 

206 Wyckoff
—ciai visiškai išsveik- 

NOTICE ii k,*, 
DW 211 has 
to Manufacture 
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the premisa, “ 

f -
2071-73 Fultra"^

R W hi 

to sell beer ui J? 
tion 107 of the i?1 

' “ 1W1
Brooklyn, County^ nit
on the prenlws 1 .« 

1801 NostnM°S15 ■ 1 j i • os dalyviams,
NOTICE li i. -1 1 - -

• RL 8267 hai^^ tsilankiusiems ir vi- 
&cta*iw ikojusiems Amerikos 
Mt’ttVjam Kryžiui, 
on the premisa U 

440—17th

NOTICE is 
RL 6846 hu teei is? 

££ ‘ja™ Kryžiui liko ir
b01 J".“ - $421.19. Iš Ameri-

9 d. į namus iš li- 
grįžo muz. Jonas 

on thi prS^I Vasario 3 d. jam 
RED’S .«1, u įdaryta sunki vienos 
jeracija, kuri gerai 
bet galutini daviniai 
omi tik vėliau.

. ^4^ 'ginio darbo muz. J. 
the dar negalės atlikti, 

jau vaikšto. Linkime

NOTICE is hereby given that License No 
RL 5740 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 184 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ALICE P. HAMILTON EXEC. OF 
ESTATE LESTER HAMILTON

184 Broadway, Brooklyn, N. Y.
that License No. 

to the undersigned 
uor at retail under 
ol 1c Beverage Con
st., & 20 Somers 

, County of Kings, 
premises.
LI CINO

Brooklyn, N.

. that License No. 
to the undersigned 

iuor at retail under 
lolic Beverage Con- 
rand Ave. A 295 
f Brooklyn, County 
1 on the premises. 
LOUIS LEVINE 
Grill)

Brooklyn, N. Y.

i that License No. 
to the undersigned 

quor at retail under 
holic Beverage Con- 
Nostrand Ave., Bo- 
ity of Kings, 
ises.
MULLIGAN 
t. & Bar) 
., Brooklyn,

to be

Y.

DARBĄ ATLIKUS

# fos Nepriklausomy- 
kelbimo Šventei Pa- 
)Jew Yorko Lietuvių 
as nuoširdžiai dėko
ms vasario 15 d. į- 
iškilmių minėjimo 

vi-

Valsty— 
ir spau—

gautas

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5477 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 426 So. 5th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MATHEW SIMON
426 So. 5th St.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4344 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 764 — 40th St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN FINNISH SOCIALIST 
CLUB, INC.

764 — 40th St, Brooklyn, N. Y. NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1322 has been issued to the undersigned 
to Bell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 291 Wythe Ave., Borcugh of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
bn the premises.

SHERIDAN PARK TAVERN 
291 Wythe Ave.. Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2774 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 964 Halsey St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HALSEY SPIRITS INC.
964 Halsey St., Brooklyn, N. Y.

Šv. Vardo dr-jos bendra šv. 
Komunija buvo praeitą sek
madienį. Po mišių parapijos 
salėje bendri pusryčiai, 
kuriuose dalyvavo ir per 20 
jaunuolių — busimieji šv. 
Vardo dr-jos nariai. Susirin
kime dalyvavo ir mūsų kle
bonas kun. J. Aleksiūnas.

Po pusryčių buvo aptarti 
įvairūs reikalai. Nutarta 
rengti pavasarinį balių pen
ktadienį, gegužės 15 d. Bilie
tų kaina bus 25c.

Nutarta ‘ dalyvauti įvyk
siančiame kovo 19 d. klebo
no kun. Juozo Aleksiūno var
dinių paminėjimo vakare ir į- 
teikti nuo draugijos dovanė
lę. Taip pat pasiryžta daly- 
vaui parapijos jaunimo klu
bo rengiamuose šokiuose, ku
rie bus per Velykas Grand 
Paradise salėje.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 14 34 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 112 Glenmore Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN MELLNIR & MANUEL 
MARTINOFF

112 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.
NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6003 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 269 Fulton St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

STRAND RESTAURANT CORP. 
629 Fulton St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 7021 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 713 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
SIDNEY JURIS. MAX M. JURIS, DORA 

JURIS & ISAAC STEIN 
(Public Cafe)

713 Rockway Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5746 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 873 Halsey St. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

DOMENICO PROCE 
Park View Tavern

973 Halsey St. Brooklyn, N. Y.

Prezidento vardu 
toks atsakymas:

„By reference from the 
President your telegram of 
February 16 on behalf of 
The United Lithuanian Ame
ricans of Greater New York 
has been given to me for 
acknowledg ment and 
thanks.

„You may be assured that 
your pledges of undivided 
loyalty and whole-hearted 
support to this Government 
have been carefully noted 
and are deeply appreciated. 
We are at present engaged 
in a war effort which re
quires the active participa
tion of all Americans of 
Lithuanian descent, as it 
does of every other element 
which has contributed so 
much to the development of 
our country, and it is gra
tifying to know that your 
organization may be counted 
upon.

„Please express to those 
who met with you at the 
Commemoration ceremonies 
on February 15 the Presi
dent’s thanks for your mes
sage and for the spirit 
which prompted you to te
legraph him.”

Valstybės Departamento į-

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5753 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 343 Broadway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

RONALD YUREWICZ
343 Broadway, Brooklyn, N .Y.

N. 

n that License No. j 
to the undersigned i 

quor at retail under ] 
holic Beverage Con- < 
ri Ave., Borough of 
igs, to be consumed

DEVANEY 
& Rest.) 

Brooklyn, N. Y. 

■n that License No. 
I to the undersigned 
iquor at retail under 
>holic Beverage Con- 

Street, Borough of 
□gs, to be consumed 

BRI CCA 
Tavern) 

Brooklyn, N. Y. 

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

HING 
ivern) 

Brooklyn, N. Y. 

■en that License No. 
d to the undersigned 
liquor at retail under 
oholic Beverage Con- 
tie Ave. & 10 Jeffer- 
Brooklyn, County of 
i on the premises. 
WENZEL 

0 Jefferson St. 
Brooklyn, N. Y. 

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

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

IAN & PATRICK 
NELL 
1 F Tavern 

Brooklyn, N. 

ven that License No. 
ed to the undersigned 
liquor at retail under > -— 

coholic Beverage Con- 1 , IBrth Ave., Borough of Šerifai IHoflkįN 
lings, to be consumed ^'^1 
LADONIC I™ ““pKmbT.l
nue Bar & Grill „ p ■

Brooklyn, N. Y. Į65 P*™1”11 . 

-------------- NOTICE li be* P 
iven that License No. rl jyj bis tea is 
red to the undersigned to ieil beer, rai ai 

liquor at retail under Section 197 of the 
Icoholic Beverage Con-I trol Lew it ffi Its 
ester Ave., Borough of Brooklyn, County dlr 
Sings, to be consumed on the premisa . 

WDiDSOil! 
5 PRICE 225 Vanderbilt S.
Terrace Tavern ----- '

Brooklyn, N. Y. NOTICE is b«* r 

iven that License No. to tell beer, iria ®; tai iŪS įsigysite Jono ŠimėllO dirbtuvėje, 
jed to the undersigned Section 10" d lb - 

liquor at retail under trol Law at ® J? 
Icoholic Beverage Con- Brooklyn, ConW • '■ 
oga Ave., Borough of on the Pn®*— 
Kings, to be consumed ANTHONY VBK-.’ 

d-b-a MIA®1-
> AMATO 594 Union A«-
iar & Grill

Brooklyn, N. Y. NOTICE ie herds F 
-------------- RL3345 basbea* } 
iven that License No. to sell beer,1 
red to the undersigned Section 1OT d» 
I liquor at retail under trol U* «< * Tf
.Icoholic Beverage Con- Brooklyn, Co®“ •>
;h Avenue, Borough of on the ,
Kings, to be consumed FRANK į

C. SMITH 95 Bedford
i Tavern

------  NOTICE Is 
RL 4783 bas b» 
to sell beer, v* * 
Section 101 01 
trol La’ “'if 
Brooklyn, Co«W’ 
o’ ““

114 Nassau A»^

NOTICE is ba*LI 
RL 4409 has » jjK 
to sell b«f. *^(1 
Section 101 “Jjį| 
tro! Law at » TM 
Brooklyn. Co«W I

547 Morgan Aja^J

Brooklyn, N. Y. 

jiven that License No. to «dl **£• j 
led to the undersigned Section Ivl tiwg 
uor at retail under Sec-1 tool Law 
oholic Beverage Control Brooklyn. Bg 
r Ave., Borough of on the 
Kings, to be consumed a n

_____ 1550 Fulton 
SCHLACHTER . u-jf________^ook,yn' N Y Kn has Jįjį 

given that License No. Į to sell beej. , pKg 
ued to the undersigned Section I“1 ih 
ne at retail under Sec-|trol La’._tjd’K! 
oholic Beverage Control I Brooklyn. 
man St., Borough of Į on the r 
Kings, to be consumed I Qjj MH

[VIC CLUB. INC. 914 Broad«V'
Brooklyn, N. Y. . Mtkf Ul___________ NOTICE l» yf- 

given that License No. RL 6760 b“ d* 
sued to the undersigned Į to sell t*“' j £jį 
ne at retail under Sec- Section 1 ' g fS® 
ioholic Beverage Control trol Law į® 
uss Street, Borough of Į Brooklyn. | 

Kings, to be consumed on the bpwjgil’l 

f PEASANT, INC. 328 TomP^JxJ
Brooklyn, N. Y. I , wdJ® 

___________ ' NOTICE B « 
given that License No. RL 6417 has pl. 
sued to the undersigned to sell i*"' J tl*/II’ 
id liquor at retail under I Serin® • 
Alcoholic Beverage Con- trol U’ r ' g 
-and Street, Borough of Brooklyn.e- 

Kings, to be consumed on the P | 
SE BALLROOM, INC. I 406 So.

Brooklyn, N. Y. ,. wdCl 
___________ NOTICE 
given that License No. L 590 has VK, 

isued to the undersigned to seU. tl* * J 
nd liquor at retail under tion 
Alcoholic Beverage Con- Law « t 
tbush Ave. Ext. Borough Brook»n- 
t of Kings, to be con- off BABN^ W 
uses. 
CATERERS. INC. I ,llh įte ■ 
Ext. Brooklyn. N. Y. 6503—1 ■

io 15 d. iškilmėse, į- 
je Labor Lyceum sa- 
ooklyne, Amerikos

NOTICE is hereby given that License No. 
RL3814 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 945 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES JOVINO 
x (Sunrise Rest.)

945 Liberty Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1172 has been issued to the undersigned 
‘n sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 ->f the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1522 Bergen St., Borcugh 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 1401 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 194 Livingston St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

ROSS’ RESTAURANT. INC.
194 Livingston St., Brooklyn, N. Y

Brooklyn, Co®įj / 
on the premia.

STEPHS ■ 
214 39th Su„ '

NOTICE Ii beį; p 
BL 3300 hu beak
to sell beer, via qj l 

a! ..

Y.

id. Kryžiaus Brook- 
riaus vedėjo pulk. J. 
ey gautas padėkos 
kuriame tarp kitko

Siuw’L Vi* akyta:
Eastern Area Office 

220 routed
NOTICE ii hfflįj n 
BL 5431 hu tea isn

SEPTYNI ŽODŽIAI

..19 to the
♦ n k- ~ Theto sell beer, nu « į
Section 107 of the Ak 3S.

vour check 
Brooklyn 
American

trol Lew it tE 
Brooklyn, Contj i į 
on the premiia 

UNDMi' 
232 Underhill Are, '

NOTICE is bmb n 
RL 1203 hat bn M 

sXwm Anniversary of In- 
trol Law it IS ht 
Brooklyn, Cectj d L 
on the premisa 

JAMEE
139 Patchen Ait, sn Of gęood Will tO

NOTICE is berth p 
RL2268 has bea * 
to sell beer, wise a: 
Section 197 of th’—, 
trol Lav at 767 ha 
Brooklyn, County dlr 
on the premises 

THOSE 
767 Fulton St,

NOTICE is berete n 
HL 340 has tea sb

that this 
the pro-

.nderstand
represents
į a gathering held to 
orate the Twenty-

ice of Lithuania.
kind expressions

rican Red Cross are 
ppreciated, and we 

^d greateful for your

Verbų sekmadienį, kovo 
29 d., Apreiškimo par. baž
nyčioje bus turiningas tiky
binis koncertas. Apreiškimo 
parapijos choras stato Du
bois kantatą ,.Septyni Kris
taus Žodžiai nuo Kryžiaus.” 
Svečiai solistai bus White ir 
Rossi, kurie giesmes yra iš
mokę lietuviškai ir puikiai 
ias pildo.

Tikimasi, kad lietuviai pa
rodys gyvo susidomėjimo 
šiuo nepaprastos vertės kon
certu.

Sodaliečių bendra Komu
nija bus šį sekmadienį 9 vai. 
mišių meu. Visos parapijos 
mergaitės prašomos dalyvau
ti.

40 vai. atlaidai mūsų para
pijoje praėjo iškilmingai ir į- 
spūdingai. Rytais ir vakarais 
buvo pamaldos, pamokslai; 
žmonės gausiai lankėsi. Cho
ras savo dalį gražiai atliko.

Sesutėms pranciškietėms 
tenka padėkoti už jų papuo
šimą bažnyčioje didžiojo al
toriaus, kur viešėjo Karalių 
Karalius. Velykų lelijos 
lenkė galvas savo Sutvėrėjui 
Monstrancijoje.

GRAŽI OPERETĖ

reikia gero siūto, reikia gero overkoto ir tapkoto? Jūs 
norite turėti geros medžiagos ir gero darbo drabužius? 
Gal nežinote, kur juos surasti?

„Factory to 
Wearer.” čia lietuvis lietuviui gamina viską, kas yra 
geriausia ir gražiausia. Būsit patenkinti.
įkainos jau kyla ir kils ateityje. Bet mūsų dirbtuvėje jūs 
gausite tikrai gerų ir tikrai pigių drabužių. Atėję pas 
mus, ir kaimynam patarsit eiti.
amate esame 25 metus. Ilga praktika, daugmeninė apy
varta mums leidžia daryti tai, ko negali daryti kiti mū
sų kompetitoriai. Ateikit įsitikinti.

Kovo 19 d. 8 vai. vak. 
Angelų Karalienės par. salė
je statoma linksma graži, į- 
domi operetė „Julytė”. Ren
gia Gyvojo Rožančiaus drau
gija. Vaidins sodalietės, o 
vaidinimą ruošia seselės 
pranciškietės.

Ši operetė statoma juozapi- 
nių proga — klebonui kun. 
Juozui Aleksiūnui pagerbti. 
Įžangos bilietai tik po 40c.

Visi maloniai kviečiami at
silankyti, smagiai laiką pra
leisti.

LANKĖSI KORPORALAS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1410 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 400 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM DUGGAN 
(Duggan’s Bar & Grill)

400 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1 <189 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 749-51 Nostrand Ave., Borough 
of Brooklyn, County of Kings, to be consum
ed on the premises.

LOUIS KAPSALIS 
(Loui’s Little Campus Rest.)

749-51 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL C478 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 281 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CLIFTON BAR & GRILL, INC. 
281 Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

Brooklyn, N. Y. 

riven that License No. 
rued to the undersigned 
i liquor at retail under 
Llcoholic Beverage Con- 
Broadway, Borough of 
Kings, to be consumed

UGER, INC.
Brooklyn, N. Y. 

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

I ZEIDAT 1«o

Mūsų dirbtuvėje yra erdvus 
Sales Room. Čia jums bus 
parinkti ir pritaikyti dra
bužiai — pagal skonį ir rei
kalą. Šį ir sekamą mėnesį 
specialus išpardavimas ge
ros kokybės siūtų, sport ko
tų ir tapkotų. Pirkite šian
dien, kol turi iš ko pasirin
kti ir kainos dar mažos.

JONAS ŠIMĖNAS turi atskirą drabužių sandėlį New Yorke— 
79 Fifth Ave., tarp 15 ir 16 gatvių. Važiuojant į sandėlį išlipt 
Union Square stotyje. Telefonu šaukit: GRamercy 7-1688-9.
NORINTIEJI pasiekt mūsų dirbtuvę, imkite sekamų linijų 
traukinius ir išlipkite pažymetose stotyse: I. R. T. linija va
žiuojant išlipki! Hunters Point Avenue stotyje, po mūsų dirb
tuve; Independent Crosstown linija važiuojant išlipkit 21st 
Street-Van Alst stotyje ,arba Queenst Plaza stotyje^ nuo ku
rios dirbtuvė visai arti. Lorimer St. ir Graham Ave. gatveka- 
riais važiuokit iki sustos—tik kelios minutės eiti.

DIRBTUVĖ atdara kasdien nuo 8 v. r. iki 6 v. v. Norint su- 
sisiekt telefonu šaukit: STilwel 4-6540.

JIM Manufacturers of Men’s Clothes
1111 uH’IIjII 21-10 49TH AVENUE, LONG ISLAND CITY, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3320 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law. at 2028 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

PETER STENCAVAGE
2028 Pitkin Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1236 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con- 
tion Law at 282 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN KELLY
282 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1396 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Coh- 
trol Law at 1200-2 Liberty Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

NATHAN GOLDSCHLAGER 
(Nathan's Delicatessen & Rest.) 

1200-2 Liberty Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5750 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at ?etail under 
Section 107 of the Alcoholic Beveiage Con
trol Law at 1325 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

HARRY J. FREY 
(Foster Tavern)

1325 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

RL 6571 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2026 Church Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MORILLON REST., INC, 
2026 Church Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3329 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1015 Flatbush Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.
PATRICIA HILLS & CARL SHROPSHIRE 

(Colonial Inn)
1015 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5448 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine nnd liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 34 Myrtle Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOT'CE is hereby given that License No. 
RL 1198 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Ijjw at 344 Marcy Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BENJAMIN HANERFELD 
d-l>a Armory Tavern

314 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1218 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1291 Nostrand Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2288 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1274 Fulton St. & 542A Nos
trand Ave., Borough of Brooklyn, County 
of Kings, to be consumed on the premises.

NORMOND REST., INC. , 
1271 Fulton St.,
542A Nostrand Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 2-16 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
T^i w at 12 Carlton Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

FRANK TECHET 
(Midwood Rest.)

12 Carlton Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that" License No. 
RL 6668 has Leen issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 300 Reid Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

McDONOUGH-REID BAR & GRILL, INC. 
d-b-a O’Connors B. G.

300 Reid Ave., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2762 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Devoe St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MICHAEL LIEPUS
324 Devoe St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5530 has -been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 93 & 93A—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JERRY FEMIANI
93 & 93A — 3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 2792 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 6816—4th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN P. GALLAGHER 
6816 4th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4296 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wjne and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 386 Flatbush Ave., Ext. Bo
rough of Brooklyn, County of Kings, to 
be consumed on the premises.

ENDURO SANDWICH SHOP, INC. 
386 Flatbush Ave. Ext. Brooklyn, N. Y.

Brooklyno Lietuviai Graboriai

Šiomis dienomis „Ameri
kos” įstaigoje lankėsi kor- 
poralas Edvardas Bražins
kas, buvęs Apreiškimo par. 
choristas. Jis dabar yra 
Massachusetts valstybėj, kur 
paskirtas kariuomenės me
dicinos skyriuje,

Ed. Bražinskas dar tik 
keturi mėnesiai kariuomenė
je, o jau pakeltas į korpora- 
lus. Linkime jam gražiausio 
pasisekimo šalies gynime!

Švč. Marijos Kolegija, Mo
raga, Calif, paversta laivyno 
lakūnų mokykla, kur Amerik. 
jūrininkai bus mokomi. Yra 
tai 420 akrų katalikų nuosa
vybė, kaštuojanti per 2 mili
jonu dol.

NOTICE is hereby given that License No. 
CL 113 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 373 — 9th Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BROOKLYN 60 CLUB INC.
373—9th St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
C.L. 109 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 75 Montague St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No 
RL 2786 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 38 Bogart St., Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

BOGART ST. TAVERN INC
38 Bogart St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5486 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 125 Wythe Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Tel. EVergreen 7 - 4335

Stephen Aromiskis
(Armakauskas)

Graborius—Balsamuotojas

Moderniška Koplyčia

423 Metropolitan Ave., 
Brooklyn, N. Y.

EVergreen 8 - 9770

Joseph Garszva

Graborius—Balsamuotojas

231 Bedford Avenue
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 4409

Tel. STagg 2 - 5043

Matthew P. Ballas
(Bieliauskas)

Laidotuvių Direktorius

Notary Public

660 Grand Street
Brooklyn, N. Y.

Tel. STagg 2 - 0783
Night HAvemeyer8 -1158

Joseph Le Vanda
Laisniuotas Graborius ir 

Balsamuotojas

NOTARY PUBLIC

337 Union Avenue
Brooklyn, N. Y./

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

I
 TIKRAS BIČIŲ

Medus l
Vartokite savo sveikatai 

j 5 svarai (liepų) ................... $1.25 j
110 svarų (liepų) ................... $2.25 j
j 5 svarai (dobilų) ............... $1.00 j

SIUNTIMAS APMOKĖTAS
j KONČIAUS BITININKYSTĖ j

57 Battery St.
No. Abington, Mass.

j Galima gauti ir j
| „Amerikos” Administracijoj j 
Į 222 So. 9th St., Brooklyn, N. Y. j

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5745 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2136 Rockaway Ave., Borough of 
Brooklvn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4763 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 2154 Pitkin Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4805 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 407 Oakland St.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN ROVNAK
407 Oakland St., Brooklyn. N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 6326 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 949 Willoughby Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed ! 
on the premises.
BROOKLYN LABOR LYCEUM ASS’N. INC. 
949 Willoughby Ave., Brooklyn, N. Y.

A. Rodzewicz
(Radzevičius)

Laidotuvių Direktorius
(Prieš pat Apreiškimo baž.)

Duodu automobilius vestuvėms, 
krikštynoms ir visokiems 

pasivažinėjimams.

402 Metropolitan Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

Tel. Virginia 7 - 4499

F. W. Shalins
(Salinskas)

Laisniuotas Graboriiu
Suteikiam Garbingas 

Laidotuves

— $150 —
KOPLYČIAS SUTEIKIAM 

NEMOKAMAI
84 - 02 Jamaica Avenue 

Brooklyn, N. Y.

Tel. NEwtown 9 - 4464

Estate of A. J. Valantiejus 
VERONICA R. VALANTIEJUS 

LAISNIUOTAS GRABORIUS 
GENERAL INSURANCE AGENT 

54-41 — 72nd Street, Maspeth, N. Y.



ŠTAI KAIPAUKOJO K. KRYŽIUIAMERIKOS’- PAVASARIO BALIUS

161 No. 6th Street

ras

N. Pakalnis, Ad

MOTERIMS KURSAI 221 So. 4th Street

Tel. STagg 2 - 7177

Morgan

ADVOKATAS
PERKA PAVEIK

Tel

Cerklius

Jubiliejaus vakarienė

Brmiįi6-10

7201

BONŲ REIKALU Laučiškis

nigpta vargu ar kas klau

džiaiRengėjos

JUDAMI PAVEIKSLAI
519

128

savaitę990

318 Court

kai nu

JOSEPH V AS'
sek

Brooklyn

tiek m<Avižonienė

vienas ]LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE

MAINŲ PREKYBA

Jay BAR & GRILL

Duodame lengviems išmokėjimams be nuošimčių

ais p 
triumfi

pobūdį, 
visoj E

pozici 
daug g

LIETUVIŲ DIENOS 
KOM-TO NARIAMS

New Yorke. Ragino 
ir Angliją būtinai 

i naują frontą prieš 
j. fe nurodinėjo, kad 
hitas tokiam žygiui.

$50.00—Apreiškimo Par. cho

JOHN ANDERSON
10 th St., Broolįi

„Anunciator” gražiai atžy. 
mi ir Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo šventę.

MEEHAN 
Brooklyn,

NOTICE is 
RW 826 has 
to sell beer 
tion 107 of

^Klaipėdos lietuvis ko- 
i|J0 metą. Savo pajūriui 
jti lietuvis turėjo daug

NOTICE is hereby given that License

|o ambasadorius Lit
us rodo didelės veiklos. 
(tik diplomatines duris 
a fe mielai sako vie-

Kovo - March 13,1942

hereby given that 
been issued to the 

_ wine and liquor at 
107 of the Alcoholic Be 

Law

DOMENICO SCOTTO 
St., BrookiT-

kiu0 viešo-

NOTICE is 
RW 806 has 
to sell beer 
tion 107 
Law at 
Brooklyn 
on the

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4297 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 4224—3rd Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

KIBE LIQUORMAN 
4224—3rd Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RL 2318 has 
to sell beer, 
Section __ __ — --------- —
trol Law at 284 Scholes St. 
Brooklyn, County of Kings, to lt J 
on the premises.

CHARLES V1GUNAS 
284 Scholes St., Broth.

to sell beer, 
Section 107 
trol Law t
Place, 
Kings,

given that License No. 
issued to the undersigned 

... wine and liquor at retail under Sec- 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
at 990 Flatbush Avenue, Borough of 

County of Kings, to be consumed 
the premises.
SCHMUKLER’S WINE & LIQUOR 

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

NOTICE is hereby 
L 1497 has been i 
to sell 
tion 
Law 
Brooklyn 
off

been issued to the s* 
at retail under Seda 

: Beverage Coutnl
Street, Borough oi i 

Kings, to be consnud

NOTICE is 
RW 518 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 
Brooklyn. _ _ .
on the premises.

DOMINICK CROCE 
387 Humboldt St., Brooklyn

Iš Lietuvos patiriama pri
vatiniais keliais, kad ten šiuo 
metu labai smarkiai yra pa
plitusi vadinama mainų pre
kyba. Ūkininkai, parduodami 
maisto produktus, nenoriai i- 
ma pinigus, o reikalauja mai
nais kitų prekių. Ypač ūki
ninkai stengiasi gauti mai
nais druskos, cukraus, sacha
rino ir spirito, o taip pat a- 
pavo bei drabužių.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1306 has been issued to the undersigned 
to sell beer, w-ine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 324 Lincoln Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EDWARD FREIBERG
324 Lincoln Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
RW 229 has 
to sell beer 
tion 107 
I,aw at 
Brooklyn .
on the premises.

SAMUEL FRADIN 
1115 Broadway, Brooklyn

TeL EVergrecn 8 - 9228
VALANDOS: 

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

Šventadieniais susitarus

NOTICE i 
L 60 has 
to sell 
tion 
Law 
Brooklyn 
off

Telephone
EV 7-1670

NOTICE is 
RW 245 has 
to sell beer 
tion 107 
Law at 
Brooklyn 
on

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

387 Humboldt St., Borough of 
County of Kings, to be consumed

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1117 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1801—10th Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

THOMAS S. KIRNAN 
1801—10th Ave., Brooklyn, N. Y.

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

1145 Broadway, Borough of 
County of Kings, to be consumed

Tel. EVergreen 7-686$
VALANDOS: 

9 —12 ryte 
1 — 8 vakare 

Penktadieniais uždaryta

NOTICE is 
RW 374 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 9809 
Brooklyn, County of Kings, to 1 
on the premises.

BERNADETTE D’LIA 
(Bernie’s Italian American Rest.) 

9809—11 4th Ave., Brooklyn, b

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

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

mas. Vel 
nanti be 
jas”, vel 
cių naud

tvarku 
Aš lai 
buvo i

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 308 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 168 Marcy Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

LITHUANIAN ATHLETIC CLUB, INC. 
168 Marcy Ave., Brooklyn, N. Y.

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

i Franklin Street, Bofough of

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

County of Kings, to be consumed 
the premises.

JOSE ARAZOSA
Atlantic Ave., Brooklyn, N. Y.

[Iiipėdos diena, 
[jojas frontas- 
letoišdarifoL 
Sokratai kruta, 
(alino laiškas?

REAL ESTATE INSlW 
and LIFE DiSWlWl 

Mortgages Loaned and Ml 
496 Grand St, Brooklyn^ 
Residence: J
87-34 90th St., Woodhaven.*

lauk 
reik;

NOTICE is hereby given that License No. 
L 978 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 3009 Quentin Road, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

JOHN J. QUINN 
3009 Quentin Road Brooklyn, N. Y.

sai I 
liais,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1223 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 1048-64 Ocean Parkway, Borough 
of Brooklyn. County of Kings, to be con
sumed on the premises.

PARKVILLE AMUSEMENT CORP. 
1048-64 Ocean Parkway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that La 
RW 299 has been issued to the ei 
to sell beer and wine at retail wife 
107 of the Alcoholic Beveraire Crari 
128 No. 10th St.. Borough «(I 
County of Kings, to be consosi 
premises. it

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

ANTHONY ROSSI 
(Rossi Food Products)

788 Grand St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 795 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 1133 Washington Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

RAY WOLFF
1133 Washington Ave., Brooklyn, N. Y.

GRĮŽTA VOKIE
CIAI

NOTICE is hereby given that License No. 
L 838 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 4906 — 5th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

EPSTEIN'S LIQUOR STORE. INC. 
4906------5th Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 628 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
law at 1080 Bergen Street. Borough of 

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

ALBERT MULLER
1080 Bergen St., Brooklyn, N. Y.

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

451 Carroll Street. Borough of 
County of Kings, to be consumed 

premises.
NICHOLAS MONTEMARANO 

(Monte’s Bar & Grill)
451 Carroll St., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 284 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 34 Flatbush Avenue. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HENNESSY WINE & LIQUOR, INC.
34 Flatbush Ave., Brooklyn, N. Y.

New Yorko Apylinkės 
tuvių Dienos Komiteto 
mas susirinkimas bus šį 
madienį, kovo 15 d. 4 vai. po
piet, A preiškimo par. salėje 
(žemutinėje). Visi komiteto 
nariai maloniai prašomi gau
siai atsilankyti. Kai anks
čiau bus pradėtas darbas, ir 
pasekmės bus tikrai geros.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 52 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 311 Kings Highway, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

FRANCES GRAF 
(Sea Beach Liquor Store)

311 Kings Highway, Brooklyn, N. Y.

NOTICE is 
W 22 has I 
to sell wine 
the Alcoholic 
318 Court 
County 
premises,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5432 has 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 Jay Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN RICE. JR.
Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
L 971 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 328 Bedford Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

WM. SIEGERIED
328 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.

smugii 
smfigii 
galiau, 
migale 
gom iš 
pituliu

Gaminam valgius amR 
niško ir lietuviško stig 
Čia taip pat galima $ 
Amerikos išdirbimo ifj 
portuotų degtinių, 

vynų ir gero alaus-I

Joseph Žeidei
Savininkas I 

411 Grand Street j 
Brooklyn, N. Y- i

Velykų dieną CYA turės 
savo metinius šokius, į ku
riuos kviečia visą apylinkės 
jaunimą. Šokiai bus Apreiš
kimo par. salėje.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 237 has been issued to the Undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 92 Morgan Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

WILLIAM SMITH 
Ave»» Brooklyn, N. Y.

ras, ] 
Šimo 
kilmi

“viai ameri- 
toliai daly, 

gynime ir 
“io pasaulio.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1178 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 239 Irving Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CHARLES MACK 
(Mack’s Tavern)

239 Irving Ave., Brooklyn, N. Y.

KRVCl 

FOTOGRAFAS fesS

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 3336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 8500—4th Ave.. Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

I.A TOURAINE CAFE. INC. 
8500—4th Ave., Brooklyn, N. Y.

masi su 
jyje. N( 
io 15 d 
tuvos m 
su Estij 
smurto 
Jungtini 
Anglija,

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1169 has 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 Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Lietuvos 
šventės

219 So. 4th Street, 1
(Williamsburgh Bridge Plaza)

ftbaisu, kodėl lietuviai 
© Ktiai siunčia telegra

fiškus prezidentui

NOTICE is hereby given that lie 
RL 4329 has been issued to the Ei 
to sell beer, wine and liquor at isi 
Section IV "......................”,
trol Law at 371 Johnson Ave., fe 
Brooklyn, County of Kings, to he i 
on the premises.

FRANK MARTIN J 
371 Johnson Ave., Brod^H

Vasario 15 d. 
nepriklausomybės 
minėjime Amerikos Raudo
najam Kryžiui stambesnes 
aukas aukojo:

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 5510 has been issued to the undersigned 
to »ell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol law at 676 Driggs Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

MARGARET PIVORAITES 
Drigga Tavern

676 Driggs Ave., Brooklyn, N. Y.

. _ No.
4419 has been issued to the undersigned 

wine and liquor at retail under 
of the Alcoholic Beverage Con- 
t 99—5th Ave. & 6-8-10 Park 

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

PATRICK J. MURPHY 
(Murph’s Bar & Grill) 

5th Ave. & 
6-8-10 Park Place,

NOTICE is hereby given that Ife 
RL 1129 has been issued to the a 
to sell beer, wine and liquor at ta 
Section 107 of the Alcoholic Bcej 
trol Law at 109 Graham Ave,, Bs 
Brooklyn, County of Kings, to le 
on the premises.

NIKITA MUCHA 
109 Graham Ave.

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

4th Avenue, Borough of 
be consumed

hereby given that License No. 
been issued to the undersigned 

... wine and liquor at retail under Sec- 
107 of the Alcoholic Beverage Control 
at 519 Franklin Avenue, Borough of 

County of Kings, to be consumed 
the premises.

BREVOORT WINE & LIQUOR 
STORE. INC.

Franklin Ave., Brooklyn, N. Y.

GERIAUSIAS JAUNIMO 
LAIKRAŠTIS

Lietuvos laikraščiuose įdė
tas toks pranešimas: Vy
riausioji sveikatos valdyba 
praneša, kad generalinio ko
misaro paaiškinimu, Lietu
vos srities keliaujantiems 
gyventojams sveikatos pa
žymėjimus gali duoti kiek
vienas valstybinės tarnybos 
gydytojas. Pažymėjime turi 
būti paliudyta, kad keliau
jantis asmuo neserga ap
krečiama liga ir neturi para
zitų (utėlių). Pažymėjimas 
rašomas vokiečių ir lietuvių 
kalbomis.

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

Law at 731 Flushing Avenue. Borough of 
Brooklyn. County of Kings, to be consumed 
on the premises.

EMILIA NAPOLETANO
731 Flushing Ave., Brooklyn, N. Y.

laiduc 
pat m 
tą pat 
ir jeg*.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1091 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 31-33 Cumberland St., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

GUNTHER B. COLLATZ 
31-33 Cumberland St., Brooklyn, N. Y.

Lietuvių dėmesiui praneša
ma, kad lietuvių komiteto 
atstovas du kartu per savai
tę bus United Industrial 
banke, 217 So. Fourth St., 
Brooklyne, prie pat Angelų 
Karalienės bažnyčios: pirma
dieniais nuo 5 iki 7 vai. 
vak. ir šeštadieniais nuo 11 
iki 1 vai. popiet. Tomis die
nomis ir valandomis lietuviai 
turės geriausią patarnavi
mą minėtame banke.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 233 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 861 Glenmore Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

CARL MANN
861 Glenmore Ave., Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that License No. 
RW 343 has been issued to the undersigned 
to sell beer and wine at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 315 Smith Street, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

VINCENT J. BUONO 
(Vincent’s Pizzeria & Rest.)

315 Smith St , Brooklyn, N. Y.

NOTICE is hereby given that lįs 
RL 1213 has been issued to the l 
to sell beer, wine and liquor at ntj | 
Section 107 of the Alcoholic Berq B 
trol Law at 7201—5th Ave., S- 
Brooklyn, County of Kings, to hi 
on the premises.

JOHN M. SULLIVAN 
Ave., Brook's

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 1336 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liquor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 101 Nassau Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

JOHN
101 Nassau Ave.

® jokios abejonės, 
'šūlymas bus išmes- 
^itiros darbotvar- 
® turime atsiminti, 

pasikėsinimų

®ii]o programas. Ka- 
šilymas pareikštas 

RĘcmnffl [atitinkamus formalu
je jis svarstomas.

NOTICE is 1 
RW 238 has 
to sell beer 
tion 107 of 
Law at 145 _______  ____
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

peter Naas
145 Franklin St., Brooklyn, N. Y.

™i vyrai Ame- 
ita gynimo ei- 

sv —jąkariuo- 
^±^T*’Noojyeatsi- 

Mginos.

Sekantis komiteto posėdis 
bus kovo 16 d. 7:30 vai. 
vak. pas pirm. J. Garšvą.

LIETUVIŠKAS

RESTORAN

22 i - liūdna data 
(autos istorijoje, 

kovo 22 d. Hitlerio 
atplėšė Klaipėdos

NOTICE is hereby given that License No. 
L 1018 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 5009 — 8th Avenue, Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
off the premises.

HARRY SILVERMAN 
(Co-op Wine & Liquor Co.)

5009—8th Ave.. Brooklyn. N. Y.

Šv. Pranciškaus III Ordino 
Taryba

Šiais kursais besidomin
čios moters tegu kreipiasi 
nurodytu adresu.

JUS NIEKUR NEGAUSITE PIGIAU 
Kaip Petraičių Krautuvėse

M. PETRAITIENE IR SŪNŪS

■ta bolševikus apė- 
inuja drugio epidemija, 
fe Jie karščiuojasi ir 

ibi kliedi

Mikalauskiute 
Montvila;

NOTICE is hereby given that License No. 
L 51 has been issued to the undersigned 
to sell, wine and liquor at retail under Sec
tion 107 of the Alcoholic Beverage Control 
Law at 44 Hoyt Street. Borough of Brook
lyn, County of Kings, to be consumed off 
the premises.

M. WERTHEIMER INC.
44 Hoyt St., Brooklyn, N. Y.

Šiomis dienomis Brookly- 
no vyskupijoje buvo suruoš
ta jaunimo spaudos paroda, 
kurioje dalyvavo daugybė 
parapijų.

Teisėjų komisija geriausiu 
Brooklyno vyskupijos jau
nimo laikraščiu išrinko ir 
pripažino Apreiškimo par. 
CYA leidžiamą mėnesinį 
laikraštį „Annunciator”.

Paskutiniu metu .Annun
ciator” redakciją sudarė Al. 
Čižauskas, Ant. Kruzas, Ma
ry Schultz ir D. Veita. Da
bar liko tik trys, nes D. Vei
ta išėjo į kariuomenę.

Bernas. — Veterinarijos 
Akademija Kaune šventė 5 
metų sukaktį. Tuo pat metu 
išleista pirmoji Akademiją 
baigusiųjų veterinorių laida, 
o taip pat atšvęstos naujai 
priimtųjų studentų įkurtu
vės.

NOTICE is hereby given that lis 
GB 12333 has been issued to th! ci 
to sell beer, at retail under S«ta 
the Alcoholic Beverage ConttoII 
176 Wyckoff Avenue, I 
County of Kings, to be consw 
premises.

JOHN E. MICHITSCH 
176 Wyckoff Ave.. Brodis

Kovo 15 d. 7 val. vak. Mas- 
petho par. salėje, tretininkų 
rūpesčiu, bus rodomi įdomūs 
judami paveikslai: 1. Šv. An
tano gyvenimas (nuo jo ma
žens iki stebuklų įvykimo per 
jo užtarimą) ir 2. Švč. Pane
lės Marijos Liurde stebuklai. 
Visi bus patenkinti paveiks
lais.

Maloniai kviečiame Brook
lyno ir apylinkės tretininkus 
ir visus lietuvius, jaunus ir 
pagyvenusius. Bilietai po 50c, 
vaikams 15c. Pelnas skiria
mas vėliavai ir ženkleliams į- 
sigyti. Kada tik mes suklaup
sime melstis po šv. Pranciš
kaus vėliava, visada atsimin
sime savo maldose gerada
rius. Iš anksto nuoširdžiai dė
kojame.

Kviečia -—

Adomaitis, K 
Ambraziejutė 
J. Antanavi-

NOTICE
RL 2793 has been issued to the ei 
to sell beer, wine and liquor »t rd 
Section 107 of the Alcoholic' Mi 
trol Law at 43 Debevoise Plnee, to 
Brooklyn, County of Kings, to btI 
on the premises.

PARAMOUNT 1-----------
CENTRE, INC.

43 Debevoise Place. Brocklp.

Visiems „Amerikos” skaitytojams ir bičiuliams malo
nu pranešti, kad METINIS „AMERIKOS” PAVASARIO 
BALIUS bus Atvelykio sekmadienį BALANDŽIO 12 d.

Kitame numeryje bus paskelbta programa ir vieta. Iš 
anksto kviečiame visus ruoštis dalyvauti.

Baliaus programa bus tikrai įdomi. Joje daug naujie- 
nybių.

Kaune suruoštoje dailės pa
rodoje buvo nupirkta daug 
kūrinių, kuriuos, pranešama, 
pirko ypač ūkininkai. Dabar 
gauta privatinių žinių, išaiš
kinančių šį reiškinį. Be ūki
ninkų, kuire pirko paveikslus 
grynai grožio pamėgimo ve- 

eilė ūki- 
į paveik- 

daiktą. 
vokiečių

SALDAINIŲ PALOCIUS
GERIAUSIOS ROSIES

Lengvi Užkandžiai, Kava, Arbata, Hot Chocolate 
PUSRYČIAI—PIETŪS—VAKARIENE

65 - 23 GRAND AVP 
Maspeth, N. Y.

NOTICE is hereby given that lį, f 
RL 2819 has been issued to the cj 
to sell beer, wine and liquor at 
Section 107 of the Alcoholic Bea 
trol Law at 553 Fulton St h (.|i 
Ave., Borough of Brooklyn, Count)į 
to be consumed on the premiss.

DeKALB FULTON FOODS, 
553 Fulton St. & 

DeKalb

f Mo valstybės legi- 
Brooks raj yra pateiktas sifily- 

hereby given that Jhhsti, svetimtautis-

adie kova žymiai dides- 7 
indie lietuvis turi kovo- 
Įį dėl savo išlikimo, bet 

Brooklyn, N.j |fko pasaulio šviesios^ 
) į Ta kova, tikėkime, 1

——- ■- į teisingumo pergale. J

hi įdomu, kodėl Litvi- 
visiškai tyli apie Japo- 
brasai negalėtų atida- 

5 įsojo fronto” prieš ja-

tai neužmiršti Lietu
os vargina nerimas, 
teokratinė Amerika

Lietuvių komitetas apsigy
nimo' bonams platinti tęsia 
organizavimo darbą. Praeitą 
savaitę SLA Pildomoji Ta
ryba nutarė nupirkti Ame
rikos apsigynimo bonų už 
50,000 dol. Lietuvių siuvyk
los uoliai ir tvarkingai per
ka bonus.

The American Women’s 
Hospital Reserve Corps or
ganizacija turi moterims ir 
merginoms naudingus kur
sus, kurie būna 541 Leonard 
St., Brooklyne. Kursuose dė
stomi tokie dalykai, kaip pir
moji pagalba, radijo telegra
fas, šaudymas, karinis pa
rengimas, motorų mechani
ka, namų higiena, maitini
mas ir tt. Kiekviena mote
ris gali pasirinkti sau įdomų 
kursą. Kursai kaštuoja tik 
50 centų, kurie skiriami bū
tinoms išlaidoms padengti.

NOTICE is hereby given that License No. 
RL 4442 has been issued to the undersigned 
to sell beer, wine and liqUor at retail under 
Section 107 of the Alcoholic Beverage Con
trol Law at 916 Manhattan Ave., Borough of 
Brooklyn, County of Kings, to be consumed 
on the premises.

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

Šią savaitę išėjo naujas 
„Annunciator” numeris, kurs 
pilnas įdomių straipsnių ir 
žinių. Laikraštyje praneša
ma apie CYA valdybos pa
sikeitimus. Nauja vicepirmi
ninke yra N. Rimkūnaitė, o 
iždininke — M. Zebudaitė. 
Nauji CYA tarybos nariai y- 
ra Aid. Ziniūtė, Al. Stec- 
kis, J. Skarulis ir J. Sinke
vičius.

Moterų Sąjungos 35 kuo
pos 25 metų gyvavimo ju
biliejaus vakarienė įvyks šį 
sekmadienį, kovo 15 d.

9 vai. ryte visos kuopos 
narės priims šv. Komuniją; 
tos valandos mišios bus už 
35 kuopos intenciją.

6 vai. vakare parapijos 
salėje bus iškilminga vaka
rienė su įdomia programa. 
Varg. Pr. Dulkė ir varg. J. 
Brundza bus su savo choris
tais pasiruošę pravesti link
smą ir nuotaikingą progra
mą.

Nuoširdžiai kviečiami visi 
dalyvauti. Bilietas tik $1.50, 
o kas atsilankys — tikrai 
nesigailės. Įsigykite bilietus 
iš anksto.

Džiaugiamės, kad laukiant 
ir ruošiantis prie jubiliejaus 
vakarienės, kuopa padidėjo 
narių skaičiumi. Naujos na
rės : V. Raugalienė ir A. šab- 
levičienė. Sveikiname jas.

Iki malonaus pasimatymo 
vakarienėje.

Po $5.00 Mrs. Naudžius 
Lapienė, kun 
Jėza vitas.

Bernas. — Gauta žinių, 
kad į advokatūrą perėjo 20 
lietuvių teisininkų, jų tarpe 
Dr. Ladas Natkus-Natkevi- 
čius (paskutinis iki bolševi
kų okupacijos Nepriklauso
mos Lietuvos ministeris Ma
skvoje), Tadas Petkevičius 
(Universiteto teisių fakulte
to docentas), Pranas Sidzi
kauskas (buv. Užsienių Rei
kalų Ministerijos valdinin
kas), Jonas Deksnys (buv. 
Užsienių Reikalų Ministeri
jos valdininkas), Andrius 
Keturakis (dirbąs Kūno 
Kultūros Rūmuose), Česlo
vas Butkys (buv. Vyriausio
jo Tribunolo teisėjas ) ir Ka
zys (gal Petras?) Mačiulis?

Bernas. — Patirta, kad 
lietuvių dienraštis „Į Lais
vę” parduoda 120,000 egzem
pliorių kasdien. Vokiečių 
leidžiamas dienraštis „Kau- 
ener Zeitung” kasdien išlei
džia 1,200 egzempliorių.

Iš privatinių šaltinių pa
tirta, kad Kauno elektros 
stoties komisaru esąs pa
skirtas kažkoks Kauno prie- 
miesčio-Šančių vokietis, ku
ris buvo išvykęs į Vokieti
ją kaipo repatriantas, bet 
dabar vėl grąžintas atgal į 
Lietuvą. Jis neturi jokio pa
siruošimo nei technikos, nei 
elektrotechnikos srityje, bet 
užtat jau iš seno žinomas 
kaipo dabartinio Vokietijos 
režimo šalininkas.

HAvemeyer 8-0$
RALPH

G. Samas, O. Sijavičienė, So- 
daitis, M. Stankevičienė, F.

Stankevičius, J
’. Stravinskienė

NAUJI ADVOKA 
TAI

409 ir 417 Grand Street, Brooklyn, N. Y
Tel. EVergreen 7-8451 

IŠDIRBĖJAI GEROS RŪŠIES RAKANDŲ
Ateikite pasižiūrėti mūsų parduodamus rakandus ir 

palyginkite kainas su kitomis krautuvėmis.

Helen Zeikus.
žukaitis

rk® hL u. eier’ 
Kariuomenei 

seseles 
ir Albertą. 0- 

DI10^ mūšio

Alfred J. Wentz 
(Vencius)

Po $2.00:
K. Šimanskas 
dabras.

Po $1.00: 
Adominienė, 
A. Andrešiūnas

Jad. Višnius, M. 
Vitkus, Z. Vitai- 
Viznienė, Vaiginis,

Išnuomojimui
Penki kambariai. Combina

tion pečius ir combination 
sinka. Visi kambariai švie
sūs, patogūs, naujai ištaisy
ti. Pasirinkimas iš dviejų 
butų. Kainos: $20.00 ir $23,- 
00 mėnesiui. Patogi trans- 
portacija. Kreipkitės:

401 SUYDAM ST.
Brooklyn, N. Y.

Žemantauskas
B. Zinis, G. Zovytė 

Aukas rinko: I.
Mary Bujokienė, Eleanor Je- 
sevich, Lionė Juodytė, Emily 
Kraujalis, Helen V. Kulbokie- 
nė, Angela Mardosa, Olga Pu- 
snikaitė, Alyce Steckis, Olga 
Stelmok, Julė Stulgaitytė, Ol
ga Vaiginis, F. Valasin, Geno
vaitė Vitaitytė, Julė Vintis, A. 
Zinis. Aukų rinkimui vadovavo 
Jieva Jankienė.

dini, atsirado visa 
ninku, kurie žiūrėjo 
sius kaipo vertės 
Nepasitikėdami nei 
markės, nei tuo labiau rusų 
rublio patvarumu, žmonės 
metėsi pirktis paveikslų, ku
rie turi pastovią ir nuo pini
go nepriklausomą vertę.

S. Aromiskis
P. Gražis, K. Si-

K. čeledinas
A. Černiauskas:

J. Dailyda, K. Douglas, A 
Daukantas, O. Dežinienė, J. 
Digrys, E. Duobienė, K. Dum- 
blienė;

Garbanauskas, J. Garšva, M 
Gailius, J. Gedrem, Galčius, J. 
Genaitis, Ch. Genis, Gaubas.
B. Gerulskas, Mrs. Graunas. 
pulk. K. Grinius, A. Grinius. 
P. Grisaitis;

E. Jakaitienė, J. Jakštas, Ja
kučionis, K. Janusas, P. Ja
nusą, Nellie Johnson, P. Ju-

Bogušienė, V. Bu 
A. Bumbulienė, S 

Butkus, T. Buvilie

ras, adv. K. Jurgėla, S. Jure
vičiūtė, Br. Janušonis;

Ch. Kairis, A. Kazlauskas. 
M. Karaktynas, K. Kantrimas. 
Karušaitis, V. Kazėnas, J. Kar
pus, A. Kazlauskas, Mrs. Ka
tilius, O. Keturakienė, E. Kin
der, A. Kiselis, O. Klimienė 
J. Kodis, P. Kriaučiukas, J 
Krasnys, P. Kubilius, A. Ku
činskas, O. Kučinskienė, M 
Kučinskas, M. Kučinskienė, J 
Ksčenaitis;

G. Lapė 
Levonavičius, K. Laurinaitis, G. 
Leiga, A. Leikunas, A. Lelis; 
Liutkienė, LeVas;

J. P. Mačiulis, J. Mašanau- 
skas, H. Makutėnienė, Mrs 
Malesky, P. J. Marsh, J. Mas- 
kevičius, Mickeliūnas, A. Mi
kalauskas, A.
M. Miškinis, P

J. Narvydas
K. Pačėsa, A. Pažereckienė, 

A. Pileckas, Mrs. Piosius, P. 
Pusnikas, M. Putaitienė, G. 
Puidokas;

H. Radzevičiūtė, J. Raudo
naitis, Mrs. Riaubunas, Mrs 
Rumdas;

T. Tamošaitis, V. Tysliavie-

Stankūnas, .
V. Stilsonas 
Subatienė, Stunsaitis;

J. šaltis, T. Šidlauskas, P. 
Šimkus, Mrs. Šeputis, M. šert- 
vytienė, S. Šeštokienė;

F. Vabonis, Mrs. Vaicekau
skas, dr. Vaitulionis, O. Va
laitienė, V. Valukienė, A. Vi- 
krikas, G. Vikrikienė, dr. M. J. 
Vinikas, Mrs. Vilimavičienė 
Vismontienė. 
Vitkienė, P. 
tienė, B. C. 
V. Urbonas

D. žalis,

riaušių bravorų. Parengimams priimami užsakymai. KREIPKUjį

Juozas Ginkus
495 Grand Street, Brooklyn, N,

čius, J. Averkienė;
P. Bajoras, P. Baltauskas, V 

Baltrūnas, J. Baltramaitis, Mrs 
A. Barbšis, L. Berdokas, Mrs 
Block, M. 
denavičius 
Buika, J.
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